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VOORBERICHT BIJ DEN EERSTEN DRUK.

Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal is Binds jaren
ontegenzeggelijk het beste Woordenboek van onze taal. Het geldt als autoriteit.
Door bewerkers en uitgevers worden arbeid Hoch kosten ontzien om iederen
nieuwen druk beter en vollediger te maken, ,opdat Nederland steeds een
Woordenboek heeft dat den rijken schat van zijn taal zoo juist en volledig
mogelijk omschrijft.
VAN DALE 'S Groot Woordenboek heeft zich eene pleats veroverd in het
Leven van hen, die in eigen land of daarbuiten de Nederlandsche taal spreken
of beoefenen.
Bij herhaling en van verschillende zijden heeft men er bij ons op aangedrongen, naast VAN DALE'S Groot Woordenboek eene verkorte uitgave te
doer verschijnen, Beringer van omvang, dock die de goede eigenschappen
van het Groot Woordenboek zou bezitten, n.l. zijn volledigheid, nauwkeurigheid en juiste omschrijvingen, — en die tevens zou geschikt zijn voor de
leerlingen van de H. B. S., de Gymnasia, de Kweek- en Normaalscholen,
in een woord voor zoovelen, die niet, of nog Diet een uitgebreid Woordenboek als VAN DALE 'S Groot Woordenboek is, behoeven.
Wij zijn hiertoe overgegaan, omdat wij meenden dat de bewerkers van
VAN DALE 'S Groot Woordenboek zelf stellig de meest aangewezen personen
zijn om daaruit een Handivoordenboek samen te stellen, daar eenheid en
gelijkvormigheid van behandeling vooral bij de verklaringen van het hoogste
belang zijn, en wij de ondervinding hebben opgedaan dat de navolgers van ons
Woordenboek, hoewel met graagte gebruik makend van het hun gebodene,
niet in alle opzichten aan die eischen hebben voldaan.
VAN DALE 'S

VOORBERICHT.

VI

Hoewel het Handwoordenboek het Groot Woordenboek in geenen deele
zal kunnen vervangen, is het betrekkelijk zeer volledig. De bewerkers hebben
niet zoozeer het aantal woorden ingekrompen als wel
a. tal van samenstellingen en afleidingen 'weggelaten, die of zeer eenvoudig
zijn, Of minder vaak voorkomen; toch zijn er genoeg opgenomen om
de juiste schrijfwijze te doen kennen, wear verbindingsletters, enz.
moeilijkheden zouden kunnen geven;
b. tal van vourbeelden niet opgenomen;
c. een aantal minder gewone en technische beteekenissen niet vermeld.
Overigens is de wijze van bewerking geheel dezelfde ; de definities err
omschrijvingen, de verklaringen der vreemde woorden en derg. zijn meestal
geheel gelijkluidend.
Evenals aan VAN DALE 'S Groot Woordenboek wordt aan dit Handwoordenboek om zoo te zeggen dagelijks gewerkt, om het op de hoogte van zijn
tijd te houden.
Het is onze oprechte wensch dat het gebruik dat van dit Handwoordenboek gemaakt wordt ons in staat zal stellen, geregeld vermeerderde en verbeterde drukken te geven.
DEN HAAG,
LEIDEN,

Maart 1915.

DE UITGEVERS.

VOORBERICHT BIJ DEN TWEEDEN DRUK.

Zooals wij verwachtten is een nieuwe druk van VAN DALE 'S Handwoordenboek spoedig noodig geweest. In dezen tweeden druk maakte de
redactie van de opmerkingen, o. a. betreffende de rechtstermen, een dankbaar
gebruik ; zij nam een aantal nieuwe woorde4 op en voegde bij verscheidene
woorden voorbeelden waarvan h,,et geniis gevoeld was; door deze bijvoegingen
is de omvang van dezen nieuwen druk niet onaanzienlijk vermeerderd.
DEN HAAG,
LEIDEN,

Oct. 1917.

DE UITGEVERS.

LUST DER VERKORTINGEN.

P.

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

aankondigend voornaamwoord.
aanwijzend voornaamwoord.
in de aardrijkskunde.
Zuid-Afrikaansch.
aldaar. ,
bij de apothekers.
bij de artilleries

B.
beeldh.
bet.
bet. vnw.
bez. yaw.
bierbr.
bijb.
bijbelst.
bijent.
bijv.
bijz.
bilj.
bn.
boekb.
boekd.
boekh.
bouwk.
brouw.
b. v.
bw.
bw. uitdr.

bij beeldhouwers.
beteekenis, beteekenissen.
betrekkelijk voornaamwoord.
bezittelijk voornaamwoord.
in de bierbrouwerij.
bijbelsche uitdrukking.
in btbelstijl.
bijenteelt.
bijvoeglijk.
bijzonder.
in het biljartspel.
bijvoeglijk naamwoord.
bij boekbinders.
bij boekdrukkers.
bij het boekhouden.
in de bouwkunst.
bij brouwers.
bij voorbeeld.
bijwoord.
bt woordelijke uitdrukking.

D.
d. 1.
dank.
deelw.
delfst.
dichtk.
dierk.
they.
diplom.
draadtr.
drukk.

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

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

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

fab.
flg.
fin.
Fr.

in de fabelleer.
figuurlijk, overdrachtelijk.
in het flnanciewezen.
Fransch.

G.
gg. enk.
geldw.
gemeenz.
gen., geneesk.
Germ.
gesch.
gew.
glasb.
glazenm.
gmv.
godg.
Gr.
gray.
gymn.

geen.
geen enkelvoud.
in het geldwezen.
gemeenzaam.
in de gQneeskunde.
Germaansch.
in de gesohiedenis.
gewestelijk woord, provincialisme.
bij glasblazers.
bij de glazenmakers.
geen meervoud.
in de godgeleerdheid.
Grieksch.
in de graveerkunst.
bij de gymnastiek.

H.
H. of h.
handw.
Hd.
H. S.
Hebr.
heelk.
heelm.
Herv.
hoed.
hoefs.
houth.
houtz.
hulpw.

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

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

iemand.
uit, in Oost-Indic.
bij de industrie.
inzonderheid.
Israelietisch.
Italiaansch.

J.
jachtt., jag.
juw.

jachtterm, bij jagers.
bij juweliers.

VIII

K.
kaarts.
kerk.
kl.
kleerm.
koekb.
kookk.
kooph.
krijgsk.
krijgsw.
kuip.

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

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

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

org.
ornith.
0. T.
oudh.
oudt.
ov. tr.
overdr.

P.
paod.
pap.
pass.
pers.
pers. vnw.
persp.
ptjpenfab.
pijpenm.
plaatsn.
plantk.

m.
mach.<
mand.
manuf.
m. a. w.
med.
meervoudsv.
meetk.
metaalw.
meteor.
meta.
mijnw.
miL
mol.
molenm.
muz.
my.
myth.

M.

mannelijk.
bij machines.
bij mandenmakers.
manufacturer.
met andere woorden.
medisch.
meervoudsvorm.
in de meetkunde.
bij metaalwerkers.
in de meteorologie.
bij metselaars.

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

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

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

0.
o.
o. a.
o. I.
oliesl.
onbep.
onb. w.
ond.
ong.
ontl.
onverb. bn.
onvolt. deelw.
oorl.

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

in de paedagogie.
bij papiermakers.
bij passementwerkers.
persoon.
persoonlijk voornaamwoord.
in de perspectief.
bij de pijpenfabricage.
bij de pljpenmakers.
bij plaatsuijders.
in de plantkunde.

R.
rd.

R.-K.
.

bij orgelmakers, van het orgelspel.
in de ornithologie.
Oude Testament.
uit de oudheid.
oudtijds.
overtreffende trap.
overdrachtelijk.

recht.
rechtsgel.
red., reden.
rek.
republ.
ridd.
rijsch.
rift.
Rom.

rededeel.
bij de Roomsch-Katholieken.
in het rechtswezen, bij de
rechtsbedeeling.
in de reehtsgeleerdheid, bij
rechtsgeleerden.
in de redekunst, in de redeneerkunde.
in de rekenkunde.
republikeinsch.
uit den riddertijd.
in de rijschool, op paarden betrekking hebbende.
van rijtuigen, bij rijtuigmakers.
Romeinsch.

S.
scheepsb.
scheepst.
scheepY.
scheidb.
scheik.
scherts.
schild.
schoenm.
schrijnw.
sig.
slag.
slotenm.
smed.
soortn.
Sp.
spiegelm.
spoorw.
sport.
sport.
spr.
spraakk., sprk.
staatk.
steenb.
steenh.
stelk.
sterr.
sterrenw.
stijll.
stoff.
stofn.
stoomm.
stoomw.
stud.
suikerb.
suikerfab.

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

IX

T.
taalk.
tab.
tapiss.
techn.
teek.
tegenst.
telw.
tijdr.
timm.
tinneg.
toon. ,
tuin.
tuinb.
tw., tusschenw.

in de taalkunde of spraakkunst.
in het tabaksvak.
tapisserie.
in de technologie.
in de teekenkunst.
tegenstelling.
telwoord.
in de tijdrekenkunde.
bij timmerlieden.
bij tinnegieters.
in de tooneelspeelkunst, op het
tooneel.
bij tuiniers.
in den tuinbouw.
tusschenwerpsel.

U.
uitbr.

uitbreiding.

V.
v.
Valk.
vd.
veearts.
veend.
verb. 1.
verb. v.
verg.
verkl.
verlakk.
verlosk.
versb.
verz.
veroud.
vest.
vgl.

vrouwelijk.
bij de valkenjacht.
verleden deelwoord.
in de veeartseAijkunde.
in de veenderljpn.
verbogen lidwahrd.
verbogen vooriaamwoord.
bij vergulders.
verkleinwoord.
bij verlakkers.
in de verloskunde.
in den versbouw.
in het verzekeringwezen.
verouderd.
bij den vestingbouw.
vergelijk.

vissch.
vn. bw.
yaw., voorn.
voetb.
vog.
volkst.
volt. deelw,
voorn.
voorw.
voorwerpsn
vr.
vuurw.
VW., voegw.
vz., voorz.

bij visschers.
voornaamwoordelijk bijwoord.
voornaamwoord.
bij het voetbalspel.
in de vogelkunde.
in de volkstaal.
voltooid deelwoord.
voornamelijk.
voorwerp.
voorwerpsnaam.
vragend.
bij de vuurwerkmakers.
voegwoord.
voorzetsel.

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

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

Z.
z.
Z. A.
zadeim.
zeew.
zegsw.
zeilm.
zn., zelfst. nw.
zoutz.
Zuidn.
zuivelb.

zie.
Zuid-Afrikaansch.
in de zadelmakerij.
in het zeew'ezen, zeemansw oord.
zegswijze.
in de zeilmakerij.
zelfstandig naamwoord.
in de zoutziederij.
Zuidnederlandsch, Vlaamschbelgisch.
bij de zuivelbereiding.

VERKLARING DER TEEKENS.

1. Wanneer meer dan ben woord in eon artikel
samengevat zijn, vervangt
— het eerste woord geheel en
... van het eerste woord slechts het eerste lid
der samenstelling; b. v. in
a. ARTSENIJ, v. (-en); —BEREIDER, m. (-s);
—BEREIDKUNDE, v.; —BEREIDKUNST, v.
vervangt — ARTSENIJ;
b.APPELBOL, m. (-len); ...DOMPEL, m. ( -s); ...GE BAK, o.; ...GELEI, v. vervangt ...APPEL;
c. ARBEIDSEENHEID, v. (...heden); ...HUIS, o.
(...huizen); ...KRACHT, v. (-en); ...LAST, m.
-en), staat ... in de plaats van ARBEIDS.
2. - en ..., in het midden van den tekst, verve en

het geheele voorgaande woord of een gedeelte
daarvan; b. v. : vriend, -in; verzorger, ...ster.
3. (-en), (-s), enz., achter een hoofdwoord, beteekent
de vorming van het meervoud; b. v. : VADER,
, vaderen; ...MENSCH, m. (-en),
m. (-s, -en), vaV
menschen; KI - , o. (-ers, -eren), kinders, kinderen; REPA TIE, v. (-s, .. Alen), reparaties,
reparation en in samengestelde woorden : HA.ZELNOOT, v. (...noten), h,azelnoten; ZILVERDRAAD, m. (...draden), zilverdraclen.
4. (-er, -der, -st, -t), achter eon bijvoeglijk naamwoord geplaatst, duidt de vorming van den
vergrootenden en den overtreffenden trap aan.

A.
A, v. ('s), eerste letter van het alphabet : hij kent
Beene a voor eene b, (eig.) hij kent het abc niet, (fig.)
hij heeft niets geleerd, hij is zeer dom; — iets
van a tot z vertellen, van het begin tot het einde,
geheel en al; — wie a zegt, moet ook b zeggen, men
moet voortgaan, zooals men begonnen is ; (ook) wie
eenmaal den eersten stap gedaan heeft, moet ook
doorzetten;
al de namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met a beginners;
(in de muziek) benaming van den zesden toon
der toonschaal van C;
(in de wiskunde) eene bekende grootheid, terwijl
x eene onbekende aanduidt.
A. — are — 100 M2. ; —
A of Ao. — anno
— in het jaar;
—A.Canotehrisum—
jaar vOOr
Christus geboorte;
A. C. — anno Christi — in het jaar van Christus;
A. C. — anni currentis — van het loopende
jaar; —
A cad.
Academia — Academies
A. D. — anno Domini — in het jaar onzes
Heeren;
A. F. — anni futuri — van het volgende
jaar;
A. I. — anni incarnations — van het jaar
der vleeschwording af, sedert
Christus geboorte;
A. M. — anno mundi — in het jaar der wereld; —
a. M. — artium Magister — meester der kunsten, d. i. doctor in de letteren en
wijsbegeerte;
A. M. D. G. — ad majorem Dei gloriam — tot
meerdere eer van God;
A. 0. R. — anno orbis redempti — in 't jaar van
de verlossing der wereld; —
A. P. — anno passato — in het afgeloopen
jaar;
A. P. — Amsterdamsch, Pell, zie PEIL;
A. R. — A.cademiae Rector — bestuurder (voor
een jaar) van eene hoogeschool;
't Heilige jaar,—A.Snoact 't
eerste jaar eener eeuw;
A. u. s. — Actum ut supra — verhandeld als
boven, n. 1. op denzelfden datum
(op akten);
a. a. — ana (op recepten), dezelfde hoeveelheid
ale bovengenoemd, van elk evenveel; —
aanb. — aanbiedingen;
a/b. s.s. — aan boord van het stoomschip; —
acc. — accusatief; —
a.d. — a date — van heden af ; afb. — afbeelding; —
afd. — afdeeling;
all. — afievering;
a. h. w. — als het ware;
a. i. — ad interim — bij tusschentijd : de minister van kolonien a. i., de waarnemende
minister; Van Dale, Handwoordenboek.

a. m. — arnica manu (op adressen), door vrien
denhand (bezorgd); —
a. r. — antirevolutionnair;
arr. — arrondissement;
art. — artikel;
a. s. — aanstaande; ass. res. — assistent-resident; atm. — atmosfeeren; —
a. u. b. — (w.g.) als 't u belieft ; a. v. - ad vocem, bij bet woord, d. i. zoek of sla
on het woord.
A.' voorzetsel, om eene hoeveelheid ten naaste bij
te bepalen: 20 a 25 gulrlen; men zegt wel 6 a 7
meter, gulden, maar niet 6 d 7 man, huizen, dan
6 of 7 man, huizen (bij twee onmiddellijk opeenvolgende getallen mag a slechts bij deelbare dingen
staan);
(op rekeningen) vijf meter d zes gulden, vijf meter
tegen zes gulden den meter;
(in de aardrijksk.) Frankfort a/Main, Frankfort
aan den Main.
A, v. (-'s), water, riviertje, beek : de Steenwijker A.
AAF, v. (Aven), verbastering van Naaf.
AAGJE, nieuwsgierig Aagje (van Enkhuizen,),
scherts. voor: eene nieuwsgierige vrouw.
AAGT, v. (-en), vrouwennaam, verkorting van.
Agatha; soort van zuren appel, ook aagt- of aagjesappel geheeten.
1. AAI, m. (-en), het aaien, streeling; — (fig.)
vleiende beleefdheid; (iron.) gevoelige kneep of duw.
AAITJE, o. (-s).
2. AM, zie 4i 3.
AAIEN, (aaide, heeft geaaid), zacht met de hand
over iets heen strijken om een aangenaam gevoel op
te wekken; (fig.) streelen, vleien; (iron.) iem.. in
't geniep, geniepig zeer doen, knijpen.
AAIE-POES, gebezigd bij het streelen van eene
kat of (fig.) van een kind.
1. AAK, v. (aken), groot, platbodemd lastschip op
den Beneden-Rijn; kleiner vaartuig met zoom- of
klinkwerk opgeboeid; groote roeiboot. AAKJE, o. (-s).
2. AAK, m. (aken), kleine ahorn of eschdoorn.
AAKS, (ook AKS, AKST), v. (-en), groote zware
bijl met langen steel, gebruikt bij het vellen van
boomen en het ruw behakken van grof houtwerk;
(oudt. ) strij dwapen.
AAKSTER, v. -s), (gew.) ekster.
1. AAL, v. (Alen), vrouwennaam, verkorting voor
Alida, soms Adelheid; — Aaltje, de zuinige keukenmeid, titel van verschillende kookboeken.
2. AAL, v. (alen), (gew. en veroud.) els, Priem.
3. AAL, v. (ook ALE en AALT), vocht, dat uit
,
den mest sijpelt, Bier.
4. AAL, v. (alen), lichtkleurig, sterk gehopt en
zeer duurzaam Engelsch bier.
5. AAL, als voorwerpsnaam m. (alen), (als stofnaam
v.), slangvormige visch (anguilla vulgaris), paling;
(gew.) jonge, magere paling; — (spr.) aal is geen
paling, het mindere staat niet met het meerdere
gelijk; — hij is zoo glad als een aal, hij laat zich
niet vangen, hij is to geslepen; — hij is te van-

1

AAL.

A.AN.

gen, als een aal bij den staart, men kan hem zelden
te spreken krijgen, hij is bijna nooit thuis; — (gew.)
(in eene kous) plooi, rimpel. AALTJE, o. (-s).
6. AAL, bijna geheel verouderde vorm voor al
in samenstellingen, met de beteekenis van zeer,
geheel, uiterst, b. v. in AALOUD.
AALACHTIG, bn. op aal gelijkende.
AALBES, v. (-sen), vrucht van den aalbessestruik, meest bessen genoemd (ook in de samenstellingen); de struik of heester.
AALBESACHTIGEN, my . familienaam voor de

AALREEP, m. (-en), eene zetlijn voor de palingvangst.
AALREIGER, m. (-s), (nat. hist.) gew. naam voor
den blauwen reiger (ardea cinerea).
AALSCHAAR, v. (aalscharen), ijzeren voorwerp
met drie scharen of tanden, vaak van weerhaken
voorzien, aan een stok bevestigd, waarmede men
aal steekt.
AALSCHOLVER, m. (-s), zwemvogel (phalacrocorax carbo), zeer bekende en verbreide soort van.
Pelikanen, ook schollevaar, waterraaf en rotgans geheeten.
AALSPEET, v. (aalspeten), stokje met dwars
daaraan gestoken mootjes dunne aal, gebakken, ook
speetjespaling genoemd.
AALSTAL, m. (-len), afsluiting van een water,
met eene opening, waarvoor men netten, fuiken of
korven zet om aal te vangen.
AALSTEEK, m. het steden van aal; hat recht
hiertoe.
1. AALSTEKEL, m. (-s), elger (in Gelderland).
2. AALSTEKEL, m. (-s), een in stilstaande zoete
wateren algemeen voorkomende plant, tot de
waterkaarden behoorende; ...STEKER, m. (-s), aalschaar.
AALSTREEP, v. (...strepen), donkere streep op
den rug van een aal; (fig.) zwarte streep over den
rug van sommige vale paarden (van de manes tot
den staart).
AALSVEL, o. (-len), vel, huid van een aal; 114 is
koopman in aalsvellen, hij handelt in zaken van
zeer geringe waarde.
AALT, v. aal (mestvocht), gier.
AALTJE, o. (spr.) van mooi Aaltje zingen, lustig
drinken en feestvieren.
AALTJES, o. my. (nat. hist.) zeer kleine, draadvormige doorzichtige diertjes, tot de famine der
draadwormen behoorende (anguillulidae).
AALTJESZIEKTE, v. ziekte door aaltjes veroorzaakt.
A-AL-TOLLETJE, o. (-s), zeszijthg beenen tolletje, aan elke zijde gemerkt met eene der letters A.
(alles trekken), B (bijbetalen), D (dubbel inzetten),
N (niets trekken), S (inzetten) en T (trekken).
AALVORK. v. (-en), aalschaar.
AALVORMIG, bn. in vorm met een aal overeenkomende.
AALWAARDIG, AALWARIG, bn. (nog gew.)
onbezonnen, onnadenkend. AALWAARDIGHEID.
AAM, o. (amen), oude vochtmaat van 4 ankers.
AAMBEELD. Zie AANBEELD.
AAMBEI, v. (-en), bes- of knobbelachtige uitzetting der aderen aan den aars, ook takken, vijgpuisten en speen genoemd.
AAMBORSTIG, bn. (-er, -st), (engborstig), kortademig, eene moeilijke ademhaling hebbende, asthmatisch.
AAMBORSTIGHEID, v. kortademigheid, moeilijke ademhaling, asthma.
AAMT, v. zuchtige zwelling van den uier bij koeien,
schapen en geiten.
AAN, voorzetsel. In uitdrukkingen
Gij hebt het beloofd, nu zijt gij er aan (vast), er toe
verbonden; — hij is er aan, hij is leelijk gefopt;
(bij eene veiling) wie is de
—wies(ta)rn
hoogste bieder I; — het zit er clan bij hem, hij kan
het wel betalen; (ook) hij heeft veel geld bij zich; —
claar is niets aan, het heeft niets te beduiden,
dat is niet moeilijk, niet mooi, niet boeiend, enz.;
ben er nog niet aan toe, ik ben nog niet zoover
gekomen, (ook) ik heb het nog niet noodig, (ook)
ik ben het nog niet van plan; — men meet weten,
waar men aan toe is, waaraan men zich te houden
heeft; — de zieke is er naar, slecht, beter aan toe,
het is naar, slecht, beter met den zieke gesteld;
—ikomernta,
u te bezoeken, ik blijf steeds
in gebreke; — ik weet, wet ik aan hem heb, wat
ik van hem denken moat; —
een rijksdaalder aan dubbeltjes, een aantal dubbeltjes ter waarde van een rijksdaalder; tien aan
tien, in groepen van tien; dag aan dag, den eenen
dag na den anderen; — morgen aan den dag, morgen
zonder nitstel;

roode, witte c n zwarte aalbes en de kruisbes.

AALBESSEBLAD, o. (-eren), het blad der aalbes.
AALBESSEBOOMPJE, o. (-s), de gewone benaming voor den aalbessestruik.
AALBESSENJENEVER, v. jenever, op zwarte
aalbessen getrokken, rood gekleurd, gewoonlijk roode
jenever of rood genoemd.
AALBESSENRIST, v. (-en), tros aalbessen; ook
het rankje of steeltje, van de bessen ontdaan.
AALBESSENSAP, o. ongegist sap van aalbessen.
AALBESSENTROS, m. (-sen), aalbessenrist met
de daaraan Vegroeide bessen.
AALBESSENVLA, ...VLADE, v. (...ylaas).
AALBESSENWESP, v. (-en), vliesvleugelig schadelijk insect, dat zich bij voorkeur verpopt onder de
bladeren van den aalbessestruik.
AALBESSENWIJN, m. gegist sap van roode of
witte aalbessen.
AALBESSESTRUIK, m. (-en), struik waaraan
de aalbessen groeien (ribes).
AALBEZIE, v. (aalbezien), minder gebruikelijk
dan aalbes; -BL AD, o. (-eren); -BOOMPJE, o.
(-s): enz.
AALDUIKER, m. (-s), (nat. hist.) gewestelijke
naam voor den fuut (colymbus cristatus);kleineaalduiker, de kleine fuut (colymbus fluviatilis).
AALELGER, m. (-s), grooter soort aalschaar;
heeft circa 20 tanden van verschillende lengte en
wordt gebruikt om onder het ijs te visschen.
AALFUIK, v. (-en), vischtuig om paling te vangen, dat uit op hoepels gespannen netwerk bestaat,
waartusschen nauw toeloopende netten (keben) zich
bevinden, aan het einde van een net (kruik) voorzien; meestal heeft de aalfuik twee vleugels.
AALJAAGNET, o. (-ten), groot werpnet met diepen kuil, om aal of paling to vangen.
AALKAST, v. (-en), vischtuig, van bout vervaardigd en van een rooster met zijborden voorzien,
wadrmee bij watermolens aal wordt tegengehouden
en gevangen.
AALKORF, m. (aalkorven), korf of mand om aal
te vangen of to verzenden; hij is bang voor zijn aalkorf, (eierkorf), hij is bezorgd voor zijne gezondheid.
AALKWAB, AALKWABBE, v. (-n), zekere visch,
ook aalpuit, puitaal (zie aldaar), kwabaal geheeten.
1. AALMOES, o. eene spijs, uit aal en verschillende
groenten toebereid. •
2. AALMOES, v. (aalmoezen), liefdegift; gift aan
een bedelaar;(spr.) aalmoezen geven verarmt niet,
door weldoen wordt men niet arm.
AALMOEZENIER, m. (-en, -s), katholiek geestelijke, die in een openbaar gesticht liefdediensten
bewijst en de godsdienstoefeningen leidt; — geestelijke in het leger (veldprediker) of op de vloot; —
(inz.) lid van een armbestuur, die den onderstand
uitreikt.
AALMOEZENIERSHUIS, o. (...huizen), liefdadigheidsgesticht, door aalmoezeniers bestuurd, voor
behoeftige bejaarde lieden of kinderen zonder onderscheid desgeloofs.
AALMOEZENIERSKAMER, v. (-s), het bestuur
van een aalmoezeniershuis; het burgerlijk armbestuur (in sommige steden).
AALOUD, bn. (veroud.) zeer oud.
AALPIEPER, m. (-s), (nat. hist.) gew. naam voor
den modclerkruiper of donderaal.
AALPUIT, m. (-en), puitaal, aalkwab.
AALRAAMNET, o. (-ten), vischtuig, bestaande
uit een vierkant raam, waaraan een door een hoepel
opengehouden netwerk, dat kegelvormig uitloopt en
met eene kruik aan het einde; meestal gebruikt voor
sluisopeningen om aal te vangen.

AAN.
hij is aan den drank, hij maakt misbruik van
sterken drank; — hij raakt aan het malen, hij
begat te malen; — er is geen beginnen aan, het is
te moeilijk, to groot;
het varken moet, zal er morgen aan, het wordt
morgen geslacht; — die som moet er aan, moet er
voor gegeven worden.
AAN, bijwoord : de jas is al aan, aan het lijf;
is aangekomen; —
—deburtschip,maln
de , moer, de keit is aan, kan niet verder; — de blokken (van een takel) zijn aan, raken elkaar; — de
kachel, de lamp is niet aan, Brandt niet: —
de school, de vergadering is al aan, is reeds begonnen; — hoe moet ik met hem aan ? hoe moet ik met
hem handelen I; — daar is iets van aan, daar is
eenige waarheid in; — 't is zoo tusschen hen aan,
de vriendschap, de liefde tusschen hen is groot; —
at is weer aan, de liefde, de vriendschap is hernieuwd;
— gij kunt er op aan, gij kunt er zeker van.
zijn; — aan ! (bevel) aanleggen ! aantreden ! aanvatten ! aanhalen !; — altijd weer aan, telkens,
zonder ophouden.
AANAARDEN, (aardde aan, heeft aangeaard),
met aarde bedekken (wortels van boomen en planten), aanvullen (de op rijen staande gewassen) of
toewerpen (gaten in wezen); muren aanaarden, de
ruimte achter de muren met aarde aanvullen.
AANAARDING, v. (-en).
AANAARDPLOEG, m. (-en), landbouwwerktuig,
ploeg met dubbel rister, waarmee men de op rijen
geteelde veldgewassen aanaardt; ook gebruikt
om aardappelen en bieteu te rooien.
AANBEELD, o. (-en), zwaar ijzeren blok, waarop
metalen gesmeed of bewerkt worden; — (spr.)
zoo zwaar als een aanbeeld, zeer zwaar; — altijd op
hetzelfde aanbeeld slaan, steeds op dezelfde zaak
terugkomen, aandringen; — een puntig stukje metaal in het met sas gevulde slaghoedje eener patroon,
waartegen de slagpin slaat; — (ontl.) het middelste
gehoorbeentje dat den hamer met den stijgbeugel
verbindt.
AANBEELDSBLOK, o. (-ken), houten blok, waarop het aanbeeld rust.
AANBEELDSSCHOEN, m. (-en), gegoten ijzeren
blok, waarop het aanbeeld staat bij stoomhamers.
AANBEELDSSTOK, m. (-en), aanbeeldsblok.
AANBEENEN, (beende aan, heeft aangebeend),
vlug voortstappen; — vlugger loopen : wij moeten
wat aanbeenen, willen wij er op tijd zijn.
AANBELANDEN, (belandde aan, is aanbeland);
ik weet niet, waar hij nog eens aanbelanden zal,
terechtkomen.
AANBELANG, o. van aanbelang, belangrijk, rijk aan
gevolgen (sterker dan van belang) : eene omstandig heid van het grootste aanbelang, van bet grootste
gewicht.
AANBELANGEN, (alleen in: wat, zooveel, voor zoo-,
veel, zoover, voor zoover aanbelangt) betreffen, aangaan.
AANBELLEN, (belde aan, heeft aangebeld), aan
eene deurschel trekkers.
AANBERMEN, (bermde aan, heeft aangebermd),
een dijk aanbermen, den voet van een dijk verzwaren,
door er een berm tegen aan te leggen. AANBERMING. v. (en).
AANBESTEDEN, (besteedde aan, heeft aanbesteed), de uitvoering van een werk, de levering van
benoodigdheden publiek of ondershands tegen een
bepaalden prijs opdragen. AANBESTEDER, m. ( -s).
AANBESTEDING, v. (-en), de daad, de handeling
van aanbesteden : openbare aanbesteding; het aanbestede werk : hij heeft than eene mooie aanbesteding.
AANBESTERVEN, (bestierf aan, is aanbestorven), (w.g.) iemands eigendom worden door den
dood van een ander.
AANBETROUWEN, (betrouwde aan, heeft aanbetrouwd), ter bewaring, ter verzorging geven of
ter uitvoering opdragen (sterker dan toevertrouwen).
AANBEVEELBAAR, bn. (-der, -st), (w. g.) geschikt om aanbevolen te worden (minder sterk dan
aanbevelenswaardig).
AANBEVELEN, (beval aan, heeft aanbevolen), bij
een ander belangstelling, eene gunstige stemming
voor iem. of iets trachten op te werken; — zich
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(zijne ziel) Code aanbevelen, Gods ontferming inroepen; — iem. voor eene betrekking aanbevelen, zijne
benoeming in de hand werken, bevorderen; — koopwaren, een huts, eene manier van studeeren aanbevelen,
aanprijzen; — iem. een werk, zijne belangen, een
geheim aanbevelen, aanbetrouwen; — het zakje (de
collecte) aanbevelen (in de kerk), do aanwezigen tot
milde giften opwekken.
AANBEVELENSWAARDIG, bn. (-er, -st, of
meer —, meest —) ook, AANBEVELENSWAARD,
aanbeveling verdienende.
AANBEVELING, v. (-en), het aanbevelen; mondeling of schriftelijke voordracht, lijst van personen,
ter benoeming aanbevolen; — datgene wat tot
aanbeveling verstrekt : een zindelijk kleed is eene
goede aanbeveling.
AANBEVELINGSBRIEF, in. (wbrieven), brief,
waarin men lemand. aanbeveelt.
AANBEVELINGSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er
-st, of weer —, meest —), aanbeveling verdienende
AANBIDDELIJK, bn. en bw. (-er, -st), waardig om
aangebeden te worden en tot aanbidding uitlokkende : het aanbiddelijk Opperwezen; 't is een aanbiddelijk
meisje
AANBIDDEN, (bad aan, heeft aangebeden, ook aanbad, en aanbeden), als goddelijk wezen vereeren; —
(spr..) het gouden kalf aanbidden, overdreven gehecht
zijn aan rijkdom, (ook) onderdanige hulde aan rijke
lieden bewijzen; — zich zelven aanbidden, van zijn
eigen Ik een afgod makers; — de opgaande, de rijzende
zon aanbidden, de bovendrijvende partij eeren en.
vleien; — (fig.) met geestdrift vereeren, hartstochtelijk beminnen.
AANBIDDENSWAARDIG, bn. (-er, -st, of meer—,
meest —), waardig aangebeden te worden.
AANBIDDER, m. (-8), die aanbidt; die hartstoehtelijk vereert, bewondert, bemint : die schoone
heeft vele aanbidders.
AANBIDDING, v. (-en), het aanbidden: in aanbidding verzinken; in aanbidding neerknielen, neerzinken; — (R. K.) tijd waarop het Allerhoogste voor
de geloovigen ter aanbidding is uitgestald ; —
voorstelling der aanbidding van het kindeke Jezus
door de Wijzen nit het Oosten. AANBIDSTER,
v. (-s).
AANBIEDEN, (hood aan, heeft aangeboden), ter
beschikking stellen; iem. eene belooning, geld, een
glas wijn aanbieden; — (scherts.) iem. een pak slaag
aanbieden, bedreigen met; — iem. eene betrekking
aanbieden; de zomer, deze stall biedt velerlei genovetts
aan, verschaffen, opleveren, geven; — zich aanbieden,
zich bereid verzwaren tot, als; zich aanmelden; —
zich vertoonen, voordoen : er biedt zich eene goede
gelegenheid aan. AANBIEDER, m. (-s). AANBIEDING, v. (-en), het aanbieden; (hand.) waren tegen
een bepaalden prijs te koop aankondigen; — het
aangebodene. AANBIEDSTER, v. (-s).
AANBIJTEN, (beet aan, heeft aangebeten), den
eersten beet in iets doen; in het aas bijten; — (fig.)
hij wil niet aanbijten, hij laat zich niet verlokken;
inz. tot het doen van een huwelijksaanzoek.
AANBINDEN, (bond aan, heeft aangebonden),
vastbinden (leiboomen); onderbinden (schaatsen);
korter, vaster binden (paard, touw); — (spr.) de
kat de bel aanbinden, de eerste zijn om de uitvoering
van eene lastige task op zich te nemen, de kastanjes uit het vuur halen; — met iem. aanbinden,
twisten, zich bemoeien; — kort aangebonden zijn,
spoedig boos worden; — den strijd aanbinden, den
strijd beginnen; — voortmaken met binden. AANBINDER, m. (-s), die aanbindt; — horizontale
steigerhouten, langs de steigerpalen gebonden, tot
ondersteuning van de buisterhouten. AANBINDING v.
AANBLAFFEN, (blafte aan, heeft aangeblaft),
door blaffen bedreigen; (fig.) tergen, hoonen.
AANBLAZEN,. (blies aan, heeft aangeblazen),
door blazen doen vlam.men (vuur); (fig.) doen ontvlammen, aanwakkeren (hartstochten, twisten, onlusten); — naar iem. blazen (rook, stof); — (fig.) bezielen; — (een instrument) door erop te blazen den
toon onderzoeken. AANBLAZER, m. (-s). AANBLAZING, v. (-en), (fig.) ingeving, bezieling.

AANBLIJVEN.
AANBLIJVEN, (bleef aan, is aangebleven), een
ambt, eene betrekking blijven bekleeden, niet aftreden; - (bij een wedstrijd, het spell niet afvallen; niet ten achteren komen : hij blijft met de huur tegenwoordig goed aan; - blijven aanstaan (de deur, het
venster); - aan het lichaam blijven ; - aan het
branden blijven (de lamp, de kachel); - duren : de
kerk blijft tang aan.
AANBLIK, m. het aanzien, het aanschouwen : bij
den eersten aanblik; - gezicht : (bijb.) voor uw aanblik, o Heer, siddert de Booze.
AANBLIKKEN, (blikte aan, heeft aangeblikt),
schielijk en kort het oog richten op, aanzien : hij
blikte haar veelbeteekenend aan; - tegenstralen.
AANBOD, o. (aanbiedingen), het aanbieden, het
tegengestelde van vraag : de marktprijs regelt rich
naar vraag en aanbod; - het aangebodene een
voordeelig aanbod krijgen. doen.
AANBOETEN, (boette aan, heeft aangeboet), opstoken, feller doen branden (het vuur); - sneller
boeten (netten).
AANBONZEN, (bonsde aan, heeft aangebonsd),
met geweld tegen iets kloppen of stooten.
AANBOREN, (boorde aan, heeft aangeboord),
door boron raken, ontmoeten, komen op : eene steenkoollaag, eene petroleumbron, aanboren; ook wel : een
nieuw vat aanboren, opsteken.
AANBOTSEN, (botste aan, is aangebotst), met
een bots, krachtig tegen elkaar stooten.
AANBOUW, m. het aanbouwen (huizen, schepen);
het bebouwen (woesten grond); het verbouwen
(gewassen).
AANBOUWEN, (bouwde aan, heeft aangebouwd),
nieuwe huizen en schepen (bij de reeds bestaande)
bouwen; - een nieuw gedeelte bij een huis bouwen ;- woeste gronden aanmaken en bebouwen; nieuwe gewassen verbouwen; voortgang waken
met bouwen.
AANBOUWSEL, o. (-s), het aan eene bestaande
wooing, schuur enz. gebouwde gedeelte.
AANBRANDEN, (brandde aan, is en heeft aangebrand), zich aan den pot, aan de pan vastzetten,
doen aanbranden; zich aanzetten (het eten);
(gew.) dat zal aanbranden, dat zal onaangenam.e
gevolgen hebben; - hij is gauw aangebrand, spoedig
boos; - beginners to branden; good doorbranden•
(vuur). AANBRANDING, v.
AANBRANDSEL, o. (-s, -en), de aan den pot vastgezette korst.
AANBRASSEN, (braste aan, heeft aangebrast),
(zeew.) de zeilen (of• beter de raas) wat moor langscheeps richten.
AANBREIEN, (breide aan, heeft aangebreid), door
breien vereenigen (netten; mouwen aan een borstrok enz.); stukken aan kousen enz. breien, inz.
nieuwe voeten; - vlugger breien.
AANBREISEL, o. (-s), het aangebreide gedeelte.
AANBREKEN, (brak aan, heeft en is aangebroken), voor het eerst een deel van eene hoeveelheid (levensmiddelen) nemen of kisten, vaten, flesschen enz. openmaken; - aanvangen (het morgenlicht, de dag, het tijdstip).
AANBRENGEN, (bracht aan, heeft aangebracht),
naar eene aangewezen plaats brengen; - meebrengen ten huwelijk ; - plaatsen, toevoegen, vervaardigen (afgewerkte stukken, versieringen enz.); maken (veranderingen); - fig. in volgende beteekenissen : verschaffen, veroorzaken. berokkenen
(geluk, genot, nut, onheil, ellende enz.) ; de derde
man brengt de spraak aan, doet het gesprek vlotten;
melden aan (bericht, tijding); iets (kwaads van,
een ander aan een meerdere) aanbrengen, verklikken; - iem. bij de politie aanbrengen, aanklagen;
bij het Leger of de marine aanbrengen, overhalen om bij leper of marine to teekenen, waarvoor
eene premie gegeven wordt; - nieuwe leden bij eene
verzekeringsmaatsch,appij aanbrengen, tot toetreding
overhalen; - een hood aanbrengen, opleiden en africh ten tot eene bepaalde jacht. AANBRENGER, m. (-s),
die aanbrengt; verklikker. AANBRENGING, v.
AANBRENGHUIS, o. (...huizen), waarvan de
houder zich belast of belast is met het aanbrengen
van panden naar de bank van leering.
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AANBRENGPREMIE, v. (...premier, ...premiön),
belooning voor het aanbrengen van -vrijwilligers,
nieuwe leden enz. AANBRENGSEL, o. (-s).
AANBRIEVEN, (briefde aan, heeft aangebriefd),
overbrieven; (gemeenz.) overbrengen, mededeelen.
AANBRUG, V. (-gen), vast dee]. van CCn beweegbare brag. b y. aan de oevers bij eene gierbrug.
AANDACHT, v. opzettelijk aan of over jets denken, om het to leeren kennen : de aandacht vestigen,
trekkers, afleiden ; met aandacht het gesprek, eene
voordracht volgen, zonder een woord to laten ontglippen, zeer oplettend; - to veel van iemands aandacht vergers, iem. vermoeien.
AANDACHTIG, bn. bw. (-er, -st), aandacht schenkende; de aandachtige luistert, de oplettende tracht
to begrijpen, de opmerkzame neemt het gehoorde
zoodanig in zijn geest op, dat het zijn eigendom
wordt; met aandacht geschiedende. AANDACIITIGHEID, v.
AANDACHTSTREEP, v. (...strepen), zinteeken ,
om een tusschenzin aan to duiden (sterker sprekende dan komma's) : ik zal - als ik tijd heb - van
avond naar uw broer gaan.
AANDAMMEN, (damde aan, heeft aangedamd),
land aanwinnen door het maken van een dam; lagen,
drassigen grond ophoogen; gaten met zand vullen.
AANDAMMING, v. (-en).
AANDEEL, o. (-en), deel dat iemand van eene
bezitting in eigendom toebehoort of toekomt ; gedeelte, dat iem. bijdraagt tot het kapitaal voor
eene onderneming of tot eene gem.eenschappelijke
handeling; - aandeelbewijs aandeelen plaatsen,
nemen; - (fig .)hij heeft ruim zijn aandeel in 's werelds
lief en leed gehad, veel lief en leed heeft hij ondervonden; - aandeel hebben in eene fabriek, zaak,
maatschappij, eigenaar van een gedeelte van het
bedrijfskapitaal zijn; - aandeel hebben aan huizen,
landerijen, eene erfenis, cm, buit, een diefstal, oproer, deelgenoot zijn.
AANDEELBEWIJS, o. (...bewijzen), bewijsstuk
van een bepaald aandeel in eene zaak, eigendom enz.,
inzonderheid het beschreven of bedrukte stuk papier.
AANDEELENKAPITAAL, o. (...kapitalen), kapitaal dat in aandeelen of action in eene onderneming
gestoken is.
AANDEELHEBBER, m. (-s), die aandeel in eene
zaak of eigendom enz. heeft, deelgenoot.
AANDEELHOUDER, m. (-a), houder van aandeelen (action) in eene naamlooze vennootschap enz.
AANDEKKEN, (dekte aan, heeft aangedekt),
(R.-K.) het altaar bekleeden met nieuwe doeken,
die de lijkwade van Christus voorstellen; - voortmaken met het dekken der tafel.
AANDENKEN, o. het in gedachtenis houden van
iemand of iets; het voortleven in de gedachten van
anderen; voorwerp, waardoor men aan iemand of
iets blijft denken (in doze bet. is het meervoud gedachtenissen).
AANDIENEN, (diende aan, heeft aangediend),
iemand aandienen, de komst, den naam van een
bezoeker aanm.elden
AANDIJKEN, (dijkte aan, heeft aangedekt), door
dijken aanhechten; - door bedijking land winnen:
de aangedijkte gronden. AANDIJKING, v. (-en).
AANDIKKEN, (dikte aan, heeft en is aangedikt),
dikker waken : letters aandikken; (fig.) (beweringen,
beschuldigingen) verzwaren, ernstiger voorstellen; dikker worden : door koude dikt dit vocht aan; - door
groeien toenemen in dikte. AANDIKKING, v. (-en).
AANDOEN, (deed aan, heeft aangedaan), aantrekken (kleederen, schoenen); zich bekleeden met
(versierselen), vgl. aangedaan; aangorden (een
(bijb.) (fig.) ijver, gerechtigheid aandoen,
zwaard);
ijverig, rechtvaardig worden; (bijb.) den nieuwen
wench aandoen, een beter mensch worden, zich
bekeeren; - (fig.) veroorzaken (den dood, verdriet,
pleizier): dat zal je den dood niet aandoen, dat zal
zoo erg niet zijn; - berokkenen, teweegbrengen.,
(beleediging, overlast); - iem. den duivel aandoen,
kwellen, plagen, treiteren; iemand een proces aandoen, hem in rechten vervolg,en; - aanvallen, aanranden; -treffen, indruk maken op iemands gevoel,
zoow el lichamelijk als geestelijk dat geraas doet

AANDOENING.
mijne ooren pijnlijk aan; een scherpe noordenwind
doet de longen aan; — (fig.) treffen, roeren, met
weemoed vervullen : uwe woorden deden hem aan;
— eene plaats, eene haven aandoen, onderweg, op reis
binnenloopen om er kort te vertoeven; — eene herberg
aandoen, er even binnengaan.
AANDOENING, v. (-en), min of meer ziekelijk gevoel van het lichaam of een zijner deelen : eene
aandoening van koorts; eene lichte aandoening op de
oogen; — iedere geleidelijke verandering (klein of
groot, aangenaam of niet) in den gemoedstoestand
van den mensch : aandoeningen, van vreugde, van
droefheid, van smart; — van aandoening loon zij niet
meer spreken. van overgroote blijdschap of smart.
AANDOENLIJK, bn. en bw. (-er, -st), gevoelig,
Licht vatbaar voor aandoeningen en indrukken :
een aandoenlijk gestel, gemoed; — treffend, roerend :
een aandoenlijk verhaal; iets aandoenlijk beschrijven.
AANDRAAIEN, (draaide aan, is en heeft aangedraaid), met een draai naderkomen; al draaiende
naderen; (gew.) wat is hij weer aangedraaid, wat is
hij weer dronken; — (fig.) daar komt hij weer aandraaien, langzaam aankomen, (ook) weder te laat
komen; — spoed maken met draaien; -- vastdraaien
(schroeven, moeren); twee voorwerpen aan elkander draaien; — (fig.) iemand een wassen neus aandraaien, hem om den tuin leiden.
AANDRAGEN, (droeg aan, heeft aangedragen),
lets zwaars aanbrengen, naar iemand toedragen; —
(fig.) berichten, verklikken.
AANDRANG, m. aandrang van yolk, groote opeenhooping; aandrang van bloed in de hersenen,
groote opeenhooping; — nadruk, klem: met aandrang verzoeken, afraden; op aandrang van ?Will
vader doe ik het, op zijne aansporing.
AANDRENTLLEN, drentelend naderen.
AANDRIBBELEN, dribbelend naderen.
AANDRIFT, v. sterke opwelling om iets to doen;—
natuur, neiging, ingeschapen gevoel, instinct dat
dierlijke wezens bij het handelen drijft en bestuurt :
blinde, dierlijke aandrift; — innerlijke bezieling.
AANDRIJVEN, (dreef aan, heeft en is aangedreven), voortdrijven, aanjagen (van dieren); aansporen, aanzetten : iem. aandrijven tot kwaad, tot wraak;
eerzucht dreef hem aan; — dieper inslaan, vaster
doen klernmen of sluiten (van spijkers, spieen en
bouten); cen vloer vanariiven, du Wanken di chter
tegen elkander drijven; — door het water enz.
aangespoeld worden: er is een lijk aangedreven; —
(fig.) op een stroowisch komen aandrijven, kaal en
berooid nit den vreemde komen.
AANDRIJVER, m. (-s), de persoon, die een ander
tot zekere handeling aandrijft, aanspoort; iem. die
de koeien moot aandrijven of hoeden.
AANDRINGEN, (drong aan, heeft en is aangedrongen), voorwaarts dringen; — op deugd, plichtsbetrachting aandringen, krachtig aansporen, nopen
tot; — om hulp, om onderstand aandringen, met
aandrang verzoeken; — met nadruk te kennen geven.
AANDRUISCI-IEN, (druischte aan, heeft aangedruischt), stuiten tegen; (fig.) in strijd zijn
met : dit druischt tegen alle recht en billijkheid, lijnrecht tegen mijne beginselen aan.
AANDUIDEN, (duidde aan, heeft aangeduid), minder duidelijk aanwijzen; — herkenningsteekenen opgeven : een huis, een persoon aanduiden; — een
denkbeeld door omschrijving kenbaar maken, uitdrukken; — (fig.) wijzen op, te kennen geven, openbaren: zijne houding duidt zijne ontevredenheid aan; —
beteekenen : het woord vrijpostig duidt than eene ongunstige hoedanigheid aan. AANDUIDING, v. (-en).
AANDURVEN, (durfde, dorst aan, heeft aangedurfd), den moed hebben jets te ondernemen, iemand
to bestrijden; iem. aandurven, zich tegen iem. opgewassen voelen.
AANDUWEN, (duwde aan, heeft aangeduwd), duwend voortbewegen.
AANDWEILEN, (dweilde aan, heeft aangedweild),
vluchtig dweilen.
AANEEN, bw. onafgebroken elkander opvolgende,
zonder tusschenpoozen, achtereen; — ongescheiden,
naast elkaar, in rijen : de letters van een woord
aaneen schrijven; dicht aaneen staan; zij hadden een
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AANGAAN.
uur aaneen gestaan. AANEEN vormt ve e samenstellingen, waarvan hier eenige volgen.
AANEENBINDEN, (bond aaneen, heeft aaneengebonden), door binden vereenigen.
AANEENBRENGEN, (bracht aaneen, heeft aaneengebracht), zonder tusschenruimte verbinden; aan,
tot elkander brengen; (fig.) hij tracht beiden aaneen
te brengen, door verloving of huwelijk to vereenigen.
AANEENFLANSEN, (flanste aaneen, heeft aaneengeflanst), (eig. en fig.) losjes en slordig aan elkaar
verbinden : een verhaal aaneenftansen, slordig samenstellen.
AANEENGEBOREN, bn. gedurende de dracht
aan elkander gegroeid en zoo geboren (kalveren,
hazen enz.) : de aaneengeboren Siameesche tweelingen,.
AANEENGESCHAKELD, bn. een aaneengeschakeld
verhaal, geregeld voortgaande; (taalk.) aaneenge.
schakelde zinnen, copulatief; (krijgsw.) aaneengeschakelde linien, forten, elkander bestrijkende; aaneengeschakelde evenredigheid, bestaande uit meer
dan twee redens.
AANEENGESLOTEN, bn. elkaar rakende; nauw
verbonden.
AANEENGRENZEN, (grensde aaneen, heeft aaneengegrensd), aan elkander grenzen.
AANEENGROEIEN, (groeide aaneen, is aaneengegroeid), aan elkander vastgroeien. AANEENGROEIING, v. (-en).
AANEENHANGEN, (hing aaneen, heeft aaneengehangen), niet behoorlijk verbonden zijn (eig. en
fig.); dat hangt aaneen, als droop zand, dat zijn onsamenhangende gedachten; — hij hangt van leugens
aaneen, hij liegt al wat hij zegt.
AANEENKLEVEN, (kleefde aaneen, is en heeft
aaneengekleefd), aan elkaar vastkleven.
AANEENLIJMEN, (lijmde aaneen, heeft aaneengelijmd), door him aan elkander hechten.
AANEENNAAIEN, (naaide aaneen, heeft aaneengenaaid), door naaien verbinden.
AANEENSCHAKELEND, bn. (taalk.) het aaneenschakelend zinsverband, eene wijze van nevenschikking; aaneenschakelende voegwoorden, die het aaneenschakelend zinsverband uitdrukken, ook copulatieve geheeten.
AANEENSCHAKELING, v. (-en), eene aaneenschakeling van ongelukken, opeenvolging, reeks.
AANEENSCHRIJVEN, aan elkaar vastschrijven.
AANEENSLUITEN, (sloot aaneen, heeft aaneengesloten), aan elkander verbinden (door boeien, met
een hangslot), (fig.) (door liefde, vriendschap); —
zonder tusschenruimte aan elkander sluiten : die
planken sluiten niet goed aaneen.
AANEENSMEDEN, (smeedde aaneen, heeft aaneengesmeed), door smeden aan elkander hechten;
(fig.) innig en onverbrekelijk verbinden : twee zielen
gloeiend aaneengesmeed.
AANFLUITEN, (foot aan, heeft aangefloten),
uitfiuiten; (fig.) bespotten, beschimpen.
AANFLUITING, v. (-en), het aanfluiten; (Bijb.)
voorwerp van bespotting : ik zat hem maken tot eene
aanfluiting onder alle de votken.
AANFOK, in, het aanfokken, opkweeken van
dieren; het aangefokte vee : de aanfok is dit jaar
niet groot.
AANFOKKEN, (forte aan, heeft aangefokt), den
veestapel door fokken vermeerderen; opfokken.
AANFOKKER, ro. (-s). AANFOKKING, v. (-en).
AANGAAN, (ging aan, heeft en is aangegaan), gaan
in de richting naar : op iemand, een, Ws aangaan; —
bij iemand aangaan, hem in 't voorbijgaan opzoeken,
om hem even te spreken, (aanloopen is gemeenzamer
en vriendschappelijker); — het vuur, de lamp, de
kaars wit niet aangaan, beginnen to branden; — beginnen, een aanvang semen : de school, de kerk gaat
aan; — twee dingen te gelijk te doen, gaat niet aan, is
niet mogelijk; — zoo te handelen, gaat niet aan, is
niet geoorloofd; — levee, beweging maken (van kinderen); — tieren, razen, kijven, uitvaren : hij ging
aan als een Turk; tegen (een aanwezige), op (een
afwezige) aangaan; — beginnen, ondernemen (een
strijd); — sluiten : een verbond, weddenschap, huwelijk aangaan; — wat mij aangaat, betreft; — wat
ti aat mij dat aan I wat kan het mij schelen !; --

AANGAANDE.
die fabriek gaat hem aan, behoort hem geheel of
gedeeltelijk toe.
AANGAANDE, voorz. betreffende, nopens, omtrent : berichten aangaande dien persoon, he,b ik niet.
AANGANG, m. (-en), begin; eerste stag; — op den
(ten) aangang komen, onverwachts ergens komen,
wanneer er wat gebeurt of voorvalt; — (zeew.) aangang
maken, voortzeilen, gang of vaart maken.
AANGAPEN, (gaapte aan, heeft aangegaapt),
iem. staan aangapen, verwonderd of dom met open
mond aanstaren; — (fig.) de afgrond gaapte ens
aan, was dreigend voor ons.
AANGEBEDENE, m. en yr. (-n), hartstochtelijk
bemind persoon (meest van vrouwen gezegd).
AANGEBONDEN, bn. kort aangebonden zijn,
spoedig boos worden of een boos humeur toonen.
AANGEBOREN, bn. (van hoedanigheden van
levende wezens) van nature eigen, ingeschapen
eene aangeboren sluwheid; de dichtkunst was Vondel
aangeboren.
AANGEBRAND, bn. hij is er mooi aangebrand, leelijk terecht gekomen, in de val geloopen; — gauw
aangebrand zijn, spoedig boos zijn; — (Zuidn.) het
riekt er aangebrand, het is er niet pluis, deugt er niet.
AANGEBREID, bn. (gew.) aangebreicle kousen,
schimpnaam voor zeer arme lieden.
AANGEDAAN, bn. getroffen, bewogen, geroerd :
hij was er van aangedaan, tot schreiens toe aangedaan;
— (Zuidn.) netjes aangedaan, aangekleed.
AANGEERFD, bn. een erf bezittende, dat aan
vreemden grond paalt.
AANGEERFDE, m. en v. (-n), eigenaar of eigenares van grond, gelegen aan een weg, een dijk,
eene watering, enz.
AANGEGAAP, o. het lastig en gedurig aangapen.
AANGEHAALD, bn. in beslag genomen; — (fig.)
(plaats) aan een boek, geschrift of stuk ontleend;
telkens die ziekte
—metnzikaghldj,
hebbende, daarmee behept.
AANGEHUWD, bn. door huwelijk vermaagschapt,
(deftiger dan) aangetrouwd.
AANGEKLAAGDE, m. en v. (-n), die aangeklaagd is.
AANGEKLEED, bn. een aangekleede boterham,
boterham met vleesch, worst, koek of kaas; een
avondpartijtje, waarbij wat gepresenteerd wordt,
ook eene aangekleede pijp geheeten; — een aangekleede aap, iem. die bespottelijk gekleed is, (ook)
een zeer leelijk mensch; aangekleed gaat uit,
gezegd van iem. die in het oogloopend mooi, meestal
bespottelijk, gekleed is en daarmee pronkt.
AANGELANDE, m. en v. (-n), die een stuk land
bezit dat aan een weg, dijk of eene rivier grenst.
AANGELEERD, bn. het tegendeel van aangeboren,
natuurlijk; aangewend eene aangeleerde afgetrokkenheid.
AANGELEGEN, bn. dichtbijgelegen, belendend
het aangelegen huffs; (-er, -st), aangelegen anderwerpen, een aangelegen punt, belangrijk, gewichtig.
AANGELEGENHEID, v. (...heden), eene zaak,
die belangrijk is, die iemand van nabij aangaat:
zich met eens anders aangelegenheden bemoeien; aangelegenheden van kerk en staat, zaken, belangen.
AANGENAAM, bn. en bw. (aangenamer, aangenaamst), prettig; zich bij iemand aangenaam
maken, zijne gunst weten te verwerven; — (beursterm, van effecten en obligatien), gewild, gezocht
de Russen zijn iets aangenamer; — aangenaam
klinken, wandelen, op eene wijze, die aangenaam is.
AANGENAAMHEID, v. hoedanigheid van aanv. (...heden), vermaak, genoegen.
genaam;
1. AANGENOMEN, bn. een aangenomen werk, de
kosten worden niet per uurloon berekend, maar
globaal en het moet gewoonlijk op een bepaalden
tijd klaar zijn; — 't is geen aangenomen werk, het behoeft op geen bepaalden tijd klaar te zijn; — een
aangenomen kind, een kind van anderen, dat als
eigen beschouwd wordt.
2. AANGENOMEN, voegw. gesteld, ondersteld
(dat).
AANGESCHOTEN, bn. een aangeschoten hert, door
een kogel geraakt, dochlzoo dat het nog gaan kan;
in lichten graad,dronken..
—(fig.)
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AANGLIMMEN.
AANGESCHREVEN, bn. goed, slecht aangeschreven staan, goed, slecht bekend staan; bij iem. hoog
aangeschreven staan, als degelijk, zeer te vertrouwen
bekend staan.
AANGESPEN, (gespte aan, heeft aangegespt), met
eene gesp vastmaken; nauwer toehalen; strakker
aanhalen; den degen aangespen, zich ten strode
uitrusten (eig. en fig.).
AANGESTOKEN, bn. wormstekig.
AANGETEEKEND, bn. zij zijn aangeteekend,
een aangeteekende brief, in een
ondertrouwd;
register genoteerd.
AANGETROUWD, bn. (gemeenz. dan) aangehuwd : aangetrouwde kinderen, familie.
AANGEVEN, (gaf aan, heeft aangegeven), overgeven, aanreiken; jets ter kennis van een ander
brengen: de hoofdtrekken van jets aangeven ; —
den koers aangeven, bepalen of zeggen welken koers
men sturen moet; — den toon aangeven, den eersten
toon van een muziekstuk doers hooren, waarnaar
de hoogte der andere toners bepaald wordt; (ook fig.>
het voorbeeld geven in een gezelschap enz. ; — iets
ter kennis brengen van de overheid (aan het gerecht, ambtshalve of als beleedigde partij) een
diefstal aangeven; een dief aangeven, bekendmaken
wie de dief is; — (bij den burgerlijken stand) sea sterfgeval, een kind aangeven; — (bij den ambtenaar der
(bij de millbelastingen) zijn inkomen aangeven;
taire overheid) zich, voor de toting aangeven; — rich
aangeven, zich aanmelden; — (Zuidn.) dat zoo men
hem niet aangeven, toe in staat achten.
AANGEVER, m. (-s), hij die aangeeft; in 't bijzonder : die bij den ambtenaar van den burgerlijken stand aangifte doet van een geboorte- of sterfgeval. AANGEVING, v. (-en).
AANGEZET, bn. scherper gemaakt, gewet : een
aangezet mes; — het eten is aangezet, licht aangebrand; — vervalscht: die wijn is aangezet.
AANGEZICHT, o. (-en), gezicht; — het kind gelijkt
zijn vader, alsof het nit zijn aangezicht gesnedem
was, lijkt sprekend op hem; — iemand een slag
in het aangezicht geven, hem grof beleedigen; — op.
zijn aangezicht vallen, met gebogen hoofd nederknielen; — (spr.) wie zijn neus schendt, schendt rijn
aangezicht, wie gebreken van zijne nabestaanden
aan het licht brengt, deelt zelf in de sehande; —
van aangezicht tot aangezicht met iemand spreken, hem
persoonlijk spreken.
AANGEZICHTSPIJN,v. (-en), hevige pijn in de
zenuwen van het aangezicht.
AANGEZIEN, voegw. naardien, dewijl, omdat,
omreden.
1. AANGIEREN, (gierde aan, is en heeft aangegierd), in eene schuine richting met een draai aankomen (van schepen en ruiters); — sneller met de
gierpont overvaren, door den schoot aan te halen; —
met de gierpont aankomen.
2. AANGIEREN, (gierde aan, is aangegierd), gie rend, loeiend naderen (stormen, enz.).
AANGIETEN, (goot aan, heeft aangegoten), te gelijk
met het voorwerp gieten, zoodat het daarmede een
geheel uitmaakt: dat ornament is aangegoten; — (fig.}
die kleeren zijn u als aangegoten, passen u volkomen; — voortmaken met gieten; — door gieten
vastmaken : de krammen en doken worden bij deze
sluiswerken met lood aangegoten. AANGIETING,
v. (-en),
AANGIETKLEUR, v. (-en), kleurstof waarmee
men verglaast.
AANGIFTE, v. (-n), ((w. g.) AANGIFT, v. (-en)),
kennisgeving, volgens de voorgeschreven vormen,
aan de overheid, bij het gerecht, bij den burgerlijken
stand of bij den ambtenaar der belastingen; aangifte doers, kennis geven.
AANGIFTE-KIEZER, m. (-s), iem. die volgens
eigen aangifte op de kiezerslijst geplaatst wordt.
AANGLIJDEN, (gleed aan, is aangegleden), glijdend naderen; — (van kleeren) gemakkelijk aangetrokken worden.
AANGLIMMEN, (glom aan, is en heeft aangeglommen), beginnen to glimmen; starker glimmen.;
— van glimmen tot branders overgaan goed aangeglommen houtskool; — tegenglimmen.

AANGLOEIEN.

AANHOORDER.

AANGLOEIEN, (gloeide aan, heeft en is aangegloeid), beginnen te gloeien; - sterker gloeien; — van
gloeien tot branden overgaan. AANGLOEIING, v.
AANGLOREN, (gloorde aan, is aangegloord), beginnen te gloren : de dag gloort aan, breekt aan; —het
vuur is weer aangegloord, gaan gloeien en branden,
nadat het bijna uitgedoofd was.
AANGLUIPEN, (gluipte aan, heeft aangegluipt),
gluip end, ter sluik beloeren.
AANGOLVEN, (golfde aan, is aangegolfd), golvend
naderen; (fig.) toestroomen in onophoudelijke opvolging : de menschendrommen golfden aan.
AANGOOIEN, (gooide aan, heeft aangegooid),
tegen of op iets werpen; vlugger gooien (bij het
spel); zijne kleeren aangooien, snel en slordig
aantrekken.
AANGORDEN, (gordde aan, heeft aangegord), boyen de heupen, om het middel vastbinden (in het
bijzonder van wapenen gezegd); — (fig.) het harnas
aangorden, een strijd aanbinden, partij trekken,
voor of tegen iem. of iets; — zich aangorden, zich
ten strijde uitrusten, wapenen; (fig.) zich voor eene
onderneming gereedmaken, toerusten; — (bijb.) (van
het geloof) toerusten, uitrusten met, voorzien van.
AANGORDING, v. (-en)
1. AANGRAUWEN, (grauwde aan, heeft aangegrauwd), norsch of bits toespreken, ruw bejegenen.
2. AANGRAUWEN, (grauwde aan, is aangegrauwd),
(verouderend) de dag grauwt aan, de eerste morgenschemering breekt aan.
AANGRENZEND, bn. belendend, grenzende aan.
AANGRIJNZEN, (grijnsde aan, heeft aangegrijnsd),
grijnzend aanzien, knorrig en dreigend aankijken
(ook fig.); grijnzend, hoonend aankijken.
AANGRIJPEN, (greep aan, heeft aangegrepen),
,plotseling, snel of krachtig jets aanvatten : een
drenkeling grijpt zelfs een stroohalm aan; (krijgsk.)
het geweer bij de exercitien krachtig aanvatten;
aanvallen : den vijand met de bajonet aangrijpen;
— hevig aantasten, (van koorts, koude, schrik,
angst, weemoed gezegd); een sterken indruk
maken, hevig aandoen : dat voorval greep haar erg
aan; to baat nemen : een voorwendsel, de gelegenheid aangrijpen; — ferm aanpakken : den arbeicl
aangrijpen.
AANGRIJPEND, bn. (-er, -st), treffend, roerend
woorden, tooneelen, verhalen).
AANGRIJPINGSPUNT, o. (-en), (nat.) punt waarop eene kracht of de rcsultante van verschillende
krachten rechtstreeks werkt.
AANGROEI, m. het aangroeien, toenemen in
kracht of aantal, aanwas.
AANGROEIELING, m. (-en), (gew.) kleine aardappel aan de uitloopers van niet geplante aardappelen gegroeid.
AANGROEIEN, (groeide aan, is aangegroeid), door
groeien grooter wordep; (fig.) toenernen, zich nitbreiden; — aan iets vastgroeien: in die zee groeien
de schepen sterk aan, zeegewassen en schelpdieren
hechten zich aan het onder water gedompelde gedeelte in groate mate vast.
AANHAKEN, (haakte aan, heeft aangehaakt),
met een hack vastmaken: een volgwagen, wagons
aanhaken.
AANHALEN, (haalde aan, heeft aangehaald),
naar zich toe trekken; (touwen en knoopen) vaster aantrekken; — de teugels aanhalen, stijver aantrekken;
(ook fig.) strenger optreden, regeeren; (zeet.) brassen, schooten aanhalen, door de touwen aan te trekken, de zeilen scherper bij den wind zetten; — de
wind haalt aan, wordt sterker, krachtiger; — er is
geen aanhalen aan, men heeft bier nooit genoeg,
voortdurend wil men meer; — goederen, vee aanhalen, in beslag nemen, omdat de verschuldigde
belasting ervoor niet betaald is; - iets aanhalen,
in 't voorbijgaan medebrengen, dragen naar eene
bepaalde plaats; — beginnen, ter hand nemen
hij haalt alles aan en brengt niets tot een goed einde;
- aanleidinggeven tot (een twist, oneenigheid) ;
aanhalen, onderweg halen, om samen ergens
—
been te gaan; (ook) zich er mede bemoeien, inlaten
(van lastige personen gezegd); (ook Zuidn.) onthalen;
-- lief doen tegen iem., vleien meisjes halen

gaarne aan; — woorden van anderen of van zich
zelf vermelden, citeeren; — een boek. aanhalen, het
noemen, vermelden, een gezegde eraan ontleenen; eene streep of een teeken bij iets plaatsen; — die
lijnen moet je wat dikker aanhalen, aandikken, dikker
overhalen.
AANHALERIG, bn. (-er, -st), (gemeenz.) zeer
aanhalig je dochter is te aanhalerig, daar moet je
op letten.
AANHALIG, bn. (-er, -st), vriendelijk, voorkomend, lief doend : een aanhalig kind.
AANHALING, v. (-en), inbeslagneming van goederen (wegens ontdoken belasting); — gezegde, aan
een schrijver of spreker ontleend.
AANHALINGSTEEKEN, o. (-s), dubbele komma's, dienende om aangehaalde woorden van
die van den schrijver zelf te onderscheiden,
mets („—").
AANHANG, m. partij, volgelingen.
AANHANGELING, m. en v. (-en), AANHANGELINGE, v. (-n), partijgenoot, volgeling.
AANHANGEN, (king aan, heeft aangehangen),
vastkleven : de modder hangt aan; — wol, cheviot
hangt erg aan, op kleeren daarvan gemaakt, hechten
zich pluisjes en stof gemakkelijk vast; — (fig.) het
kind hangt vandaag erg aan, wil veel in de handen
genomen zijn; — (fig.) iemand aanhangen, stark
gehecht zijn aan hem, (ook) zijne belangen, beginselen, inzichten en planners toegedaan zijn; als hij wat vertelt, moet hij er altijd wat aanhangen,
bijvoegen, toevOegen. AANHANGER, tn. (-s), volgeling, medestander, partijgenoot.
AANHANGIG, bn. nog in overweging, nog onbeslist, onafgedaan; de zaak is voor het gerecht aanharegig, een voorstel aanhangig maken, ter be-

handeling indienen.

AANHANGSEL, o. (-5, -en), toevoegsel, bijvoegsel,
(aan het einde van een boek).
AANHANGWAGEN, m. (-s), volgwagen of tweede
wagers, ins. eener electrische tram, achter den
motorwagen aangehangen.
AANHANKELIJK, bn. en bw. (-er, -st), geneigd
om zich nit liefde of innige genegenheid aan iemand
te hechten zij is een liefderijk, aanhankelijk schepsel, innig gehecht, verknocht.
AANHANKELIJKHEID, v. innige gehechtheid
iem. zijne aanhankelijkheid betoonen.
AANHEBBEN, (had aan, heeft aangehad), aan het
lijf hebben (van kleedingstukken; ook van sieraden
enz. die min of meer nauw sluiten); — (spr.) geen
hemd aanhebben, uiterst behoeftig zijn; — (fig.) een
roes aanhebben, dronken zijn; — (in het spel) een
appal, een punt, eene partij aanhebben, voor zijne
rekening hebben, verloren hebben; aan het branden hebben (eene lamp, eene pijp, kachel).
AANHECHTEN, (hechtte aan, heeft aangehecht),
vastmaken; een nieuwen draad beginnen of een
afgebroken draad weer vasthechten (bij naai-, breiiosjes met spijkers bevestigen,bv.
of spinwerk);
als voorloopige maatregel;
(w. g.) annexeeren.
AANHECHTING, v. (-en), daad van aanhechten;
plaats, waar aangehecht is.
AANHECHTINGSPUNT, o. (-en), plaats van aanhechting; aanknoopingspunt in eene rede.
AANHECHTSEL, o. (-s), wat aangehecht is; plaats
waar de aanhechting geschied is : dat is keurig genaaid, van de aanhechtsels is niets te zien.
AANHEF, m. begin, aanvang (van een brief, een
betoog, inz. bij muziek en zang).
AANHEFFEN, (hief aan, heeft aangeheven), beginnen, inz. beginners te spreken of to zingen.
AANHITSEN, (hitste aan, heeft aaugehitst), aanjagen, aanzetten; opruien, opstoken.
AANHOEVEN, (hoefde aan, heeft aangehoefd),
aangetrokken of aangedaan moeten worden (van
kleederen, schoeisel en sieraden) ; aangelegd of
aangestoken moeten worden (van vuur en licht): de
kachel hoeft vandaag niet aan, hoeft niet to branden.
AANHOLLEN, (holde aan, is aangehold), hollend
naderen (van paarden); (fig.) snel aankomen.
AANHOORDER, m. (-s), die aanhoort, luistert
naar; (zegsw.) er zouden geen achterklappers zijn,
waren er geen aanhoorders. AANHOORSTER, v. (-s).

AANHOOREN.
AANHOOREN, (hoorde aan, aanhoorde, heeft
aangehoord), naar iets luisteren; met aandacht hooren; — geduldig ten einde toe hooren, wat vervelend, onaangenaam of kwetsend is : hoe kunt ge
zulke taal aanhooren ? Ten aanh,00ren van, in bijzijn
van, in tegenwoordigheid van.
AANHOORIG, bn. behoorende tot : eene hofstede
met aanhoorige landerijen; — ik weet hetvan een zijner
aanh,00rigen, huisgenooten, aanverwanten of ondergeschikten.
AANHOORIGHEID, v. (...heden), landerijen enz.
die tot eene bezitting, eene boerderij behooren: eene
boerderij met alle aanhoorigheden.
AANHOUDEN, (hield aan, heeft aangehouden),
iemand aanhouden, aanspreken, meest met vijandige bedoelingen; (ook) staande houden en gevangennemen; — het werkvolk aanhouden, in zijn dienst
behouden; — (bij eene veiling) niet toewijzen;
aftroeven ; — (vaar- en
—enkarthoud,.
voertuigen) tegenhouden, iu beslag nemen (ter
zake van belasting); — een touw aanhouden,
(zeew.) niet verder vieren; — dieren aanhouden,
opvangen, in zijn bezit houden, niet vervreemden;
— vee aanhouden, aanfokken, niet verkoopen of
slaehten; — eene studie aanhouden, daarmee voortgaan; — eene krant aanhouden, daarop geabonneerd
blijven; — rechtszaken, voorstellen aanhouden, de
afdoening ervan uitstellen; — de kachel, de lamp
aanhouden, aan het branders houden; — kleeren
aanhouden, niet uittrekken; — onderweg stilhouden,
aanleggen; — gaan of sturen in de richting van: op
de kust, een eiland aanhouden; — ge moet aanhouden.
volhouden, volharden; — met aandrang vragen of
verzoeken: om de hand van een meisje aanhouden,
haar ten huwelijk vragen; — (Zuidn.) zonder huwelijk met iem. samenwonen; — aanhouden doet verkrijgen, de aanhouder whit; — voortduren: het houdt
Lang aan, het duurt lang.
AANHOUDEND, bn. en bw. voortdurend, zonder
ophouden : het regent aanhOudend; — hij is aanhoudend ziek, gedurig, met geringe tusschenpoozen.
AANHO UDER, m. (-s), die aanhoudt; — de aanhouder wint, wie volhardt of volhoudt, bereikt zijn doel; —
(Zuidn.) boel, bijzit. AANHOUDSTER, v. (-s).
AANHOUDING, v. (-en), de daad van aanhouden; — in arrest nemen : bevel tot aanhouding; —
aanhoudend verzoek.
AANHOUDINGSPREMIE, v. (...premien en premies), ...PRIJS, m. (...prijzen), belooning voor het
aanhouden van misdadigers; — vergoeding voor het
aanhouden en ter beschikking stellen van manlijke fokdieren, gedurende een bepaalden tijd.
AANHUPPELEN, (huppelde aan, is aangehuppeld), huppelend naderon.'
AANHUWEN, (huwde aan, heeft aangehuwd),
door zijn huwelijk iemand tot zich in familiebetrekking brengen. AANHUWING, v. (-,,,).
AANJAGEN, (jaagde, joeg aan, heeft en is aangejaagd), ergens heenjagen; sneller voortdrijven; aansporen, aanzetten; — (fig.) iem. schrik, vrees, schaamte
aanjagen, bij hem verwekken; — iem. een blos aanjagen, hem doen blozen; — vuur aanjagen, feller
aanstoken; — komen aanjagen, snel naderen; —dear
kwam de koetsier aanjagen, snel aanrijden.
AANJAGER, m. (-s), voortdrijver; aanspoorder;
— eene zuigperspomp, bestemd om het water op te halen en naar de eigenlijke brandspuit te drijven.
AANKALKEN, (kalkte aan, heeft aangekalkt),
iem. aankalken, aanteekenen, opschrijven; (ook)
iets op zijne rekening schrijven; (ook) beboeten;
—ikzaljewn,
ik zal je wel krijgen. AANKALKING, v. (-en).
AANKANTEN, (ZICH) (kantte zich aan, heeft zich
aangekant), zich verzetten tegen iem., iets. AANKANTING, v. (-en), tegenkanting.
AANKAP, m. het kappen of vellen van hout,
(vooral in onze 0.-I. bezittingen in gebruik); —
plaats waar hout gekapt wordt.
AANKAPPEN, (kapte aan, heeft aangekapt), met
eene big aan iets beginnen te kappen; hout kappen,
boomen vellen, tot aanvulling of vermeerdering
van den bestaanden voorraad; — (Z. A.) het paard
kept aan, slaat, strijkt met de pooten tegen elkaar.
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AANKOMEN.
AANKIJKEN, (keek aan, heeft aangekeken), kijken naar; — ik wil de .zaak nog eens aankijken, in
bedenking houden; — iem. schuin, zwart aankijken,
hem afkeuring of mishagen laten blijken; iem. veelbeteekenend aankijken, door de wijze van aanzien
veel te kennen geven; — iem. scheef, met schele
oogen aankijken, hem benijden; — iem. niet oankijken, hem met geen blik verwaardigen (uit
gramschap of trots).
AANKLACHT, v. (-en), beschuldiging, ingebracht
bij de bevoegde macht, het gerecht; — geschrift,
waarin de aanklaagt is vervat.
AANKLAGEN, (klaagde aan, heeft aangeklaagd),
wegens een misdrijf of laster bij het gerecht beschuldigen ; — besehuldigen: zijn geweten klaagt hem aan.
AANKLAGER, m. (-s), die aanklaagt.
AANKLAMPEN, (klampte aan, heeft aangeklampt), met kiampen vastmaken; — (fig.) iem.
aanspreken en op den weg staande houden (vaak
om geld te leenen of steun en help te zoeken); —
(Z. A.) bij een meisje aanklampen, haar het hof makers;
— (zeew.) op zijde schieten, aan boord komen;
(fig.) medesleepen.
AANKLEEDEN, (kleedde aan, heeft aangekleed),
kleederen aantrekken (met name de bovenkleederen); — een huis aankleeden, meubileeren;
de benoodigde meubels leveren.,
—iemandkl,
voor zijne geheele uitrusting zorgen; — ik zal hem
wel aankleeden, ik zal de zaak met hem wel in orde
brengen; (ook) ik zal het hem wel te duur verkoopen.
AANKLEEF, m. met den aankleve van dien,
met al wat ertoe behoort, erbij komt, er betrekking
op heeft.
AANKLEVEN, (kleefde aan, heeft aNngekleefd),
door kleefstof (zich) aan iets anders vasthechten;
— (fig.) verkeerdheden, gebreken kleven ons aan, zijn ons
eigen, wij zijn er mee behept; — (fig.) iem. aankleven,
aan iem. sterk gehecht of verknocht zijn, getrouw
blijven, voortdurend aanhangen; — iets aankleven,
er aan gehecht blijven, er geen afstand van doen.
AANKLEVING, . (-en), sterke gehechtheid; —
(w. g.) (nat.) moleculaire aantrekking tusschen de
oppervlakten van elkaar aanrakende lichamen,
adhaesie.
AANKLOPPEN, (klopte aan, heeft aangeklopt),
door kloppen vaster aandrijven, dieper indrijven; —
door kloppen te kennen geven, dat men wenscht
aangehoord of binnengelaten te worden; — (fig.) bij
iem. aankloppen, een beroep doen op iem. om iets,
(inz. geldelijken steun) to verkrijgen. AANKLOPPING, v. (-en).
AANKLOSSEN, (kloste aan, is en heeft aan,geklost), klossende, inz: op klompen, aankomen.
AANKLOTSEN, (klotste aan, is en heeft aangeklotst), (van water gezegd) met Maine golfjes stooten tegen.
AANKNOOPEN, (kuoopte aan, heeft aangeknoopt),
het eene aan het andere vastknoopen; — (fig.) verbinden, er aan toevoegen : er nog een dagje aanknoopen; — eene wederzijdsche handeling of betrekking beginnen (een gesprek, eene briefwisseling,
onderhandeling); — voortmaken met knoopen.
AANKNOOPING, v. (-en).
AANKNOOPINGSPUNT, o. (-en), punt van aanknooping (eig. en fig.) : de onderwijzer moet zijne
aanknoopingspunten zoeken in de kennis der leerlingen.
AANKOMELING, m. en v. (-en), AANKOMELINGE, v. (-n), nieuweling„beginner (in een_, wetenschap, ambacht).
AANKOMEN, (kwam aan, is aangekomen), eene
plaats bereiken; aan land of in de haven komen;
door mu ontvan—deboknzijagm,
gen; — bid iem. aankomen, aanloopen; — er is
geen aankomen aan dat bock, het is moeilijk te
krijgen; — het doel treffen, raken : dat schot, die
slag imam good aan; — met iets voor den dag
komen, het te pas brengen enz. : met praatjes,
leugens aankomen; — ik zag het wel aankomen, ik
voorzag het wel; — kom aan ! gewone opwekking
om eene handeling te beginnen; — welnu, komaan !
uitroep van verbazing; — aanraken, betasten : kom
nergens aan!; — tegen iets aankomen, grenzen aan;
—komdarenitbjh,
vraag hem dat rdet;--

AANKOMEND.
je hoeft daarmee bij hem niet aan te komen, hij wil
daar niets van weten; — de leiding der fabriek komt
op hem win, berust op, is afhankelijk van hem;
geld is hier de hoofdzaak; —hetkomirpgldan,
•
geschiedenis zal op mijn zak aankomen, neer-,
komen, ik zal het moeten betalen; hoe is de
brand, die twist aangekomen ? aan den gang gekomen, begonnen ; — groeien, opschieten: dat kind
is goed aangekomen, gegroeid, zwaarder, sterker geworden; herstellen, genezen : de zieke komt mooi
aan; — het komt er op aan, het beslissend oogenblik
is daar; - het komt er niet op aan, het is van geen
belang. AANKOMER, m. (-s).
AANKOMEND, bn. aanstaande (week, Zondag);
— opgroeiende (knapen en meisjes); — studeerende
voor een aankomend predikant.
AANKOMST, v. het aankomen op eene plaats.
AANKONDIGEN, (kondigde aan, heeft aangekondigd), bekendmaken; — een boek aankondigen, het
verschijnen ervan in het redactioneele gedeelte van
een krant of tijdschrift bekendmaken; - met
zekerheid voorspellen : het vertrek der zwaluwen kondigt ons den winter aan. AANKONDIGER, m. (-s).
AANKONDIGING, v. (-en), de daad van aankondigen, meest van boekwerken; opstel waarin een
boek wordt aangekondigd; geschreven of gedrukte
kennisgev ing.
AANKOOIEN, (kooide aan, heeft aangekooid),
(boekdr.) den vorm nauwer insluiten, door de kooien
of wiggen aan te slaan.
AANKOOP, m. (-en), het aankoopen : door aankoop eigenaar worden; — het aangekochte.
AANKOOPEN, (kocht aan, heeft aangekocht),
door koopen in eigendom krijgen en houden : een
landgoed aankoopen. AANKOOPING, v. (-en).
AANIKOPPELEN, (koppelde aan, heeft aangekoppeld), (dieren) aan elkander vastbinden spoorwagons aankoppelen, met den koppel vastmaken' — (deelen eener machine) ze met een bewegend deel verbinden om ze zoo in beweging te
brengen. AANKOPPELING, v. (-en).
AANKOPPEN, (kopte aan, heeft aangekopt),
(speldenm.) de speld van een kop voorzien.
AANKRIJGEN, (kreeg aan, heeft aangekregen),
(kleeren) aan het lichaam krijgen, molten dragen;
- op zijne rekening krijgen, verliezen (vooral in het
spel); - ten verkoop ontvangen : versehe oesters aankrijgen; — er in slagen een kleedingstuk aan te
trekken; — ik kan de kachel niet aankrijgen, zelfs
met moeite niet aan het branden krijgen.
AANKRUIEN, (kruide, krooi aan, heeft en is aangekruid, aangekrooien), kruiend nader komen; — met
een kruiwagen aanbrengen; — snel voortkruien; —
den molen op den wind zetten; — het naderen van
op elkaar schuivend ij's. AANKRUIING, v. (-en).
AANKUNNEN, (konde of kon aan, heeft aangekund), tegen iemand bestand zijn, hem kunnen overwinnen; — berekend zijn voor eene tack, die tot
een goed einde kunnen brengen; — in staat zijn om
eene zekere portie spijs of drank te gebruiken;
- op ion. aankunnen, kunnen rekenen,
nen verlatcn ;
veel geld aankunnen, gewoon zijn
om veel geld te verteren; zou ik die jas nog aankunnen ? kunnen aandoen, met fatsoen kunnen
dragen; - aangedaan kunnen worden (kleedingstuk
ken); - aangestoken kunnen worden (lamp, kachel).
AANKWEEKEN, (kweekte aan, heeft aangekweekt), door kweeken tot den volwassen toestand
brengen (jonge boomers, planten, bloemen); - (fig.)
voor eene betrekking opleiden; — met zorg ontwikkelen en doen toenemen (geestelijke of zedelijke hoedanigheden); - begunstigen, bevorderen. AANKWEEKING, v. (-en).
AANLACHEN, (lachte [(veroud. of dicht.) loeg]
aan, heeft aangelachen), vriendelijk lachend aanzien, (vaak onwillekeurig, in tegenstelling van toe•lachen, dat altijd opzettelijk geschiedt); - (fig.) iem.
bekoorlijk of begeerlijk voorkomen stille vreugde
lacht mij aan; bekoren : de roem lacht hem aan; —
het geluk lacht hem aan, de fortuin is hem gunstig.
AANLANDEN, (lan gde aan, is aangeland), aan
land varen, voor den wal komen; - (fig.) in de
huwelijkshaven aanlanden, tot een huwelijk komen;
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AANLEGPLAATS.
— zijne bestemming bereiken (meestal na voorafgegane onzekerheid); - belanden, ergens terechtkomen: hij is er nog goed aangeland ; toenemen,
aangroeien van land langs de oevers.
AANLANDIG, bn. (zeeterm) de wind is aanlandig, de wind waait landwaarts.
AANLANGEN, (langde aan, heeft aangelangd),
(gew.) aanreiken. AANLANGING, v.
AANLAPPEN, (lapte aan, heeft aangelapt), met
lappen aaneenhechten,
aangelapt, verkocht (bij
effectenhan delaars).
AANLAPPER,
(-s), jongen in eene spinnerij, die
de gebroken draden aaneenhechten moet.
AANLASSCHEN, (laschte aan, heeft aangelascht),
door lasschen aaneenhechten (hout, linnengoed,
ijzer); — in elkander splitsen (touwwerk); — door
lasschen stukken aanzetten; - (fig.) toevoegen aan
iets, zoodat het daarmede een geheel uitmaakt.
AANLASSCHING, v. (-en).
AANLATEN, (liet aan, heeft aangelaten), voorwerpen aan elkaar vast laten; — laten aanhouden
(een kleedingstuk); — door laten branden (van
vuur); — laten aanstaan (deuren, vensters).
AANLEEREN, (leerde aan, heeft en is aangeleerd), door leeren zich eene kennis of vaardigheid
eigen maken : eene vreemde taal, een ambacht aanleeren; — zijn best doen met leeren; — in kennis of
bekwaamheid vooruitgaan. AANLEERING, v.
AANLEG, m. het aanleggen van schietgeweer;
aanleg op stukgoederen, het in lading leggen om verschillende vrachtgoederen in te nemen; - oogmerk,
bedoeling, toeleg; — (rechtst.) in eersten aanleg, in
eerste instantie; — rechtbank van eersten aanleg, vOOr
1838 de benaming der tegenwoordige Arrondissements- Rechtbanken; — begin van uitvoering van
versehillende werken; - wijze waarop iets aangelegd
is (plantsoen, schilderij); - aangeboren, meer dan
gewone geschiktheid tot het aanleeren eener kunst
of wetenschap; — bijzondere vatbaarheid of geschiktheid voor eene ziekte, voor zwaarmoedigheid,
enz.: - eerste ontwerp of begin (van eene schilderij
of teekening); benedendikte van een muur; —
(dijk- en wegenbouw) dijk van dubbelen, heaven
aanleg, waarvan de voet het dubbele, de heeft Van
de hoogte bedraagt; — plantsoen, wandelplaats; —
de plants, waar men aanlegt om uit te rusten of
iets te gebruiken.
AANLEGGEN, (legde of leide aan, heeft aange
legd of aangeleid), tegen iets aanbrengen ; — een
schip op stukgoederen aanleggen, in lading leggen,
om door verschillende kooplieden bevracht te worden; — op lets richten of mikken (schlet- en stootgeweer); - het zuinig, breed aanleggen, zijne levenswijze
zuinig of op grooten voet inrichten; - het op iets aanleggen, gemunt hebben op, (zwakker dan h,,lr op iets
toeleggen); - het met iemand aanleggen, zich met
hem inlaten; (ook) gemeene zaak met hem maken;
(ook) met iem. ruzie waken; — het met een meisje
aanleggen, liefdesbetrekkingen aanknoopen; eene
verzameling, eene lijst aanleggen, beginnen te houden,
inrichten; - een tuin aanleggen, Paden en parken er
in maken, heesters en bloemen er in planten enz.;
- eene schilderij aanleggen, de eerste laag verf op
een bereid doek of panel brengen, nadat de ruwe
schets geteekend is; — vuur, de kachel aanleggen,
brandstoffen zoodanig leggen op den haard, in de
kachel, dat zij, aangestoken zijnde, kunnen voortbranden, (ook : dit aansteken er onder begrepen);
— straten, wegen, vaarten, dijken, vestingwerken,
plantsoen, eene gasleiding aanleggen, naar een vastplan tot stand brengen; — hoogere prijzen aanleggen,
besteden; - een proces aanleggen, als eischer een
rechtsgeding beginnen; - voor den wal komen (vaartuigen); - onderweg stilhouden (van personen,
rijtuigen enz.) om uit te rusten of jets te gebruiken:
aan alle kapelletjes (of heiligehuisjes)aanleggen; -leg
reis aan, uitroep op het ijs tot schaatsenrijders oru
wat te gebruiken; — aanhouden op, zich richten
naar een voorwerp. AANLEGGING, v. (-en).
AANLEGGER, m. (-s), hij die iets aanlegt.
AANLEGPLAATS, v. (-en), plants, waar een vaartuig, rijtuig gewoon of verplicht is aan te leggen.
eenigen tijd stil te houden. AANLEGSTER, v. (-s),

AA NLEGSTEIGER.
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AANLEGSTEIGER, m. (-s), landingsbrug, inz.
voor stoombooten.
AANLEIDEND, bn. de aanleidende oorzaak, de
oorzaak, die tot jets aanleiding geeft.
AANLEIDING, v. (-enL oorzaak: — naar aanleiding van, naar de oorzaak en gelegenheid, door
lets gegeven; — (kunstterm) denkbeeld dat aan
eene versiering ten grondslag ligt, motief.
AANLENGEN, (lengde aan, heeft en is aangelengd),
eene vloeistof door het bijvoegen eener minder
krachtige (of water) thinner maken; - langer worden : de dagen lengen aan. AANLENGING, v. (-en).
AANLEUNEN, (leunde aan, heeft aangeleund),
schuins tegen iets steunen of rusten; - leun de deur
maar aan, laat ze maar aanstaan; — (fig.) rich iets
laten aanleunen, zich ten onrechte jets laten toeschrijven, zich er niet tegen verzetten; - (krijgsw.)
geplaatst zijn aan een ter zijde gelegen dekkingspunt.
AANLEUNING, v. (-en), de daad van aanleunen;(krijgsw.) een voorwerp op het terrein, geschikt tot
dekking van een der beide vleugels.
1. AANLICHTEN, (lichtte aan, is aangelicht), (w. g.)
beginnen to schijnen, helder te worden, aanbreken :
bij het aanlichten van den dag.
2. AANLICHTEN, (lichtte aan, heeft aangelicht),
door lichten nader brengen.
AANLIGGEN, (lag aan, heeft aangelegen), (hilt.)
aan den disch liggen (op de wijze der ouden);
aanliggen; — (zeew.) in zekere
—angelzij=
richting sturen; — liggen to branden : er ligt vuur
aan in de voorkamer, daar brandt de kachel.
AANLIGGEND, bn. aangrenzend; - (wisk.) aanliggencle zijde (van een hoek), een been van dien hook
zijnde; — aanleidende hoek (van een hoek), een
been gemeen hebbende met dien hoek. AANLIGGENDEN, my. (oudt.) dischgenooten.
AANLIJKEN, (lijkte aan, heeft aangelijkt), (zeew.)
een lijk aanlijken, een touwen om.boordsel aan het
zeil naaien.
AANLIJMEN, (lijmde aan, heeft aangelijmd), met
lijm vasthechten; — ijverig lijmen; - (fig.) iem.
iets aanpraten.
AANLOEVEN, (loefde aan, heeft en is aangeloefd), (zeew.) scherper tegen den wind houden, oploeven.
AANLOKKELIJK, bn. en bw. (-er, -st), behagende, verleidelijk, bekoorlijk.
AANLOKKEN, (lokte aan, heeft aangelokt), tot
zich lokken (personen); — opwekken naderbij to komen of eene handeling to beginnen; — (fig.) lokken,
bekoren, aantrekken.. AANLOKKING, v. (-en).
AANLOKSEL, o. (-s, -en), middel om aan to lokken; bekoorlijke, verleidelijke eigenschap of omstandigheid.
AANLOODEN, (loodde aan, heeft aangelood),
(zeew.) al loodende en peilende varen naar eene
kust, eene bank enz., totdat men er tegen aan of
nabij is.
AANLOOP, in. (-en), korte loop, dien men doet,
als men springen of iets werpen wil; — (mil.) korte,
snelle en hevige aanval; — (fig.) inleiding op hetgeen
men zeggen (vragen) wil: een aanloop(je) nemen; —
herhaald, vaak lastig bezoek : wij hadden, gisteren
yea aanloop; —herhaald verzoek, aanzoek.
AANLOOPEN, (Hop aan, is en heeft aangeloopen),
in de richting van iem. of jets loopen, varen ; —
aanloopen bij, in 't voorbijgaan een bezoek brengen;
— met snelle schreden aankomen; — zich haasten
met loopen: loop wat aan, anders kom je te laat;
—indelop,varenditsanrke,rtegnsto en;
— (werkt.) in zijn loop gestuit worden of belemmering ondervinden (van een bewegend deel van
een werktuig); het voorwiel van de frets liep aan,
raakte de voorvork;—in ongelegenheid komen, slecht
ontvangen worden: hij zal er nog eens tegen aanloopen, straf of schade door oploopen; (ook) in strijd
komen met wet of verordening; — duren, aanhouden: het zal wel eene maand aanloopen.
AANLOOPKLEUR, v. (-en), de kleur, die het
staal heeft bij den graad van hardheid, waarop men
het bij de ontlating brengt.
AANLOOPHAVEN, v. (-s), kleine haven waar
de schepen kunnen liggen die eene plants aandoen.

AANMOGEN.
AANMAAK, m. het aanmaken : in aanmaak zijn,
gemaakt, vervaardigd worden.
AANMAKEN, (maakte aan, heeft aangem.aakt),
vasthechten; - in voorraad vervaardigen; — hoof
aanmaken, aan oppers zetten; - sneller maken, voortmaken; - de kachel aanmaken, doen branden; —
verf aanmaken, met olie vermengen; - toebereiden
(sla, spijzen) ; - (veend.) land aanmaken, de afen uitgeveende gronden voor bebouwing geschikt
maken; plassen dempen. AANMAKER, m. (-s).
AANMAKING, v. (-en).
AANMANEN, (maande aan, heeft aangemaand),
met nadruk raden, aansporen, opwekken tot hetgeen
men verplicht is to doen. AANMANER, m. (-s).
AANMANING, v. (-en), het aanm.anen, — waardoor men iem. aan zijn plicht herinnert; — gedrukt
formulier, volgende op de waarschuwing tot betaling
der verschuldigde belasting; - (fig.) vermaning: hij
heeft reeds vaak eene aanmaning van die ziekte gehad.
AANMATIGEN, (ZICH) (matigde zich aan, heeft
zich aangematigd), onrechtmatig inbreuk maken
op de rechten of de vrijheid van anderen; zijne bevoegdheid to buiten gaan; zich rechten aanmatigen.
AANMATIGEND, bn. en bw. (-er, -st), blijk
gevende van aanmatiging : aanmatigend optreden;
op aanmatigenden toon spreken, laatdunkend, trotsch;
— bw. op eene wijze, die van aanmatiging getuigt.
AANMATIGING, v. (-en), onrechtmatige toeeigening; laatdunkende taal of daad.
AANMELDEN, (meldde aan, heeft aangemeld),
iem. aanmelden, aandienen ; — zich laten aanmelden, zijne komst laten aankondigen en verzoeken
binnengelaten to worden; — zich, aanmelden, zich
bekendmaken : hij meldde zich als den schrijver
van die verhandeling aan; zich opgeven als verzoekende tot lets toegelaten to worden, als modedinger naar eene betrekking, of als gegadigde : zich
voor een examen, eene betrekking aanmelden. AANMELDING, v. (-en).
AANMENGEN, (mengde aan, heeft aangemengd),
toebereiden door vermenging met jets anders : serf
aanmengen. AANMENGING, v. (-en).
AANMEREN, (meerde aan, heeft aangemeerd),
meren, een schip vOOr en achter vastleggen.
AANMERKELIJK, bn. en bw. (-er, -st), belangrijk, aanzienlijk, groot; — bw. in eene aanmerkelijke
mate, vrij sterk.
AANMERKEN, (merkte aan, heeft aangemerkt),
iets, iem. aanmerken als, beschouwen als, rekenen
voor; — als zijne meening uitspreken, zeggen (naar
aanleiding van iets anders); — afkeuren, bedenking
opperen, aanmerking maken : hij heeft (vindt) altijci
teat aan te merken.
AANMERKING, v. (-en), het aanmerken; opmerkzaamheid, aandacht; — in aanmerking komen, opmerkzaamheid ondervinden, de aandacht tot zich
trekken, (bij eene handeling, oordeelvelling, benoeming enz.) medegerekend worden, op den voorgrond
komen; — niet in aanmerking komen bij jets, niets
waard zijn in vergelijking daarvan; (ook) voor eene
benoeming niet meetellen; — in aanmerking nemen,
op iets letten, het er bij in rekening brengen, van
belang achten; — afkeurende opmerking, bedenking;
— slechte aanteekening, noot, afkeuring.
AANMINNIG, bn. en bw. (-er, -st), bekoorlijk, bevallig, lief, innemend.
AANMOEDIGEN, (moedigde aan, heeft aangemoedigd), aansporen, zoo voort to gaan; mood inboezemen, den moed opwekken en versterken.
AANMOEDIGING, v. (-en), het aanmoedigen; datgene dat aanmoedigt (prijs, belooning).
AANMOEDIGINGSPRIJS, m. (...prijzen), prijs
tot aanmoediging gegeven, consolatieprijs.
AANMOEREN, (moerde aan, heeft aangemoerd)„
de moer aandraaien, aanschroeven.
AANMOETEN, (het moest aan, heeft aangemoeten), aangetrokken of aangedaan moeten worden
(kleederen enz.); — moeten aanhebben (van kleedingstukken, sieraden); — moeten branden, aangelegd
of aangestoken moeten zijn (vuur, licht).
AANMOGEN, (het mocht aan ; 't verl. deelw. is
niet in gebruik); aangetrokken of aangedaan mogen.
worden (kleederen, sieraden enz.); mogen aanhebben;

AANMONDING.
— mogen branden, aangelegd of aangestoken mogen
zijn (vuur, Licht).
AANMONDING, v. (-en), de wijze waarop men een
blaasinstrument aan den mond zet (Fr. embouchure).
AANMONSTEREN, (monsterde aan, heeft aangemonsterd), bij monstering scheepsvolk • in dienst
nemen, op de monsterrol brengen. AANMONSTERING, v. (-en).
AANMUNTEN, (muntte aan, heeft aangemunt),
nieuwe munten slaan, ter aanvulling of vermeerdering van den bestaanden voorraad. AANMUNTING, v. (-en).
AANNAAIEN, (naaide aan, heeft aangenaaid),
naaiende vasthechten; —spoed maken met naaien; —
(fig.) iemand ooren aannaaien, iem. voor den gek
houden.
AANNEMELIJK, bn. (-er, -st), zoodanig dat men
het gaarne aanneemt, dat het niet to verwerpen. is :
op aannemelijke voorwaarden; die betrekking is nogal
aannemelijk; — (bericht, eene leer) geloofwaardig; —
(fig.) (kind, leerling) bevattelijk. AANNEMELIJKHEID, v.
AANNEMELING, m. en v. (-en), die lidmaat van
een kerkgenootschap wordt of pas is geworden; —
(R. K.) kind of volwassen persoon die zijne eerste
heilige commune doet.
AANNEMEN, (nam aan, heeft aangenomen), in
ontvangst nemen, overnemen: een boek, eene boodschap
aannemen, gaarne ontvangen, niet weigeren, niet
afslaan, er genoegen mee nemen, laten welgevallen,
ter harte nemen : geld, aalmoezen, aanbod, belofte, verzekering , verzoek , bede, verontschuldiging , eene uitnoodiging , eene uitdaging , een raad enz. aannemen;— (recht.)
eene schenking aannemen, bij schriftelijke akte aanvaarden; — aannemen toeroep tot en antwoord
van den bediende in een koffiehuis, wanneer men
lets wenscht te bestellen; — (bij het hooren van
scherpe, hatelijke woorden door een derde gebezigd),
dien kunt ge in den zak steken; — in zich opnemen :
iets aannemen, van hem, met wien men omgaat, (eigenaardigheden, manieren); — aanleeren: die jongen
is goed van aannemen, leert gemakkelijk; — een voorstel, een wetsontwerp aannemen, met meerderheid van
stemmen goedkeuren; — (fig.) lets voor goede munt
aannemen, iets opvatten als ernstig gemeend, en
er geloof aan hechten; — lets voor echt, als waar aannemen, erkennen; — eene leer, een godsdienst aannemen, als de beste erkennen, gelooven; — gelooven:
gaarne wil ik aannemen; (wisk.) onderstellen; —
den roues aannemen, reuwkleederen dragen; zich
verbinden eenigen arbeid of leverantie op bepaalde
voorwaarden ten uitvoer te brengen (het tegengestelde van aanbesteden); — ondernemen, beginnen : de reis, den tocht, den terugkeer aannemen;
genade aannemen, vergiffenis schenken; — —in in
dienst nemen (werk-, krijgs- en scheepsvolk); —
opnemen als lid in eene vereeniging (voorgedragenen, candidaten), in een kerkgenootschap (catechisanten), in eene handelszaak (als compagnon);
of tot kind aannemen, als eigen kind opnemen en
—als
behandelen, adopteeren.
AANNEMER, m. (-s), iem. die aanneemt; —
iem. die zich verbindt eenigen arbeid of leverantie op
bepaalde voorwaarden uit te voeren; bediende
in een koffiehuis; — (in den bijbel) ik vermeen in
waarheid, dat God Been aannemer des persoons is,
trekt niemand om persoonlijke redenen voor.
AANNEMING, v. (-en), de daad van aannemen in
verschillende beteekenissen; inz. de verbintenis betref fende het aannemen van een werk, eene levering;
aanbesteding : hij heeft eene mooie aanneming.
AANNEMINGSBILJET, o. (...b iljetten), schrifteIijk bewijs, dat iem. zich voor 's Rijks zeedienst verbonden heeft.
AANNEMINGSDIENST, m. (-en), plechtige kerkdienst tot bevestiging der nieuwe lidmaten.
AANNEMINGSSOM, v. (-men), de som, waarvoor
men de uitvoering van een werk, de levering van
goederen aanneemt.
AANPAK, m. , 't Is maar een aanpak, het werk
schijnt op het oog zeer zwaar, maarpakt men het
aan, dan valt het zeer mee; 't is een heele aanpak, het vereischt moed er mede te beginnen.
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AANRAKING.
AANPAKKEN, (pakte aan, heeft aangepakt), onbeschroomd aanvatten; — (fig.) (een moeilijk werk)
onder handen nemen, beginnen; — (iem.) aanvallen,
aanranden; (ook) hem tot zijne plichten brengen,
hem geducht de waarheid zeggen; (fig.) iem.
aanpakken, wegens schulden, in rechten vervolgen; —
indruk maken op : die woorden pakken iem. aan.
AANPALEND, bn. aangrenzend, belendend.
AANPASSEN, (paste aan, heeft aangepast), beproeven of een kleedingstuk, het schoeisel good
zit; — (iets) van pas maken en aan lets anders
verbinden; — rich aan de amstandigheden aanpassen,
zich regelen, zijn gedrag en handelen wijzigen
naar; — rich aanpassen bij, aansluiten, regelen.
AANPASSING, v. (-en).
AANPASSINGSVERMOGEN, o. de kracht om binnen zekere grenzen zijn normale wezen in overeenstemming met de veranderde omgeving to wijzigen
en toch in stand to blijven.
AANPLAKBILJET, o. (-ten), biljet, dat aangeplakt
is of moot worden, om het daarop vermelde ter
algemeene kennis to brengen.
AANPLAKBORD, o. (-en); ...KOLOM, (-men);
...ZUIL, v. (-en).
AANPLAKKEN, (plakte aan, heeft aangeplakt),
door middel van stijfsel of gom enz. vasthechten;
laten aanplakken, door aanplakbiljetten bekendmaken; — (fig.) iem. iets aanplakken, to duur verkoopen, aansmeren; — vlugger plakken.
AANPLANT, m. teelt, het aankweeken : de aanplant van kina in Indio; — het pas geplante: de aanplant bedraagt 8000 stekken; — (ook) de aanplanting,
het bebouwde stuk grond.
AANPLANTEN, (plantto aan, heeft aangeplant),
nieuwe of jonge gewassen planten om den bestaanden voorraad to vermeerderen; (van een plantsoon) door het planten van boomen of andere gewassen vergrooten; — spoed maken met planten.
AANPLANTING, v. (-en), de daad van aanplanten;
het pas geplante; (ook) Jong plantsoen.
AANPLEMPEN, (plempte aan, heeft aangeplempt),
eene sloot, eene gracht enz. dampen en met den vasten grond gelijk maken. AANPLEMPING, v. (-en).
AANPORREN, (porde aan, heeft aangepord), (den
luie, nalatige, onverschillige) aanzetten, aansporen:
iem. tot de studie aanporren. AANPORRING,v. (-en).
AANPRATEN, (praatte aan, heeft aangepraat),
door mooi praten iem. iets smakelijk of aannemelijk
maken, voor waar doen houden of doen koopen :
em koopman moet zijne waar weten aan to praten.
AANPREEKEN, (preekte aan, heeft aangepreekt),
met veal mooie, deftige woorden iem. lets stark
aanbevelen, opdringen; — voortmaken met preeken.
AANPRIJZEN, (Prees aan, heeft aangeprezen),
(iem. lets) zeer aanbevelen, den lof (van iem. of
lets) verhelfen.
AANPUNTEN, (puntto aan, heeft aangepunt),
eene punt (aan iets) maken, of scherper maken :
een potlood, em pawl aanpunten; — puntig maken,
aan.slijpen ijzerdraad, naalden, spelden enz. aanpunten.
AANPUNTRING, m. (-en), AANPUNTSCHIJF,
v. (...schijven), (speld.) ronddraaiende schijfvormige viii, dienende tot het aanpunten der spelden.
AANRAADSTER, v. (-s). AANRADER, m. (-s).
AANRADING, v. (-en).
AANRADEN, (raadde of ried aan, heeft aangeradon), mad geven, aanbevelen om iets to doen of
to nemen, to kiezen of to koopen : hij heeft mij dien
dokter, dat boek aangeraden; — op aanraden van, ten
gevolge van den raad van.
AANRAKEN, (raakte aan, heeft aangeraakt), aanroeren; (euphem.) gevoelig aanraken, bezeeren :
rank mij niet aan; — (fig.) in het voorbijgaan behandelen, er van reppen, aanstippen.
AANRAKING, v. (-en), het aanraken : de minste
aanraking doet den zieke pijn; — in aanraking met
iem. komen, iem. toevallig ontmoeten, met iem.
betrekkingen aanknoopen; in aanraking brengen
met, tot elkander brengen; — hij is nog nooit met
de politic in aanraking geweest, hij heeft nog nets
met de politie to doen gehad; — dat was een punt
van aanraking tusschen ons, van overeenstemming.

AANRAKINGSPUNT.
AANRAKINGSPUNT, o. (-en), raakpunt.
AANRANDEN, (randde aan, heeft aangerand),
met slechte oogmerken of uit boosaardige gezindheid aantasten, aanvallen : door straatroovers aangerand worden; een meisje aanranden, met onzedelijke bedoelingen; — iem. in zijne eer, zijn goeden
naam aanranden, schaden, benadeelen.
AANRANDER, (-s). AANRANDING, v. (-en).
AANRANDSTER, v. (-s).
AANRAZEEREN, (razeerde aan, heeft aangerazeerd), (bouwk.) de rnimte op en tusschen gewelven
met metselwerk of beton aanvullen; (in den sluisbouw) het volmetselen van den sluisvloer tusschen
en soms ook op de zwalpen. AANRAZEERING,
v. (-en).
AANRECHT, o. (-en) = AANRECHTBANK.
AANRECHTBANK, v. (-en) of AANRECHTTAFEL, v. (-s), vaste bank of tafel in de keuken,
van onderen van kastjes voorzien, waarop spijzen
worden gereedgemaakt of klaargezet.
AANRECHTEN, (rechtte aan, heeft aangerecht),
opdisschen, (de spijzen) opbrengen; (een feest, maaltijd) geven.
AANREIKEN, (reikte aan, heeft aangereikt), iem.
lets dat buiten zijn bereik is geven, overwe gen, in
honden geven; een both bij iem. aanreilcen, aan
huis bezorgen, afgeven.
AANREKENEN, (rekende aan, heeft aangerekend), iem. voor zekere waarde in rekening brengen; (fig.) iem. voor een bewezen dienst of weldaad
verplicht rekenen; — (fig.) op rekening stellen, voor
iem. besehouwen als : iem. eene han,deling of hoedaniaheid tot eer, tot schande, als een gebrek, als eene onvoorzichtigheid aanrekenen; — spoed maken met rekenen. AANREKENING, v. (-en).
AANRENNEN, (rende aan, heeft en is aangerend), rennend naderen; met snelle vaart aankomen ; snel rennen. AANRENNING, v.
AANRICHTEN, (richtte aan, heeft aangericht),
doen ontstaan; veroorzaken, teweegbrengen. (in ongunstigen zin) : een bloedbad, verwoestingen, schade,
ongelukken aanrichten. (In : een maaltijd aanrichten
moet het zijn aanrechten).
AANRIJDEN, (reed aan, heeft en is aangereden),
rijdend naderen; — bij iem. aanrijden, in het voorbijrijden bij iem. aangaan; — wet zijn rijtuig tegen
lets stooten en het beschadigen : wij zijn aangereden; — sneller rijden; — beginnen te rijden;
personen, boutvstoffen, goederen enz. aanrijden, ze
naar eene bepaalde plaats rijden; rich ergens laten
aanrijden, heenrijden. AANRIJDING, v. (-en).
AANRIJGEN, (reeg aan, heeft aangere,gen), (kralen., paarlen) in eene rij aan een draad vastmaken.;
— met een rijgsteek aan jets anders vastnaaien;
— schoenen aanrijgen, rijgschoenen met een veter
vastmaken; — een corset aanrijgen, nauwer toehalen.
AANRIJPEN, (rijpte aan, is aangerijpt), allengs
rijper worden (van vruchten); — (fig.) opgroeien,
zich ontwikkelen (van personen).
AANRISTEN, (ristte aan, heeft aangerist), aan
een touwtje rijgen tot een rist: vinken, uien aan,risten.
AANROEIEN, (roeide aan, heeft en is aangeroeid),
roeiend naderen; — sneller, vlugger roeien ; —
aanleggen (met eene roeiboot); — in het voorbijroeien
bij iem. aangaan; — iem. of jets met eene roeiboot
aanvoeren, van den wal naar een schip brengen.
AANROEIING, v.
AANROEP,
de daad van aanroepen.
AANROEPEN, (riep aan, heeft aangeroepen), zijne
stem tot ien, . verheffen, hetzij om hem tot zich te
roepen, hetzij alleen om hem te doen hooren en
antwoorden : (mil.) de schildwacht riep ons aan;
—(fig.)
om bijstand, hulp of redding smeeken, hetzij
door laid roepen, hetzij in het stille gebed; de Heiligen aanroepen, om hun voorspraak smeeken bij
God; — (bijb.) den naam des Heeren aanroepen,
God als het Hoogste wezen vereeren of Hem als getuige aanroepen; — in het voorbijgaan afhalen.
AANROEPING, v. (-en). AANROEPER, m. (-s).
AANROEREN, (roerde aan, heeft aangeroerd),
opzettelijk aanraken; — roer mij niet aan, raak mij
niet aan; — (fig.) rakes, treffen, roeren; — terloops
errnelden, oppervlakkig behandelen eene teere
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AANSCHOUWER.
snaar aanroeren, over een teeder onderwerp spreken;
— weeke en min of meer vloeibare stollen roerende met jets vermengen roer de bestellenpap
met een paar eieren aan.
AANROLLEN, (rolde aan, heeft en is aangerold),
rollende nader komen of brengen (vaten, (fig.) golven der zee); rijdende naderkomen (van rijtuigen);
met een rijtuig komen aanrijden; vlugger, sneller
rollers.
AANROOKEN, (rookte aan, heeft aangerookt),
even uit eene pijp of aan eene sigaar rooken, tot
zij goed brandt; — eene aangeroolcte sigaar, waarvan niet veel afgerookt is; — beter doen branden
(pup of sigaar); — door rook veil worden : de murem
in, de keuken dein, erg aangerookt.
AANRUKKEN, (rukte aan, heeft en is aangerukt),
(krijgsw.) Aangerukt ! bevel aan de stukrijders der
artillerie, om de stukken in Hale to plaatsen; —
(van krijgstroepen) in gezwinden pas naderen ;
bat wijn, en sigaren aanrukken, geef bevel ze to
brengen.
AANSCHAFFEN, (schafte aan, heeft aangeschaft),
(meestal met rich) het noodige aankomen : boeken,
meubelen aanschaffen; zich voorzien van; opdisschen,
opschaffen. AANSCHAFFING, v. (-en).
AANS CHELLEN, (soneide -aan, heeft aangescheld ),
aanbellen.
AANSCHERPEN, (seherpte aan, heeft aangescherpt), scherper of wader scherp maken.
AANSCHIETEN, (school aan, heeft en is aangeschoten), licht kwetsen door een sehot (het wild);
licht dronken, heeft geen
—(fig.)hjsanecot,
vasten, zekeren gang meer; — voor de eerste maal
afvuren, (een geweer) beproeven; —
haastig aantrekken: een, kleedingstuk aanschieten;
(fig.) zijn verbeelding schoot vteugelen aan, nam
op iem.
hooger vlucht; — aankomen, toesnellen;
aanschieten (van honden), plotseling met geblaf op
hem aansnellen; — (zeew.) de zee schiet aan, wordt
voortdurend onstuimiger.
AANSCHIJN, o. -uiterlijk voorkomen; blik, aanblik; — in het tweet uws aanschijns zult gij uw
brood verdienen, onder zwaren arbeid.
AANSCHIKKEN, (schikt aan, heeft aangeschikt),
zich ran den disch plaatsen.
AANSCHOMMELEN, (schommelde aan, is aangeschommeld), schommelend naderen; met loggen,
waggelenden gang aankomen : daar kwam de dikke
boerin aanschommelen; — harder schommelen.
AANSCHOUWBAAR, bn. en bw. (-der, , st), wat
aanschouwd kan worden, zichtbaar; — ju 't oog
vallend, op eene zichtbare wijze.
AANSCHOUWELIJK, AANSCHOUWLIJK, bn. en
bw. (-er, -st), gezien of aanschouwd kunnende worden; lets, eene waarheid, een begrip aanschouwelijk
maken, het afgetrokkene zoo duidelijk voorstellen,
dat het gemakkelijk te begrijpen is; — aanschouwelijk onderwijs, waarbij de leerlingen het behandelde
(werkelijk, in afbeelding of in gedachte) zien; —
levendig, schilderachtig (eene beschrijving, een verhaal); — op eene aansehouwelijke wijze : lets aanschouwelijk voorstellen, beschrijven. AANSCHOUWELIJKHEID, v.
AANS CHO U WEN, (aanschouwde, heeft aanschouwd), zien, waarnemen (in verheven stiji.);
geboren worden; —hetlvnsicaouwe,
van
—hetdagl'iczjwnmeraschou,
nacht zal hij wel sterven; — ten aanschouwen van
iem., (niet aanschouwe, vgl. ten aanzien, ten overstaan van), in zijne tegenwoordigheid; — (bijb.)
het zien met eigen oegen, in tegenstelling van het
aannemen op grond van geloofsovertuiging wij
wandelen door geloof en niet door aanschouwen,;
—metbwondering,verwonderinganzie (denatur,
den hemel); met belangstelling gadeslaan; — (fig.)
opmerken, overwegen, acht geven op; met oordeel
waarnemen; — (bijb.) de volmaaktheid van God of
van goddelijke zaken in geestvervoering of biernamaals zien: nog eene poorte die 't Gelooven van het
voile Aanschouwen scheidt.
AANSCHOUWER, m. (-s). AANSCHOUWSTER,
v. (-s), die aanschonwt; die van eene handeling of
eene natuurwerking (vaak toevallig) getuige is.

AANSCHOUWIN G.
AANSCHOUWING, v. (-en), de daad van aanschouwen.
AANSCHOUWINGSONDERWIJS, o. onderwijs,
dat zich tot hoofddoel stelt, door aanschouwing
heldere voorstellingen en begrippen te doen ontstaan en tevens alzijdig te leeren waarnemen.
AANSCHOUWINGSVERMOGEN, o. vermogen
van den menschelijken geest om zich een beeld to
vormen van hetgeen aanschouwd of waargenomen
wordt.
AANSCHRAPPEN, (schrapte aan, heeft aangeschrapt), met eene schrap eene plants in een boek,
eene fout, een naam enz. aanteekenen of aanhalen; —
voortmaken met schrappen.
AANSCHRIJVEN, (schreef aan, heeft aangeschreven), opschrijven, opteekenen, schriftelijk vermelden; in een register aanteekenen en zoo rangschikken; — op zekere waarde schatten, achten : bij
iemand goed of kwaad aangeschreven staan, bij iem.
al of niet in de gunst zijn; — ambtshalve, schriftelijk bevelen, oproepen : de cornmissaris der koningin schreef den burgemeesters aan; op aanschrijven
van; — beleggen, uitschrijven (eene vergadering); —
spoed makers met schrijven. AANSCHRIJVER,
m. (-s).
AANSCHRIJVING, v. (-en), het ambtshalve toezenden van een schriftelijk bevel; — geschreven of
gedrukt stuk dat zulk een bevel inhoudt.
AANSJOKKEN, (sjokte aan, is a,angesjokt), sjokkend naderen, traag en sleepvoetend naderbij komen : eindelijk om 10 uur kwam het dagmeisje aansjokken.
AANSJORREN, (sjorde aan, heeft aangesjord),
vaster sjorren, stijver vastbinden door het aantrekken der touwen waarmede iets gebonden is. AANSJORRING, v. (-en).
AANSJOUWEN, (sjouwde aan, heeft en is aangesjouwd), lets dat moeilijk te dragon of te vervoeren
is, ergens been brengen; sjouwend naderen.
AANSLAAN, (sloeg aan, heeft en is aangeslagen),
treffen met de snel bewogen hand of met een snel
bewogen voorwerp dat men in de hand houdt;
(kolfspel) den bal aanslaan, het eerst den bal in
beweging brengen; — (mil.) het geweer aanslaan, met
eene vlugge beweging tegen de want, aan den schouder leggen; — dat paard slaat aan, slaat onder het
draven met den achterhoef tegen het hoefijzer van
den voorhoef, strijkt zich; — aan iem. de hand
slaan, hem aantasten, aangrijpen;
(muz.) eene toets aanslaan, in beweging brengen
en daardoor een toon laten hooren; — (fig.) een toon
aanslaan, laten hooren; — een zekeren toon aanslaan, door woorden en stembuiging zekere gemoedsstemming openbaren; — een hoogen toon aanslaan, door zijne wijze van spreken hooghartigheid
te kennen geven; (ook) met veel aanmatiging spreken; — een anderen toon, aanslaan, op geheel
andere wijze gaan spreken, zich meer bescheiden,
kalmer uiten;
(mil.) voor iemand aanslaan, groeten door de hand
aan het hoofddeksel te brengen, ook : iem. groeten; — de lijn aanslaan, de lijn eener trekschuit
aan den mast vastmaken; — de vlag, de zeilen aanslaan, vastmaken; — vastspijkeren, aanplakken
(bekendmakingen, biljetten); — een huis aanslaan,
er een bordje aanslaan om het ten verkoop, of
to huur aan to bieden; — iets hoog aanslaan, er
eene hooge waarde a :II 6o,k , iiiiel , ; — iem. (in de
belasting) hoog of laag aanslaan, voor eene groote of
kleine som als belastingschuldige aanschrijven; —
datgroote gezin is voor vijf brooden aangeslagen, van
de armbedeeling krijgt het die wekelijks; — vaster,
die er indrijven: sla dien bout nog wat aan; —
uit zich zelf een toon geven : door den schok sloeg
de klok aan; (fig.) eventjes zingers (van vogeltjes);
eventjes blaffen (van honden); (jachtterm) zacht
blaffen bij het bespeuren van wild; beginnen to
slaan (van de klok); —
de kogel heeft aangeslagen, even den grond raken
en daarna opspringen, ricocheeren; — (stoomw.) de
klep slaat niet aan, sluit niet behoorlijk; — de rook
slant overal aan, zich aan de oppervlakte van iets
vasthechten; — de ruiten slaan aan, worden met
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fine waterdeeltjes bedekt; — de ketel slaat aan
ketelsteen zet zich vast.
AANSLAG, m. (...slagen), (van afgeschoten kogels) het in aanraking komen met een horizontaal
voorwerp; — in den aanslag liggen, het geweer
in dezelfde richting houden waarin het bij 't afschieten geplaatst was; — op den aanslag schieten,
het geweer aan den schouder brengen en meteen
afschieten; — (muz.) die pianist heeft een goeden aanslag, weet zuivere, volle tonen voort to brengen;
de toetsen laten
—diepanohftg sla,
zich gemakkelijk aanslaan; — aanhoudend golfgeklots (der zee); — deel waartegen iets slaat,
steunt, rust, (deur of venster in gesloten toestand,
deel van eene klep enz.); (werkt.) uitstekende rand
aan een werktuig om in de goede richting to
blijven (van winkelhaken, schaven enz.); —
stof of korst die aangeslagen is : den aanslag van
een ketel afkrabben; een geweer van den aanslag
reinigen, van het vuil, dat zich door het schieten
in het geweer heeft vastgezet;
begin, aanvang eener zaak : ik kwam juist
op den aanslag; — wat iemand begint of onderneemt; — (krijgsw.) in het geheim beraamd plan
om zich van een gewichtig punt meester to maken :
de aanslag op Amsterdam; — stratbare po4nEr: een
aanslag op iemands leven, op iemands eer, snoode
toeleg, hem daarvan to berooven; —
aanplakking (van biljetten, kennisgevingen); —
schatting in zake van belasting : de hoofdelijke
aanslag;— de som waarvoor iemand is aangeslagen.
AANSLAGBILJET, o. (-ten), (soms) aanplakbiljet; — (gewoonliW papier, waarop het door den
belastingschuldige to betalen bedrag is vermeld.
AANSLAGLIJST, v. (-en), zinken lijst aan de
boven- en voorzijde eener behangen kastdeur ter
betere sluicing.
AANSLEEPEN, (sleepte aan, heeft aangesleept),
sleepende nader brengen : zware koffers aansleepen;
met eene slede aanvoeren; met moeite aandragen,
aanbrengen; — (fig.) gezegden, aan- en opmerkingen,
enz. aansleepen, er altijd mee aankomen, ze er als
met de haren bijsleepen; — vlugger sleepen. AANSLEEPING, v. (-en).
AANSLENTEREN, (slenterde aan, is aangeslenterd), slenterend naderen.
AANSLEPEN, (sleepte aan, is aangesleept), over
den grond schuivend naderen; (fig.) daar komt hij
aanslepen, daar nadert hij sleepvoetend; — (Zuidn.)
van langen duur zijn.
AANSLEUREN, (sleurde aan, heeft en is aangesleurd), ruw of achteloos ergens heen sleepen;
met slependen en
—dearkomthijwnslue,
achteloozen tred langzaam aankomen.
AANSLIBBEN, (slibde aan, is aangeslibd), (van
vasten grond) door het bezinken en zich nederzetten
van slib aan eene plants ontstaan of grooter worden:
het slibt hier sterk aan.
AANSLIBBING, v. (-en), de werking van aanslibben;
de vorming van vasten grond; de aangeslibde grond.
AANSLIBSEL, o. (-s), minachtend gezegd van
grond, door aanslibbing ontstaan.
AANSLIJKEN, (slijkte aan, is aangeslijkt), het
bezinken en aanzetten van slijk; (van weeken grond)
door slijk zich vormen of uitbreiden : het slijkt hier
sterk aan. AANSLIJKING, v. (-en).
AANSLOFFEN, (slofte aan, is aangesloft), sloffend naderen; met langzamen trod en sleepvoetend
aankomen; — lang duren, aansleuren.
AANSLUIKEN, (slook aan, heeft aangesloken),
waren of goederen ter sluik aanvoeren om de belasting te ontduiken.
AANSLUIPEN, (sloop aan, is aangeslopen), slui,
pend naderen; stil of heimelijk naderkomen. AANSLUIPING, v. (-en).
AANSLUITEN, (sloot aan, heeft aangesloton),
vaster doen sluiten; — (mil.) de gelederen aansluiten, schouder aan schouder gaan staan;
zich bij iem. voegen
—richan(bj)em,.slut
en in zijn gezelschap blijven, (fig.) zijne partij
kiezen, diens zijde houden : hij sloot zich bij den
vorigen spreker aan, hij zei, hij was het eens met
hem; — rich laten aansluiten, bij het telefoon-

AANSLUITING}.
net; (ook) het tot stand brengen der telefonische
verbinding tusschen twee bij het net aangeslotenen; — alle onderwijs moet aansluiten, geregeld opklimmen en steunen op het voorafgaande, zonder
gapingen; — de treinen sluiten niet aan, (van twee
treinen) het vertrek van den een volgt niet op
de aankomst van den anderen; — aan een ander
voorwerp sluiten of passen : dit blad van de tafel
sluit niet aan; — de deur sluit niet aan, sluit niet
geheel.
AANSLUITING, v. (-en), het aansluiten; — wij
zullen de aansluiting naar, met het Noorden missen,
wanneer vv-ij aankomen, zal de trein naar het
Noorden reeds vertrokken zijn; — verbinding : de
aansluiting bij de telefoon: locale, interlocale aansluiting, het locale, interlocale telefoonnet;
—inaslutgme,w
naar aanleiding van en
ten vervolge op; — punt of plaats waar de aansluiting (van twee voorwerpen of deelen) plaats heeft.
AANSLUITINGSVOORWAARDEN, v. my. voorwaarden waarop men bij de telefoon aangesloten
kan worden.
AANSLUITMOF, v. (-fen), ijzeren mof tot aansluiting van twee buizen loodrecht op elkaar.
AANSMEREN, (smeerde aan, heeft aangesmeerd),
eene kleverige stof aan utn voorwerp a.oen haenten; — de pannen of het dak aansmeren, de losliggende pannen door het tusschenin smeren van
kalk aaneenhechten; — een muur aansmeren, grof
met kalk bestrijken; (ook) het beschadigde of ontbrekende pleister aanvullen en zoo herstellen; —
(fig.) iem. jets aansmeren, verkoopen, inz. wanneer
het to duur of voor den kooper van weinig waarde
is; — voortmaken met smeren. AANSMERING,
v. (-en).
AANSMEULEN, (smeulde aan, is aangesmeuld), al
starker en starker smeulen en daardoor vlam vatten.
AANSNELLEN, (snelde aan, is aangesneld), vlug
aansnellen, haastig komen aanloopen.
AANSNIJDEN, (speed aan, heeft aangesneden), de
eerste suede in lets (een brood, een koek enz.) doen;
— een aangesneden brood, waarvan reeds een stuk is
afgesneden; — veen aansnijden, beginnen met er de
turf to laten afgraven;—Weiland aansnijden, tot bouwland om.ploegen; — spoed maken n et snijden.
AANSNIJDING, v. (-en).
AANSNOEREN, (snoerde aan, heeft aangesnoerd),
door snoeren of veters vastbinden; — vaster snoeren;
— nauwer toesnoeren:
aan een snoer rijgen.
AANSPANNEN, (spande aan, heeft en is aangespannen), vastmaken; — (stoomw.) aankoppelen,
aan een bewegend deel van het stoomwerktuig
bevestigen; — starker spannen (snares, touwen,
riemen, veeren) : span de quint wet aan!
AANSPANNER, m. (-s), ieraand, die aanspant;
iemand, die paarden verhuurt voor eens anders
rijtuig. AANSPANNING, v. (-en).
AANSPETEN, (speette aan, heeft aangespeet),
aan het spit steken en zoo braden: een hags aanspeten; — Behar aanspeten, scharren aan een touwtje
rijgen, om ze in de zon te laten drogen.
AANSPIEEN, AANSPIJEN, (spiede, spijde aan,
heeft aangespied, aangespijd), (werkt.) door het
aandrijven der spieen de deelen van een werktuig
vaster doen aansluiten.
AANSPLITSEN, (splitste aan, heeft aangesplitst),
(lijndr., zeew.) twee touwen aansplitsen, door splitBen vereenigen. AANSPLITSING, v. (-en).
AANSPOEDEN, (spoedde aan, is aangespoed),
met spoed naderen; (fig.) de dag, de tijd spoedt aan,
is niet meer veraf.
AANSPOELEN, (spoelde aan, heeft en is aangespoeld), op het strand werpen : de zee heeft vele
wrakgoederen en eenige lijken aangespoeld; aan
wal komen drijven : er is een lijk aangespoeld; —
de rivier spoelt hier voortdurend grond aan, vomit
dien grond door aanslibbing; — voortmaken met
spoelen (van flesschen, waschgoed enz.).
AANSPOELING, v. (-en), het aanspoelen = land
vormen; — het door aanspoeling gevormde land; —
door de zee op het strand geworpen voorwerpen.
AANSPOELSEL, o. (-5), aangespoeld voorwerp;
minachtend gebezigd voor aangespoeld land : Na-

11

AANSTAARTEN.
poleon noemde ons land een aanspoelsel der Fransche
rivieren.
AANSPOORDER, m. (-s). AANSPOORSTER,
v. (-s).
1. AANSPOREN, (spoorde aan, heeft aangespoord),
met sporen aandrijven, de sporen geven; iemands
ijver, lust aansporen, stork prikkelen, hem aanmoedigen; — iem. tot handelen, nadenken, tot deugd,
gehoorzaamheid, orde en vlijt aansporen, opwekken,
prikkelen. AANSPORING, v. (-en).
2. AANSPOREN, (spoorde aai, heeft en is aangespoord), met den spoor'rein aankomen; in' snelle
vaart met den spoorwagen rijden.
AANSPRAAK, v. (...spraken), het min of meer
plechtig toespreken tot 66n of meer aanwezigen,
redevoering, toesprpak; — aan iem. eene aanspraak
hebben, met iemand kunnen redeneeren; — hij heeft
wel eene aanspraak noodig, men mag hem wel eons
opzoeken en wat afleiding bezorgen; — aanspraak
hebben op iets, recht hebben, het to bezitten of het
genot er van to hebben, het met recht kunnen
eischen; aanspraak hebben op iem., vordering;
eischen jets te bezitten —ansprkmeojt,of
to genieten; — openlijk beweren of duidelijk kenbaar maken, dat men zekere begaafdheid of hoedanigheid meent to bezitten: die ijdele vrouw maakt
aanspraak op schoonheid.
AANSPRAKELIJK, en AANSPRAAKLIJK, bn.
verantwoordelijk voor de gevolgen zijner daden
aansprakelijk zijn; hij is aansprakelijk, kan om
schadevergoeding worden aangesproken; — de
bezittingen van den schuldenaar zijn voor zijne verbintenissen aansprakelijk; — zich voor iets aansprakelijk stellen, zich verbinden om mogelijke schade to
vergoeden, instaan voor.
AANSPRAKELIJKHEID, v. de vervolgbaarheid
wegens veroorzaakte schade; de verplichting om
zich desverlangd wegens zijne handelingen to verantwoorden.
AANSPREKEN, (sprak aan, heeft aangesproken),
het woord tot iem . richten om eon gesprek to voeren
of in eene redo toespreken; iem. vriendelijk, beleefd,
zacht of barsch, lomp, hard aanspreken, op zulk een
toon tot hem spreken; — iem. met freule aanspreken,
dien titel geven; — iem. voor (in de plaats van) een
ander aanspreken, zich in den persoon vergissen dien
men aanspreekt; iem. om iets aanspreken, het
woord tot hem richten om iets als eene guest of
weldaad te verzoeken; — iem. over iets aanspreken,
hem daarover onderhouden, om verklaring van
zijne woorden of van zijn gedrag to vragen of
hem daarover to berispen; — begin maken met jets
te verbruiken (geld, levensmiddelen) : zijn kapitaal
aanspreken; zijn spaarpot aanspreken, daaruit geld
nemen; — dien schotel hebben zij goed aangesproken,
er veel van genuttigd; — duchtig de flesch aanspreken, veel drinken; — (gew. en veroud.) ter
begrafenis aanspreken, noodigen; — iem. in rechten
aanspreken, hem voor het gerecht daden en een
eisch tegen hem instellen; — (muz.) geluid geven,
toon geven: die viool spreekt mooi aan; de pijpen
spreken good aan.
AANSPREKER, m. (-s), persoon die de famine en
vrienden van een overledene ter begrafenis noodigt,
diens dood aan de huizen aanzegt en verder met
de bediening der begrafenis belast is; ook Noodigers,
Doodbidders, Lijkbidders, Groefbidders, Bidders of
Leedaanzeggers genoemd; — (gemeenz.) zweeten als
een aanspreker, stork zweeten.
AANSTAAN, (stond aan, heeft aangestaan), op
een kier staan, bijna dicht zijn (van deuren en vensters) ; behagen, bevallen, aangenaam zijn :
die jongen staat mij cum; clef antwoord staat mij
niet aan.
1. AANSTAANDE, bn. aanstaanden Maandag,
eerstkomende, eerstvolgende; — de aanstaande
burgemeester, die eerlang doze betrekking zal vervullen;
zijne aanstaande vrouw, toekomstige.
2. AANSTAANDE, m. en v. (-n), toekomstige
echtgenoot*, verloofde.
AANSTAARTEN, (staartte aan, heeft aangestaart), den kop van het eene paard aan den staart
van het voorgaande vastbinden.

AANSTALTE.
AANSTALTE, v. (-n), (bijna altijd in 't meervoud),
datgene waaraan een ander kan zien, dat men eene
handeling wil beginnen : aanstellen maken voor de
reis, em te vertrekken, toebereidselen maken.
AANSTAMPEN, (stampte aan, heeft en is aangestampt), dichter ineenwerken : de aarde om den
pctal, den peal aanstampen; — stampend naderen.
AANSTAPPEN, (stopte aan, heeft en is aangestapt), met vaste, gelijkmatige schreden naderen; —
sneller loopen, met spoed voortstappen. AANSTAPPER, m. (-s). AANSTAPSTER, v. (s).
AANSTAREN, (staarde aan, heeft aangestrand),
starend aanzien, met strakken blik aanschouwen
(als blijk van verwondering of begeerte). AANSTARING, v.
AANSTEKELIJK, bn. bw. (-er, -st), lichtelijk
aanstekend, besmettelijk; — onwillekeurige navolging opwekkend : geeuwen, blijdschap ,is, werkt
aanstekelijk. AANSTEKELIJKHEID, v.
AANSTEKEN, (stak aan, heeft en is aangestoken), eene zool, eene gesp aansteken, met pekdraad
vastmaken; — tabak aansteken, aan houten spijlen
steken ten einde ze te drogen; — een red aansteken,
om den arm der as schuiven en met een Tuns bevestigen; — wild aansteken, aan het spit bevestigen; — vuur aansteken, ontsteken, aanmaken;
—wezulnsatk,
onderweg een glaasje gebruiken; — brandstichten, in brand steken : de
brand is aangestoken, moedwillig veroorzaakt; — eene
mijn aansteken, doen ontbranden, ontsteken; — een,
vat bier aansteken, beginnen emit to tappen; — (van
vruchten) beginnen to rotten, ook : beknaagd zijn
door insecten : eene aangestoken peer; — (fig.)
gen sehurftig schaap kan eene geheele kudde aansteken,
een slecht mensch, den slechte leerling kan velen
bederven; — dat steekt aan, is aanstekelijk.
AANSTEKEND, bn. (-er, -st), (gew.) aanstekelijk :
eene aanstekende ziekte, verkeerdheid.
AANSTELLEN, (stelde aan, heeft aangesteld),
benoemen tot in dienst stellen als : de koopman
stelde een anderen, boekhouder aan; — wat stelt dat
kind zich aan ! wat gaat dat kind te keer.
AANSTELI,ER, m. (-s), hij die aanstelt; iemand
die zich veel inbeeldt, praatjesmaker : wat een aansteller !
AANSTELLERIG, bn. rich aanstellerig gedragen.
gemaakt, druk, de aandacht willende trekkers.
AANSTELLERIJ, v. (-en), ijdele gemaaktheid,
bluf, geuren.
AANSTELLING, v. (-en), de daad van aanstellen
in alle beteek.; ambtelijke kennisgeving dat men
tot zekere betrekking aangesteld is.
AANSTERKEN, (sterkte aan, is aangesterkt),
toenemen in kracht, vooral van herstellende zieken
gezegd.
AANSTERVEN, (stierf aan, is aangestorven),
beginnen te verharden, van metselspecie; (w.g.) bij
erfenis ten deel vallen.
AANSTEVENEN, (stevende aan, heeft en is
aangestevend), komen aanzeilen; — goed voorwaarts stevenen; — (fig.) met opgestoken zeilen
naderen.
AANSTICHTEN, (stichtte aan, heeft aangesticht),
de eerste bewerker zijn van, het eerst veroorzaken,
teweegbrengen. AANSTICHTER, m. (-s). AANSTICHTSTER, v. (-s). AANSTICHTING, v.
LAANSTLIVEN, (stijfde aan, is aangestijfd), stijver,
vaster worden (van slappe of vloeibare dingen, inz.
brei); — heviger, sterker worden (van den wind).
2. AANSTIJVEN, (steef aan, heeft aangestoven),
(linnen) opnieuw met stijfsel bewerken en daardoor
stijver maken.
AANSTIKKEN, (stikte aan, heeft aangestikt),
door stikken aan elkander hechten. AANSTIK
KING, v. (-en).
AANSTIPPEN, (stipte aan, heeft aangestipt),
met eene stip aanteekenen, aanwijzen; aanstrepen;
— (fig.) terloops met een enkel woord vermelden.
AANSTIPPING, v. (-en).
AANSTOFFEN, (stofte aan, heeft aangestoft),
oppervlakkig van het stof reinigen.
AANSTOKEN, (stookte aan, heeft aangestookt),
het vuur, de kachel feller doen branden; — (fig.) een
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twist aansteken, verergeren, aanwakkeren, feller
aanzetten.
AANSTOKER, m. (-s), opruier, twiststoker.
AANSTOMMELEN, (stommelde aan, is aangestommeld), stommelend naderen.
AANSTONDS, bn. binnen weinige oogenblikken,
terstond, gauw, weldra, z66, in een ommezien;
onmiddellijk; — al aanstonds, reeds
—zoanstd,
bij het begin; — daar aanstonds, even te voren.
AANSTOOKSTER, v. (-s).
AANSTOOMEN, (stoomde aan, heeft en is aangestoomd), stoomend naderen; — het schip is tegen
de brag aangestoonwl, heeft er stoomende tegen
gestooten.
AANSTOOT, m. schok door het stooten of vallen
van twee voorwerpen tegen elkander; — struikelblok; — (fig.) oorzaak of reden tot ergernis : aanstoot geven; — hij is een steer des aanstoots, geeft reden
tot ergernis.
AANSTOOTELIJK, bn. en bw. (-er, -st), aanstoot
gevende, ergerlijk, kwetsend, onbetamelijk. AANSTOOTELIJKHEID, v. (...heden).
AANSTOOTEN, (stiet, stootte aan, heeft aangestooten), iemand stootende aanraken, 't zij met het
doel om hem wakker te maken, 't zij om zijne aandacht to bepalen.
AANSTOOTEND, bn. aangrenzend, aanpalend
(alleen in de wapenkunde in gebruik) : in zilver drie
hermelijnen ruiten aanstootende in den vorm van eene
omgekeerde gaffel, met de scherpe hoeken tegen elkander.
AANSTOPPEN, (stopte aan, heeft aangestopt,),
vaster of stijver stoppen, dichter opvullen (worst);—
voortmaken met stoppen; — iets door stoppen aan
iets anders vastmaken : zie, dat ge dit afgescheurde
lapje netjes aanstopt.
AANSTOPPER, m. (-s). AANSTOPSTER, v. (-s).
AANSTOPPING, v. (-en).
AANSTORMEN, (stormde aan, heeft en is aangestormd), met stormende vaart naderen, snel komen
aanloopen; — (krijgsw.) met den stormpas aanrukken, in voile vaart aanrennen.
AANSTORTEN, (dijkbouw) (de dijken) door het
storten van zand of puin verzwaren; — zich op jets
of iemand storten, toesnellen op.
AANSTORTER, m. (-s). AANSTORTING, v.
AANSTOUWEN, (stouwde aan, heeft aangestouwd), dicht op elkaar stouwen; stevig samenpakken (goederen); — hij stouwt wat aan ! eet veel.
AANSTOUWING, v. (-en).
AANSTRALEN, (straalde aan, heeft aangestraald),
(dicht.) stralen op jets werpen, met stralen licht
beschijnen. AANSTRALING, v. (-en).
AANSTRANDEN, (strandde aan, is aangestrand),
door den vloed aan het strand geworpen worden,
aanspoelen (van goederen) : de aangestrande (gestrande en geborgen) goederen worden publiek verkocht. AANSTRANDING, v.
AANSTREPEN, (streepte aan, heeft aangestreept),
met eene streep teekenen of merken. AANSTRE PING, v. (-en).
AANSTRIJKEN, (streek aan, heeft en is aangestreken), vluchtig met verf bestrijken : ik zal die deur
even aanstrijken; — (boekdr.) een blad, een vel aanstrijken, met eene natte spons bevochtigen; — een
Muur, een dak aanstrijken, hier en daar met kalk bestrijken om de beschadigde gedeelten to herstellen;
de pannen aanstrijken, de voegen geneel dictastrijken met kalkmortel; — dat paard strijkt aan,
strijkt onder het loopen de pooten tegen elkaar; —
lucifers aanstrijken, doen ontbranden, door ze over
jets heen to strijken.
AANSTROMPELEN, (strompelde aan, is aangestrompeld), op gebrekkige wijze (van ouderdom of
zwakte) of met moeilijken gang naderen. AANSTROMPELING, v.
AANSTROOMEN, (stroomde aan, heeft en is aangestroomd), stroomend naderen (van het water); —
(fig.) in groote menigte aankomen, toestroomen.
AANSTROOMING, v.
AANSTUDEEREN, (studeerde aan, heeft aangestudeerd), zijne studien ijverig voortzetten.
AANSTUIVEN, (stoof aan, is aangestoven), naar
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eene plaats toestuiven en daar zich ophoopen (van
AANTOONEN, (toonde aan, heeft aangetoond),
stof en zand) : de zeedijk is door aangestoven zand
iemands aandacht op lets richten, hem het bestaan
bedekt; — zich vormen of uitbreiden door het
of den card van iets doen opmerken : de gebreken
aangewaaide zand (van duinen en zandheuvels); —
van een werk, de reden, de bron van iets aantoonen; —
snel naderen, in voile vaart aankomen (ruiterij);
zijne houding toonde aan, dat hij schuldig was, gaf
snel, onstuimig of driftig aankomen. AAN—(fig.)
to kennen, duidde met zekerheid aan.
STUIVING, v. (-en), het aanwaaien van zand ;
AANTOONEND, bn. (taalk.) de aantoonende wijs,
door aanstuiving zijn dear duinen ontstaan; — de
eene der wijzen van het werkwoord.
daardoor ontstane duinen en zandheuvels.
AANTOOVEREN, (tooverde aan, heeft aangeAANSTUREN, (stuurde aan, heeft aangestuurd),
tooverd), door tooverij iets aan iem. hechten o
(vaartuigen) naar een bepaald punt richten; — een
mededeelen, b. v. iem. eene ziekte aantooveren.
persoon naar iem. zenden om hem te spreken, eene
AANTORSEN, (torste aan, heeft aangetorst), torboodschap over to brengen of in ontvangst te nemen,
send aanbrengen, met moeite en inspanning van
of wel iets in ontvangst te nemen.
krachten aandragen.
AANSTUWEN, (stuwde aan, heeft aangestuwd),
AANTRAPPEN, (trapte aan, heeft aangetrapt),
een zwaar voorwerp stuwend voortbewegen, tot
aarde, zand en dergelijke stoffen dichter ineenwerhet de juiste plaats bereikt heeft; — met kracht
ken, door erop to trappen; aanstampen; — met dien
voortbewegen.
wind is het aantrappen, moeten de fietsers stevig
AANSUKKELEN, (aukkelde aan, is aangesukkeld),
trappen om vooruit to komen; — sneller trappen of
sukkelend naderen, met trage schreden langzaam
fietsen : we zullen wat moeten aantrappen om er op
aankomen.
tijd te zijn. AANTRAPPING, v. (-en).
AANTAL, o. eene onbepaalde hoeveelheid, inz.
AANTREDEN, (trad aan, is en heeft aangetreden),
veel : een aantal boeken, menschen.
met bedaarden trod naar iem, of lets gaan, met
AANTASTEN, (tastte aan, heeft aangetast), met
gelijkmatigen en bedaarden trod aankomen (in
de voile hand ruw en onbesuisd aanvatten; —
doze bet. ook fig.); — (krijgsd.) zich verzamelen, bij een(spr.) het is een heet ijzer om aan te tasten, eene
komen op eene aangewezen plants en zich in het
bedenkelijke en gevaarlijke onderneming; — den
gelid stollen : de compagnie zal om 9 uur aantreden; —
vijand, eene stetting aantasten, krachtig aanvallen;
(krijgsd.) den eersten pas doen bij het marcheeren
van zijne zwakke (gevoelige) zijde, in zijn zeer
—'iem.
de recruut zal met den linkervoet aantreden. AANaantasten, hem kwetsende, grievende djngen zegTREDING, v. aantocht, nadering.
gen; — eene ziekte in de kiem aantasten, voor goed
AANTREFFEN, (trof aan, heeft aangetroff en),
genezen, door er de oorzaken van weg to ne(personen) toevallig ontmoeten; — (zaken) ergens
men; — zich zelven aantasten, de handen aan zich
vinden : dat woord „extase" trekt men vaak bij dien
zelven slaan; iem, in zijne eer, zijn goeden naam
schrijver aan. AANTREFFING, v.
aantasten, beschenden, belasteren. AANTASTER,
AANTREKKELIJK, bn. (-er, -st), (van zaken)
m. (-s). AANTASTING, v. (-en). AANTASTSTER,
aanlokkelijk, bekoorlijk; — (van personen) lichtv. (-s).
geraakt, gevoelig, prikkelbaar. AANTREKKELIJKAANTEEKENBOEK, o. (-en), ...BOEKJE, o.
HEID, v. (...heden).
(-s), boek(je), waarin men kan aanteekenen wat men
AANTREKKEN, (trok aan, heeft en is aangetrokken), iets naar zich toe halen door het aan to vatten
wenscht to onthouden of later na to slaan.
AANTEEKENEN, (teekende aan, heeft aangeof (in de natuurk.) door eene innerlijke kracht een
ander lichaam trachten naar zich toe to bewegen;
teekend), met een teeken merken; — opschrijven,
— (van lijm) vasthouden, de deelen stevig verbinden; —
to book stollen om het niet to vergeten of to doen
vergeten; — een leerling eene afkeuring geven; —
(fig.) aanlokken, bekoren; — zich aangetrokken gein ondertrouw laten opnemen : Donderdag teekenen
voelen (door iemand of iets), een aangenamen indruk
wij aan; — iets dat tot opheldering, uitbreiding of
ondervinden die tot nadere kennismaking uitlokt;
critiek van den tekst dient, schriftelijk daarbij verjets door trekken op de vereischte plants of in den
melden : op elke bladzijde heeft hij iets aangeteevereischten stand brengen : het zeil aantrekken; een
kend;
voortgang of spoed maken met iets to
knoop vaster aantrekken; — aantrekken bij, vereeniteekenen; brieven of pakken laten aanteekenen,
gen met, voegen bij (een stuk grond); — (krijgsk.)
laten inschrijven v6Or de verzending; — verzet aantroepen of legerafdeelingen met het hoofdcorps
teekenen tegen iets, openlijk verklaren dat men iets
vereenigen; — kleedingstukken, wapenrusting, die
niet goedkeurt of erkent, maar dat men er zich
geheel of gedeeltelijk gesloten zijn, aandoen ; —
tegen verzet.
(spr.) de, zijne stoute schoenen, aantrekken, al zijn
AANTEEKENGELD, o. (-en), het geld dat voor
mood bijeenrapen om eon verzoek to doen; — (spr.)
het aanteekenen van een brief, pak of pakket aan ,wien de schoen past, trekk' hem aan, wie voelt dat
het post- of bestelkantoor betaald wordt.
hetgezegde op hem van toe passing is, beschouwe
AANTEEKENING, v. (-en), het opschrijven van
het als tot hem gericht; — door trekken, d. stork
hetgeen men wenscht to onthouden; — aanteekezuigen, aan het branden brengen : eene sigaar, eene
ning houden van iets, geregeld opschrijven ; —
pijp aantrekken; — (van smeulend vuur of — bij uitde opneming in den ondertrouw : ter aanteekening
breiding — van eene kachel of een haard, waarin de
gaan, zich in ondertrouw laten opnemen; — hetbrandbare stoffen liggen to smeulen), door het trekgeen men aangeteekend heeft : zijne aanteekeningen
ken van den luchtstroom aan het branden raken
overlezen; — aanteekeningen bij een schrijver, opde kachel trekt weer aan; — zich iets aantrekken,
helderingen, op- en aanmerkingen; — afkeuring, aanter harte nemen, er zorg voor dragon (van iets dat
merking.
•
onze belangstelling wekt); (ook) het op zich toeAANTEEKENINGSPARTIJ, AANTEEKENPARpassen, het niet van zich zetten, er zich gekrenkt of
TIJ, v. (-en), eene partij ter eere van een verloofd
bedroefd over gevoelen (over iets onaangenaams):
paar, bij gelegenheid van hunne aanteekening als
dat ongeluk, die tegenspoed, die verwijten trok hij zich
bruid en bruidegom.
erg aan; — iemands lot zich, aantrekken, zich iem.
AANTEREN, (teerde aan, heeft aangeteerd), de
aantrekken, zijn lot ter harte nemen, zich over hem
beschadigde plekken van een geteerd voorwerp
erbarmen : hij trok zich (3n) mijner (2n) aan; —
opnieuw met teer bestrijken.
(Zuidn.) iemand in zijn huffs opnemen of toelaten.
AANTIJGEN, (teeg aan, heeft aangetegen; ook :
AANTREKKER, m. (-s), werktuig, hoorn om
tijgde aan, heeft aangetijgd), iemand iets aantijgen,
nauwsluitende schoenen aan to trekken.
hem lets a anwrijven, ten lasto leggen, hem er van
AANTREKKING, v. working der algemeene
betichten (uit kwaadwilligheid).
natuurkracht, waardoor alle lichamen elkander
AANTIJGING, v. (-en), kwaadwillige beschultrachten to naderen; — magnetische, electrische aandiging.
trekking, tengevolge der magneetkracht, der elecAANTIJGER, m. (-s), die aantijgt.
triciteit; — (zeew.) aantrekking der magneetnaald
AANTOCHT, m. de nadering, het optrekken van
(van het kompas is minder juist), neiging eener vrij
een leger; — in aantocht zijn, in aanmarsch zijn,
draaiende magneetnaald, zich naar het magnetische
aanrukken; (fig.) spoedig to verwachten.
Noorden to richten;
plaatselijke aantrekking,
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afwijking eener magneetnaald uit hare noordelijke
richting door den invloed van in de nabijheid aanwezig ijzer.
AANTREKKINGSKRACHT, v. '(nat.) kracht,
waarmede alle stoffelijke lichamen elkander trachten te naderen en de stofdeeltjes bij elkander gehouden worden, inz. de adhaesie, de cohaesie en de
zwaartekracht; — magnetische, electrische aantrekkingskraeht; —(fig.) zedelijke invloed, gevoel van
overeenstemming, dat personen tot elkander
brengt.
AANTRIPPELEN, (trippelde aan, is aangetrippeld), trippelend naderen.
AANTUREN, (tuurde aan, heeft aangetuurd),
turend aanzien.
AANVAARDEN, (aanvaardde, heeft aanvaard),
(oorspr.) zijn gang richten naar, zich wenden tot; —
ondernemen eene reis, een tocht, den pelgrimsstaf
(voor pelgrimstocht) aanvaarden; —op zich nemen van,
het zich belasten met eenige ambtelijke bediening,
verplichting of verantwoordelijkheid: de regeering,
het bevel, het bewind aanvaarden; — eene rol aanvaarden, op zich nemen die to spelen; — den koran aanvaarden, de leer van Mohammed omhelzen; — (min
of weer plechtig) aannemen, in het bezit of gebruik
nemen: eene schenking, het gekochte of gehuurde, ook:
eene verzekering, betuiging aanvaarden; — het huffs
is dadelijk te aanvaarden, to betrekken, in gebruik to
nemen.
AANVAARDER, m. (-s). AANVAARDSTER, v.
(-s).
AANVAARDING, v. (-en), het aanvaarden aanvaarding van een ambt, eene betrekking, van eene erfenis, van het aangekochte of gehuurde.
AANVAART, v. Aileen in af- en aanvaart, vertrek
en aankomst (van schepen).
AANVAL, m. (-len), het aanvallen, wijze van
oorlog-voeren in een aanvallenden krijg; — (fig.) bestrijding in een geschrift; — trachten tot iets over to
halen: een aanval op iemands beurs doen, een beroep op
zijne mildheid om geld van hem to verkrijgen; —
plotselinge, meestal kortstondige, aandoening van
eene lichamelijke of geestelijke ziekte, of van gemoedsbewegingen, hartstochten een aanval van
koorts, kiespijn, beroerte, dolheid, drift, woede.
AANVALLEN, (viol aan, heeft en is aangevallen),
lets of ion, . gewelddadig aantasten, aangrijpen; de
vijandelijkheden beginnen; — met voile graagte beginnen to eten of te drinken: op het eten aanvallen
als uitgehongerde wolven; — (fig.) iem. met woorden
of in geschrifte bestrijden; — (beweringen, leerstellingen, zeden, geschriften) bestrijden, het gebrekkige,
ongepaste, ongegronde of schadelijke ervan trachten
aan to toonen.
AANVALLEND, bn. aanvallende oorlog, oorlog
waarbij men zelf de vijandelijkheden begint; — aanvallende beweging, beweging der troepen, strekkende
om een aanval to beginnen; — aanvallende terugwerking, beweging van troepen die tot dusverre aangevallen werden, strekkende om op hunne beurt
aan to vallen; — aanvallend wapen, aanvalswapen;
overeenkomst tusschen twee
—anvledrbo,
of meer roogendheden om gezamenlijk een oorlog
to beginnen; — (bw.) aanvallend te werk gaan, als
iemand die aanvalt.
AANVALLENDERWIJZE, ...WIJS, bw. op eene
wijze waarbij men den vijand aanvalt, zelf de
vijandelijkheden begint.
AANVALLER, m.(-s), persoon of partij die aanvalt.
AANVALLIG, bn. (-er, -st), een aangenamen indruk makende, lief, bekoorlijk : een aanvallig kind;
in den aanvalligen leeftijd van 4 jaar stierf mijn
zusje.
AANVALLIGHEID, v. (...heden), de hoedanigheld van aanvallig to zijn.
AANVALSFRONT, o. (-en), front eener belegerde
vesting, waartegen de hoofdaanval gericht is of zal
worden.
AANVALSKOLONNE, v. (-n en -s), kolonne gevormd en bestemd om den vijand aan to vallen.
AANVALSKREET, m. (...kreten), krijgsgeschreeuw door de aanvallers bij het naderen en
aanvallen aangeheven.
Van Dale, Handwoordenbeek.

AANVECHTING.
AANVALSMIJN, v. (-en), mijn door de belegeraars
gegraven om de vestingwerken der verdedigers to
vernielen.
AANVALSPLAN, o. (-nen), vooraf beraamd plan
van aanval.
AANVALSPUNT, o. (-en), het punt der vijandelijke frontlijn, waartegen de aanval gericht is.
AANVALSSEIN, o. (-en), ...TEEKEN, o. (-s)
sein of teeken tot den aanval.
AANVALSVELDTOCHT, m. (-en), veldtocht
waarin men als a anvaller optreedt.
AANVALSVERTOONING, v. (-en), looze-, schijnaanval om de aandacht der vijanden af to leiden.
AANVALSWAPEN, o. (-s, -en), wapen tot aanvallen bestemd.
AANVALSWERK, o. (-en), loopgraat, verschansing of batterlj, aangelegd ten behoeve van een geregelden aanval op eene belegerde vesting.
AANVALSWIJS, ...WIJZE, v. (...wijzen), de
wijze van aanval.
AANVANG, m. (deftiger dan) begin : in den aanyang; een aanvang maken, beginnen to doen;
beginnen to geschieden.
—enavgm,
AANVANGEN, (ving aan, heeft en is aangevangen), beginnen, een begin maken; — (dicht.) beginnen to spreken; — ondernemen; (fig.) wat most
ik aanvangen wat nu to doen? hoe mij to helpen ?;
wat aan to vangen met iets of iemand wat er
made to doen ? welk nut er van to trekken ? waarvoor to bestemmen?; — hoe zal ik dat aanvangen ?
aanleggen, inrichten; — beginnen to bestaan of
to geschieden : de bangs tocht ving aan.
AANVANGER, m. (-5), in 't algemeen iemand die
aanvangt; meer in 't bijzonder : die een strijd, twist
begint. AANVANGSTER, v. (-s).
AANVANGSPUNT, o. (-en), punt van aanvang
aanvangspunt van eene reds, eene spoorlijn.
AANVANGSSTADIUM, o. de onderhandelingen
zijn nog in het aanvangsstadium, zijn nog nets gevorderd.
AANVANKELIJK, bn. en bw. waarmee begonnen
wordt, eerste : aanvankelijk onderwijs, de eerste
trap van het lager onderwijs; — (nat., werktuigk.)
aanvankelijke snelheid, de snelheid yap_ een lichaam
bij het begin der beweging; — (bw.) voor zooveel
den aanvang betreft; in het begin.
AANVAREN, (voer aan, heeft en is aangevaren),
varend naderen; — op iets aanvaren, varen in de
richting van; — (veroud.) het doel der vaart bereiken, aankomen, alleen nog in : af- en aanvaren; —
snel varen; — onder het varen stooten tegen iets :
een ander schip aanvaren; — tijdens het varen ergens
aangaan; vervoerbare dingen (inz. bouw- en
grondstoffen) varende aanbrengen. AANVARING
v. (-en).
en
AANVARINGSSCHOT, o. (-ten), waterdicht ijzer
dwarsschot op geringen afstand achter den voorsteven van een zeeschip geplaatst en zoo hoog
mogelijk opgetrokken, dienende om bij aanvaring
het water dat in den boeg doordringt tegen to
houden.
AANVATTEN, (vatte aan, heeft aangevat), voorzichtig aanpakken, hetzij om het voorwerp niet to
beschadigen, hetzij om zich zelf niet to bezeeren of
vuil to maken; — (sprw.) te veil om met eene tang aan
te vatten, afzichtelijk veil; (sprw.) 't is geen katje
om zonder handschoenen aan te vatten, een lichtgeraakt, kwaadaardig mensch, die bij de minste aanleiding opstuift en beleedigt; — (fig.) (een tijd, eene
gelegenheid) aangrijpen, to baat nemen; — (een werk,
eene bezigheid) beginnen, er de hand aan slaan
wat wil
met lust en ijver zijn werk aanvatten;
eene zaak verkeerd aanvatten.
hij nu aanvatten?;
AANVATTER, m. (-s). AANVATTING, v. (-en).
AANVECHTEN, (vocht aan, heeft aangevochten),
vijandig aantasten, aanvallen, bestrijden : de wearheid kan aangevochten worden; — (fig.) (van plagen,
gevaren, ziekten, die iemand als 't ware bestormen
en bestrijden) overvallen, in verzoeking brengen :
hi' werd aangevochten door wanhoop.
AANVECHTING, v. (-en), (fig.) overlast, onweerstaanbare neiging: eene aanvechting tot slapen; eene
aanvechting van onpasselijkheid.
2

A ANVEGEN.

AANVEGEN, (veegde aan, heeft aangeveegd), door
vegen oppervlakkig schoonmaken; door vegen van
stof en vuil reinigen : den vloer, de kamer aanvegen.
AANVERDIENEN, (verdiende aan, heeft aanverdiend), door te werken voor den schuldeiseher een
ontvangen voorschot, eene schuld delgen.
AANVERSTERVEN = AANBESTERVEN, alleen als verl. deelw. in gebruik : aanverstorven goederen. AANVERSTERVING, v.
AANVERWANT, bn, vermaagschapt, aangehuwd; — (van talen) door afstamming in meer of min
nauwe betrekking tot elkander staande; — (van
vakken van wetenschap of bedrijf) in nauw verband
staande, bijeenbehoorende : de geneeskunde en aanverwante vakken.
AANVERWANT, m. (-en), AANVERWANTE, v.
(-n), iem. die door huwelijk vermaagschapt is.
AANVERWANTSCHAP, v.
AANVETTEN, (vette aan, is en heeft aangevet),
vetter worden of maken (van menschen en dieren);
–aandikken (letters); — opnieuw of meer met vet
bestrijken (machinedeelen), ook : behangselpapier
eanvetten, dikker met stijfsel besmeren; — overhemden aanvetten, aan de verkeerde zijde met dikke
stijfsel bestrijken.
AANVIJLEN, (vijlde aan, heeft aangevijld), door
vijlen netter afwerken; — door vijlen onderzoeken
(oudroest).
AAN VLAKKEN, (vlakte aan, heeft aangevlakt),
metselwerk geheel vlak maken, door het aanvullen
der holten. aanra zeeren.
AANVLAMMEN, (vlamde aan, is en heeft aangevlamd), (van smeulende voorwerpen) ontvlammen:
de wind deed de kolen aanvlammen.
AANVLECHTEN, (vlocht aan, heeft aangevlochten), lets door vlechten aan iets anders verbinden.
AANVLECHTING, v.
AANVLETTEN, (vlette aan, heeft aangevlet),
(aarde. nand enz.) met eene vlet,se,huit, aanvoeren.
AANVLIEGEN, (vloog aan, heeft en is aangevlogen), vliegend nader komen; met groote snelheid naderen; — (van brandbare stoffen) vlug in
brand vliegen; — op iem. onverwachts snel en heftig
aanvallen, op het lijf vallen : van woede had ik hem
wel kunnen aanvliegen. AANVLIEGING, v.
AANVLIETEN, (vloot aan, is aangevloten),
zachtjes aanstroomen, vlietend naderen. AANVLIETING, v.
AANVLOEIEN, (vloeide aan, is aangevloeid),
(eig. en fig.) vloeiend naderen, langzaam stroomend
aankomen.
AANVLOTTEN (vlotte aan, is en heeft aangevlot), vlottend of drijvend aan land komen, aanspoelen; aangroeien (door aanslibbing). AANVLOTTING, v. (-en).
AANVOCHTEN, (vochtte aan, heeft aangevocht),
(tabak, strijkgoed) min of meer vochtig maken en
zoo voor eene volgende bewerking geschikt maken.
AANVOCHTING, v.
AANVOEGEN, (voegde aan, heeft aangevoegd),
met voegen aan elkander vasthechten; tot een
maken, aanhechten; — de voegen van een muur
met kalk aanstrijken. AANVOEGING, v. (-en).
AANVOEGEND, bn. (tabak.) de aanvoegende wijs,
eene der wijzen van het werkwoord.
AANVOEGSEL, o. (-5, -en), hetgeen aan iets gelijksoortigs, dat als hoofdzaak wordt aangemerkt,
aan- of toegevoegd wordt (meest van stoffelijke
zaken).
.AANVOELEN, (voelde aan, heeft aangevoeld),
lets eventjes met de hand aanraken om de hoedanigheid te leeren kennen; — (gew.) iets voelt koud aan,
veroorzaakt bij het aanraken een koud gevoel.
AA.N VOELING, v.
AANVOER, m. (-en), het aanvoeren, het ter markt
brengen van koopwaren; – het voorhanden zijn van
gas of water in de geleidingsbuizen; — het aangevoerde: een aanvoer van graan, olie, aardappelen enz.
AANVOERBUIS, v. (...buizen). Zie AANVOERPIJP.
AANVOERDER, m. (-s), bevelhebber, leider,
hoofd. AANVOERSTER, v. (-a).
AANVOEREN, (voerde aan, heeft aangevoerd),
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AANWAKKEREN.

(van personen) ze voeren of geleiden naar de plaats
van bestemming, inz. krijgslieden, ten strijde voeren;
het bevel voeren over; — aanbrengen door eenig
vervoermiddel : hout aanvoeren; — (fig.) bijbrengen,
ter staving van hetgeen beweerd wordt : bewijzen,
argumenten aanvoeren; — aanhalen (ook van personen enz.) : hij voerde den heer A als voorbeeld
clan; — (woorden, gezegden, beschrijvingen, beweringen enz.) met zeker oogmerk vermelden, te
pas brengen, aanhalen : hij voerde eenige proeven der
oudste welsprekendheid aan.
AANVOERING, v. onder aanvoering van, onder
geleide van, onder bevel van; aanhaling.
AANVOERPIJP, v. (-en), (werkt.) pijp of buffs
dienende tot aan- of toevoer van eenige vloeistof.
AANVRAAG, AANVRAGE, v. (aanvragen), aanvraag doen am, lets, officieel om iets verzoeken :
aanvrage am, eervol ontslag; pensioenaanvrage; aanvraag om woeste gronden; het vragen naar iets, bestelling : er was indertijd veel aanvraag naar Illajesteit van Couperus; — het aangevraagde: zijne aanvraag is op goede gronden verworpen.
AANVRAGEN, (vraagde of vroeg aan, heeft aangevraagd), op officieele wijze aan de bevoegde macht
verzoeken (een eervol ontslag, verlof, eene studiebeurs, een onderhoud, eene audiêntie); een boek
aanvragen, bij den boekhandelaar bestellen, of ter
image ontbieden.
AANVRIEZEN, (het vroor aan, heeft en is aangevroren; (ook) het vroos aan, heeft en is aangevrozen),
voortgaan met vriezen : het vriest maar alle dagen
aan; — door de vorst met iets verbonden worden,
vastvriezen. AANVRIEZING, v. vastvriezing.
AANVULLEN, (vulde aan, heeft aangevuld), (nagenoeg voile kisten, bakken, fiesschen) geheel vol
maken; — voltallig, volledig maken: het bestuur moet
met twee leden aangevuld worden; — het ontbrekende
bijvoegen; — iemands woorden aanvullen, hem in de
rede vallen en bijvoegen wat er aan ontbreekt of
wat men hem in den mond wenscht te leggen; – dichtmaken met aarde (gates in een wag, achter metselwerk enz.). AANVULLING, v. (-en), het aanvullen,
het toegevoegde gedeelte.
AANVULLINGSBEGROOTING, v. (-en), waarbij
artikelen van de jaarlijksche begrooting worden
of nienwe p osten toegevoegd.
verhoovd
AANVULLINGSDIPLOMA, o. (-'s); ...EXAMEN,
o. (-s), gewoonlijk suppletoir examen geheeten.
AANVULLINGSKLEUR, v. (-en), kleur die met
eene andere vereenigd, wit oplevert, complementaire kleur.
AANVULLINGSKOHIER, o. (-en), suppletoir
kohier (der belastingen).
AANVULLINGSMANSCHAP, v. (-pen), = aanvullingstroepen.
AANVULLINGSSPANT, o. (-en), spanten of ribben van een schip, die na het zetten der spanten van
oprichting, tusschen deze in geplaatst worden.
AANVULLINGSTROEPEN, m. v. troepen of manschappen ter aanvulling, versterking van een leger.
AANVULLINGSVERKIEZING, v. (-en), tusschentijdsche verkiezing om een college voltallig te maken.
AANVULSEL, o. (-s), wat tot aanvuliing dient.
AANVUREN, (vnurde 'g ap , heeft a,angevuurd),
krachtig opwekken : iemands ijver aanvuren; — (personen) stork aansporen tot jets goads. met geestdrift vervullen, om te streven naar can edel doel.
AANVURING, v.
AANWAAIEN, (waaide en woei aan, heeft en is
aangewaaid), door den wind nader gevoerd worden;
onverwachts en toevallig op eene plaats aankomen: hij is uit den vreemde komen aanwaaien; — waalend naderen, met winderigen gang aankomen: dear
komt hij weer aanwaaien of aangewaaid; — zonder
studie iem. eigen worden : de kennis zal u niet
aanwaaten.
AANWAGGELEN, (waggelde aan, is aangewaggeld), waggelend naderen (van ganzen en zwaarlijvige personen gezegd).
AANWAKKEREN, (wakkerde aan, heeft en is
aangewakkerd), met aandrang starker tot ijver opwekken, aansporen; heviger worden (van den
wind. AANWAKKERING, v. (-en).
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AANWANDELEN, (wandelde aan, heeft en is aangewandeld), wandelend naderen; — onder het wan- 1
delen bij iemand aangaan.
AANWAS, m.lf(-sen), vermeerdering, toeneming,
vergrooting, aangroeiing; in aanwas staan, (van
boomen) voortdurend groeien en daardoor in waarde
toenemen.; — de aanwas van steden, het steeds
grooter worden; — aanwas van grond, langzame
uitbreiding, vergrooting van grond aan een loopend
water gelegen, ten gevolge van aanspoeling; — de
door aanslibbing of aanspoeling verkregen grond.
AANWASSEN, (wies aan, is aangewassen), door
wassen of groeien grooter worden of vermeerderen,
toenemen; — (fig.) zich uitbreiden; in het bijzonder
van land; — aanwassen tot iets, door wassen of toenemen lets worden : de beek wies aan tot een stroom;
de long was aangewassen, had
—anietsvgro:
zich aan de ribben vastgehecht; — aangewassen vet,
het tusschen het vleesch ingegroeide vet; — de
schors is water aangewassen, weer opnieuw aan den
boom gegroeid. AANWASSING, v. (-en).
AANWELLEN, (welde aan, heeft aangeweld),
stukken ijzer of staal door wellen aan elkander verbinden. AANWELLING, v.
AANWENDEN, (wendde aan, heeft aangewend),
ergens heen wenden, naar iem. of iets toekeeren; —
(fig.) verschillende pogingen aanwenden, in 't werk
stellen; — verkeerde middelen aanwenden, gebruiken,
toepassen; — moeite aanwenden, doen; — geneesmiddelen aanwenden, gebruiken. AANWENDING, v.
AANWENNEN, (ZICH) (wende zich aan, heeft
zich aangewend), zich de handeling tot eene gewoonte maken (meestal iets verkeerds): zich kuren
aanwenden; — wen je toch niet aan, altijd tegen te
spreken. AANWENNING, v. (-en).
AANWENSEL, o. (-en, -s), verkeerde, belachelijke
gewoonte of hebbelijkheid.
'AANWENTELEN, (wentelde aan, heeft en is
aangewenteld), door wentelen nader brengen (een
vat enz.) ; — wentelend aankomen, rollend naderen
(van golven en van de zee). AANWENTELING,
v. (-en).
AANWERKEN, (werkte aan, heeft aangewerkt),
het verzuimde inhalen; — het voorschot verdienen,
aanverdienen; — vlijtiger doorwerken. AANWERKING, v. (-en).
AANWERPEN, (wierp aan, heeft aangeworpen),
toewerpen; — (fig.) schielijk en slordig aantrekken
(ee q kleedingstuk). AANWERPING, v. (-en).
AANWERVEN, (wierf aan, heeft aangeworven),
krijgsvolk enz. in dienst nemen; — leden voor eene
vereeniging, aanhangers voor eene partij winnen.
AANWETTEN, (wette aan, heeft aangewet), door
wetten scherper maken of aanscherpen.
AANWEVEN, (weefde aan, heeft aangeweven),
door weven samenvoegen, te gelijk weven met : van
dit tafelkleed is de rand aangeweven, niet aangezet; —
ijveriger doorweven.
AANWEZEN, o. het tegenwoordig zijn; — het
bestaan van iem. of lets in de werkelijkheid; —
(w.g.) het aanwezen geven (aan iem. of iets), in het leven
roepen; — het aanwezen verschuldigd zijn, te danker
hebben, ontleenen aan (iem. of iets), in het leven geroepen zijn door.
AANWEZEND, bn. aanwezig, tegenwoordig; (door
aanwezig verdrongen). Zie EERSTAANWEZEND.
AANWEZENDEN, m. en v. mv., de tegenwoordig
zijnde personen. AANWEZENDHEID, v. (w. g.).
AANWEZIG, bn. tegenwoordig (van personen);
— voorhanden, voorradig, ter beschikking staande
(van zaken) : dit artikel is niet voorhanden in den
Winkel, maar wel aanwezig in het magazijn. AANWEZIGHEID, v.
AANWEZIGE, o. al wat voorhanden is; — m.
en v. (-n), ter plaatse, ter vergadering zich bevindende persoon: alle aanwezigen keurden het plan goed.
AANWIJSBAAR, bn. wat aangewezen kan
worden.
AANWIJZEN, (wees aan, heeft aangewezen), doen
zien door er heen to wijzen; — iemand met den ringer
aanwijzen, nawijzen, de aandacht op iem. vestigen
om zijn vreemd, buitensporig gedrag; — iemand of
jets met een natten singer kunnen aanwijzen, in een
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oogenblik, zonder dat men ernaar behoeft to zoeken,
dus : nauwkeurig kunnen aanduiden; — de aangewezen persoon (voor iets), de meest bevoegde of
gerechtigde tot; — den dader aanwijzen, zijn naam
noemen, den persoon aanduiden; — de kompasroos
wijst de hemelstreken aan, geeft de richting er van
juist aan; — de kiok wijst den tijd aan,doet zien,
geeft aan; — (fig.) iemands aandacht op iets vestigen: een jongmensch een nuttigen werkkring aanwijzen,
hem dien noemen en aanraden; — de onderwijzer
wijst den leerling zijne fouten aan, wijst hem er op,
opdat hij ze voortaan vermijde; — den gasten de
plaats, de kamer aanwijzen, brengen naar; — iem.
zijn deel in de winst aanwijzen, toewijzen; — (gel den) tot. zeker gebruik bestemmen.
AANWIJZEND, bn. (taalk.) aanwijzend voornaamwoord, een voornaamwoord dat de plaatsbetrekking
van zelfstandigheden tot den spreker aanwijst.
AANWIJZER, m. (-s), die of dat aanwijst (in 't
algemeen); — de persoon die bij eene verkooping
de perceelen aanwijst.
AANWIJZING, v. (-en), de daad van aanwijzen;
het aangewezene; — (bouwk.) de bestekken liggen
ter lezing en de architect zal a. s. Dinsdag in loco de
noodige aanwijzingen doen, de noodige inlichtingen
geven omtrent het to bouwen perceel; — (zeew.)
de door het kompas aangewezen hemelstreek ;
(recht) vermoeden.
AANWILLEN, (het wilde of wou aan, heeft aangewild), die laars wil niet aan (den voet); — die japon
wilde niet aan (het lijf); — het vuur wil niet aan; de
kachel wou niet aan, d. i. niet aan het branden; — aan
het lijf begeeren : zij wilde volstrekt hear nieuwen
mantel aan.
AANWINDEN, (wond aan, heeft aangewonden),
door winden op eene bepaalde plaats of hoogte
brengen. AANWINDING, v. (zeew.) wending van
een schip.
AANWINNEN, (won aan, heeft aangewonnen), in
zijn bezit brengen; als eigendom verkrijgen; — land
aanwinnen, nieuwen grond verkrijgen door aan spooling, droogmaking of aanwas. AANWINNING,
v. (-en), het aanwinnen, vooral van land.
AANWINST, v. (-en), het aanwinnen, het in eigendom verkrijgen; — dat is eene movie aanwinst voor
de vereeniging, van groot belang; — het aangewonnene : lijst der aanwinsten van het penningkabinet.
AANWINTEREN, (het winterde aan, heeft aangewinterd), aanhouden of toenemen der koude :
als het zoo aanwintert, rijden wij spoedig schaatsen.
AANWIPPEN, (wipte aan, is aangewipt), bij
iemand aanwippen, in 't voorbijgaan hem een zeer
kort bezoek brengen.
AANWOEKEREN, (woekerde aan, heeft en is
aangewoekerd); — welig voortgroeien (van onkruid
en schadelijke planten); — (fig.) (van slechte gewoonten) verder om zich heen grijpen, steeds voortwoekeren. AANWOEKERING, v. (-en).
AANWORTELEN, (wortelde aan, is aangeworteld), wortel schieten (van heesters of boomen die
verplant zijn); — (fig.) hij stond daar als aangeworteld,
als vastgenageld aan den grond.
AANWRIJVEN, (wreef aan, heeft aangewreven),
tegen of op iets wrijven; — (fig.) iem. eene kind, smet,
blaam aanwrijven, (sterker dan) aantijgen, ten lasts
leggen.
AANWRIJVING, v. (-en), (van schepen) door de
werking van den stroom, terwijl ze voor anker vastliggen, tegen een ander schip aandrijven en het door
wrijving of schuiving beschadigen.
AANZAAIEN, (zaaide aan, heeft aangezaaid), voor
't eerst zaaien of bezaaien.
AANZAGEN, (zaagde aan, heeft aangezaagd),
iets beginnen to zaken. AANZAGING, v.
AANZAKKEN, (zakte aan, is aangezakt), langzaam loodrecht neerkomen; — bijeenzakken (van
nieuwe gronden); — (van vaartuigen) met den
stroom afdrijven; — (fig.) langzaam en schoorvoetend naderen : daar komt hij aanzakken. AANZAK
KING, v.(-en).
AANZANDEN, (zandde aan, heeft aangozand),
' met zand bestrooien; — met zand aanvullen (een
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dichtzanden: eene kunstmatige verdieping
weg);
in den Maasmond zandt dadelijk weer aan.
AANZEGELEN, (zegelde aan heeft aangezegeld),
(losse bladen papier) door middel van een zegel
vasthechten of verbinden. AANZEGELING, v.
AANZEGGEN, (zei(de) aan, zegde aan, heeft aangezegd en aangezeid), min of meer plechtig monddling bekendmaken, aankondigen: iemands overlijden (laten) aanzeggen; — iem. den dood aanzeggen
(aan een gevangene), hem mededeelen dat hij op
een bepaalden tijd de ddodstraf zal ondergaan;
—denorlgaz
(aan eene mogendheid),
verklaren; — bevelen, gelasten: aanzeggen dat de
honden alleen gemuilband op straat mogen loopen;
iem. gerechtelijk aanzeggen, vanwege het gerecht
mededeelen; — men zou het hem niet aanzeggen,
niet van hem vermoeden, niet van hem zeggen.
AANZEGGER, m. (-s), iemand die aanzegt (aan
vrienden en betrekkingen een sterfgeval of eene
bevalling). AANZEGGING, v. (-en). AANZEGSTER, v. (-s).
AANZEILEN, (zei(de aan, heeft en is aangezeild),
zeilen in de richting naar een voorwerp; — zeilend
naderen; — onder het zeilen stooten tegen; — (fig.)
daar komt hij weer aanzeggen, heen en weer zwaaiend,
waggelend van dronkenschap aankomen; — onder
het zeilen met zijn schip een ander schip aanraken
en (meestal) beschadigen. AANZEILING, v. (-en).
AANZENDEN, (zond aan, heeft a,a,ngezonden),
iemand zenden naar eens anders woning of verblijf,
om hem te spreken, eene boodschap over te brengen of iets of te halen : ik zal straks even bij u aanzenclen, om antwoord; — voorwerpen zenden en op
de teruggave wachten : eene intcekenlijst aanzenden.
AANZETBUIS, v. (...zen), buisvormig aanzetstuk, aan eon tongwerktuig (muziekinstrument)
gezet om den toon een zeker timbre to geven.
AANZETHAMER, m. (-s), (werkt.) hamer bestemd om bouten, pitmen, enz. tot de vereischte
diepte in te slaan.
AANZETHANDEL, o. (-s), ...KRUK, v. (-ken),
handel of kruk om eene machine of machinedeel in
beweging te brengen.
AANZETKLEP, v. (-pen), (stoomw.) klep om
de machine aan te zetten, in beweging te brengen.
AANZETKOPPEL, m. (-s), koppel om eenig
machinedeel aan te zetten.
AANZETPIJP, v. (-en), pijp aan de opening van
een vat geplaatst om de snelheid van uitstrooming
be regelen of to meten.
AANZETRASP, v. (-en), rasp dienende om op
houten voorwerpen rechthoekige aanzetsels uit to
raspen. Zie AANZETVIJL.
AANZETRIEM, m. (-en), ...STOK, to. (-ken),
riem van toebereid leer, stole met toebereid leer,
om er scheermessen op aan te zetten.
AANZETSCHROEF, v. (...ven), (werkt.) schroef
waarmede men den afstand tusschen twee deelen
kan regelen.
AANZETSEL, o. (-s), aangezet stuk (vrouwelijke
handwerken); voorsprong of nok aan een metalen
voorwerp; droesem, moor, neerslag, bezinksel
die flesschen zitten vol aanzetsel, afgescheiden wijnsteen; — het aanzetsel in den loop van een geweer,
het kruitslijm; — neerslag van ketelwater; — aankorsting (bij licht aangebrande spijzen).
AANZETSTAAL, o. (...stalen), rend stuk staal
waarmede men scherpe werktu igen (in 't bijz. slagersmessen) aanzet.
AANZETSTUK, o. (-ken), buis of beugel aan of
op een tongwerktuig (van orgels of sommige blaasinstrumenten) gezet, ter verhooging of verlaging
van den teen.
AANZETTEN, (zette aan, heeft en is aangezet),
lets z66 plaatsen dat het aan lets anders raakt;
(dominospel) een steen aanzetten, volgens de regels
van het spel er bij zetten; — iets z66plaatsen. dat
het vlak bij iets waders komt to staan : stoelen aanzetten (aan de tafel); — de deur, het venster aanzetten, op een kier, een weinig openzetten; — jets aan
eenig voorwerp vastmaken of verbinden : knoopen
aanzetten;
wetten : een mes en snijdende werk-

20

AANZIEN.
tuigen aanzetten; steal aanzetten, smeedijzeren
voorwerpen aan de oppervlakte of aan het uiteinde
verstalen; — ijzer aanzetten, door middel van den
zethamer een nok of aanzetsel aan een ijzeren voorwerp maken; — (fig.) iemand de duimschroeven
aanzetten, hem deerlijk in 't nauw brengen met
lastige en dringende vragen; — iemand een wassen
neus aanzetten, jets op de mouw spelden; — (spr.)
dat zet geen aarde of zoden aan den dijk, dat helpt,
dat baat niet, dat brengt niet vooruit; — dat zet aan,
dat helpt; iemand of jets zetten op de bestemde
plaats, aan land zetten; — de lading aanzetten,
(krijgsw.) het kruit in de ziel van het kanon of
geweer samendrukken; — (zeew.) het tuig aanzetten, het staande want stijf aanhalen, zoodat het
den mast behoorlijk kan steunen; — (werkt.) (in
algemeener gebruik dan) aandrijven : bouten, pinnen, spielin aanzetten, diaper indrijven; — schroeven,
moeren aanzetten, vaster aandraaien; — aanvangen,
beginnen een toon aanzetten, ook : hem kracht
of nadruk geven ; -- de paarden aanzetten, ze
aandrijven speller to gaan; — de machine aanzetten,
in beweging brengen; — den ijver opwekken, aansporen om lets to doen: de leerlingen aanzetten;
iemand tot den arbeid, tot ijver aanzetten; — in ongwastigen zin : aanzetten om kwaad te doen, (tot wraak,
weerspannigheid), opzetten, aanstoken; voortgang, speed maken met zetten; — haastig of driftig ergens aankomen : daar komt hij nog zoo laat
aanzetten; — zich als eene korst vasthechten
(ketelsteen in stoonaketels, kruitslijm in den loop
van het geweer enz.).
AANZETTER, m. (-s), aanstoker, ophitser, opruler
AANZETTING, v. (-en), (toonkunst) de wijze
waarop men een blaasinstrument aan den mond
zet en de lippen plooit om een teen voort to brengen; — verbinding; — naast elkander plaatsing; —
verstaling; — opzetting, opruiing, ophitsing; — het
zich vasthechten van neerslag en bezinksel (aan de
binnenwanden van een voorwerp); — de aangezette korst, het bezinksel.
AANZETVIJL, v. (-en), platte vijl waarvan eene
der smalle zijden glad of onbehakt is en waarmede
men op metalen voorwerpen rechthoekige aanzetsels uitvijlt.
AANZEULEN, (zeulde aan, heeft en is aangezeuld), zware of moeilijk to vervoeren voorwerpen
met moeite en inspanning half dragende, half sloepende aanvoeren; — zeulend naderen; — met
loomen trod naderen.
AANZICHT, o. (-en), het aanzien, de blik;—aanblik:
die golvende duinstreek biedt een prachtig aanzicht
aan: — de uiterlijke vorm, het voorkomen van jets :
nu krijgt de zaak een ander aanzicht; een ander aanzicht geven clan iets, het in een ander licht stollen; —
(gemeenz.) prentkaart (Duitsch Ansicht).
AANZICHTTEEKENING, v. (-en),projectieteekening van het uitwendige van een gebouw of voorwerp.
AANZIEN, (zag aan, heeft aangezien; (Zuidn.
ook : aanzag, heeft aanzien; zoo ook (gelijk in de
H. S.) in de gebiedende wijs aanziet); zien naar,
met aandacht naar iem. of jets zien met betrekking
tot : aanzien doet gedenken, het zien van iem. of
iets doet ens hem of het in herinnering brengen; —
zie me dat lieve leventje eons aan ! uitroep van verbazing of van ergernis; — iem. met groote oogen
aanzien, verbaasd, verwonderd; — iem. met goede
oogen aanzien, tvelwillend; iem. uit de hoogte
aanzien, met minachtende fierheid; — iem. over
den schouder aanzien, met minachting; — iem.
met den nek aanzien, met verachting bcjegenen; —
iem. niet aanzien, iem. met geen blik verwaardigen,
(ook) uit schaamte niet durven aanzien; — iem.
ergens op aanzien, verdacht houden. van; — iets
lijdelijk toezien, het laten geworden : kunt ge zoo
jets aanzien?; — 't is niet om clan te zien, men kan
er niet zonder verontwaardiging getuige van zijn;
geduld hebben met; (ook)
—jetsnogwazi,
uitstellen, nog wat afwachten veer eene beslissing
iets met leede oogen, aanzien, met een
to nemen;
gevoel van spijt en nijd getuige zijn van; — (fig.)
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letten of acht geven op iem. of iets (voornamelijk
in bijbeltaal): aanziet de lelien des velds; iets niet
aanzien, zich er niet om bekommeren, er niet aan
storen geen tijd of stand aanzien; — den persoon
niet aanzien, zonder aanzien des persoons, zonder
te letten op stand, rijkdom, ouderdom enz. van
den persoon; — (bijb.) zich ontfermen over: zie, o
Heer ! ons, arme zondaars, aan !; een persoon
of zaak op deze of gene wijze aanmerken, achten,
rekenen, houden voor : iem. ergens minder om aanzien; waar ziet ge mij voor aan ? wat (kwaads) denkt
ge van mij ?; — iem. voor een ander aanzien, zich
in den persoon vergissen; — dat liet zich raar aanzien,
daar verwachtten wij niet veel goeds van; — naar
het zich laat aanzien, naar alle waarscbijnlijkheid;
iem. iets aanzien, het aan zijn uiterlijk zien, van
hem jets verwachten, vermoeden.
AANZIEN, o. (de als zn. gebruikte onbep. wijs
van 't ww. aanzien), ten aanzien van, te dien aanzien, ten opzichte van; — rich het aanzien geven
van, zich voordoen als, het uiterlijk aannemen
van; — iem. van aanzien kennen, uiterlijk kennen,
zonder nader kennis gemaakt to hebben; — (fig.)
gewicht, invloed, hooge stand, en rang : een man
van aanzien, een aanzienlijk man; — onderscheiding, eer, achting : in aanzien zijn, geacht zijn.
AANZIENLIJK, bn. en bw. (-er, -st), door stand,
vermogen of macht boven anderen verheven
eene aanzienlijke familie; — de aanzienlijksten des
lands, de notabelen, de eersten; aanzien gevende:
van aanzienlijken huize; — eene aanzienlijke som
(gelds), zeer groot; — zeer aanmerkelijk, in hooge
mate: dat is aanzienlijk beter.
AANZIJN, o. aanwezen; — tegenwoordigheid;
—hetanzijgv(m.
of jets), in het leven
roepen; - het aanzijn verschuldigd zijn, te danken
hebben, ontleenen enz., in het leven geroepen zijn
door; — (dicht.) in het aanzijn, tot aanzijn, roepen,
doen bestaan, scheppen.
AANZITTEN, (zat aan, heeft aangezeten), zitten
aan of bij jets (aan den disch, aan den maaltijd).
AANZITTING, v.
AANZITTENDE, AANGEZETENE, m. en v.
(-n), (gewoonlijk in het mv.) de aanzittende personen.
AANZOEK, o. (-en), plechtig verzoek, ernstige
bode: bij iem. aanzoek doen om, hem plechtig verzoeken.
AANZOEKEN, (zocht aan, heeft aangezocht), aanzoek doen; aanzoeken om, tot jets bij iem., pogingen aanwenden om jets te verkrijgen : hij heeft bij
het Bestuur al dikwijls om een postje aangezocht.
AANZOEKER, m. (-s). AANZOEKSTER, v. (-s).
AANZOEKING, v. (-en), de daad van aanzoeken.
AANZOETEN, (zoette aan, heeft en is aangezoet), nog zoeter maken of worden; verzoeten.
AANZOETING, v. (-en).
AANZOUTEN, (zoutte aan, heeft en is aangezouten), nog zouter makers of worden.
AANZUIGEN, (zoog aan, heeft aangezogen), door
zuigen zich aan iets vasthechten : twee bloedzuigers
hebben zich, reeds aangezogen.
AANZUIVEREN, (zuiverde aan, heeft aangezuiverd), (eene rekening) vereffenen; het achterstallige (eener schuld) voldoen. AANZUIVERING,
v. (-en).
AANZUREN, (zuurde aan, heeft en is aangezuurd), nog zuurder maken of worden. AANZURING, v. (-en).
AANZWAAIEN, (zwaaide aan, is aangezwaaid),
zwaaiend naderen : daar kwam de beschonkene aanzwaaien.
AANZWEEPEN, (zweepte aan, heeft aangezweept), paarden met de zweep voortdrijven; (fig.) personen krachtig aanzetten tot eenige han&ling.
AANZWELLEN, (zwol aan, is aangezwollen),
meer en weer zwellen, doch minder stork dan opzwellen; - (fig.) de wind zwol tot een orkaan aan,
werd een orkaan. AANZWELLEND, bn. (muz.)
crescendo. AANZWELLING, v. (-en).
AANZWEMMEN, (zwom aan, heeft en is aangezwommen), zwem.mend naderen, (dicht. ook van
krachtig doorzwemmen.
s chepen gezegd);
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AANZWEREN, (zwoer aan, heeft aangezworen),
(veroud. en gew.) iemand jets kwaads toezweren,
onder eede dreigen.
AANZWEVEN, (zweefde aan, is aangezweefd),
zwevend naderen.
AANZWOEGEN, (zwoegde aan, is aangezwoegd),
zwoegend naderen met moeite en inspanning aankomen.
AAP, m. (apen), vierhandig zoogdier (simia),
dat . leelijk en boosaardig is en gaarne nabootst
(nadapt);
(spr.) een gezicht als een aap, zeer
leelijk; een aangekleede aap, een bespottelijk
leelijk mensch, (ook) iem. die opzichtelijk aangekleed is; — hij is een rechte (malle) aap, stelt zich
belachelijk aan;
iemands aap zijn, iem. in
alles volgen;
(Zuidn.) iem. voor den aap how
den, voor den gek;
aap ! schimpnaam (voor
kinderen en een leelijk mensch); een aap van een vent;
— g.) hij dient daar als een aap in de porseleinkast, zal in die betrekking veel goeds bederven; hij heeft (houdt) den aap in de moues, verbergt
zijne streken, zijne slinksche oogmerken; — daar
kwam (keek) de aap nit de moues, toen bleek
zijne eigenlijke bedoeling; — aap ! wat heb je
mooie jongen-spelen (tegeft zijn zin, doch meestal
door de omstandigheden genoodzaakt) iem. vleien
en flikflooien om hem gunstig to stemmen, niet
tegenspreken om verdere onaangenaamheden to
voorkomen; — al draagt een crap een gouden ring,
het is en blijft een leelijk ding, fraaie kleeren maken
alleen den man niet; — wat van apen komt, wil
luizen, men kan moeilijk zijne slechte afkomst
verbergen; — (meestal opgespaarde) som gelds'
schat : hij heeft den aap beet, binnen, thuis, weg;
wij hebben den aap binnen, de erfenis; — den aap
aanspreken, zijne spaarpenningen gebruiken ;
in den
de aap is gevlogen, het geld is zoek ;
aap gelogeerd, tegen verwachting in moeilijkheden,
teekenaap of pantograaf.
er slecht aan toe zijn;
AAPACHTIG, bn. en bw. als een aap : een aapachtige grijns; dat zijn aapachtige manieren; —
aapachtig doen, dwaas, als een aap. '
AAPJE, o. (-s), kleine, jonge aap; — (fig.) dat
zijn maar aapjes, apenkuren, dwaze kuren; een
huurrijtuig to Amsterdam, aldus genoemd naar
de aanvankelijk kabelbonte kleeding der koetsiers;
ook: de naam voor de bedienden in 't Rijksmuseum.
AAPJESSNUIF, v. sterke snuif met veel nieskruid.
1. AAR, v. naam van een aantal rivieren in
Duitschland en Zwitserland en van een Naderlandsch riviertje in Rijnland, de Korte Aar, de
Kromme Aar en de Oude Aar geheeten.
2. AAR, v. (aren), (plantk.) bloeiwijze met zittende
of zeer kortgesteelde bloemen langs de bloemspil; —
afgebroken aar, als er telkens deelen der spil zijn,
die geen bloemen dragen; ijle aar, als de bloemen
vrij ver van elkaar zijn geplaatst; inz. bij gras- en
graangewassen met betrekking tot de graankorrels
in de aren schieten, aren
aren lezen, opzamelen;
krijgen; vroege aren, een slechte St.- Jakob, vroege
aren brengen geen rijken oogst. AARTJE, o. (-s),
eene of meer bloemen bij de grassen, aan een gemeenschappelijk steeltje en door gemeenschappelijke
kafjes omsloten.
3. AAR, m. (aren), arend (alleen nog in adelaar).
4. AAR, v. (aren), samentrekking van cider.
5. AAR, samentrekking van ander, thans alleen
gewestelijk en in volksliedjes bekend, en in elkaar
en malkaar, voor elkander en malkander.
AARD, m. wezen, natuur, natuurlijke eigenschappen (van dieren, planten): de wolf ruit wel van
beard, maar niet van aard, hij verliest wel zijne
Karen, maar niet zijne streken; uit den card
slaan, den aard gedeeltelijk verliezen, (ook van
personen) niet met de andere familieleden in aard
overeenkomen : bastaarden slaan meest nit den card;
— (vanpersonen) natuur, inborst, karakter: die
uit den card, van
jongen is goed, heftig van aard;
dat ligt nu eenmaa/ in zijn
nature, uiteraard;
(w. g.) hij
aard, dat brengt zijn karakter mee;
heeft daar een aardje van, heeft aanleg tot (meestal
zijn
vaartje
hij heeft een aardje naar
ongunstig);
(vadertje), hij lijkt op, aardt min of meer naar; --
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(van zaken) de kenmerkende eigenschappen, gesteldheid : van dien aard; de aard der zaak; —
uit den aard der zaak, het is een noodwendig gevolg
van; — naar den aard, zooals 't behoort; het is naar
den aard, er valt niets op of te dingen; hij zingt,
werkt, studeert dat het een aard heeft, zeer stark,
terdege, hard, duchtig enz.
AARDACHTIG, bn. naar aarde gelijkende; —
met aarde gemengd. AARDACHTIGHEID, v.
AARDAKER, m. (-s), eetbare knolwortel eener
peuldragende plant. AARDAKERTJE, o. (-s).
AARDAMANDEL, v. (-s), de eetbare wortelknol
van een paar planten.
AARDANGEL, v. eene soort van onkruid.
AARDAPPEL, m. (-s, -en), de bekende eetbare
knol; — de plant ; een mensch is Been aardappel,
evil ook wel eens een verzetje, een genoegen; zoo'n
aardappel, klein kereltje.
AARDAPPELAKKER, m. (-s): ...BEURS, v.
(...zen), bears voor den aardappelhandel.
AARDAPPELBAK, m. (-ken), bak waarin men
de aardappels in den winkel of kelder bewaart,
of waarin wen ze schilt; ...BLOED, o. hij heeft
aardappelbloed, hij ziet er bleek en ziekelijk nit;
...BLOESEM, m. (-s); ...BOER, m. (-en), boer die
aardappels verbouwt; de bepaalde boer die aan
een huisgezin de aardappelen levert; aardappelverkooper; ...BOUW, m.; ...BRANDEWIJN, m.
brandewijn, uit aardappels, bevat veal meer schadelijke bestanddeelen, dan de korenbrandewijn;
...BRIJ, v.
AARDAPPELCAMPAGNE, v. (-s), het werk
van Um oogst in de aardappelmeelfabrieken;
...CROQUETTE, v. (-s); ...CULTUUR, v. (...culturen), het kweeken van aardappelen; — de aardappeloogst.
AARDAPPELDEEG, o. deeg van gekookte en
fijngemaakte aardappels met zaagsel, turfmolm of
gemalen run vermengd (tot het vervaardigen van
reliefversieringen op meubels gebruikt).
AARDAPPELFOEZEL, v. vluchtige, kleurlooze,
olieachtige vloeistof, bij de bereiding van aardappeljenever gevormd; zij heeft een prikkelenden rank
en brandenden smaak.
AARDAPPELHAKKER, m. (-s), persoon, die
het aardappelveld van onkruid enz. zuivert, (ook)
het landbouwwerktuig, daartoe gebruikt; ...HANDEL, m.; ...HOK, o. (-ken); ...JASSEN, o. het
schillen; ...JENEVER, m.; ...KANKER, m.
ziekte; ...KELDER, m. (-s); ...KOOPER, m. (-a);
...SEVER, m. (1), coloradokever.
AARDAPPELKRUL,. v. ziekte in de aardappelplant; ...KUIL, m. (-en), groote kuil met stroo en
aarde bedckt om de aardappels vorstvrij en frisch
to bewaren; ...LAND, o. (-en); ...LOOF, o.;
...MAAL, o. (...malen).
AARDAPPELMAAT, v. (...maten) eene maat om
aardappels te meten; (fig.) ruime maat; ...MAND,
v. (-en), eene maat = 1/2 of 1/4 H.L.; ...MANDJE,
0. (-s), mandje waarin men aardappels neemt en
schilt; ...MARKT, v. (-en); ...MEEL, o. zetmeel van
aardappels; ...MEELFABRIEK, v. (-en); ...MEEL INDUSTRIE, v.; ...MES, o. (-sen) en ...SCHILLERTJE, o. (-s), klein puntig mesje om aardappels to schillen; ...MOES, o.; ...00GST, m.
(-en); ...PANNEKOEK, m. (-en); ...PLANT,
v. (-en).
AARDAPPELPOTER, m. (-a), kleine aardappel
welken men poot; (ook) iem. die poot; poothout;
...POOTHOUT, o. (-en), een puntige stok waarmee
gaten in het land worden gestoken om daarin
aardappels te poten; ...RASP, v. (-en).
AARDAPPELROOIER, m. (-s), eene soort van
ploeg, ook eene vork waarmee men aardappels rooit;
de persoon die rooit; ...SCHAAL, v. (...schalen);
...SCHIP, o. (...schepen); ...SCHIPPER, m. (-s);
...SCHOTEL, m. (-s); ...SCHRAPPER, m. (-s),
een mesje waarmee men ze schrapt ; ...SCHRAPSEL, o. ; ...SCHUIT, v. (-en); ...SCHURFT, v.;
...SCHUUR, v. (...schuren); ...SLA, v. eene sla
van aardappels enz. bereid; ...SOEP, v. (-en).
AARDAPPELSPEK, o. spek van een varken,
hoofdzakelijk met aardappels gemest, daardoor
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minder in kwaliteit; ...STIJFSEL, v. stijfsel uit het
zetmeel van aardappels bereid
AARDAPPELSTOEL, m. (-en), ...STRONK, m
(-en), eene op zich zeif staande aardappelplant, wanner die reeds gestoeld is.
AARDAPPELSTROOP, v. stroop nit bet zetmeel
van aardappelen bereid, voornamelijk tot het maken
van likeuren gebezigd.
AARDAPPELZIEKTE, v. (-n), ziekte in het loaf
of in den knol der aardappelplant, onder drie vormen bekend: de krul, de schurft en de kanker; ...ZOL DEB, m. (-s).
AARDARTISJOK, v. (-ken), vroegere benaming
voor de aardpeer, in smaak met de artisjok overeenkomende.
AARDBAAN, v. de baan die de aarde om de zon
beschrijft.
AARDBEI, v. (-en), aardbezie, zoowel vrucht ale
plant (fragaria vesca); — BLAD, o. (...bladeren); —
PLANT, v. (-en); — STRUIK, m. (-en).
AARDBEIENBED, o. (-den), bed of kleine akker
waarop aardbeien gekweekt worden; ...GELEI, -v.;
...IJS, o. vruchtenijs met aardbeien toebereid.
AARDBERGING, v. (-en), het toelaten door de
aangelanden, dat bij het uitdiepen caner vaart of
sloot de baggeraarde op den kant hunner aangelegen
landerijen geworpen wordt.
AARDBEVING, v. (-en), beweging of &thudding
van een gedeelte der aardkorst door de werking van
onderaardsche krachten vulkanische-, tectcmischeen instortingsaardbevingen.
AARDBEVINGSGEBIED, o. (-en), gebied waar
veelvuldig aardbevingen voorkomen.
AARDBEVINGSGOLVEN, v. my. golven ontstaan
door plotselinge verhooging of verlaging van den
zeebodem, tengevolge van eene aardbeving.
AARDBEVINGSMETER, m. (-s), werktuig om bij
eene aardbeving de richting en de kracht der golv ingen te meten, ook seismometer, seismograaf genoemd.
AARDBEVINGSZWERMER, m. (-s), uitlooper
caner aardbeving, waaronder schokken gerekend
worden, die alleen door de instrumenten waargenomen worden.
AARDBEWONER, m. (-a, -en), bewoner der aarde.
AARDBEZIE, v. (...zien), de deftige en wetenschappelijke naam voor aardbei (fragaria vesca).
AARDBEZIEBLAD, o. (...bladeren), aardbeiblad.
AARDBEZIEBOOM, m. (-en), altijd groene sierplant met witte en roode bloemen (arbutus undo).
AARDBEZIEKLAVER, v. plant (trifolium fragiferum), waarvan de knopjes op aardbeien gelijken.
AARDBEZIESTF1UIK, m. (-en), eene altijd groene
sierplant (epigaea repens), nit Amerika afkomstig.
AARDBIJ, v. (-en), inheemsche soort van wilde
blj (andrena), ook zandbij en gratende bij geheeten;
de meeste maken een nest in zandgrond.
AARDBODEM, m. de oppervlakte der aarde;
op Gods aardbodem, op de wijde, wijde wereld.
AARDBOK, m. (-ken), soort van boktor (dormsdium), waarvan de larven als engerlingen in den
grond leven.
AARDBOL, m. de planeet die wij bewonen; de
oppervlakte der aarde; (-len), hemelliohaam, gelijksoortig met de aarde; — aardglobe.
AARDBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) gewelf of
boog onder een muur in den grond, ook spaarbooq
geheeten.
AARDBOOR, v. (...boren), werktuig om boringen
in de aarde to doen, inz. bij mijnwerkers in gebruik.
AARDBRAND, m. (-en), brand in de aardkorst,
ontstaande door zelfontvlamming van brandbare
stoffen; branderige huiduitslag bij jonge kinderen, ook aardworm geheeten.
AARDDRAAD, m. (telegr.) een draad die van het
toestel naar bet aardtouw loopt.
AARDDUIVEL, m. (-s), geschubde miereneter
(manio) op Formosa.

AARDE, AARD, v. (mv. AARDEN = aardbollen,
soorten van aarde); de planeet die wij bewonen,
aardbodem; — over of boven aarde stoma, nog onbegraven zijn; — ter aarde bestellen, begraven; —
in den schoot der aarde, in het graf; (ook) nog in den
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grond bedolven, nog niet ultgegraven, — de vaste
is in de kerk aardig geworden; — (gew.) ik krijg
grond der aarde, in tegenoverstelling van het water
zoo'n aardig gevoel, ik word dnizelig; wees nu niet
en den dampkring; — kernel en aarde bewegen, alles
aardig, ongepast geestig; — lief, bevallig, fraai: een
in beweging brengen, alles in het werk stellen; —
aardig tuintje; lets aardig vinden, er behagen in
do begane grond : ter aarde werpen; (stofnaam)
scheppen; — vrij groot, nogal aanmerkelijk een
do vaste stof (klei, zand enz.) die een der
aardig sommetje, (ook iron.) eene aardige portie voor
voornaamste bestanddeelen der aardschors uitism. die honger heeft; — (iron). in vrij groote mate:
maakt; — onder de aarde zijn, liggen, dood en behet is aardig koud; het heeft aardig gesneeuwd.
graven zijn; — de stof waarin de planten groeien; —
AARDIGHEID, v. (...heden), het aardige van
het heeft reel voeten in de aarde, bet kost veel moeite;
lets, het geestige, behaaglijke, bevallige ervan ; —
dat valt in goede aarde, valt in den smaak, le zeer
't is aardigheid, zooals dat boompje groeit, 't is een
elkom; — de kleiachtige en kneedbare stof waaruit
lust om to zien; aardig gezegde, geestigheid; —
eon aantal voorwerpen vervaardigd worden;
aardig klein voorwerp, kleingeschenk : hij brengt
aardsoort Engelsche aarde, tot het polijsten van
mij telkens eene aardigheid mee; — (iron). onaange.metaal gebezigd; Brusselsche aarde, tot het
name kwetsende gezegden of handelingen. Aardigschoonschuren van vettige steenen voorwerpen; —
heidje, o. (-a), (gew.) een aardigheidje met sulker, glee
aarde,
roodaarde.
roode
met eon of anderen streken drank met sulker.
AARDEBAAN, v. (...barren), baan van aarde,
AARDIGJES, bw. op aardige wijze: dat heb je
onderbouw voor een verharden weg of spoorweg.
aardigjes gezegd; — hij zit er aardigjes bij, is tamelijk
AARDECOED, o. aardewerk.
in goeden doen, tamelijk welgesteld.
AARDEIKEL,
(-s), aardaker.
AARDKASTANJE, v. (-s), aardaker.
AARDELING, m. en v. (-en), AARDELINGE, v.
AARDKLUIT, v.(-en), eene kluit aarde.
(dicht.) aardbewoner, wereldling, aardschgeAARDKORST, v. het gestolde, vaste gedeelte
zind mensch.
der aarde; (dicht.) de oppervlakte der aarde.
1. AARDEN, bn. van aarde gemaakt: een aarden
AARDKREKEL, m. (-s), eene soort van molkrekel
ual; uit aarde gevormd en tot steer gebakken :
(gryllotalpa vulgaris), gewoonlijk veenntol geheeten.
aarden pollen; — (fig.) aarden vat, menschelijk
AARDKUIL, m. (-en), kuil in de aarde; het grat.
lichaam.
AARDKUNDE, v. wetensehap die het ontstaan,
2. AARDEN, (aardde, heeft geaard), den aard hebde oorspronkelijke vormingen en de latere verandeben (van lent. of lets). in aard overeenkomen met :
ringen der aarde onderzoekt, inz. de wetenschap
groei1 is een goed kind dat naar zijn vaaer aardt;
der steensoorten die de bestanddeelen der aardkorst
en, tieren, gedijen (van planten en dieren); ergens
uitmaken, geologie.
aangenaam, naar zijn zin, woven en lev en : hij kon
AARDKUNDIG, bn. geologisch.
in Indie niet aarden.
AARDLAAG, v. (...lagen), eene laag aarde; eene
AARDEWEG,
(...wegen), (Zuidn.) weg geheel
laag der aardkorst.
nit aarde bestaande, inz. zandweg.
AARDLEIDING, v. (-en), (electr.) geleiding d.00rAARDEWERK, 0. vaatwerk van aarde, nit aarde,
de aarde.
leem of klei gebakken : Reulsch, Delftsch, Engelsch
AARDMAGNETISME, o. kracht waardoor de
aardewerk.
aarde vrijhangendo rnagneten richt.
AARDEWERKER, m. (-s), arbeider in eene faAARDMAGNETISCH, bn. op het aardrnagnetisme
briek van aardewerk;
(ook) wegwerker.
betrekking hebbende : aardmagnetisthe aanteekeAARDEWERKSFABRIEK, v. (-en), fabriek van
ningen.
aardewerk.
AARDMANNETJE, 0. (-5), (Germ. goienleer),
AARDEWERKSSCHUIT, v. (-en), schuit die
eene soort van dwergachtigen aarclgeest; (iron.)
een klein eu nietig kereltje.
aardewerk aanvoert en waarop het in 't klein verAARDMEETKUNDE, v. de theoretische geodesie.
koeht wordt, meer pottenschuit genoemd. ; ...W IN AARDMEETKUNST, v. practische geodesie.
KEL , m. (-s).
AARDEWIND, AA.RDWIND, v. en o. (-en), workAARDMETING, v. (-en), het bepalen der afinetintuig ook kaapstander, gangspil geheeten; dommegen van den aardbol; het berekenen van den vlakteinhoud van geh.eele lauden en staten.
kracht.
AARDGAS, o. nit de aarde atroomend gas, inz.
AARDMIER, v. (-en), mier die in de aarde nestelt;
in petroleutnhoudende streken, grootendeels uit
(fig.) nietig sterveling.
. AARDMOLM, ...MULM, o. (en ook) m. droge,
moerasaas of methaan bestaande.
AARDGEEST, in. (wijsbeg.) de geest of het levendlosse, fine aarde.
AARDMOS, o. (-sen), mos dat op den grond
makend beginsel der aarde; (Germ. godenl.) een
geest in de aarde wonende.
groeit; volksnaam van de wolfsklauw.
AARDMUIS, v. (...zen), aardaker; — een 11
AARDGEWAS, o. (-sea), gewas dat aardvruchten
oplevert, als aardappelen, knollen, wortelen.
c.M. lang knaagdier (arvicola agrestis), dat in one
AARDGLOBE, v. (-s; ook -n, doch zelden), bol
land 'weinig voorkomt; gew. naam voor veldmuis.
AARDNOTENOLIE, v. olie uit aardnootjes verwaarop de oppervlakte der aarde is afgebeeld, vooral
kregen; die in Europa door koude persing verkregen,
gebezigd in tegenstelling n. et hemelglobe,
is bekend onder den naam van Delftsche slaolie.
AARDGOED, o. (tabaksbouw) do 2 11 4 bladen der
AARDNOOTJE, o. (-s), grondnoot, Curagaosche
tabaksplant die op de onderste bladen (ook rodden,
amandel, olienoot, de vrucht van eene lags
lompen of zandgoed geheeteu) volgen.
achtige plant in de tropen, waarvan de peulen
AARDGORDEL, (-s), een der vhf deelen waarin
onder den grond rijp worden; die plant zelf
de oppervlakte der aarde door de keerkringen en
poolcirkels verdeeld wordt.
(arachis hYPoaaea).
AARDHALING, v. (-en), (dijkb.) het weghalen
AARDOLIE, v. petroleum.
AARDPEER, v. (...peren), de eetbare wortelvan aarde uit eens anders grond ter herstelling van
knol van eene soort van zonnebloem, vroeger
den dijk.
AARDHARS, v. en o. (-en, voor verschillende
aardartisjok geheeten; de plant zelve (helianthus
aoorten), een in aardlagen voorkomend mengsel
tuberoses).
van harsachtige stoffen, retiniet.
AARDPEK, o. hetzelfde als mineraal pek, jodenAARDHOMMEL, m. (-8), inlandsche soort van
pek en asphalt.
AARDPLAAT, v. (...platen), (electr.) roodkoperen
hommels (bombus terrestris), die hunne woning in
holen onder den grond hebben.
pleat, met de eene pool der batterij verbonden en
AARDHOOP, m. (-en), opeenhooping of hoogte
in vochtigen grond begraven.
AARDPLAKKER, m. (-s), een werktuig, om
van aarde.
de boven- en zijvlakken van versch opgeworpen
AARDIG, bn. en bw. (-er, -st), (van personen)
aardwerken vast en gelijk to slaan.
geestig, grappig, flunk; — lief, aanvallig van niterAARDRIJK, o. het rijk der aarde, de aarde met
lijk (van kinderen, meisjes);
aangenaam of lief
ales wat zij bevat; de aardbodem; — (fig.) het
(Luidn.) zonin den omgang: een aardig mensch,;
derling, ongewoon; (ook) ongesteld, onpasselijk: hij
menschdom.

AARDRIJKSBESCHRIJVER.
AARDRIJKSBESCHRIJVER, m. (-s), iemand die
de aarde of een deel er van beschrijft, geograaf.
AARDRIJKSBESCHRIJVING, v. (-en), de aardrijkskunde wordt in drie hoofddeelen gesplitst
de wiskundige, de natuurkundige en de staatkundige aardrijksbeschrijving.
AARDRIJKSKUNDE, v. wetenschap die zich de
kennis der aarde ten doel stelt, inz. van hare opper•
vlakte, bewoners en voortbrengselen, vervolgens
van hare natuurlijke gesteldheid en de verschijnselen die zij aanbiedt, alsmede van hare betrekking
tot andere hemellichamen.
AARDRIJKSKUNDIG, bn. tot de aardrijkskunde
behoorende : een aardrijkskundig woordenboek.
AARDRIJKSKUNDIGE, m. en v. (-n).
AARDROL, v. (-len), steepen. houten of ijzeren
landbouwrol om de kluiten to broken, den grond
vast ineen to drukken en vlak to maken.
AARDROLLING, v. (krijgsw.) eene wijze van
appeeren, in dichtbeplant terrein.
AARDROOK, m. plant, die gewoonlijk duivenkervel (fumaria officinalis) heet.
AARDSCH, bn. tot de aarde betrekking hebbende, tot het leven op aarde behoorende en daarvan het karakter dragende; een aardsch paradijs,
heerlijk lustoord; — het aardsche siijk, geld.
AARDSCHGEZIND. bn. (-er, -st), gezind tot het
aardsche. AARDSCHGEZINDHEID, v.
AARDSCHOK, m. (-ken), aardschudding, kortstondige, maar hevige aardbeving.
AARDSCHORS, v. buitenste korst der aarde.
AARDSCHUDDINC, v. (-en), geringe, zwakke
aardbeving.
AARDSLAK, v. (-ken), naakte, huislooze slak.
AARDSPIN, v. (-nen), eene spin die zich op
de aarde ophoudt en daar hare prooi bespringt.
AARDSTER, v. (-ren), eene soort van bruinachtig
gelen paddenstoel (gasteromycetes), tot de buikzwammen behoorende.
AARDSTORTING, v. (-en), instorting van can
steilen aardwand, bij narddelvingen, aardhoopen,
enz.
AARDSTROOM, m. (-en), magnetisehe strooming
door de aardkorst in de richting van den magnetischen merhilaan; — electrische stroom door de
aarde gaande.
AARDTOUW, o. (-en), (eleetr.) een van vele
ineengedraaide koperdraden gemaakt touw, dat
bcvestigd is aan de telegrafische toestellen en de
a.ardplaat.
AARDVAST, bn. (rechtsw.) card- en nagelvast, wat bij de woning behoort, in den grond vastgegroeid en in 't huis vastgespijkerd is.
AARDVEIL, o. (plantk.) zeker onkruid, hondsdraf (hefierc terrestris).
AARDVERF, v. (...ven), algemeene benaming
van minerale verfstoffen.
AARDVEIISCHUIVING, v. (-en), afschniving,
afglijding van den grond langs de hellin g van
bergen.
AARDVERZAKKING, v. (-en), verzakking van
den grond, doordat hij ondermijnd is.
AARDVLOO, v. (-ien), een inheemsch, 2 S m.M.
Zang springend bladkevertje
AARDVRUCHT, v. (-en), algemeene benaming
voor eetbare wortels, knollen en pollen.
AARDWAS, o. vaste stof van geringe hardheid,
bestaande uit een men gsel van koolwaterstoffen,
fossiele paraffine, ozokeriet.
AARDWERK, o. (-en), het verwerken van aarde
of grond : de aardwerken van een kanaal, een weg;
do opgeworpen grond, ophooging van aarde.
AARDWERKER, m. (-s), arbeider die aardwerk
verricht.
AARDWIND, v. en o. Zie AA RDEIVIND.
AARDWOLF, m. (— yen), kleine gestreepte hyena
in Afrika (proteles Zalandii): — (ook) soort van
waterrat (paludieola), die bij voorkeur in drone
gronden leeft.
AARDWORM, ...WURM, m. (-en), do gewone
pier of worm (lumbricus terrestris); kfig.) naam
voor den menseh als nietig, inachteloos of ellendig
schepsel, tegenover het Opperwezen.
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AARTSVADER.

AARLANDERVEENSCH, bn. vaak verkort tot
AARLEVEENSCH. Op zijn owl Aarlanderveensch,
van ouderwetschen en boerschen eenvoud getuigond; — zonderling, ongemanierd, onbedreven,
plomp.
1. AARS, bw. eerie samentrekking van anders.
2. AARS, m. (...zen), opening in het achterlijf van
't dierlijk lichaam, waardoor do onverteerde overblljfselen van het voedsel worden verwijderd.
AARSFISTEL, v. (-en), pijpvormige zweer d'e
zich uit den endeldarm Haar buiten uitstrekt.
AARSGAT, 0. (...gatten), volksnaam van de
zeeanemoon; (Zuidn.) het ondereind van een
gevelden boom.
AARSMADE, v. (-n), kleine draadvormige ingewandsworm, vooral bij ldnderen gewoon (oxyuris
vermicularis). AARSONTSTEKING, v.
AARSVIN, v. (-nen), (bij visschen) eene van het
aehterste paar vinnen die in de nabijheid van den
ears zitten.
AARSWORM, 'm. (-en), endeldarmworm, spoelworm.
AARTS. Dit voorvoegsel beteekent eerste
hoogste, voornaamste.
AARTSBEDRIEGER, m. (-s), AARTSBEDRIEGSTER, v. (-s), bedrieger bij uitnemendheid.
AARTSBISDOM, o. (-men), kerkelijk gebied van
een aartsbisschop.
AARTSBISSCHOP, m. (-pen), de bissehop van
de hoofdstad eener kerkprovincie; hij bestuurt zelf
een bisdom en heeft het oppergezag over andere
bisschoppen : de aartsbisschop van Utrecht.
AARTSBISSCHOPPELIJK, bn. van een aartsbisschop, op hem betrekking hebbende.
AARTSBOOSDOENER, m. (-s), AARTSBOOSWICHT, m. (-en), een door en door verdorven
booswicht.
AARTSDEUGNIET, m. (-en), eerste deugniet,
onverbeterlijke schelm.
AARTSDIAKEN, m. (-s, -en), (vrneger) R.-K.
geestelijke die den Bisschop in de uitoefening zijner
ambtspliehten bijstond of hem verving, zooals de
tegenwoordige vicarissen-generaal; — (thans) priester die bij de wijding den Bisschop bijstaat en in
naam der wijdelingen toelating voor hen vraagt; —
(in de Anglicaancehe kerk) geestelijke die de plants
van den Bisschop vervult en zijn dienst verricht.
AARTSDIEF, m. (...een), dief wien het stolen
in merg en been zit.
AARTSDOM, bn. uiterst dom ;
in.

( -pen).

AARTSENGEL, m. (-en), ...ENGELIN, v. (-nen),
(dicht.) een verheven geestelijk of heraelsch wezen,
als een bode Gods beschouwd, de achtste der
9 engelenkoren; in de R.-K. kerk Michael, Ga
briel en Raphael, — (schertsend) beminnelijke
schoone.
AARTSHERTOG, m. (-en), hertog van hoogeren
rang; thans de titel der prinsen uit het Keizerlijk
huis van Oostenrijk.
AARTSHERTOGDOM, o. (-men), gabled van eon
aartshertog.
AARTSHERTOGELIJK, bn. van een aartshertog.
AARTSHERTOGIN, v. (-nen), Zie AARTSHERTOG.
AARTSHUICHELAAR, m. (-s, –Jaren), een verstokt huichelaar.
AAhTSKAN SI EMER, m. ( -s, -en), Grootkanselier
aan het -oaliseliik hof.
AARTSKETTER, m. (-s), stichter eener sekte
van ketters; — ketter in den hoogsten graad.
AARTSLEUGENAAR, m. (-s, ...aren), een verstokt leugenaar; de Duivel (met zinspeling op de
Para,dijsgesehiedenis) ;
i,).
AARTSPRIESTER, m. (-a), hoogere priester;
hoofd der priesterschap; — (R.-IC.kerk) voornaamste priester bij eene kathedrale kerk, vooral als er
Been bisschop was. AARTSPRIESTERLIJK, bn.
en bw.
AARTSSCHELM, m. (-en), doortrapte schelm.
AARTSVADER, m. (-s, -en), titel der eerste stamvaders van het Israelietisehe yolk; — een eerwaardig
grijsaard to midden zijner talrijke

AA RTSVADERLIJK.
AARTSVADERLIJK, bn. en bw. tot een aartsvader behoorende; — (fig.) een aartsvaderlijk gezin,
zeer groot; — in hooge mate eenvoudig en huiselijk : het ging er aartsvaderlijk toe; -- op aartsvaderlijke wijze : hij behandelt zijne broers aartsvaderlijk.
AARTSVIJAND, m. (-en), een gezworen vijand,
doodsvijand; — de aartsvijand van het menschelijk
geslacht, de Duivel; — iemand die ergens een bijzonder grooten afkeer van heeft : hij is een aartsvijand
van liegen. AARTSVIJANDIG, bn. en bw.
AARZELEN, (aarzelde, heeft geaarzeld), (veroud.) al vechtende wijken; — (thans) uit besluiteloosheid zich bedenken, terugdeinzen, schromen,
weifelen; schromen voort to gaan met lets; —
iets aarzelend doen, met schroom, niet uit voile
overtuiging; — zonder aarzelen, onbeschroomd,
zonder zich te bedenken; zonder dralen. AARZELING, v. (-en).
1. AAS, o. het voedsel der dieren dat ze zelf zich
verschaffen : de vogels zoeken aas voor hun jongen;
lokspijs, lokaas, (eig. en fig.) ; aas aan den haak
slaan; — het aas beet hebben, verleid, verlokt zijn tot
lets; (Zuidn.) zijn aas ophalen, voordeel nit lets
hebben; zijn aas terughalen, zich wreken; — kreng.
2. AAS, o. (azen), de eenheid in het kaart-, dobbel-,
dominospel en andere spelen : het aas van harten,
van ruiten, kaart waarop een hart, eene ruit staat
(het doet een of elf); (de aas, v. de aaskaart);
—hijeftgnasvrd,
geen kruimel verstand;
— een aasje wind, een beetje.
AASBEER, m. (...beren), soort van beer (ursus
arctor), langer van lichaam en hooger van pooten
dan de bruin beer.
AASBLAD, o. (...bladeren), (bouwk.) zeker versiersel, tot sluiting bij kranslijsten.

AASBLOEM, v. (-en), stinkende kam.ille.

AASBUS, v. (-sen), blikken busje voor het geaas dat tot voeder der jachthakte vleesch
vogels strekt.
AASDOM, m. en o. (voormalige rechtsterm) vonnis, rechtspraak van den azig of Frieschen rechter.
AASGARNAALTJES, o. mv. eene orde van kleine
schaaldieren (mysis), op garnalen gelijkende, het
aas voor tal van visschen, zelfs van walvisschen
vormende.
AASGIER, m. (-en), kleine gier of witte krenggier
(neophron perenopterus).
AASJAGER, m. (-s), (jag.) (spott.) jager die, door
te ver to schieten, veal wild nutteloos treft dat dam
niet gevonden wordt, maar in het jachtveld blijft
liggen rotten.
AASKEVER, m. (-s), schildvleugelig insect (sitpha), dat de lijken van muizen, mollen enz. onder
den grond graaft om daarin eieren to leggen.
AASKLAUW, m. (-en), (jag.) de duim of aehtervinger van een jachtvogel.
AASKRAAI, v. (-en), eene soort van zwarten
gier (catha,-ista atrata) in N. Amerika.
AASVLIEG, v. (-en), vlieg die hare eieren op
vleesch of aas legt, ook blauwe en grijze vleeschvlieg
geheeten (musca vomitoria en carnaria).
AASVOGEL, m. (-s), (Z. A.) gier, roofvogel.
AASVRETEND, bn. zich met dood vleesch voedend.
AAT, v. soort van wide haver, ook vloghaver
geheeten (avena fat-tut); — m. Japansche edelsteen,
rozerood van kleur.
ABA, v. grove wollen stof : eene kiel zonder mouwen van aba.
AB, ABC, o. (-'s), alphabet, letterlijst; — iets
kennen als het ABC, door en door kennen; — het
ABC van eene wetenschap of kunst, de allereerste
beginselen.
ABACA, v. manillahennep, vezels van eene soort
van bananen.
AB-ACTIS, m.
secretaris.
ABACUS, m. (bouwk.) vierkante dekplaat op een
kapiteel van eene kolom.
ABANDON, o. afstand, overgave; — afstand,
vormelake verklaring waardoor de reeder zich bevrijdt van de aansprakelijkheid voor het geheeten
met zijn gansche vermogen, voor de handelingen
en rechtmatige daden des schippers; — verlatenheid, hulpelooze toestand

a
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ABOMINABEL.

ABANDONNEEREN, (abandonneerde, heeft geabandonneerd), afstand doen van, overdragen; de
partij gewonnen even (in het schaakspel).
ABANDONNEMENT, o. (in den handel) het reeh
van abandon(nement), het recht van den verzekerde
in sommige gevallen onder afstand aan den verzekeraar van hetgeen van het voorwerp der verzekering na de ramp nog aanwezig is, de voile
verzekerde som te vorderen als ware er totaal
verlies.
ABAT-JOUR, o. (-s), (Fr.) bovenlicht, vallicht; —
lampekap; — zonneblind.
ABATON, o. (bouwk.) afzonderlijke ruimte voor
het beeld, ook sanctuarium geheeten
ABATTOIR, o. (-s), (Fr.) openbaar slachthuis.
ABATTOIRMEST, m. mest gevormd uit abattoirafval.
ABBE, m. (-s), (Fr.) wereldlijk geestelijke in
Frankrijk.
ABBREVIATOREN, my . (R.-K.) een college van
prelaten in de pauselijke kanselarij.
ABBREVIATUUR, v. (...turen), afkorting, verkorting (vooral in de muziek).
ABCES, o. (-sen), etterbuil, ettergezwel.
A-B-C-PROCES, o. Engelsche methode van biologische reiniging met zwavelzure toonaarde ( Alum).
bloed (Blood) en klei ( Clay).
ABD, (Arabisch), in samengestelde eigennamen :
knecht, dienaar: Abd-Allah = knecht Gods; Abd-elKader = knecht des machtigen Gods.
ABDERIET, m. (-en), inwoner van het oude Abdera, in Thracie, hot Kampen der Oudheid; — (fig.)
onnoozele hall.
ABDERIETISCH, bn. en bw. op de wijze der Abderieten — (fig.) onnoozei, belachelijk.
ABDICATIE, v. (mien), afstand, vrijwillige aftreding, nederlegging eener waardigheid; afdanking;
uitsluiting.
ABDICEEREN, ABDIQUEEREN, (abdiceerde,
heeft geabdiceerd)), afstand doen (van kroon, ambt
of goederen).
ABDIJ, v. (-en), klooster met een abt of abdis tot
bestuurder; de gebouwen eener abdij.
ABDIJKERK, v. (-en), kerk van eene abdij.
ABDIS, v. (-sen), titel eener overste van een
nonnenklooster.
ABECEDARIUM, o. (-s), het eerste spelboekje
der oude school.
ABEEL, — BOOM, m. (-en), witte populier (populus alba).
ABEL, bn. en bw. (-er, -st), een abel spel, emstig
tooneelspel uit de Middeleeuwen.
ABERRATIE, v. (-s, mien), (nat.) afwijking van
het licht der sterren; — sphaerische aberratie, bolvormige afwijking van het juiste beeld (bij lenzen);
— (fig.) aberratie van 't denkvermogen, afdwaling.
AB INTESTATO, bw. zonder testament; erven
ab intestato, erven bij versterf.
ABIOSE, v. (in de biologic) kunstmatig to voorschijn geroepen schijndood.
ABIO PERKARA, (Ind.) daarmee is de zaak nit;
spreken wij er niet meer over.
ABJECTIE, v. weg-, verwerping; laagheid; zelfvernedering.
ABLATIEF, ABLATIVUS, m. (ablatieven),
(spraakk.) naamval der Latijnsche verbuiging.
ABLUTIE, v. (—len), (in 't bijz. in de R.-K. kerk),
het wasschen van de handen des priesters in de
mis en het reinigen van den miskelk na de heilige
commune; — het doen ophouden eener reeds begonnen strafvervolging.
ABNORM, ABNORMAAL, bn. (-er, ...aler, -st,
maalst), tegen den regel, afwijkende van de vormen; — misvormd, wanvornalg, ziekelijk; hij is
abnormaal, beneveld, dronken.
ABNORMALITEIT, ABNORMITEIT, v. (-en),
onregelmatigheid; afwijking van den normalen
bouw, misvormdheid, gebrekkigheid.
ABOLITIE, v. besluit der politieke macht waarbij bevolen wordt, met een begonnenrechtsgeding
niet verder voort to gaan.
ABOMINABEL, bw. (-er, -st), afschuwe]ijk, ver.
foeilijk.

ABONDANT.
ABONDANT, bn. (-er, -st), overvloedig, ruim
'voorhanden.
ABONNE, m. (-s), Zie ABONNENT.
ABONNEEREN (ZICH), (abonneerde zich, heeft
zich geabonneerd), zich abonneeren op, zich door
inteekening verbinden geregeld eene krant, een
tijdschrift of een book to ontyqngen; of zich verbinden een vasten (meestal minderen) prijs te betalen
(meestal vooruit) voor lets, onverschillig of men er
gebruik van maakt of niet of aan iem. veer te bewijzen diensten gedurende een bepaalder tijd : rich
.abonneeren op den trein, op de komedie, op concerten,
op een dagblad, bij den kapper enz.
ABONNEMENT, o. (-en), het abonneeren; — de
prijs die daarvoor meet worden betaald; — de
kaart, het bewijs dat men zich geabonneerd heeft.
ABONNEMENTSBEWIJS, o. (...bewijzen),
...KAART, v. (-en), bewijs, dat men zich geaboniieerd heeft : ...CONCERT, o. (-en), ...VOORSTELLING, v. (-en).
ABONNENT, m. en v. (-en), iem. die zich geabonneerd heeft.
ABORTEEREN, (aborteerde, heeft geaborteerd),
eene rniskraam hebben, ontijdig bevallen.
ABORTIEF, bn. yruchtafdriJ vend : abortieve
middelen.
ABORTUS, m. ontijdio verlossing.
AB OVO, (fig.) van den beginne af.
ABRACADABRA, o. (eertijds) een op perkament
geschreven tooverspreuk aan een vlasdraad om den
hals gedragen tegen koorts en andere ziekten;
(thans) wartaal, onverstaanbare teal; dat is abracadabra voor hem, daar begrijpt hij niets van.
ABRAHAM, ABRAM, m. hij rust aan Abrahams
borst, zit in Abrahams schoo t, hij heeft een rustig,
aangenaam leven, is zonder zorg; — hij heeft
Abram gezien, hij is al 50 jaar oud; (ook) hij is gestorven; (spr.) hij weet waar Abram den mosterd
haalt, hij is op de hoogte, weet er alles van.
ABRIKOOS, m. (...kozen), boom (prunus armeniata) waaraan abrikozen groeien; — v. de oranjekleurige steenyrucht.
ABRIKOZEBOOM, m. (-en), ...PIT, v. (-ten).
ABRIKOZENTAART, v. (-en), taart met gekonIljte abrikozen belegd ...VLA, v. (...vlaas).
ABROGATIE, v. (—fen), afsehaffing, opheffing,
intrekking (eener wet); vervanging (eener wet door
eene andere).
ABROGEEREN, (abrogeerde, heeft geabrogeerd),
,afschaffen, opheffen.
ABRUPT, bn. en bw. onsamenhangend; opeens,
plotseling.
ABSENT, bn. afwezig; (fig.) verstrooid van
gedachten. ABSENTENLIJST, v. (-en), l u st waarop
de absenten aangeteekend worden, inz. absence
leerlingen.
ABSENTIEGELDEN, o. m y. golden die van de
presentiegelden der niet aanwezigen worden afgetrokken en onder de aanwezigen verdeeld.
ABSENTEEREN (ZICH), (absenteerde zich, heeft
zich geabsentcerd), zich verwijderen, heengaan.
ABSENTIE, v. (-s, ...tien), afwezigheid; — (fig.)
verstrooidheid (van gedachten).
ABSENTIELIJST, v. (-en), absentenlijst.
ABSIDE, ABSIS, v. koornis eener kathedraal,
achter het hoogkoor.
ABSINT, o. en v. alsem; likeur, bestaande uit brandewijn op kruiden getrokken, inz. op alsem en anijs.
ABSINTINE, v. de bittersmakende bestanddeelen der alsemplant.
ABSINTISME, o. ziektetoestand door overmatig
gebruik van absint ontstaan.
ABSOLUTIE, v. (in de R.-K. kerk) verg,iffenis
van zonden (in de biecht), kwijtschelding van kerkelijke straffen, ook : de woorden, de formule met
welke de priester absolutie verleent.
ABSOLUTISME, 0. onbeperkte alleenheerschappij
van den souverein, niet gebonden aan constitutie
of andere wetten. AB OLUT 1ST. m. ( -en).
ABSOLUUT, bn, en bw. (...luter,- st), volstrekt,
op zich zelf; onbepaald, onafhankelijk; noodzakelijk; dat is absoluut onmogelijk, totaal, geheel
onmogelijk.

ACCENTUTATIE.

26

ABSOLVEEREN, (absolveerde, heeft geabsolveerd), vrijspreken; ontbinden van zonden; kwijtschelden; voleinden.
ABSORBEEREN, (absorbeerde, heeft geabsorbeerd), inzuigen, in zich opnemen, opslorpen, verzwelgen; — (fig.) geheel bezighouden, alle gedachten van iem. in beslag nemen.
ABSORBENTIA, my. (gen.) absorbeerende geneesmiddelen, zooals magnesia tegen het maagzuur.
AB SORPTIEL N, v. (-en), ...STREEP v.
(...strepen), donkere lijn in het zonnespectrum.
ABSTINENT, bn. (-er, -st), zich vrijwillig van
iets onthandende. matig, ingetogen.
ABSTINENTIEDAGEN, m. my. (R.-K.) dagen
dat men zich van vleesch (soms cok van zuivel,
eieren) heeft to onthouden.
ABSTRACT, bn. (-er, -st), afgetrokken; het
tegenovergestelde van concreet: abstracte begrippen;
de abstracte wetenschappen.
ABSTRACTIE, v. (...iên, -s), afgetrokken begrip;
verstrooidheid.
ABSTRAHEEREN, (abstral)eerde, heeft geabstraheerd), aftrekken, afleiden; in gedachte afzonderen.
ABSURD, bn. (-er, -st), ongerijmd, dwaas, zot,
onverstandig, onnoozel; strijdig met de redo.
ABSURDITEIT, v. (-en), ongerijmdheid, dwaasheld.
ABT, m. (-en), de overste van een of moor kloosters en veelal het recht hebbende mijter en star
to dragon; — (spr.) zoo de abt, zoo de inonniken, zoo
heer, zoo knecht.
ABUIS, o. (...zen), vergissing; misvatting; —
per of bij abuis, bij vergissing; abuis hebben,
het mis hebben; — abuis mis.
ABUNDANTIA, v. (Rom.-myth.) godin van den
overvloed, vooral op munten afgebeeld, met den
boom van overvloed en met korenaren in de
hand.
ABUSEEREN, (abuseerde, heeft geabuseerd),
misbruik maken, misleiden; — rich abuseeren, zich
vergissen.
ABUSIEF, bn. verkeerd.
ABUSIEVELIJK, bw. bij vergissing.
ACACIA, m. (-'s), een buitenlandschepeuldragende boom, de echte acacia, (acacia vera), als kasplant gekweekt, nit zijne schors vloeit de Arabische
gore; uit de vrucht van andere perst men het
geneeskrachtige sap, dat ook acacia (.. ) hoot. De
gewone acacia (robinia pseudacacia), wordt bier
veel in tuinen en wandeldreven gekweekt.
ACACIAHOUT, o. hard, groenachtig geel hout,
van den gewonen acacia afkonmtig.
ACACIAKOEKJE, o. (-s), koekje van ingedikt
acaciasap, als middel tegen to overvloedige outlasting aangewend: ...SAP, o.
ACADEMIE, v. (-s, —On), vereeniging gemootschap ter beoefening en bevordering van wetenschap, letteren of kunst; — hoogeschool aan de
academie studeeren; — de Militaire Academie te
Breda.
ACADEMIEBURGER, m. (-s), student aan eene
hoogeschool; ...FEEST, o. (-en); ...GEBOUW, o.
(-en); ...JAAR, o. (—Jaren), een jaarcursus aan
eene hoogeschool; ...LEVEN, o.; ...STAD, v.
(...steden), stad waar eene academie gevestigd is.
ACADEMISCH, bn, behoorende of betrekking
hebbende tot de hoogeschool, de academie; — een
academische graad , een graad aan de academie
verworven; academische etudiên, aan de academie; een academisch proefschrift; — eene academische
vraag, van goon dadelijk practisch belang.
A-CAPELLA KOOR, o. (-en), koor zonder instrumentale begeleiding, inz. van kerkelijke muziek.
ACATENE, v. (-s), kettingloos rijwiel.
ACCELERANDO, bw. (muziek) toenemende in

enelheid.

ACCENT, o. (-en), klemtoon; klemtoonteeken;
nadruk; hij sprak met een vreemd accent, tongval.

ACCENTLETTER, v. (-5), (boekdr.) letter wet
een toonteeken; ...TEEKEN, o. (-s, -en).
ACCENTUATIE, v. (....tien), het leggeu van den
nadruk op woorden of letteigrepen.

ACCENTUEEREN.
ACCENTUEEREN, (accentueerde, heeft geaccentueerd), met klem, nadruk uitspreken; het accentteeken op letters of woorden plaatsen; (muz.)
kracht, nadruk geven aan een toon, eene passage; —
(fig.) lets sterk doen uitkomm
ACCEPT, o. (-en), geaccepteerde wissel of orderbri efj e.
ACCEPTANT, m.(-en), die aanneemt een wissel
to betalen.
ACCEPTATIE, v. (–Alen, -s), een door naamteekening op de voorzijde van den wissel gestelde
verklaring van den betrokkene, dat hij aan de
daarin vervatte betalingsopdracht voldoen zal;
— aannemin g. , aanvaarding.
ACCEPTBOEK, o. (-en), (hand.) book waarin alle
geaccepteerde wissels opgeteekend worden.
A CCEPT-CREDIET, o. het vertrouwen dat
men een koopman of bankier betoont door zijne
wissels to accepteeren, zonder dat er dekking
aanwezig is.
ACCEPTEERBAAR, bn. (hand.) accepteerbaar
papier zijn wissels enz., waarvan non-acceptatie btzondere rechtsgevolgen heeft.
A C CEPTEEREN , (accepteerde, heeft geaccep teerd), aannemen een wissel op den vervaldag te
betalen, door zijne handteekening daarop to zetton; — aannemen.
ACCES, m. toegang tot eene bijeenkomst;
verkiesbaarheid tot hooge kerkelijke ambten; —
aanval van eene ziekte, eene koorts; toestemming vragen om met een meisje te verkeeren
acces vragen.
ACCESSIT, o. en m. (-s), tweede prijs, eervolle
vermelding (bij wedstrijden, prijsuitdeelingen).
ACCESSOIR, bn. bijkomend, toegevoegd, erbij,
ertoe behoorende; — de accessoires, het bijkomende
(op het tooneel, op eene schilderij).
ACCESSORIA, my. toevoegsel, bijwerk; —
(rechtst.) aanhangsel, bijvoegsel ; accessoria van
eene vordering, bijkomende vorderingen.
ACCIDENT, o. (-en), ongeval, ongeluk; — (wijsbeg.) toevallige eigenschap eener zaak, in tegenst.
met het essentieele.
ACCIDENTEEL, (accidenteele), bn. en bw. toevallig.
ACCIDENTIEN, v. mv. buitenkansje, emolumenten, toevallige ambtsvoordeelen.
ACCIJNS, m. (...zen), belasting (op levensmiddelen enz.), yerbruiksbeIasting; — B1LJkT, o.
(-ten).
ACCLAMATIE, v. bij acclamatie lets aannemen,
met algemeene goedkeuring en toejuiching lets
aannemen, zonder hoofdelijke stemming.
ACCLIMATATIE, v. gewenning aan eene andere
luchtstreek, van menschen, planten en dieren,
acclimatisatie — TU1N. In. (-en).
ACCLIMATISATIEPROCES, o. (-sen), het proces
dat iem. of lets doormaakt om aan een ander klimaat zich aan te passen.
ACCLIMATISATIETUIN, m. (-en), tuin of park
waarin men planten of dieren uit een ander klimaat tracht te doen gewennen en zich aan te pasBen aan het klimaat der streek.
ACCLIMATISATIEZIEKTE, v. (-n), ziekte tengevolge van klimaatverandering, van verplaatsing
in eene andere luchtsgesteldheid.
ACCLIMATISEEREN, (acclimatiseerde, heeft en
is geacclimatiseerd), lets, zich aan een ander klimaat, (fig.) aan eene andere qmgeving gewennen;
ook ACCLIMATEEREN.
ACCLIMATISEERING, ...SATIE, v. het gewennen, aanpassing aan eene andere lucht en klimaat
dan die van het geboorteland; het inheemsch
maken.
ACCOLADE, v. (-s), (gesch.) omarming van den
tot ridder geslagene door den grootmeester der
orde; daarna : ridderslag; (boekdr.) strik, verbindingshaakje; — (muz.) teeken tot verbinding
van twee of meer notenbalken.
ACCOMMODATIEVERMOGEN, o. het accommodatievermogen van het oog, aanpassingsvermogen van
het oog om op verschillende afstanden duidelijk
to zien.
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ACCOMMODEEREN, (accommodeerde, heeft geaecommodeerd), eene schikking treffen; in orde
brengen; opmaken; — (in de oogheelkunst) de lens
van het oog wljzigen overeenkomstig den afstand.
A C COMPAGNEEREN, (accompagneerde, heeft
geaccompagneerd), (muz.) het spelen of zingen
met een muziekinstrument begeleiden.
ACCOMPAGNEMENT, o. (muz.) begeleiding van
zang of spel met een muziekinstrument; de bijpartijen of ondergeschikte melodieen.
ACCOMPAGNIST, m. (-en), (muz.) die accompagneert.
ACCOORD, o. (-en). Zie AKKOORD.
ACCORDEEREN, (accordeerde, heeft geaccordeerd), overeenkomen, overeenstemmen; — met
elkander goed overweg kunnen; — bewilligen, toestaan; — een vergelijk treffen met een schuldenaar
die niet kan betalen.
ACCORDEON, o. (-s), muziekinstrument, met
eene harmonica overeenkomende, in 1829 door
Damian to Weenen uitgevonden.
ACCOUCHEUR, m. (-s), vroedmeester, verloskundige.
ACCOUCHEUSE, v. (-s), vroedvrouw.
ACCOUNTANCY, v. (Eng.) leer, wetenschap der
accountants, boekhouding.
ACCOUNTANT, m. (-s), boekhouder die inz.
zich bezighoudt met het inrichten en nazien der
koopmansboeken, en het opmaken en verifieeren
van balansen; instituut van accountants.
AC CREDITEEREN, (accrediteerde, heeft geaccrediteerd), de echtheid eener lastgeving of volmacht erkennen; een geaccrediteerd gezant, een officieel toegelaten of erkend gezant.
ACCREDITIEF, o. credietbrief; geloofsbrief.
ACCRES, o. toeneming, vermeerdering : het
accres der gewone inkomsten; het iaarlijksch accres
der uitgaven.
ACCU, m. (-'s), accumulator.
ACCUMULATIE, v. (-s), opeenhooping : accumulatie van ongelukken; accumulutie van wInst.
ACCUMULATOR, m. (...toren), apparaat tot
het opzamelen van electrische energie.
ACCURAAT, bn. en bw. (...rater, -st), nauwkeurig, stipt, zorgvuldig.
ACCURATESSE, v, nauwkeurigheid, stiptheid.
ACCUSATIEF, ook ACCUSATIVUS, m. (accusatieven), (taalk.) vierde naamval.
ACCUSEEREN, (accuseerde, heeft geaccuseerd),
beschuldigen, aanklagen; — (hand.) de ontvangst
(van een brief) berichten.
ACETATEN, o. my . (scheik.) azijnzure zouten.
ACETOMETER, m. (-s), werktuig om den graad
van sterkte van azijn of azijnzuur to bepalen
ACETYLEEN, o. kleurlooze, gasvormige koolwaterstof, thans meestal uit calciumcarbid verkregen; het client tot verlichting, verhitting, roetfabricatie enz.
ACETYLEENGAS, o. sterk lichtgevend, onaangenaam riekend gas, 15-20 maal zoo sterk als steenkoolgas ; ...LICHT, o. ; ...VERLICHTING v.
1. ACH, tw. uitroep van droefheid.
2. ACH, o. (-s), weeklacht: ach en wee over iem.
roepen.
ACHERON, m. de lijdensstroom, eene der vijf
rivieren der onderwereld; (ook) de onderwereld zelf.
ACHILLESHIEL, m. (-en), (fig.) kwetsbare plaats
of plek : dat is de Achilleshiel bij hem.
ACHILLESPEES, v. (...pezen), sterke en dikke
pees van de kuitspier naar den hiel.
ACHITOPHEL, m. (-s), slecht raadgever (ontleend aan 2 Sam. 16 : 20-23).
ACHROMATISCH, bnt (nat.) kleurloos; —
achromatische lenzen, lenzen waardoor men een
beeld zonder kleurige randen verkrijgt.
1. ACHT, v. (veroud.) rijksban.
2. ACHT, v. zorg, oplettendheid, aandacht, toezicht; — geeftacht (commandowoord); acht geven,
acht slaan op iera., op lets; — eene wet in acht
zijne gezandheid
nemen, haar naleven, opvolgen;
in acht nemen, zorg dragen voor; zich voor iem.
zich
voor
hem
wachten,
op zijne
in acht nemen,
hoede zijn voor hem; — (spr.) acht is sneer den.
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duizend, zorgvuldige behartiging zijner zaken is
veel waard.
3. ACHT, v. (-en), eene Arabische acht (8) en eene
Romeinsche acht (VIII); - figuur die de gedaante
eener acht heeft; - soort van krakeling; - steen van
een dominospel waarop acht oogen staan; - (kaartsp.) eene kaart met acht eenheden : klaveren acht;
-tenvorachps.
4. ACHT, hoofdtelw., (in heden over acht dagen,
eene vacantie van acht dagen, beteekent acht zeven); —
ranggetal voor achtste in : Hoofdstuk VIII; acht
211 ei; ACHTEN, (het telw. ACHT, beschouwd als een
zelfst. gebruikt bn. in het meerv.), acht personen :
vii waren met hun achten; — acht deelen van hetzelfde geheel : jets 'in achten breken, deelen; — acht
uren : op slag van achten; de trein van achten;
-achternvolgdma:
hij deed het in achten.
ACHTARM, m. (-en), koppootig weekdier (octopus); - eene lamp met acht armen.
ACHTARMIG, bn. acht vangarmen hebbende; acht armen hebbende (lamp).
ACHTARMIGEN, my. tweekieuwige, koppootige
weekdieren.
ACHTBAAR, bn. (-der, -st), (van personen en
zaken) achting, eerbied wekkende; deftig, eerbiedwuardig; - eeretitel. ACHTBAARHEID, v.
ACHTDAAGSCH, bn. acht dagen durende.
ACHTDIK, bn. uit acht lagen bestaande een
achtdik kompres.
ACHTDUBBEL, bn. en bw. min juiste uitdrukking voor achtvoudig; als onz. zelfst. n.w. hetzelfde
a's achtvolul
ACHTEHALF, ACHTHALF, telw. zeven en een
half : de rogge kostte toen achteh,alven gulden.
ACHTEL, o. (-s, -en), ook ACHEL, achtendeel;
eene oude maat, nog gebezigd van groente, bier
en cognac = 1/8 H.L. (ACHTEL is door samentrekking ontstaan uit achtendeel) ; mand van '/8 HL.
inhoud.
ACHTELOOS, bn. en bw. (...looze-, -t), een achteloos mensch, zonder zorg, onoplettend (sterker dan
-onachtzaam); eene achtelooze kleeding , stijl, waaraan
geen zorg besteed is.
ACHTELOOSHEID, v. onoplettendheid, gebrek
aan behoorlijke zorg droomeriv achteloosheid; (...heden), eene achtelooze handeling.
ACHTEN, (achtte, heeft geacht), ik acht dat
noodig, mogelijk; - iets gering, klein, weinig,
veel, belangrijk achten, schatten, rekenen, houden
voor; - iem. of iets niet achten, geringschatten, niet
tellers, er zich niet om bekommeren; - iem. achten,
achting voor hem gevoelen en betoonen; hoogschatten; - zelfst. nw. mijns achtens, naar mijn
gevoelen, naar mijne meening.
ACHTENDEEL, o. (-en), de heeft van een vierendeel of vierel.
ACHTENDERTIGER, m. vs), een man van
38 jaren; - een man in het jaar 38 geboren; - wijn
in het jaar 38 van de vorige eeuw gewonnen. (Alle
soortgelijke zelfst. naamw. op er, van de samengestelde telw. tot 99 afgeleid, worden aldus gebruikt).
ACHTENSWAARD, bn. (-er -st), ACHTENSWAARDIG, bn. (-er, -st; ook meer en meest -),
waard geacht te worden. ACHTENSWAARDIGREID, v. Lie ACHTINGSWAARDIG.
ACHTENTWINTIG, m. (-en), zilveren muntstuk
van 28 stuivers of een goudgulden, ook ailveren
florijn of zilveren gulden, in de volkstaal ook wel
klapmuts genoemd; in 1601 voor het eerst gemunt
en in 1846 buiten omloop gesteld.
ACHTER, voorz. en bw. het tegenovergestelde
van voor : achter een huis, muur; — hij trachtte zijne
bedoeling achter schoone beloften te verbergen, door
schoone beloften trachtte hij zijne bedoeling to
verbergen;dear zit, steekt, schuilt iets achter, t. w. een verborgen zin, eene verborgen bedoeling; - achter
iets zitten, in het geheim zijne werking of zijn invloed
1oen gelden; (ook) krachtig bevorderen, in de hand
werken;
achter jets komen, iets ontdekken, te weten ko-
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men; - achter iets zijn, het weten, goed kennen
of kunnen; — iem. achter slot, de tralies zetten,
gevangenzetten; iem. achter de sodden zitten,
iem. voortdurend aansporen, streng nagaan; hij heeft het (ook : ze) achter de mouwen, de ellebogen, hij is een veinzaard; achter het net
visschen, te laat komen, vergeefschen arbeid verrichten, zijne kans verkeken hebben;
het paard, dc paarden achter den wagen spanner,
eene zaak verkeerd, averechts aanpakken; achter
zijn rug, in zijne afwezigheid, buiten zijn weten,
aehterbaks; -bw. aan de achterzijde hij is achter in huis,
in den tuin; die tuin is achter breeder dan voor; hij is achter, d. in de kamer, in de keuken, op de
plaats, hierachter, op het privaat, de W. C.; ook:
zij liep naar achter; - (Luidn.) achter gaan, naar
het privaat gaan; uw horloge is achter. d. i.
bij den (werkelijken) tijd ten achteren; -ten achter
of ten achteren zijn, raken, in achterstand zijn, taken.
A CHTERAAN, bw. aan den achterkant, aan het nob tereinde: achteraan in de zeal; - (spr.) het hinkende
paard komt achteraan, de moeilijkheden komen. later.
A CHTERAANBLIJVEN, (bleef achteraan, is
achteraangebleven), (fig.) bij anderen achterstaan,
altijd de achterste of een der achtersten zijn, niet
vooruitkomen; vgl. hij wil achteraan d. i. (in de zeal,
op den weg) blijven.
A CHTERAANKOMEN, (kwarn achteraan, is
achteraangekomen), (fig.) de laatste zijn of een der
laatsten bij eene handeling waaraan meer personen
dan eón deelnemen; zich moeite geven, wanneer
het te laat is; - to laat klaar komen.
1. ACHTERAF, bw. in een afgelegen hoek, van den
weg of : achteraf blijven, lingen, wonen, staan,zitten; —
ik stond te ver achteraf om den spreker te hooren, ie ver
verwijderd; — hij houdt zich steeds achteraf, treedt
niet op den voorgrond, is een der laatsten; achteraf babbelen, in afwezigheid der betrokken personen; - (ten opzichte van den tijd) achterna, later :
ik hoorde achteraf; achteraf is het gemakkelijk zeggen,
hoe men had moeten doer.
2. ACHTERAF, o. (-fen), (gew.) geheim gemak,
bestekamer.
ACHTERAFBRENGEN, (bracht achteraf, heeft
achterafgebracht), jets naar eene verwijderde plaats
brengen, uit den weg zetten; - (gew.) iem. in verzekerde bewaring brengen hij is achterafgebracht.
ACHTERAFBUURT, v. (-en), mindere buurt ;
...STADJE, o. (-s), afgelegen stadje ; ...STEEG, v.
(...stegen).
ACHTERBAKS, bw. achter den rug; in iemands
afwezigheid, buiten zijn weten, buiten hem om;
achterbaks houden, het verborgen houden, terujhouden.
ACHTERBAKSCH, bn. achter iem. rug, buiten zijn
weten gedaan wordende achterbaksche briefwisseling. ACHTERBAKSCHIGHEID, v.
ACHTERBAND, m. (-en), band van een achterwiel.
ACHTERBANK, v. (-en), de achterste van twee
Of meer banken, inz. in een rijtuig.
A CHTERBANKS, bw. (gew.) in den een of anderen
hock; in het geheim.
ACHTERBEEN, o. (-en), achterpoot (van een
paard).
ACHTERBINT, o. (-en), touw dat over een ponder
van een volgeladen hooiwagen wordt geslagen, om
het hooi van achteren vast te biuden.
ACHTERBLIJVEN, (bled achter, is aehtergebleven), niet met anderen medekomen, nog eene wijle
blijven; - uitblijven, op zich laten wachten; - nobteraan komen; - (fig.) blijven leven, tomb). anderen
(verwanten of bekenden) storven : zijn flood is een
mare slag voor hen die achterblijven, voor de achtergeblevenen; - minder dan anderen vooruitgaan
de knaap blijft bij zijn makker niet achter; - (van
voorwerpen) aehtergelaten worden : zijne bagage is
achtergebleven. ACHTERBLIJVING, v.
ACHTERBLIJVER, m. (-s), nablijver; iem. die
achteraankomt.
ACHTERBOUT, m. (-en), een der achterdijen of
achterste bouten van een kalf, schaap, lam enz; een geheel achtervierendeel ervan.
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ACHTERBUUR, in. in 't my. ook v. (...buren),
degeen die achter iemands huis of kamer woont.
ACHTERBUURT, v. (-en), geringe buurt, vaak
ook afgelegen iem. uit de achterbuurt, iem. zonder
manieren.
1. ACHTERDEEL, v. (...delen), (timm.) een boom
'evert twee achterdelen, een der twee uiterste delen of
planken van een gezaagden boom, die op de Schaal
volgen.
2. ACHTERDEEL, o. (-en), achtergedeelte : het
achterdeel van een kalf, de twee achterbouten;
eupheumisrne voor : het achterste; vgl. achterkwartier; — (veroud.) nadeel, echade.
ACHTERDEK, o. (-ken), dek van achteren op
kleine vaartuigen, achterplecht.
ACHTERDENKEN, o. (w. g.) (Zuidn.) achterdocht.
ACHTERDE'UR, v. (-en), deur aan de achterzijde
van een huis; — (fig.) middel om zich terug to trekken : een achterdeurtje openhouden, bij voorbaat
op lets bedacht zijn, uitvluchten klaar hebben; —
achterdeurtjes zoeken, uitvluchten zoeken; — hij heeft
nog een achterdeurtje, nog wat spaarpenningen, een
appeltje voor den dorst.
A CHTERDIJK S CH, bn. achter, aan de buitenzijde
van den dijk gelegen achterdijksch land.
ACHTERDOCHT, v. kwade dunk omtrent
iemands handelingen of oogmerken, argwaan, verdenking : achterdocht hebben, voclen, koesteren.
ACHTERDOCHTIG, bn. (-er, -st), argwanend,
wantrouwig. ACIITERDOCHTIGIIEID, v.
ACHTERDOEK, o. (-en), het dock waarmede een
tooneel aan de achterzijde afgesloten wordt.
ACHTERDUIMS, bw. (Zuidn.) in het geheim,
geniepig.
ACHTEREB, ...EBBE, v. laatste deel van de eb.
ACHTEREEN, bw. zonder tusschenpoozen: een
werk achtereen afdoen; een boek achtereen uitlezen,
zonder tegelijk een ander werk to lezen; bijna
onafgebroken, met geringe tusschenpoozen driemaal achtereen won hij de partij.
ACHTEREENVOLGEND, bn. elkander zonder
tusschenpoozen opvolgende.
ACHTEREENVOLGENS, bw. een voor een, na
elkander; in geregelde volgorde.
ACHTEREERGISTEREN, bw. (w. g.) den dag
voor eergisteren.
ACHTEREINDE, ...EIND, o. (...einden), achterste deel van lets; ronde achterdeel van mensch of
dier; — (spr.) zoo clom, als het achtereind van eene koe,
een varken, aartsd ore..
ACHTERELKANDER, ...ELKAAR bw. achtereen, achtereenvolgens.
ACHTEREN, bw. hij ging near achteren, achter
in het huis; (ook) naar de bestekamer, — zij kwam
van achteren, near voren, van de achterzijde naar,
tot de voorzijde; aan de achterzijde : iemand liever
van achteren zien dan van voren, Hever zijn hielen
dan zijne teenen zien, hem liever zien gaan, dan zien
komen; — van achteren gezien, bij nadere beschouwing; iets van achteren beoordeelen, lets beoordeelen wanneer het geschied is; - van voren tot
achteren, van alle kanten, (ook) van het begin tot
het einde; — ten achteren zijn (van uurwerken), een
vroeger tijdstip aanwijzen; — ten achteren zijn of
blijven (van personen), niet zoover zijn als het behoorde (met zijn werk, betalingen enz.); — ten achteren raken, in den toestand komen van achterlijk
to zijn, in geldelijke ongelegenheid raken.
ACHTERERF, o. (...erven), (Ind.) het achter het
huis zich uitstrekkend erf waarop de bijgebouwen
staan.
ACHTERGAAN, (het ging achter, heeft achtergegaan), (van nurwerken) to langzaam gaan of loopen.
ACHTERGALERIJ, V. (-en), (Ind.) galerij of veranda achter aan bet huis en dienst doende als de hutskamer in Holland.
ACHTERGROND, m. (-en), de achtergrond van een
schilderstuk, van een tooneel, van een erf enz., wat van
den beschouwer het verst afligt; — (fig.) zich op den
achtergrond plaatsen, zich op eel]. afstand houden; —
op den achtergrond blijven, zich niet doen opmerken; — op den achtergrond raken, geene aandacht of
belangstelling meer wekken; — iets op den achter-

ACIITERKOUSIG.
grond schuiven, als minder belangrijk beschouwen; —
op den achtergrond treden, verdwijnen, vergeten
worden, in het vergeetboek rakers.
ACHTERHALEN, (achterhaaldo, heeft achterhaald), iem. achterhalen, (inz. op de vlucht) hem inhalen; — (spr.) al is de leugen nog zoo snel, de wczarheid
achterhaalt ze wel, de leugen komt vroeg of last ult.
ACHTERHALER, m (-s). ACHTERHAALSTER,
Y. (-8). ACHTERHALING, v. (-en).
1. ACHTERHAND, v. (-en), (ontl.) bandwortel.
2. ACHTERHAND, v. (-en), achtergestel (van een
paard); — (in het kaartspel) aan de achterhand zijn
of zitten, de achierhand hebben, het 1aatst aan de
beurt, komen.
ACHTERHANDE, onverbuigb, bn. van acht soorten, achtsoortig.
ACHTERHANDSBEENTJE, o. (-s), (ontl.) een der
zeven beentjes van den handwortel.
ACHTERHAR, v. (-ren), (sluisbouw) draaistijl van
eene sluisdeur, ook broekbalk geheeten.
ACHTERHARSPONNING, V. (-en), sponning in
een eluismuur voor de achterhar.
ACHTERHEEN, bw. ergens achterheen trekker,
lets ongemerkt onderzoeken; — ergens achterheen
zitten, eene zaak die niet genoeg vordert beter doen
voortgaan; (ook) beter toezicht houden, tem. in
zeker opzicht narijden.
ACHTERFIOEDE, v. ('t mV. is w. g.), de achterste afdeeling van een leger; het laatste eskader
eener in linie liggende vloot. ACHTERHOEDEGEVECHT, 0. (-en).
ACHTERHOEK, m. (-en), afgelegen hock; —
gewone benaming van het landschap Twente eu de
graafschap Zutfen. ACHTERHOEKER, La. (-0,
jew. nit den Achterhoek.
ACHTERHOEKSCH, bn. achterhoelcsche zeden en
gebruiken, als in den Achterhoek.
ACHTERHOOFD, o. (-en), achtergedeelte van het

hoofd, van de ruin tot den nek.

ACHTERHOOFDSBEEN, o. (-deren), het achterste
der ongepaarde schedelbeenderen.

ACHTERHOOFDSGAT, o. (-en), tamelijk groot

gat in het achterhoofd.sbeen waardoor het ruggem erg
naar de hersenen geleid wordt.
ACHTERHOUIiEN, (hield achter, heeft a,chterge/louden), iem. ophouden, terughouden, niet laten
vertrekken; - wederrechtelijk in zijn bezit houden:
een schoorsteen, paard, dienstbode achterhouden, niet
aangeven voor tie belasting, verzwijgen.
ACHTERHOUDEND, bn. (-er -st), (van personen
geneigd tot het achterhouden, verzwijgen van hetgeen men weet of denkt; geheimzinnig, niet openhartig. ACHTERHOUDENDHEID, v.
ACHTERHUIS, o. (...zen), achterste deel van een
soort van schuur of werkplaats achter het
huis;
(Zuidn.) huis niet aan de
huis aangebouwd;
straat, maar achter andere huizen staande.
1. ACHTERIN, bw. in het achterste gedeelte van
lets achterin leggen, plaatsen; eene plants achterin.
2. ACHTERIN, o. het achterste gedeelte eener boerenstulp , van een schip.
(-en), kant of rand tegenACHTERKANT,
over den voorkant.
ACHTERKASTEEL o. (-en), hoog oploopend
achtergedeelte van een ouderwetsch oorlogsschip;
ook : halfdek; — (fig.) de billen.
ACHTERKLAP, m. kwaadsprekendheid (nit
onbezonnenheid); lastering achter iemands rug.
ACHTERKLAPPEN, achter iemands rug babbelen, lichtzinnig, uit onbedachtzame praatzucht
kwaadspreken.
ACHTERKLAPPER, m. (-s); ACHTERKLAP(-s).
STER,
ACHTERKLEINDOCHTER, v. (-s, -en);
...KLEINKIND, o. ( -ers, -eren); ...KLEINZOON,
m. (-s, ...zonen), dochter, kind; zoon van een Mein-

kind.

ACHTERKOMEN, (kwam achter, is achtergekomen), ten achteren geraken, het tegenovergestelde

van voorkomen.

ACHTERKOUSIG, bn. (-er -st), (gew.) achterdochtig, ergdenkend, wantrouwend; achterhoudend onopenhartig. CHTERKOUSIGHEID , v.

ACHTERKWARTIER.
ACHTERKWARTIER, o. achterste gedeelte;
achterbuurt; — (fig.) de billen.
ACHTERLADER, m. (-s), elk schietwapen dat van
achteren geladen wordt; — (Z. A.) gekleede jas,
pandjesj as. ACHT E RLAAD GE WEER, o. ( ...weren)
ACHTERLAND, 0. (-en), achter of naast een dtjk
gelegen land; — streek wear eene fabriek hare producten kan verkoopen; — (in het volkenrecht) het
nog onbezette gebied achter een door een bepaalden
staat in bezit genomen kuststreek.
ACHTERLAP, (-pen), het gedeelte der zool
onder den hiel van schoenen en laarzen ; —
ik ski of veeg het aan mijn achterlap, ik geef er
niets om.
ACHTERLAPPEN, (achterlapte, heeft geachterlapt), van nieuwe achterlappen voorzien.
A CHTERLA ST , m. (-en), (zeew.) last, lading achter
in een schip geplaatst.
ACHTERLASTIG, bn. (-er, -st), (zeew.) (van een
schip) to zwaren achterlast en daardoor van achter
te veel diepgang hebbende ACHTERLASTIGREID, v.
ACHTERLATEN, (liet achter, heeft achtergelaten),
iemand laten waar hij is, terwijl men zelf vertrekt;
stervende iemand nalaten (eene weduwe, kinderen); — de achtergelatenen, my . de overlevenden; —
nalaten (een vermogen); — schulden achterlaten, bij
zijn vertrek, bij zijn dood schulden onbetaald laten;
een last, een bevel enz. achterlaten, bij zijn vertrek den achterblij venden opdragen; — striemen,
sporen, litteekens enz. achterlaten. ACHTERLATING, v. met achterlating van.
ACHTERLEEN, o. (-en), (leenstelsel) stuk land
dat een leenman een ander in leen gaf, dus een leen
in den Zen graad.
ACHTERLEENHEER, m. (-en), leenheer van een
achterleen. ACHTERLEENMAN, m. (-nen), houder
van een achterleen.
ACHTERLEI, onverbuigb. bn., van acht soorten ,
achtsoortig.
ACHTERLIGGEN, (lag achter, heeft achtergelegen.), achter een ander liggen; — (fig.) bij iem. a ,h,terliggen, minder dan een ander geacht of geteld
worden.
ACHTERLIJF, o. (...ven), (ontl.) onderlijf van.
achteren; — de achterste der drie lichaamsafdeelingen der gekorven dieren; — (kleerm.) rug van eene
jas of. rok.
1. ACHTERLIJK, o. (-en), (zeew.) het lijk of donne
touw waarmede de achterkant van een gaffel-, een
emmer- of een stagzeil omboord is.
2. ACHTERLIJK, bn. (-er, -st), ten achteren zijnde
in lichamelijke of geestelijke ontwikkeling (van pers.)
of in groci (van dieren, boomer en planten), in bet
verrichten van zijn work of het volbrengen zijner
verplichtingen (van personen); — achterlijk blijven,
zich achterlijk betoonen in iets of in iets to doen, nalaten te doen. ACHTERLIJKHEID, v het achterlijk
zijn; — (...heden), verzuim, nalatigheid.
ACHTERLOOPEN, (liep achter, heeft achtergeloopen), (van uurwerken) te langzaam loopen, voortdurend achtergaan.
ACHTERLOOPER, m. (-s), (jag.) een achterpoot
van viervoetig wild.
ACHTERLUIK, o. (-en), (zeew.) het eerste
achter den grooten mast; — een luik in het achterste
gedeelte van een huis, schip enz.; — het achterste
van twee of meer luiken.
ACHTERMAN, m. (-nen), (mil.) man in het 2de
of 3de gelid, vgl. VOORMAN.
ACHTERMIDDAG, m. (-en), namiddag ; —
WACHT, v. (-en), (zeew.) wacht van 12 tot
4 uur.
ACHTERMOLEN, m. (-s), de laagst staande watermolen in een polder.
ACHTERNA, bw. naderhand, later, achteraf, van
achteren; — men liep hem achterna, bleef op eenigen
afstand achter hem.
ACHTERNAAD, m. (...naden), naad aan de achterzijde van een kleedingstuk.
ACHTERNAAM, m. (...namen), familienaam.
ACHTERNAARTJE, o. (-s), (Zuidn. en gew.)
aohtemoentje, namiddagmaaltijd, zevenuurtje.
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ACHTERNAGAAN, (ging achterna, is en heeft
achtemagegaan), iem. op eenigen afstand volgen;
— (fig .) (met hebben) iem. navolgen, iem. in 't oog
houden, hem in handel en wandel nagaan, achter–
narij den.
ACHTERNAGEVEN, (gaf achterna, heeft achternagegeven), (eene verwensching, een vloek, ook:
eene beschuldiging) nageven.
ACHTERNALOOPEN, (liep achterna, is en heeft
achternageloopen), iem. loopende volgen; (fig.)
(met hebben) iem. overal volgen om op hem to
passen of om to trachten hem to ontmoeten, cm
zijne guest to winnen.
ACHTERNAMIDDAG, m. (-en), laatste gedeelte
van den middag (vooral van zomerdagen gezegd).
ACHTERNARIJDEN, (reed achterna, heeft en is
achternagereden), rijdend volgen (ook fig.); — (fig.)
(met hebben) voprtdurend strong op iem. letten,
dat hij zijn plicht doet.
ACHTERNAZENDEN, (zond achterna, heeft
achternagezonden ), iem. lets toezenden, dat hij
vergeten heeft -of dat men hem nog bijtijds wil
doen toekomen.
ACHTERNAZETTEN, (zette achterna, heeft achternagezet), een vluchteling in allerijl achtervolgen.
ACHTERNAZITTEN, (zat achterna, heeft achternagezeten), een vluchteling met drift en liver
achtervolgen; — (fig.) voortdurend strong nagaan.
ACHTERNEEF, m. (...neven. -s), een man1tjk
persoon die een of meer graden verder dan een neef
tot iem. in bloedverwantschap staat.
ACHTERNICHT, v. (-en), de vrouwelijke vorm
van achterneef.
ACHTERNOEN, m. (-en), (Zuidn.) namiddag.
I. ACHTEROM, bw. om de achterzijde van lets
dat soms genoemd, soms verzwegen wordt : cornmigen liepen voorbij het huis, anderen achterom (het
huis); (zeew.) achterom varen, achter Schotland
en Ierland om (naar de Oost b. v.) varen.
2. ACHTEROM, o. eene straat, steeg of weg die
b. v. achter om een groot gebouw of om de stad
loopt; — dat gedeelte eener boerenstulp waar des
winters het jonge vee wordt gestald.
ACHTEROMKIJKEN, (keek achterom, heeft
achteromgekeken), eene versterking van omkijken,
het hoofd omdraaien om to kijken.
ACHTEROMKIJKERTJES, m y. gew. naam voor
het driekleurig viooltje, en ook voor de anemoon.
ACHTEROMKOMEN, (kwam achterom, is achteromgekomen), (zeew.) zich met zijn schip stollen aan
den achterkant van een ander schip dat men in
zee ontmoet om het to praaion.
ACHTEROMLOOPEN, (liep achterom, is achteromgeloopen), langs den achterkant van een ander
schip zeilen welks koers men kruisen wil.
ACHTEROMZIEN, (zag achterom, heeft achteromgezien), eene versterking van omzien, het hoofd
omdraaien om te zien.
ACHTERONDER, o. achterste gedeelte van een
schip onder het dek, het tegengestelde van voorunder.
ACHTEROP, bw. aan de achterzijde op lets;
—debotsrna
is achterop, op Let halfdek; (oneig.)
iem. achterop tijn, in de nabijheid zijn van iem.
dien men wil inhalen; — dot is ochterop, dat is
verkeerd, in plaats van goedkooper, komt dat to
duur uit; (ook) daarmee zult gij niet hard opschieten,
(ook) daarmee zult gij uw doel niet bereiken.
ACHTEROPKOMEN, (kwam achterop, is achteropgekomen), iem. die voorgaat, inhalen en dan
aanspreken of vergezellen; ergens nadeel van
hebben: dear kom je mee achterop, daar heb je nadeel
van, (ook) daar mee zul je niet gauw slagen.
ACHTEROPLOOPEN, (liep achterop, is achteropgeloopen), door snel loopen iem. die voorgaat,
trachten in to halen of te bereiken, em hem dan aan
to spreken.
ACHTEROS, m. (-son), (Z. A.) os dia tot het achterste paar trekossen behoort; — (spr.) achteroc
komt ook in de kraal, langzaaro. gnat zeker, (ook) de
laatsten worden ook geholpen.
ACHTEROVER, bw. naar achteren hbilende of
omvalleude.

A CHTERPAND.
ACHtERPAND, o. (-en), (kleerm.) rugstuk van
een kleed.
ACHTERPOORT, v. (-en), poort aan de achterzijde van een gebouw.
A CHTERPOOT, m. (...pooten), (zegsw.) op zijne
achterpooten gaan staan, opvliegen, in drift geraken,
zich driftig tegen iets verzetten.
ACHTERRAAD, m. afzonderlijke beraadslaging
met een gedeelte der raadsleden.
A CHTERSCHIP, o. (...schepen), het achterste
van twee of meer schepen; — (fig.) in het achterschip
geraken, achteruitgaan in zijne zaken; — in het achterschip zijn, in benarde omstandigheden; — het
gedeelte van een schip, achter den laatsten mast;
(bij uitbr.) achter den grooten mast.
ACHTERSPANT, o. (-en), (zeew.) een der spanten
of ribben in het geraamte van een schip achter het
groot spent; het geheele achterspantwerk.
ACHTERSPANTWERK, o. de gezamenlijke achterspanten van een schip.
ACHTERST, bn. (de overtreffende trap van 't bw.
achter) het meest naar achteren geplaatst of gelegen; — (in bijbeltaal) de Achterete Zee, de Middellandsche Zee.
ACHTERSTAAN, (stond achter, heeft achtergestaan), (fig .) voor icm, of icts onderdoen, achterliggen.
ACHTERSTAAND, bn. hierachter volgend.
ACHTERSTAGZEIL, o. (-en), (zeew.) stagzeil
achter den grooten mast.
1. ACHTERSTAL, m. (-len), stal achter een anderen; achterste gedeelte van een stal.
2. ACHTERSTAL, m. (-len), thans bijna uitsluitend
in het my . eene schuld, rente, soldij enz. die reeds
betaald had moeten worden, maar tot dusverre
onbetaald bleef.
ACHTERSTALLIG, bn. achterstallige schulden,
onafgedaan, onafbetaald; — (geldw.) achterstallige coupons, coupons, waarvan de vervaldag
verschenen, maar de betaling achterwege gebleven
is; — het achterstallige, o. de achterstand, ,bet onafgedane.
1. ACHTERSTAND, m. de achterzijde van een
voorwerp, uit een technisch oo2punt beschouwd:
de achterstand van een huis, het achterfront.
2. ACHTERSTAND, m. (-en), bet achterstaande
(werk), de voorwerpen die achter een ander staan; —
(fig.) het achterstallige, vooral, waar er sprake is van
de staatsfinancien : de Nederlandsche achterstand;
— het werk dat reeds lang op afdoening wacht
de achterstand bij het gerecht.
1. ACHTERSTE (DE), m. en v. (-n), (w.g.) (spr.) de
voorsten doen, wat de achtersten niet molten, wie het
eerste komt heeft veel voor; — de voorsten maken,
dat de achtersten niet in de kerk kunnen, dezelfde bet.
2. ACHTERSTE (HET), o. het achtereinde van
eenig voorwerp. Dit achterste komt voor in de bw.
uitdrukkingen: het achterst, het meest naar achter;
of voren, averechts, verkeerd (eig.
—hetacrsvo
en fig.).
3. ACHTERSTE, o. (-n), (gemeenz.) de achterste
deelen van het lichaam, de billen.
A CHTER STEEK, m. ( steken) , ( bij naa' sters
en kleermakers) die steek waarbij telkens de naald
wordt ingestoken op de heeft van den voorgaanden
steek.
A CHTER STEL, o. ( -len), de achterwielen met as.
ACHTERSTELLEN, (stelde achter, heeft achtergesteld), een persoon of zaak minder of Beringer
schatten dan iem. of iets anders; ze minder bevoordeelen, begunstigen. ACHTERSTELLING, v. (-en).
ACHTERSTEVEN, m. (-s), (van een schip) eikenhouten sluitstuk van achteren aan den romp van
een schip; (bij uitbr.) het achterste gedeelte van
een schip.
ACHTERSTRAAT, v. (...straten), straat achter
eene hoofdstraat; straat in eene achterbuurt.
1. ACHTERUIT, bw. in de richting naar achteren,
achterwaarts, rugwaarts; in de richting, tegenovergesteld aan de vorige: —
(gew.) dit kind is erg achteruit, achterlijk (lichamelijk of geestelijk); — (zegsw.) hij woont achteruit, hij
heeft zijn verblijf in het achterschip, behoort tot
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ACHTERWACHT.

den etat-major;
een jongen van achteruit, een jong
bediende van de officieren.
2. ACHTERUIT, o. (-en), een afgesloten plaats of
tuintje achter een huis; — eene achterdeur of achterpoort; —(fig.) eene uitvlucht. Achteruitje o. (-s).
ACHTERUITBOEREN, (boerde achteruit, is en
heeft achteruitgeboerd), (van een boar) slechte
zaken doen en daardoor in stoffelijke welvaart achteruitgaan; — (in 't algemeen) achteruitgaan in
zijne zaken.
ACHTERUITDEINZEN, (deinsde achteruit, is
achteruitgedeinsd), zich plotseling achterwaarts
bewegen, terugdeinzen, t. w. van schrik, vrees of
afkeer; — (zeew.) met de deining achteruitgaan.
ACHTERUITGAAN, (ging achteruit, is achteruitgegaan), achterwaarts gaan; (fig.) verminderen in
welvaart, in gezondheid, in zedelijke waarde, in
ontwikkeling enz. (van pers.); verminderen in welstand, bloei, hoedanigheid, kracht of hoeveelheid
(van zaken). In fig. bet. ook onpers. gebruikt : het
gaat met hem achteruit; het ging met den zieke sterk
achteruit.
1. ACHTERUITGANG, m. het achteruitgaan, het
komen in ongunstiger toestand; het verminderen of
afnemen in welvaart, aanzien, enz.
2. ACHTERUITGANG, v. (-en), achterdeur (bij
schouwburgen enz.).
ACHTERUITKRABBELEN, (krabbelde achteruit,
is achteruitgekrabbeld), (fig.) zich terugtrekken (in
handelen of spreken), pogingen aanwenden om
terug to nemen wat eerst gezegd. beloofd, geschreven
of verzekerd is.
ACHTERUITLOOPEN, (liep achteruit, is achteruitgeloopen), achterwaarts loopen, terugloopen; —
de barometer loopt achteruit, wijst minder drukking
der lucht aan; —9 (fig.) in ongunstigen toestand komen,
verminderen in stoffelijke welvaart enz. In deze bet.
ook onp.: het loopt met zijne zaken achteruit.
ACHTERUITSLAAN, (sloeg achteruit, heeft achteruitgeslagen), met een achterpoot of beide achterpooten achterwaarts trappen (van rij - en trekdieren); — (fig.) (van menschen) zich onwillig of
wederspannig betoonen, heftig tegenstribbelen;
— door slaan achteruitbrengen.
ACHTERUITVAREN, (voer achteruit, is en heeft
achteraitgevaren), varen in de richting waarheen
de achtersteven en het roer gekeerd zijn.
ACHTERUITVLIEGEN, (vloog achteruit, is achteruitgevlogen), (fig.) met groote snelheid achteruitgaan; — (eig. en fig.) ik gaf hem een duw, dat hij
achteruitvloog: — de zieke vliegt achteruit.
ACHTERUITWERKEN, (werkte achteruit, heeft
achteruitgewerkt), (van werkt.) z66 werken, dat
het in beweging gebrachte voorwerp zich achterwaarts beweegt : de boot werkt achteruit; dit kanon
werkt sterk achteruit, bij het afschieten beweegt het
zich achterwaarts.
ACHTERUITZETTEN, (zette achteruit, heeft
achteruitgezet), meer naar achteren zetten; in 't bijz.
van uurwerken : de wijzers achteruitzetten; — (fig.)
iem. achteruit doen gaan in geldelijk vermogen,
rang, eer, gezondheid, enz. ; (eene zaak) achteruit doen gaan. ACHTERUITZETTING, v. (-en).
ACHTERVOEGEN, (voegde achter, heeft achtergevoegd), bijvoegen; zetten of plaatsen achter iets.
ACHTERVOEGING, v. (-en).
ACHTERVOEGSEL, o. (-s), (taalk.) suffix; — (w.
g.) bijvoegsel, aanhangsel (van een boek).
ACHTERVOLGEN, (achtervolgde, heeft en is
achtervolgd), (iem.) achternaloopen, —rijden,
—varen enz. met vijandige bedoelingen; — door het
gereeht doen vervolgen.
ACHTERVOLGENS, bw. na elkander, een voor
613n, achtereenvolgens.
ACHTERVOLGING, v. (-en), vervolging.
ACHTERWAARTS, bw. achteruit, rugwaarts:
achterwaarts gaan, loopen enz.
ACHTERWAARTSCH, bn. in de richting naar
achteren; (mil.) eene achterwaartsche beweging.
ACHTERWACHT, v. (-en), ('t my. w. g.) (mil.)
het achterste gedeelte der achterhoede; — iets van de
achterwacht vernemen, uit de derde en vierde hand
hooren, (gewoonlijk van de buitenwacht vernemen).
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ACTEEREN.
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waarbij iedere verzamelende eenheid bestaat uit
acht samenstellende eenheden van een rang lager.
ACHTTIEN, telw. acht en tien; ook ranggetal
in : hoofdstuk achttien.
ACHTTIENDE, bn. (ranggetal), ook verdeelingsgetal.
A CHTTIENDERHAND, ...LEI, onverbuigb . bn
uit achttien soorten bestaande.
A CHTTIENHONDERD, telw. 1800.
ACHTURIG, bn. acht uren durende : een achturige werkdag.
ACHTURENDAG, m. (-en), werkdag van acht
uren.
ACHTUURBLOEM, v. (-en), Zuidn. benaming
voor de vogelmelk (ornithogalum umbellatum).
ACHTVLAK, o. (-ken), lichaam, ingesloten door
acht platte vlakken; — (wisk.) regelmatig achtvlak,
lichaam, ingesloten door acht even groote gelijkzijdige driehoeken.
ACHTVLAKKIG, bn. (wisk.) acht vlakken hebbende, door acht vlakken ingesloten (een lichaana);
door acht vlakken gevormd (een lichaamshoek).
ACHTVOETIG, bn. (van verzen) uit acht voeten
bestaande : een gedicht in achtvoetige jamben.
ACHTVOUD, o. (-en), , achtmaal zooveel.
ACHTVOUDIG, bn. en bw. het achtvoud bedragende.
ACHTWERF, bw. achtmaal, acht keeren.
ACHTZAAM, bn. en bw. (...zamer, ...zaamst),
zorgvuldig oplettend. ACHTZAAMHEID, v.
ACHTZIJDIG, bn. (meetk.) achtzijdige prisma,
piramide, met acht opstaande zijvlakken.
ACHYLOSE, v. (nat. hist.) ziektetoestand waarbij
geen chilivorming plaats heeft.
ACIDIMETER, m. (-s), zuurmeter, werktuig om
de in wijn aanwezige hoeveelheid zuur to bepalen.
ACIDIMETRIE, v. zuurmeting.
ACOLIET, In. (-en), (R.-K.) geestelijke die de
hoogste der vier mindere orden ontvangen heeft,
welke het subd iakonaat voorafgaan, altaardienaar
wien de plicht is opgelegd, de lichten aan to steken
in den naam. des Heeren; — (fig.) volgeling, aanhanger.
ACONIET, v. (-en). Zie AKONIET.
ACONITINE, v. krachtig geneesmiddel.
A CONTO, (kooph.) op rekening, in mindering; —
a canto nuovo, op nieuwe rekening.
A COSTI, (hand.) aldaar, in uwe stad, in uwe
plaats, ten uwent.
ACOTYLEDONEN, m y. (plantk.) bedektbloeiende
planters of , cryptogamen.
ACOUSTIEK, v. gehoorleer, klankleer.
ACQUIT, o. quitantie, bewijs van ontvangst; —
(bilj.) pleats waar de bal gezet moot worden.
ACQUITTEEREN, (acquitteerde, heeft geacquitteerd), voor voldaan teekenen.
ACRE, v. (-s), Fransche vlaktemaat = 50 Aren;
Engelsche vlaktemaat = 40,5 Aren.
ACRIBOMETER, m. (-s), klein soort van passer,
om kleine voorwerpen nauwkeurig to meten.
ACROAMATISCH, bn. voor het aanhooren bestemd, strong wetenschappelijk : de acroamatische
leerwijze, waarbij de leerhng slechts te luisteren
heeft.
ACROBAAT, m. en v. (...baten), koorddanser,
kwastenmaker.
ACROBATISCH, bn. als van een acrobaat.
ACROSTICHON, o. (-s), naamvers, vers waarvan
de eerste letters der opvolgende regels een naam,
een woord vormen, b y. het Wilhelmus.
ACTA EST FABULA, uit is het stuk, woorden
waarmede in de oudheid het einde der tooneel,
voorstelling word aangekondigd.
ACTA, my. de daden, ook daarvan de akten,
schriftelijke verhandelingen : acta apostolorum,
handelingen der Apostelen; acta criminalia, strafrechterlijke verhandelingen; acta sanctorum, biographische lijst der Heiligen, door Jezuleten in
de 17e eeuw begonnen; ad acta leggen, ter zijde
leggen, eene zaak als afgedaan beschouwen.
ACTE, v. (-n). Zie AKTE.
ACTEEREN, (acteerde, heeft geacteerd), tooneelspelen; eene redevoering met to veel geboren voor
dragon.

ACHTERWATER, o. (waterb.) het water dat door
een scheprad of vijzel moet opgewerkt worden.

ACHTERWATERLOOP, m. (-en), (waterb.) duiker die het water, dat opgemalen moet worden, naar
het waterwerktuig aanvoert.
ACHTERWEG, m. (...wegen), weg, achter een
anderen weg gelegen; — weg aan de achterzijde van
iete; — afgelegen, eenzame weg.
ACHTERWEGE, bw. eigenlijk op den weg, than
alleen nog in : achterwege blijven, wegblijven;
laten uitblijven; iets ongezegd —achterwglnof
,
ongeschreven laten of het geschrevene niet mededeelen; — achterwege houden, achterhouden, niet
mededeelen.
ACHTERWERK, o. (-en), scherts.) het achterste :
iem. op zijn uchterwerk komen, voor zijn achterwerk geven
ACHTERWERKJE, o. (-5), kantboordsel.
ACHTERWIEL, o. (-en), een der beide achterste
wielen van een vierwielig rij- of voertuig; — (fig.)
(scherts.) een rijksdaalder.
ACHTERZIJDE, v. (-n), achterkant.
ACHTHOEK, m. (-en) figuur die acht hoeken of
zijden heeft; (in de meetk.) plat vlak, ingesloten
door acht rechte lijnen; — regelmatige achthoek,
welks hoeken en zijden wile even groot zijn; — bolvormige achthoek, gedeelte van een gebogen vlak,
ingesloten door acht bogen.
ACHTHOEKIG, bn. acht hoeken hebbende.
ACHTHONDERD, telw. achtmaal honderd.
A CHTHONDERD STE, telw. ranggetal; verdeeingsgetal = 1/800.
ACHTHONDERDMAAL, bw. van herhaling.
ACHTING, v. de gunstige meening die men omtrent iem. koestert.
ACHTINGSWAARDIG, bn. (-er, -st), (w. g.)
=leer en meest) = ACHTINGSWAARD, bn. (-er
-st), verdienen de geacht te worden . achtenswaardigACHTJARIG, bn. acht jaren tellende; — acht
jaren durende of geduurd hebbende.
1. ACHTKANT, bn. achthoekig; — een achtkante
boer, stevig gebouwd, inz. kort en breedgesehouderd,
ineengedrongen persoon.
2. ACHTKANT, o. (-en), figuur die acht kanten of
zijden heeft; — (timm. en cchrijnw.) soort van
verstekhaak waarvan de beide deelen een hoek
van 67 1 vormen.
ACHTKANTIG, bn. acht kanten of scherpe ruggen hebbende.
ACHTLETTERGREPIG, bn. uit 8 lettergrepen
bestaande.
ACHTMAAL, bw. van herhaling, acht keeren.
ACHTMAANDSCH, bn. een achtmaandsch kindje,
kindje dat eene maand to vroeg geboren is; — (spr.)
een achtmaandsch kindje tot wasdom willen brengen,
aan eene hopelooze onderneming zijne beste krachten wijden.
ACHTPONDER, in. (-s), een blood dat acht pond
weegt; — een kogel van acht pond; — can kanon
waar-uit kogels van acht pond worden gelost.
ACHTPOOTIG, bn. acht pooten hebbende : spinnen zijn achtpootige dieren; — achtarmig (weekdier).
ACHTPUNTIG, bn. acht punten hebbende; —
(wapenk.) eene achtpuntige ster, die acht stralen
heeft; — een achtpuntig kruis, waarvan elk der
vier armen aan het einde ingekerfd is en daardoor
n twee punten uitloopt.
ACHTREGELIG, bn. uit acht regels bestaande.
1. ACHTSTE, bn. (ranggetal) : hij stierf den
achttien Maart, den achtsten dag der maand Maart;
— ten achtste, in de achtste plaats; — een achtste,
(kaartsp.) opeenvolging van acht kaarten van
dezelfde kleur.
2. ACHTSTE, o. (-n), een aehtste deel van iets; —
muz.) eene hoot wier duur het aehtste gedeelte
bedraagt eener heele; — (geldw.) een achtste (percent) ten honderd.
ACHTTAL, o. (-len), eene verzameling van acht;
—hetaclindrk,
Noach met zijne vrouw, zijne
Brie zoons en bunne vrouwen.
ACHTTALLIG, bn. nit een achttal bestaande; —
(rek.) het achttallig stelsel, een stelsel van tellen
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ACTEUR, m. (-s), tooneelspeler.
ACTEURSLOOPBAAN,v. loopbaan van een aoteur.
A CTIE, v. (-s, actien), aanklacht, rechtsvervolging,
reohtsvordering;
zonder actie of ref actie, zonder
recht op schadevergoeding (bij eene verkooping); —
gevecht, ontmoeting met den vijand;
eene actie
met iem. hebben, met iem. in twist zijn;
er zit
geene actie in dat stuk, geene handeling; aandeel
(in eene onderneming of maats7happij) : de actien
rijzen of dalen.
ACTIEF, bn. (...ver, -st), werkzaam, Oink : deze
ambtenaar is zeer actief; — dienstdoende, in dienst
hij is nu weer actief; — actieve troepen, troepen te
velde; actieve handel, de uitvoerhandel, in
tegenstelling van den passim en handel of invoerhandel; — actief (beursterm), levendige vraag
tegen contante betaling.
ACTIEF, o. ook ACTIVA, my. de baten. het
gezamenlijk bedrag van een boedel (roerende en
onroerende goederen, in tegenstelling van passief).
ACTIEFSCHULD, v. (-en), de uitstaande vorderingen.
ACTIEHANDEL, m. handel in actien, aandeelen
in onderneiningen, inz. de windhandel onder John
Law in 1720.
ACTIEHANDELAAR, m. (-s), bandelaar in actien.
ACTIEHOUDER,
(-s), houder van versehillende actien.
ACTINISCH, bn. actinische lichtstralen, die eene
seheikundige werking op sommige lichamen hebben; — actinisch glas, geel of rood glas dat de
chemische werking van het zonlicht opheft.
ACTIONNAIR, m. (-s), ACTIONIST, m. (-en),
houder van actien; gel&chieter on actien.
ACTIONARIS, w.
aandeelhouder, aandeelhebber, deelhebber; actiehandelaar.
ACTIONNEEREN, (actionneerde, heeft geactionneerd), tegen iem. in rechten eene zaak aanhangig
maken.
ACTIVITEIT, v. werkzaamheid, bedrijvigheid,
Uver; — (ook) het in werkelijken dienst zijn.
ACTWITEITSTRAKTEMENT, o. (-en), het trektement in actieven dienst.
A CTR I CE, v. (-s ), tooneelspeelster.
ACTUALISME, o. nieuwe richting in de geologic
die aanneemt, dat alle veranderingen der aardkorst
geleidelijk hebben plaats gehad door de inwerking
van het water en de lucht.
ACTUALIST, m. (-en), aanhanger van het actualisme.
ACTUALITEIT, v. tegenwoordige toestand, werkelijkheid; — gepastheid, gebeurtenis enz. van het
oogenblik;
onderwerp van den deg.
ACTUALITER, bw. werkelijk; inderda,ad.
ACTUARIt.EL„ bn. de actual. teele wetensch,ap
leert de positie van eene verzekeringsmaatschappij
beoordeelen en taxeeren.
ACTUARIS, m. (-sen), wiskundig adviseur, wiskundige bij eene verzekeringsmaatschappij die de
premier berekent en de reserve vaststelt.
ACTUEEL, (...eele), bn. werkelijk; aan de orde
zijnde, tegenwoordig; van oogenblikkelijk belang
een actueel onderwerp.
ACTUM, gedaan te, verhandeld (onder aan stukken of akten); — actum ut supra, gedaan als boven.
ACTUS, m. handeling; verhandeling; actus fidei,
godsdienstige handeling; actus publicus, openbare
handeling.
ACUSTIEK, v. Zie ACOUSTIEK.
ACUUT, bn. (acuter, -st), scherp, spits, snijdend;—
(geneesk.) acute ziekten, ziekten met een snel verloop, gaan meestal gepaard met hevige verschijnselen en zware koortsen.
AD, Lat. woord, beteekent bij of met; — ad
vier procent, tegen vier proeent; ad fundum
(drinken); het glas tot den bodem uitdrinken, (ook)
de aanmaning hiertoe;
ad hoc (negotium), tot deze zaak, daartoe, rechtstreeks; commissie ad hoc, commissie voor dit geval
(met een bepaald onderzoek belast) ;
ad interim, voorloopig, tusschentijds; — minister
ad interim, waarnemend minister, totdat een andere
benoemd of de titularis van verlof terug is;
Van Dale, Handwoordenboek.

ADDERTONG.
ad calendas graecas, onbepaald, tot St -Jutmis
aitstellen; — ad libitum, naar welgevallen, near
goedvinden (inz. in de muziek); ad limina, (R.K.)
het om de 5 jaar gaan der bisschoppen naar Rome,
om den p ans verslag nit te brengen; —ad majorem
Dei gloriam, tot meerdere eer van God; — ad
manus mortuas, in de doode hand (van kloostergoederen gezegd);
ad patres gaan, tot de vaderen gaan, stervon;
—adrem,
ter zake, gepast, dienstig; die opmerking
was ad rem, was rank; —
ad valorem, volgens den prijs (de inkomende
rechten hangen vaak of van de waarde der Ingevoerde artikelen); —
ad ritam, voor het leven (benoemd, aangesteld); —
ad vocem (gewoonlijk a, v.) bij het woord (d.i. zoek
of sla op het woord.)
ADAEQUAAT, bn. ovoreenstemmend, passend;
volledig.
ADAEQUEEREN, (adaequeerde, heeft geadaequeerd), gelijk of effen maken, vereffenen; gelijkstellen.
ADAGIO, bw. (muz.) langzaam, gematigd, zacht.
ADAGIO, o. (-'s), (muz.) een stuk dat langzaam,
zaeht en met gevoel gespeeld moet worden.
ADAGIUM, o. spreekwoord.
ADAGISSIMO, bw. (muz.) zeer langzaam en zacht.
ADAM, m. (-s), naam van den eersten mensch; —
kinclzren van Adam, de menschen; — neef van
Adams wege, zeer verse neef, zoodat men moeilijk
den graad van bloedverwantsobap zou kunnen nitrekenen; – (fig.) stamvader; — de geneigdheid
tot zonde : de oude Adam kwam weer boven
bii hem.
ADAMANT, o. (dicht. , diamant; steal.
ADAMANTEN, bn. (dicht.) onverbreekbaar, zoo
hard als diamant : de adamanten tvanclen des Hemds.
ADAMIET, m. (-en), naam van versohillende
sekten van naaktloopers.
ADAMSAPPEL, m. (-s, -en), (onti.) het voormtstekend bovenste gedeelte van het strottenhoofd.
ADAMSGILD. o. de tuinlieden (die Adam als
hun patroon beschouwen).
ADAMSKIND, o. (-eren, -era), menschenkind,
mensch ; ...KOSTUUM, o. in adamskostuum, geheel
naakt
ADAMSVORK, v. met zijne adamsvork den, met
de hand, met de vingers eten.
ADAT, v. (Ind) gewoonte in den ruimsten zin;
daaronder vallen dt inheemsche zeden en gebruiken
op elk gebied des 'evens; — (fig.) de parlementaire adat, gebruik, ADATPRIESTER,_m. (-s).
ADATRECHT, o. gewoonterecht der inlanders
en oosterlingen in Ned. Indic.
A DATO, bw. van heden, to beginnen met heden.
ADDE, voeg bij.
ADDENDA, (mv. van addendum), billagen, aanhangsel van een bock, toevoegsels.
ADDER, v. (-a, -en), inlandsche gifslang (vipers
Inrus); — ;spr.) eene adder aan zijne burst (in zijn
boezem) koesteren, weldaden bewijzen aan iem. die ze
met snooden ondank vergelden zal; — er schuili
eene adder in het Bras, er ligt onder het voorkomen
der onschuld een boosaardig opzet verborgen, er
schuilt gevaar under; alsof hij op eene adder getrapt had, gezegd van iem. die plotseling schrikt
(bij eene ontmoeting, in een gesprek). *Addertje, o. (-a).
ADDERBLAD, o. gew. naam voor varen.
ADDERGEBROED, ADDERENGEBROED, o.
jonge adders; — (fig.) boosaardige men ichen die door
nijd en laster het geluk van anderen vergiftigen.
ADDERGIF, o. het gif van eene adder; (fig.)
venijn.
ADDERKRUID, o. zekere plant (polygartum
bistorta), ook adderwortel, slangenwortel, beemd-duicendknoop geheeten; — de plant (scorzonera hispanica)
Wier wortels de bekende schorseneeren zijn.
ADDERNEST, o. (-en), nest van adders; — (fig.)
een broeinest van zedelijke ellende, een hol van
ongerechtigheid.
ADDERTONG, v. (-en), (fig.) lasteraar, lasteraarster; — (plantk.) soort van varenkruid (ophioglossum vulgatum).
3

ADDERVAREN.
ADDERVAREN, v. (-s), (plantk.) soort van
varenkruid in veengronden groeiende, de moerasvaren (polystichum thelypteris).
ADDERWORTEL, v. Zie ADDERKRUID.
ADDERZEENAALD, v. (-en), (nat. hist.) eene
soort van zeevisch aan onze kusten gevangen, tot
de fam. der naaldvisschen behoorende, ruim 1!
voet lang en aileen een rugvin hebbende; de romp
is onduidelijk achtkantig.
ADDIO, (It ), o. adieu, vaarwel.
ADDITIE, v. (...tien), optelling, ook in de muziek.
ADDITIONEEL, (...neele), bn. bijgevoegd, toegevoegd : adclitioneele rechten; additioneele artikelen
der grondwet.
ADDUCEEREN, (adduceerde ,heeft geadduceerd),
aanvoeren, bijbrengen, tot zich trekkers.
ADE, ADIE, tw. adieu, vaarwel; (als znw. onz.).
ADE, m. en v. (-'s), (Ind.) jongere broer of zuster,
soms wel ale voornaam gebezigd.
ADEL, m. de stand der edelen; de gezamenilike
edelen; Moue Read van Adel, raad, college
van toezicht, voor de belangen van den adel
(Nederl. staatsinstelling); — (fig.) edelheid, verbevenheid, voortreffelijkheid : de adel van rune ziel,
van zijn gemoed.
ADELAAR, m. (-s, ...laren), dichterlijke naam
van den arend; — (fig.) veldteeken of standaard
met de beeltenis van een arend : de keizerlijke
adelaars, legerstandaards van het oude Rome en
van de keizers' der Franschen; (wap.) de heraldieke arend; — orde van den Rooden en den Zwarten
Adelaar, ridderorden in Pruisen; orde van den
Witten Adelaar, ridderorde in Rusland; — de dubbele
Adelaar, Oostenrijk of Rusland.
ADELAARSBLIK, m. (-ken), arendsblik.
ADELAARSHOUT, o. agal-, aloe-, kalambak-,
paradijshout, eene soort van kostbaar, zwaar en
harsachtig Indisch hout, al s reak werk gebrand.
ADELAARSNEUS, m. (...zen), edele uitdrukking
voor het gewone arendsneus.
ADELAARSOOG, o. (-en), edele uitdr. voor
arenclsoog , een oog zoo scherpziende als dat van den
arend.
ADELAARSSNAVEL, m. (-s), eene soort van
kolibri (eutoxeres aquila) in Z. Amerika met krachtigen, sikkelvormig gebogen snavel.
ADELAARSSTEEN, m. (-en), of ARENDSEIEREN, o. my. (nat. hist.) een klomp leemsteen,
bol- of eivormig van gedaante, meestal van binnen
hol, geel en brain tot zwartbruin van kleur en
zeer ijzerhoudend. Zie KLAPPERSTEEN.
ADELAARSVAREN, v. (plantk.) eene varensoort
(pteri.'s aquilina), algemeen op heidegrond en in
droge bosschen voorkomende, veel tot vulling van
bedden aangewend.
ADELBORST, m. (-en), cadet bij de marine.
ADELBRIEF, m. (...ven), brief, oorkonde waarbij
tem. tot den adelstand verheven of als tot dien stand
behoorende gerekend wordt; (fig.) eeretitel.
ADELDOM, m. het behooren tot den stand der
edelen; (fig. dicht.) edele geaardheid, zedelijke grootheld en waardigheid; — al de edelen van een land to
zamen of een deel er van; — de stand der edelen;
een brief van adeldom, adelbrief.
ADELEN, (adelde, heeft geadeld), in den adelstand verheffen; (fig.) veredelen, zeddlijk verheffen
boven anderen : arbeid ade,lt.
ADELHEERSCHAPPIJ, v. (-en), republikeinsche
regeeringsvorm waarbij de oppermacht in handen
van eenige adellijke familien berust.
1. ADELLIJK, bn. en bw. van adel: zoodanig als met
den adelstand overeenstemt adellijke afkomst; —
nit adellijk blood gesproten, nit eene oud-adellijke
familie.
2. ADELLIJK, bn. en bw. (-er, -st), (van wild) wat
al to oud, to lang bewaard is en dus op het punt om
tot bederf over to gaan. ADELLIJKHEID, v.
ADELSTAND, m. de stand van den adel; — iem. in
of tot den adelstand verheff en , hem bij vorstelijk gunstbewijs een adellijken titel en de daaraan verbonden
voorrechten verleenen; de gezamenlijke edellieden.
ADELTROTS, m. fier gevoel van een adellijke;
hoogmoed op adeldom.
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ADER.
ADELVISCH, m. (...visschen), gew. naam voor
houting, die wel 1 K.G. zwaar kan worden.
ADEM, m. (samengetr. AIM, in het dagelijksch
leven ASEM), de lucht die levende wezens in zich
opnemen en weder uitdrijven, inz. de weder uitgedreven lucht; — adem of ruimer adorn scheppen,
uitrusten, weder op zijn verhaal komen; — met ingehouclen adem luisteren, aandachtig luisteren; — een
spreker van langen adem, die het lang kan volhouden;
(ook) een langwijlig spreker; — een gedicht van langen
adem, een uitvoerig gedicht; een work van langen
adem, een work waaraan men lang zal moeten arbeiden; — in Unen adem, zonder tusschenpoozen;
den laatsten snik geven,
—denlatsmuibz,
zich uit den adorn (buiten adem) loopen,
sterven;
zoo hard loopen, dat men goon adorn kan halen;
(van pasgeboren kinderen), be—indeamscht
ginnen to ademen; — al wet adorn heeft, alle levende
wezens; — (dicht.) de adem der winden; — de adem
der lente, een liefeltjk lentekoeltje; — de adorn Gods,
de levenwekkende en bezielende kracht van God
uitgaande; — levenwekkende kracht, bezieling : de
adorn der poezie, der vrijheid enz.
ADEMBUIS, v. (...zen), (nat. hist.) buis- of pijpvormige opening bij de schelpdieren waardoor zU
ademhalen.
ADEMEN, (bij dichters AMEN, in het dagelijksch
leven ASEMEN), (ademde, heeft geademd), van
zelf, onwillekeurig ademhalen; — ruimer ademen,
(fig.) zich verruimd, verfrischt gevoelen, ontheven
van hetgeen vroeger beklemde of bezwaarde; — al
teat ademt, alle levende wezens, inz. het menschdom;
— hier ademt een geed van liefde en vrede, is hier
overal kenbaar; hier ademt men liefde en vrede,
hier leeft men in eene omgeving van liefde en vrede;
— de geheele natuur ademde wellust, getuigde er
van. ADEMING, v. (w. g.) ademhaling.
ADEMGAT, o. (-en), opening der luchtpijp; neusgat; opening aan de lichaamsoppervlakte der gelede
dieren. waar de luchtbuizen beginnen.
ADEMHALEN, (haalde adem, heeft ademgehaald),
het gewone woord voor ademen; — weder adem
kunnen halm, van drukte of druk ontheven zijn; —
leven : al wet aclemhaalt.
ADEMHALING, v. (-en), het ademhalen; een
ademtocht; een oogenblik.
ADEMHALINGSCELLEN, v. mv. zoo worden
roods bloedlichaampjes weleens genoemd.
ADEMHALINGSPROCES, o.
ADEMHALINGSWERKTUIGEN, o. m y. de organen van levende wezens, dienende tot in- en
uitademing.
ADEMLOOS, bn. geheel buiten adem (van perBonen); — (dicht.) ademlooze stilts, doodsche stilte.
ADEMTOCHT, m. het ademhalen van levende
wezens: eene enkele ademhaling; — de eerste aderntocht, de eerste ademhaling, het begin des levens;
tot aan den laatsten (jongsten) ademtocht, tot den
laatsten snik van een stervende; elken ademtocht,
in ieder oogenblik des levens.
ADENO!DE-LIJDER, m. (-s), Bider aan adenoidevegetaties: de aden,olde-lijders z jn lusteloos, droomerig en achterlijk in het leeren; ...TYPE, o.
ADENOIDE-VEGETATIE, v. (-s), woekeringen
van het klierweefsel in de neuskeelholte, inz. van
den derden amandel, waardoor de neusademhaling
belemmerd wordt; vaak gepaard met ooraandoeningen, doofheid en chronische keelontsteking.
ADENOMA, v. (gen.) kwaadaardig gezwel, bestaande uit vliesachtig weefsel, veelal in kanker overgaande.
ADEPT, m. (-en), ingewijde in de geheimen eener
kunst of wetenschap, eener sekte; beoefenaar
der alchemie.
ADER, v. (-en, -s), ook saamgetrokken AAR,
(aren), vliezigo buis in het lichaam van Menschen
en vele dieren waardoor het blood nit de verschillende lichaamsdeelen naar het hart terugstroomt; —
(plantk.) de fijnere vertakkingen der bladnerven;
nauwe doorgang in de aardkorst waaruit het water
opwelt, dat strekt om bronnen en putten to voeden; — kleine smalls stroompjes; — (fig.) bron (van
tranen, van den stroom der poezie, der wijsheid
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enz.); oorsprong, oorzaak : bromide?, dichtader; God
is aller dingen bron en cider; — (delfst.) een betrekkelijk lang en smal gedeelte aardkorst, dat erts of eene
andere delfstof bevat : gaudader; — bocbtige of
kronkelende streep in steen, hout of andere ye/ate
stoffen : fraai geaderd mariner; — in- of opgelegde
smalle reepjes verschillend gekleurd bout ter versiering aangebracht; — (electrotechniek) een met eene
isoleerende stof omgeven draad in een kabel.
ADERBREUK, v. (-en), (heelk.) uitzetting van de
aderen der zaadstreng; — uitstorting van bloed in
de hersenen (bij beroerte).
ADEREN, (aderde, heeft geaderd), (schild.beeldh.)
de aderen nabootsen.
ADERHOUT, o. draadsch bout.
ADERIG, bn. (-er, -st), vol aderen, geaderd.
ADERKNOBBEL, m. (-s), (heelk.) knobbelvormige
nitzetting van eene ader.
ADERLATEN, (heeft adergelaten), een mensch
of een dier door het openen van eene ader blood aftapp en .
ADERLATING, v. (-en), de daad van aderlaten,
veelal kortweg Wing genoemd; — (fig. en scherts.)
het afzetten of doen betalen van eene som gelds,
ADERLIJK, bn. (ontl.) aderlijk bloed, dat gedu- I
rondo zijn loop voor een deel van zijne voedende
bestanddeelen beroofd is en andere onbruikbare
stoffen heeft opgenomen.
ADERONTSTEKING, v. (-en ), (heelk.) etterige
ontsteking in eene ader.
ADERRIJK, bn. (-er, -st), vol aderen.
ADERSCHAAF, v. (...schaven), (schrijnw.) werktuig om de groeven uit to schaven tot het inleggen
van aderen vereischt.
ADER SLAG. m. (-en),( dicht.) het kloppen der slagaderen, beschouwd als blijk en voorwaarde van leven.
ADERSPAT, v. (-ten), uitzetting van aderen, door
bemoeilijking van het terugvloeien van het bloed
near het hart.
ADERSPATKOUS, v. (-en), gummikous gedragen
door wie aderspatten aan, de beenen heeft.
ADERSTEEN, m. (-en), het verharde in aderknobbels gestolde bloed.
ADERSTELSEL, o. (-s), stelsel van aderen.
ADERVLIES, 0. (...zen), (ontl.) het aderrijke vlies
in den oogbol.
ADERZAAG, v. (... zagen), zaagje waarmede men
de in to leggen aderen bewerkt.
ADHAEREEREN, ( adhaereerde, heeft goadhaereerd), aanhangen, aankleven; deelen (in het
gevoelen), zich vereenigen met (de zienswijze ); bij vallen, toestemmen.
ADHAERENT, bn. nauw verwant, samenhangend;
een geheel vormend met; onafscheidelijk verbonden
met; — m. (-en), toetreder; aanhanger; voorstander.
ADHAESIE, v. ook ADHESIE, (nat.) kracht
waarmede de moleculen van twee lichamen, elkander
trachten vast to houden; wel to onderscheiden van
eoltesie ; — aanklevingskracht; — erkenning van
een nieuwen staat van zaken; — toetreding (tot eene
overeenkomst enz .) ; — adhaesie betuigen, instemming betuigen ; — adres van adhaesie.
A DI, van den dag der maand (op wisselbrieven); — a ditto, van denzelfden dag.
ADIE, o. (-s), afscheidsgroet, laatst vaarwel.
ADIEU, (in de volkstaal wile, ado, ajuus, atjuus),
vaarwel.
ADIPATI, m. (-'s), (Ind.) ambtstitel, op êtSn na
hoogste titel van een inlandsch vorst op Java; bij
wijze van onderscheiding aan regenten toegekend;
Pangeran Adipati, titel van den troonopvolger in de
Vorstenlanden, terwijl de Rijksbestuurder daar
Radon Adipati hoot.
ADJECTIEF, o. (...ven), bijvoeglijk naamwoord.
ADJOURNEEREN, ook AJOURNEEREN, (adjourneerde, heeft geadjoumeerd), verdagen, nitstellen, verschuiven, schorsen (eene vergadering enz.).
ADJUDANT, m. (-en), officier van den staf, aan
vorstelijke personen eersbalve toegevoegd, of bij
eon hoofdofficier geplaatst om dozen in dienstzaken bij to staan; plaatselijk adjudant, officier den
plaatselijken commandant ter zijde gesteld; — (Ind.)
een oolevaarsachtige vogel, de maraboe.

ADMIRALITEIT.
ADJUDANT-ONDEROFFICIER, m. (-en), de
hoogste graad van onderofAcier.
ADJUDANTSPOST, m. (-en); ...PLAATS, v. (-en).
ADJUDICATIE, v. (-s, ...ten), gerechtelijke toewijzing van een eigendom.
ADJUDICEEREN, (adjudiceerde; heeft geadjudiceerd), gerechtelijk toekennen, toevvijzen; gunnen
(eene levering enz. bij aanbesteding).
ADJUNCT, m. (-en), ambtenaar, aan een hoogeren
toegevoegd om hem in zijne ambtsbezigheden bij
to staan en hem bij afwezigheid to vervangen.
ADMINISTRATEUR, m. (-s, -en), bestuurder,
beheerder; — (Ind.) bestuurder van eene ondememing, fabriek, enz.
ADMINISTRATEURSWONING, v. (-en).
ADMINISTRATIE, v. ( -s, ...tiön), bestuur, beheer; —
personen hiermede belast; — gebouw of lokaal
waar de administratie gevoerd wordt; — read van
administratie (van maatschappijen, nijverheidsondernemingen enz.), mad van beheer; — de administratie eener courant, het beheer, (ook) de
personen met de administratie belast, in tegenstelling van de redactie; — officier van administratie,
officier die belast is met de kleeding, voeding en
het betalen der soldij.
ADMINISTRATIEF, bn. wat op de administratie betrekking heeft; — administratieve betrekking,
bezigheden; — het administratief recht, recht dat de
verhouding tusschen regeering en onderdanen,
staatsgezag en geregeerden regelt, de wetten waaraan de overheid bij haar optreden tegenover de
burgers gebonden is; — de administratieve rechtspraak, de beslissing van geschillen uit het adm.
recht voortspruitende, of een adm. maatregel al of
niet terecht is genomen.
ADMINISTRATIEKANTOOR, o. (...kantoren),
kantoor van administratie; — bankiershuisgerechtigd
tot het afgeven van certificaten voor inschrijving
op het Grootboek der N. W. S.
ADMINISTREEREN, (administreerde, heeft goadministreerd), beheeren, waamemen; — besturen (eene
zaak voor een derde): een administreerend lichaam; —
toedienen van de genademiddelen der Katholieke
kerk, aan een zieke of stervende.
ADMINISTRATOR, m. (-en), geestelijk opperhoofd van een bisdom, die den bisschop vervangt.
1. ADMIRAAL, m. (-s, ...ralen), opperbevelhebber
eener oorlogsvloot,
2. ADMIRAAL, ook AMIRALA en AMERAAL,
m. (-s), (mew.) slagputs of emmer, gemaakt van
drie stukken geteerd zeildoek, door lijken aan
elkaar bevestigd die in een strop eindigen.
ADMIRAAL-GENERAAL, m. (-s-g,eneraal, admiralen-generaal), onder de Republiek het hoofd van
de vloot, zonder werkelijk to varen. De meesth stadhouders van Holland bekleedden doze waardigheid.
1. ADMIRAALSCHAP, o. (w. g.) waardigheid van
admiraal.
2. ADMIRAALSCHAP, v. (hist.) gewoon verdrag
van maatschap tusschen de reeders van versehillende koopvaardijschepen om gezamenlijk to zeilen
en elkander to bescherraen.
ADMIRAALSPOST, m. (-en), ...PENSIOEN, o.
(-en). post, pen.sioen van een admiraal.
ADMIRAALSSCHIP, o. (...schepen), het schip
waarop de admiraal zich bevindt en dat zijne viag
voert, ook : vlaggesehip.
ADMIRAALSVLAG, v. (-gen), de vlag die de
admiraal of de over een eskader bevelvoerende
vlagofficier van den top van een der masten laat
waaien; de admiraal voert de vlag van den grooten
mast, de vice-admiraal van den fokkemast, en de
schout-bij -nacht van den bezaansmast.
ADMIRAALVLINDER, m. (-s), ook ADMIRAAL,
een bijzonder fraaie dagvlinder (vanessa atalanta),
bruinzwart van kleur.
ADMIRAALZEILEN, met jachten, boeiers enz.
een gezamenlijken speeltocht doen, onder aanvoering van een verkozen admiraal en verdere bevelhebbers.
ADMIRALITEIT, v. (-en), het bewind en rechtsgebied over zeezaken, bijna uitsluitend gebruikt
als verkorting van

ADIVIIRALITEITSCOLLEGE.
ADMIRALITEITSCOLLEGE, o. (-s), een der
vijf colleges in de Republiek der Vereenigde Nederlanden, die onder het opperbewind van den Admiraal-generaal het bewind voerden over zeezaken,
enz. De vijf admiraliteiten waren : de admiraliteit
van de Maas, van Amsterdam, van Zeeland, van
Friesland en van het Noorderkwartier.
ADMIRALITEITSHOF, o. (...hoven), de admiraliteit als •gerechtshof zitting houdende.
ADMIRALITEITSKAMER, v. (-s), admiraliteitscollege. ADMIRALITEITSZAAK, v. (...zaken).
ADMIRANT, m. (-en), Spaansche vorm voor
admiraal : de admirant Mendoza.
ADMIRATIE, v. (-s), bewondering.
ADMISSIE, v. (...sien), toelating, vergunning;
—zijneadmso,
toelatingsexamen.
ADMISSIE-EXAMEN, o. (-s), toelatingsexamen.
ADMITTEEREN, (admitteerde, heeft geadmitteerd), toelaten, aannemen; toegang verleenen.
ADOLESCENTIE, v. de jongelingsjaren (van
15 tot 20 Aar).
A DONAL m. (Bijb.) naam waarmee de Israelieten
Jehovah aanduiden.
ADONIS, m. (-sen), de naam van den schoonen
jongeling in de Grieksche mythologie, die door
Venus hartstochtelijk bemind word; — (fig.) een
jongeling van zeldzame schoonheid; een pronker; —
een plantengeslacht (adonis) tot dezelfde familie
behoorende ale de ranonkels.
ADONISEEREN (zich), (adoniseerde zich, heeft
zich geadoniseerd), zich mooimaken, opschikken.
ADOPTEEREN, (adopteerde, heeft geadopteerd),
aannemen (ale kind); — beamen (eene meaning).
ADOPTIE, v. het ale kind aannemen.
ADOPTIEF, bn. aangenomen ale kind.
ADORABEL, bn. aanbiddelijk, hoogst beminnelijk.
ADORATIE, v. (-s), aanbidding, vereering, huldiging, enz. van pasverkozen pausen vanwege de
kardinalen.
ADOREEREN, (adoreerde, heeft geadoreerd),
aanbidden, vergoden.
ADOSSEEREN, (adosseerde, heeft geadosseerd),
(krtgsk.) een leger door een terrain, een voorwerp
(b.v. een bosch) in den rug dekken.
ADRENALINE, v. (gen.) eon product der bijnieren, dat de hartfunctie aanzet en de bloedvaten
doet samentrekken : de chirurgie heeft in de adrenaline een prachtig middel gevonden om tegelijk pijnloos
en bloedloos te opereeren (in vereeniging met cocaine).
ADRES, o. (-son), aanduiding van naam en
woonplaats van iemand; opschrift eener enveloppe; — cadres van adhaesie, geschrift waarbij
instemming betuigd wordt met een verzoek of een
voorstel; — verzoek, betoog, verklaring van gevoelens enz. tot eene bevoegde macht gericht :
een adres aan den koning, aan de Tweede Kamer
enz.; — cadres van antwoord (op de troonrede).
ADRESBEWEGING, v. de poging om door het
inzenden van een gemeenschappelijk adres instemming of afkeer to betuigen met een voorstel, een
verzoek enz. (Xi een regeeringscollege).
ADRESBOEK, o. (-en), boek bevattende den
naam, het beroep en de woonplaats van de ingezetenen eener stad, van eene stadswijk, van de
leden eener godsdienstige gemeente, enz.
ADRESDEBAT, o. (-ten), de debatten naar
aanleiding van de troonrede; ...KAARTJE, o. (-s),
vermeldende den naam van den persoon en zijne
woonplaats, of den naam van een handelshuis en
de plaats wear kantoor of Winkel gehouden wordt.
ADRESKANTOOR, o. (...toren), kantoor wear
men inlichtingen betreffende het huren van huizen,
dienstboden, enz. verkrijgen kan; verhuurkantoor.
ADRESSANT, m. (-en), ADRESSANTE, v. (-n),
die zich met een adres of request tot de bevoegde
macht wendt of gewend heeft.
ADRESSCHRIJVER m. (-s), schrijver van adresson voor eene groote firma; ook iem. die tegen
betaling voor minder ontwikkelden adressen, requesten enz. opstelt.
ADRESSEEREN, (adresseerde, heeft geadresseerd), het adres schrijven op : een brief wiresseeren; jets clan iem. adresseeren, er zijn adres op
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ADVOCAATJE.

schrijven of bijvoegen; — zich aan iem. adresseeren,
zich tot iem. wenden; — een adres bij autoriteiten
inzenden.
ADRESSTROOK, v. (-en), smal papier waarop het
adres voor couranten, boeken geschreven wordt.
AD SISTENT, Zie ASSISTEN T; (R. K.) hulppriester die nog geene vaste aanstelling ale kapelaan
ontvangen heeft.
ADSPIRANT, enz. Zie ASPIRANT enz.
ADSTRINGEEREND, bn. (geneesk.) adstringeerends middelen, samentrekkende artsenijen.
ADSTRINGENTIA, my. adstringeerende middelen.
ADSTRUCTIE, v. staving, nadere toeliehting :
tot adstructie zijner beweringen zeide hij hetvolgende.
ADVENANT, naar advenant, in evenredigheid,
in overeenstemming met het vorige; in de spreektaal : na venant.
ADVENT, m. (R.-K.) (woordelijke beteekenis :
nadering, naderende komst (des Heeren)) : de besloten tijd van voorbereiding voor het Kerstfeest;
de vier weken voor Kerstmis.
ADVENTZONDAG, m. (-en), een der vier Zondagen van den Advent.
ADVERBIAAL, bn. als een adverbium, bijwoordelljk.
ADVERBIUM, o. (adverbien), bijwoord.
ADVERSARIA, ADVERSARIEN, my. aanteekeningen van verschillenden aard, mengelwerk;
boek daartoe bestemd.
ADVERTEEREN, (adverteerde, heeft geadverteerd), bekendmaken, berichten, kennis geven( door
dagbladen, achter in tijdschriften, op advertentiezullen. enz.).
ADVERTENTIE, v. (-5, ..., len), aankondiging,
bekendmaking (in eene krant, achter in een tijdschrift, enz.) ...BLAD, o. (-en); ...BLAADJE,
o. (-s); ...BUREAU, o. (-'s), het bureau van een
advertentieblad; ...COLPORTEUR, m. (-s), iem.
die advertenties tracht geplaatst to krijgen;
...KOSTEN, m. mv. tegen advertentiaosten terug
te bekomen.
ADVIES, o. (...zen), bericht, mededeeling; raa,dgeving, raad; - mooning, gevoelen (op verzoek
schriftelijk of mondeling medegedeeld); advies inwinnen, vragen; — van advies dienen, toelichting,
raad, voorlichting geven; — om consideratie en
advies, ook : om bericht en advies aan een persoon
of college zenden, om het oordeel en de gronden
daarvan to vernemen; — (handel) bericht, kennisgeving van den trekker aan den betrokkepe, dat
MI een wissel op hem heeft afgegeven : volgens,
under, met of zonder advies (op een wissel).
ADVIESBARK, v. (-en), kleiner snelvarend
oorlogsvaartuig, aan grootere schepen toegevoegd
om berichten of lastgevingen over to brengen, of
wel, verkenningen to doen. ADVIESBOOT, v. (-en).
ADVIESJA CHT, o. (-en). Zie ADVIESBARK.
ADVISEEREN, (adviseerde, heeft geadviseerd),
advies geven, als deskundige lets als an gevoelen
opgeven, raden voorlichten ; — (handel) advies
geven . -- te adviseeren dienstbrief, aanteekenen.
ADVISEUR, m. (-5, -en), voorlichter, raadgever,
inz. in rechtszaken; — (R.-K.) geestelijk adviseur eener
vereeniging, raadgever in gewetenszaken.
ADVOCAAT, m. ( ...eaten), rechtsgeleerde; (zegsw. )
spreken als een advocaat, gevat en wel bespraakt
zijn; — liven als een advocaat, gevat liegen ; —
(Zuidn.) rekenen, schrijven als een advocaat, zeer
goad rekenen, schrijven ; — hij is een goede advocaat
voor verloren zaken, hij kan zeer goad zijn woord
doen, west zijne meaning wel ingang to doen yinden; — een advocaat van kwade zaken, iem. die
verkeerde handelingen tracht te verdedigen; —
(R.-K.) advocaat des Duivels, zie Duivelsadvocaat; —
advoeatenborrel.
ADVOCAAT-GENERAAL, m.(advocaten-generaal), de tweede ambtenaar van het Openbaar
Ministerie bij een gerechtshof of bij den Ho en
Raad, de substituut van denprocureur-generaal.
ADVOCAATJE, o. (-s), eene kleine, jon ge, of min
bekende advocaat; — (gemeenz.) eenglaasje advocatenborrel.

ADVOCATENBORREL.
ADVOCATENBORREL, m. (meestal ADVOCAAT
genoemd), brandewijn vermengd met eieren, suiker
en geraspte notemuscaat.
ADVOCATENRAMER, v. vereeniging van advoeaten, die meestal eenmaal per week zitting houdt,
om onbemiddelden kosteloos rechtskundig advies
te verstrekken.
ADVOCATENSTREEK, m. (...streken), slimme
streek, listige handeling.
ADVOCATERIJ, v. schertsende of minachtende
benaming voor het beroep van advocaat; — listige
handelwijze om zich uit eene ongelegenbeid te redden of aan eene verplichting to onttrekken.
AEGIR, m. (In de Noorsche myth.) de god der
wereldzee, gehuwd met Ran, eene afschuwelijke
reuzin, die de drenkelingen in haar rijk opnam. Hun
8 dochters waren de Golfmaagden of Golfnimfen :
Wilhelm II componeerde een rang aan Aegir.
AEOLUS, m. de God van den wind.
AEOLUSHARP, v. (-en), windharp, ooh; : A eooleche harp, (zeker muziekinstrument).
1. AEQUAAL, bn. gelijk, evemedig.
2. AEQUAAL, v. eene orgelstem van acht voet.
AEQUATIE, v. (-s,...tien ), vergelij kin g: — aequatieuurwerk, werktuig ter bepaling van den waren en
middelbaren zonnettjd.
AEQUATOR, m. evennachtslijn, evenaar, linie.
AEQUATORIAAL, o. (...alen), astronomisch werktnig : een kijker waarmee de declinatie van hemellichamen wordt bepaald.
AEQUATORIAALSHOOGTE, v. verheffing van
den aequator haven den horizon.
AEQUATOMAALSTROOM, in. gedeelte van den'
grooten zeestroom, die tusschen Afrika en Amerika
dwars door den Atlantischen Oceaan beenloopt.
AEQUILIBR1ST, m. (-en), kun ptenmaker, inz. in
het bewaren van bet evenwicht in moeilijke standen.
AEQUINOCTIAALSTORMEN, m. m y. stormen gedurende of kort na den tijd der dag- en nachteveningen.
AEQUINOCTIUM, o. dag- en nachtevening.
AEQUIVALENT, o. (-en). Zie EQUIVALENT.
AERA, v. (-'s), tijdrekening, jaartelling; tijdperk.
AERODROOM, o. (...dromen), vliegperk, vliegterrein.
AERODYNAMICA, v. leer van de beweging en
drukking der lucht.
AEROGRAPHIE, v. luchtbeschrijving.
AEROLIET, m. (-en), lucht-, meteoorstaer.
AEROLOGIE, v. leer van de dampkringslucht
(nit een geneeskundig oogpunt).
AEROMETEOREN, m. my. zekere luchtverschij nselen.
AEROMETER, m. (-s), luchtmeter (toestel);
...METRIE, v. luchtmeetkunst.
AERONAUT, m. (-en), luchtschipper; ...NAUTIEK, v. kunst om luchtballons en vliegmachines
te vervaardigen en to besturen.
AERONAUTISCH OBSERVATORIUM, o. ( -s), installing voor het onderzoek der hoogere luchtlagen
door middel van ballons en vliegers.
AEROPHOON, v. (...onen), werktuig tot vergrooting van de draagwijdte der menschelijke stem (uitvinding van Edison), eene soort van trompet, waarin
vliezen in trilling gebracht worden.
AEROPLAAN, v. (...planen), vliegmachine.
AEROSCOOP, o. (...scopen), apparaat om te
onderzoeken, of de lucht vi ij van stofdeeltjes is.
AEROSTAAT, m. (...staten), luchtschip, luchtbol.
AEROSTATIEK, ...STATICA, v. leer van het
evenwicht van gassen.
AEROTHERAPIE, v. behandeling van ziekten
met verdunde of samengeperste lucht.
AEROTROPISME, o. neiging der groeiende planten om zich to ontwikkelen in de richting van zuurstofrijkere lucht.
AESCULAAP, m. (myth.) de god der geneeskunst; — (...lapen), (scherts.) geneesheer.
AESTHETICA, AESTHETIEK, v. schoonheidsleer, leer van het gevoel en den smaak.
AESTHETISCH, bn. met de waarneming van
het schoone in betrekking staande : aesthetische
aandoeningen; aesthetisch gevoel.
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AFBEELDSEL.
AESTUARIEN, my. trechtervormige verwijdingen aan den mond der rivieren.
AETHER, m. bovenlucht; (in de oudheid) door
de goden ingeademde hemellucht; — fine, stark
riekende en stark smakende doorzichtige, licht
ontvlambare vloeistof; — veronderstelde midden ',tot die de geheele wereldruimte doordringt : warmte
en Licht verschillen alleen in graad : beide zijn aethertrillingen.
AETHERISCH, bn. (fig.) hemelsch; — snel verdampend, dus stark riekend : aetherische olie.
AETIOLOGIE, v. leer van de oorzaken der ziek ten; (in 't algemeen) leer der oorzaken.
AETHYL, o. radicaal van den aether, de grondbtof der aetherverbindingen.
AF, bw. geeft eene verwijdering to kennen bij
werkw. van beweging :
hij kwam juist van de plaats des onheils af, (af
versterkt het begrip door van uitgedrukt); — alien
af, (in tooneelstukken) verwijderen zich van het
tooneel; — hoeden af ! afgenomen, afgezet; —
af en aan, heen en weer; — af en aan zeilen, houden, (zeew.) op dezelfde plaats heen en weer zeilen; —
af en toe, nu en dan, van tijd tot tijd;
eene richting naar beneden : den berg, heuvei,
de trap af; — berg op, berg at; trap op, trap af;
—en verwijderng,scheidngbijwerkw.van
rust : ik ben gelukkig nu van hem af, van hem verwljderd, (fig.) heb nets met hem to maken, behoef
hem niet meer to helpen; — de aardigheid is er af,
het levert Beene aardigheid meer op; — van zijne
vrouw af zijn, van elkander af zijn, gescheiden
zijn;
ik zit twee banken van hem af, verwijderd; —
daar wit ik af zijn, ik ka,n het niet met juistheid
zeggen, dat durf ik niet beslissen; — hij is al lang
minister af, al lang afgetreden;—
wel, goad, beter, slecht enz. af zijn, tengevolge van
zekere omstandigheden in een goeden, beteren of
slechteren toestand, verkeeren; — af zijn, afgemat
zijn naar lichaam en geest, (bekaf, doodaf); — af
geweest zijn, zijn gevoeg gedaan hebben; —
afgemaakt, afgewerkt zijn: is uw werk al af; !
afgesprongen, afgebroken zijn : het engagement is
af, het is af met hen; — hij deed het op de minuut
af, geen oogenblik to vroeg of to laat; — er weinig
van verschillen : dat is bij zwart af.
AFBAARDEN, (baardde af, heeft afgebaard),
(scholpdieren, oesters enz.) ontdoen van den baard;
— (metaalg.) kogels, letters afbaarden, ze ontdoen
van het oVertollige metaal dat er aau vastzit; —
stukjes seep afbaarden, de randen van de geperste
stukjes afsnijden; — (Zuidn.) ruw of grof dorschen.
AFBAARDING, v.
AFBABBELEN, (babbelde af, heeft afgebabbeld),
al babbelende afhandelen : konden we alter ears op
ons gemak of babbelen; — wat hebben ze veel af te babbelen ! zeer veal to babbelen, bepraten hebben.
AFBAKENEN, (bakende af, heeft afgebakend),
door bakens do grenzen aanduiden : een stuk land,
eene jacht afbakenen; — de plaats, de richting van
een uit to voeren work door bakens aangeven, oak
uitsteken genoemd : een tramweg, een kanaal albakenen; — de ondiepten en banken in een vaarwater door bakens aanwijzen, betonnen : (zeew.)
een vaarwater afbakenen; — (fig.) nauwkeurig bepalen : iemands macht afbakenen; — de leerstof
afbakenen. AFBAKENING, v. (-en).
AFBEDELEN, (bedelde af, heeft afgebedeld),
bedelende, nederig om iets verzoeken, afsmeeken :
eene gunst, een geschenk afbedelen.
AFBEELDEN, (beeldde af, heeft afgebeeld), iem.
of iets door beeld, teekening, schilderij enz., ook
door houding en gebaren zichtbaar voorstellen : de
Gerechtigheid wordt afgebeeld als eene geblinddoekte
vrouw met weegschaal en zwaard; (fig.) schetsen, voorstellen, beschrijven.
AFBEELDING, v. (-en), het afbeelden; beeld van
iets dat in de werkelijkheid of in de gedachte bestaat; duidelijke en levendige beschrijving van jets,
zinnebeeldige voorstelling van lets. Albeeldinkje,o. (s).
AFBEELDSEL, o. (-5, -en), beeld van iets dat in de
werkelijkheid best,aat, portret.

AFBELLEN.
AFBELLEN, (belde af, heeft afgebeld), personen
welke boven zijn, doen afkomen door te bellen; —
door bellen het sein van vertrekken geven (voor
spoortreinen en stoombooten); — voor de laatstemaal
bellen; — door bellen to kennen geven, dat het telefonisch gesprek is afgeloopen.
AFBETALEN, (betaalde af, heeft afbetaald),
afdoen, geheel voldoen; (ook) in mindering betalen
op eene schuld of rekening : hoeveel is er op die
schuld afbetaald I; — (scheeps- en krijgsvolk) met
geheele betaling van het verschuldigde uit den
dienst ontsiaan. AFBETALING, v. (-en), op afbetaling koopen, leveren.
AFBETALINGSCONTRACT, o. (-en), contract
waarbij men volgens het afbetalingsstelsel koopt.
AFBETALINGSMAGAZIJN, 4 o (-en), magazijn
wear men volgens het afbetalingsstelsel koopen kan.
AFBETALINGSSTELSEL, o. (-s), stelsel waarbij
de kooper in termijnen de koopsom afbetaalt, maar
de verkooper blijft, zoolang nog niet alles afbetaald
,
is, eigenaar van het verkochte.
AFBETTEN, (bette at, heeft afgebet), met een
natten doek of eene natte spons voorzichtig schoonwasschen (eene wonde), wegwasschen (otter, bloed).
AFBETTING, v. (-en).
AFBEUKEN, (beukte af, heeft afgebeukt), (gemeenz.) afrossen, afranselen; — de afgebeukte Mel,
de zwaar geteisterde en daardoor onbruikbare kiel.
AFBEULEN, (beulde af, heeft en is afgebeuld),
(fig.) meedoogenloos door zwaren en langdurigen
arbeid of overgroote inspanning geheel afmatten :
een paard, zijn lichaam, zich of bellen.
AFBEUREN, (beurde af, heeft afgebeurd), een
zwaar voorwerp van een ander atnemen, aflichten.
AFBIDDEN, (bad al, heeft afgebeden), iets
(kwaads) door bidden afwenden of trachten af to
wenden: den toorn des hemels, eene ramp of bidden; —
lets (goods) door bidden van iem. verwerven; — zij
drukte het afgebeden wicht aan 't harte, het innig
geliefde kind; — ten einde bidden : zijn rozenkrans
afbidclen. AFBIDDING, v.
AFBIJTEN, (beet af, heeft afgebeten), met de
tanden afsnijden en wegnemen : de punt van eene
sigaar, ook de sigaar afbijten; — het spits afbijten,
zich aan het grootste gevaar, of aan de aerate en
grootste onaangenaamheden eener onderneming
blootstellen; — iem. het spits laten afbijten, het
grootste gevaar op hem laten aankomen ; — zijne
woorden afbijten, ken afbijten, ze niet, of nauwelijks
geheel uitspreken; — (boekdr.) afgebeten woorden,
afgebeten repels, die niet of niet geheel zijn afgedrukt;
— iem. afbijten, afsnauwen.
AFBIKKEN, (bikte af, heeft afgebikt), met een
bikijzer oude kalk van metselsteenen, ketelsteen
nit een stoomketel enz. verwijderen. AFBIKKING, v.
AFBILJOENEN, (biljoende af, heeft afgebiljoend),
(timm.) een balk, rib, paal enz. in de lengte van de
scherpe hoeken of kanten ontdoen.
AFBINDEN, (bond af, heeft afgebonden), losbinden; — de schaatsen afdoen en eindigen met rij den; —
(heelk.) een gewas, een gezwel, eene wrat of bidden,
den toevoer van voedende bestanddeelen door het
blood afsnijden, door er een band om to leggen en
dien stiff toe to halen; — mijn been is afgebonden,
gevoelloos geworden, doordat de kouseband to nauw
zat; — (heelk.) eene ader afbinden, het uiteinde
eener afgesneden ader toebinden.
AFBLAASKRAAN, V. (...kranen), (stoomw.)
kraan van een stoomketel, waardoor bij het afblazen
de stoom en het water uitgelaten worden.
AFBLAASPIJP, v. (-en), (stoomw.) pijp tot afvoer
van den stoom en het water bij het afblazen.
AFBLADDEREN, (bladderde af, is afgebladderd),
van eene ergens opgebrachte laag bij kleine stukjes
loslaten : de kalk, de verf bladdert af.
AFBLADEN, (blaadde af, heeft afgeblaad),
(tuin.) gedeeltelijk van bladen ontdoen (int. van
kool).
AFBLADEREN, (bladerde af, heeft en is atgebladerd), van bladeren ontdoen, afschilferen: de
afgebladerde lei. AFBLADERING, v. (-en).
AFBLAKEN, (blaakte af, heeft afgeblaakt),
(dicht.) afblakeren.
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AFBRAAK.
AFBLAKEREN, (blakerde af, heeft afgeblakerd),
door blakeren, zengen of schroeien, verbranden en
daardoor wegnemen (verf van eene deur, enz.).
1. AFBLAREN, blaarde af, is afgeblaard), blaren
vormen en daardoor allengs loslaten en afvallen :
de deur begint af te blaren.
• 2. AFBLAREN, Zie AFBLADEREN.
AFBLAZEN, (blies af, heeft afgeblazen), door
blazen verwijderen: het stof van de tafel, ook : de
lafel afblazen; — (stoomw.) den stoom afblazen, door
de veiligheidsklep laten ontsnappen: — den ketel
afblazen , den stoomketel reinigen door er het vuile
water, door het drukken of blazen van den stoom,
uit to drijven; — (art.) een kanon afblazen, met
los kruit afschieten om het schoon to houden; —
(mil.) blazen op den hoorn of de trompet, ale sein
om in to rukken; — den aftocht blazen. AFBLAZING, v.
AFBLUVEN, (bleef af, is afgebleven), (van pers.)
van iem. of lets, of van eene bepaalde plaats verwijderd blijven : Mill van mijne kamer af I; dat slot
kan er (n.l. van het opstel) wet afblijven; — van
iem. afblijven, hem niet aanraken om hem Teed to
doen, hem ongemoeid laten; (bij uitbr.) geen kwaad
van hem zeggen; — van iets afblijven, er zich niet
mede inlaten; — de mantel kan wel afblijven, behoeft
niet aan; — het engagement is tech afgebleven, het
kwam niet weer aan.
AFBLOKKEN, (ZICH), (blokte zich af, heeft zich
afgeblokt), zich afmatten en uitputten door zware
en vermoeiende studio : zich voor een examen af blokken; — zeer veal blokken, inspannend studeeren.
AFBOD, o. (w. g.) bij opbod of bij afbod, afmijning.
AFBOEKEN, (boekte af, heeft afgeboekt), alles
boeken wat er to boeken valt.
AFBOENEN, (boende af, heeft afgeboend), door
boenen of schrobben schoonmaken : den vloer, de
potten of boenen; — ales boenen wat er to boenen
valt; — (fig.) als hil weer komt, zal ik hem wel afboenen, wegjagen, de deur wijzen, — ook : onderkruipen. AFBOENING, v. (-en).
AFBOETEN, (botste af, heeft afgeboet), (eene
zonde, schuld) door berouw of boetedoening uitwisschen; — geheel en al, volkomen boeten: die netten
hebben we afgeboet, geheel hersteld. AFBOETING, v.
AFBONKEN, (bonkto af, heeft afgebonkt), (veend.)
de bovenste onbruikbare veenlaag bij bonken (groote
brokken) afsteken en wegnemen. AFBONKING, v.
AFBONZEN, (bonsde af, heeft eh is afgebonsd),
naar beneden bonzen; — bonzend naar beneden storten.
AFBOOMEN, (boomde af, heeft en is afgeboomd),
(een vaartuig) door boomen, door duwen met den
boom van lets verwijderen; — de schuit boomde al
af, vertrok reeds; — door middel van een sluitboom
afsluiten; — (dicht.) afsluiten, ontoegankelijk maken.
AFBORGEN, (borgde af, heeft afgeborgd), iets
van iem. borgen, ter leen bekomen. AFBORGING:
v. (-en).
AFBORSTELEN, (borstelde at, heeft afgeborsteld), met een borstel wegnemen (stof, veil enz.),
of schoonmaken, reinigen (kleederen, schoenen,
meubels, eon paard). AFBORSTELING, v. (-en).
AFBOTSEN, (botste af, heeft afgebotst), met geweld afstuiten.
AFBOTTELEN, (bottelde af, heeft afgebotteld),
(wijn, bier enz.) in fiesschen of kruiken aftappen;
ook : een vat afbottelen.
AFBOTTEN, (het botte af, is afgebot), (Zuidn.)
afbotsen, (fig.) geen .indruk maken op.
AFBOUW, m. ontginning : met den of bouw eener
mijn beginnen.
AFBOUWEN, (bouwde af, heeft afgebouwd), (van
gebouwen) ze voltooien, afwerken, den bouw ten
einde brengen; — (mijnw.) eene mijn afbouwen. ten
einde toe ontginnen, uitputten; — eene afgebouwde
kolenmijn, uitgeput en verlaten.
AFBOUWHOOGTE, v. (mijnw.) de afbouwhoogte
deter ader is 250 M. boven het grondwaterniveau, de
hoogte waarop daze ader ontgonnen wordt.
AFBRAAK, v. oud hout, oude steepen (van een
huis enz. dat afgebroken of verbrand is); pain;
— een huis voor afbraak verkoopen, verkoopen om
gesloopt to worden.

AFBRAAKKOOPER.
AFBRAAKKOOPER, m .(-s ), opkooper van afbraak.
AFBRAND, m. (nat.) laag oxyde die zich bij het
verhitten van metaal enz. aan zijne oppervlakte
vertoont.
AFBRANDEN, (brandde af, heeft en is afgebrand),
door to verbranden van jets weggenomen worden ;
er is een auk van den stok afgebrand; — door to
branden kleiner of minder worden: de kaars is maar
weinig afgebrand; — door brand vernietigd, vernield, verwoest worden (van gebouwen) : de kerk
is afgebrand; — eene deur afbranden, de verf ervan
we branden — ten tweeden male vertinnen; —
(vuurwapenen) afschieten, afvuren; — door branden
kapot maken : een draad afbranden;
schuren enz. afbranden, door brand vernietigen, verwoesten enz .; — (fig.) een land afbranden, to vuur en
to zwaard verwoesten. AFBRANDING, v. (-en).
AFBRANDSEL, o. (smidst.) hetgeen van het ijzer
door het gloeien en smeden verloren gaat, er als
't ware afbrandt, hamerslag.
AFBRASSEN, (braste af, is afgebrokt), (zeew.) de
brassen aanhalen om de zeilen to doen volstaan,
en zich to verwijderen; wegzeilen; zijn koers
vervolgen, na bijgedraaid to zijn; — zich uit de
voeren maken.
AFBRASSER, m. (-s), arbeider in eene suikerraffinaderij.
AFBREIEN, (breide af, heeft afgebreid), breiende
afmaken, voltooien: eene kous, een net of breien; — al
de steken van eene naald breien : drie naalden afbreien; eenige steken van eene naald op de volgende breien.
AFBREKEN, (brak af, heeft en is afgebroken),
door breken scheiden of afzonderen : een tak van
den boom, eene bloem afbreken; — door broken zich
scheiden of afzonderen van het overblij vend gedeelte:
de punt brak van den stok af; — broken, verbroken
worden : de stok brak bij het ondereind af; —
(krijgsw.) een peloton, eene sectie rotten afbreken,
smaller maken, in frontbreedte laten verminderen;
— (fig.) den draad (van een geschiedverhaal) afbreken,
Diet vervolgen; — woorden afbreken, (aan bet elude
van', eon regel); plotseling doen ophouden : eon,
verhaa/, eene briefwisseling, onderhandeling, enz. afbroken; — ophouden to spreken of to schrijven
bier brook ik af (t. w. mijn brief); — (timmer- en
metselwerk) verbreken door de deelen uit elkander
to nemen een huis enz. afbreken; — (fig.) een
leerstelsel, eene theorie afbreken, het ongegronde of
onzekere ervan aantoonen; — een boek afbreken,
zeer ongunstig beoordeelen, zonder het goede to
waardeeren : afbrekende critiek; iem. afbreken,
zijne tekortkomingen breed ultmeten; — het tot
stand gebrachte vernietigen : de een breekt af, wat
de ander opbouwt.
AFBREKER, m. (-5), iem. die afbreekt. AFBREEKSTER, v. (-5). AFBREKING, v. (-en).
AFBREKINGSTEEKEN, o. (-s), teeken dat een
woord afgebroken is (op het einde van een regel);
ook aanduiding eener afkorting.
AFBRENGEN, (bracht af, heeft afgebracht), van
eene plaats verwijderen; — een vaartuig afbrengen,
vlot maken, in dieper water brengen; — iem. van
den goeden, slechten weg afbrengen, dien doen verlaten; — het gesprek van iets afbrengen, op een
ander onderwerp brengen; — het leven er afbrengen,
zijn leven redden of behouden; — het er good afbrengen, er goed, zonder schade of nadeel afkomen;
(ook) eene zaak tot een goed einde brengen; naar
beneden brengen; — rondhout afbrengen, van de
plaats waar het in 't twig behoort, naar beneden
brengen; stroomafwaarts voeren; — (gew.) naar
het schip brengen.
AFBRENGER, m. (-s). AFBRENGING, v. (-en).
AFBRENGSTER, v. (-s).
AFBREUK, v. schade, nadeel : iem. afbreuk doen
in zijne nering, in zijne eer, hem die gedeeltelijk
doen verliezen; — den vijand afbreuk doen, schade
berokkenen; — dat doet goon afbreuk aan zijne
verdiensten, vermindert die niet.
AFBRIJNEN, (brijnde af, heeft afgebrijnd), van
brijn (zoutwater, pekel) ontdoen; — (stoomw.)
den ketel afbrijnen, het bovenste, meer zout bevat-
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AFDEELING.
tende water uit den stoomketel laten wegvloeien.
AFBRIJNING, v.
AFBRODDELEN, (broddelde af, heeft afgebroddeld), (inz. vrouwelijke handwerken) slordig en
slecht afwerken, afknoeien.
AFBROKKELEN, (brokkelde af, heeft en is afgebrokkeld), aan kleine brokjes van iets afbreken,
kleine brokken loslaten : de muur, het plafond brokkelt af; — de prijzen brokkelden af, worden voortdurend minder. AFBROKKELING, v. (-en).
AFBROKKEN, (brokte af, heeft en is afgebrokt),
(dicht.) afbrokkelen; broksgewijze (doen) afvallen.
AFBRUIEN, (bruide af, heeft en is afgebruid),
met drift en geweld naar beneden werpen : iem. de
trapper afbruien; plotseling naar beneden vallen:
hij bruide de trap af.
AFBUIEN, (buide af, is afgebuid), (vooral bij
zeelieden) als het weer wat afgebuid is, als het onstuimige weer voorbij is.
AFBUIGEN, (boog heeft en is afgebogen), door
buigen van lets anders verwijderen (een tak van
den boom); — (dicht.) nederwaarts buigen; — den
geleiclraacl afbuigen, ter zijde buigen; die spoorlijn
buigt Mer af, neemt Kier eene andere richting aan.
AFBUITELEN, (buitelde af, heeft en is afgebuiteld), aftuimelen : hij buitelde van de trap af; buitelend afspringen (van eene hoogte).
AFDAK, o. (...daken), afhellend dak tegen een
muur of gebouw aangebracht boven eene open
ruimte om die tegen den regen to beschutten; —
(Z. A.) open wagenhuis, open schuur onder een
gewoon of plat dak; (wapenk.) flguur, inz. in
Poolsche wapens. Afdakje, o. (-5).
AFDAKKING, v. (-en), (w. g.) (vestingb.) hellend
bovenvlak eener borstwering, Fr. plow*.
AFDALEN, (daalde af, is afgedaald), langzaam
en bedaard naar beneden gaan : van een berg afdalen; — (mil.) in de gracht afdalen, bij de belegering eener vesting tot in de gracht vooruitgaan; — van God daalt al het goede af, komt op
aarde; — in stand, rang of vermogen verminderen:
door zijn slecht gedrag is hij tot den laagsten rang
afgedaald; — tot iem. afdalen, zich gemeenzaam betoonen jegens iem. die lager in rang of stand is;
— de onderwijzer moot tot zijne leerlingen afdalen,
de redenaar tot zijne toehoorders, zich in zijn spreken
en schrijven naar hunne bevatting richten ;
ielfs de bijzonderheden,
—toinbjzderhafl,
het onbeduidende behandelen; — afstammen : de
afdalende lijn of line, ook neerdalende en neergaande
lijn genoemd. AFDALING, v. (-en), de daad van
afdalen; — (mil.) gang waardoor men in de gracht
afdaalt.
AFDAMMEN, (damde af, heeft afgedamd), door
een dam of didk afsluiten (eene sloot, een kanaal)
of afleiden (het water). AFDAMMING, v. (-en).
AFDANKEN, (dankte af, heeft afgedankt), uit
den dienst ontslaan (werklieden, krijgs- en scheepsyolk); — (mil.) de manschappen afdanken, laten
inrukken; — (fig.) buigen gebruik stellen (een kleed
enz.); onttakelen, afkeuren (een schip); iets
afschaffen paard en rijtuig afdanken; — dank
betuigen (aan de aanwezigen bij eene begrafenis)
voor hunne tegenwoordigheid. AFDANKING, v.
(-en).
AFDANSEN, (danste af, heeft en is afgedankt),
ten einde toe dansen; — den dans eindigen; iem.
moe maken of afmatten door lang met hem to dansen; zeer veel dansen : zij he,bben vanavond wet
afgedankt; — zijne schoenen afdansen, verslijten
door dansen.
AFDEELEN, (deelde af, heeft afgedeeld), in
deelen scheiden die Loch in onderling verband blij ven bestaan : eene moat in centimeters afdeelen; —
(gew.) den erfgenambn een gedeelte der erfenis
(waarop ze meestal nog geen recht hebben) geven:
die weduwe heeft den kinders den halven boedel
afgedeeld.
AFDEELING, v. (-en), verdeeling, indeeling; ook :
hootdstuk, paragraaf; — (toonk.) moor op zich zelf
staand gedeelte van een muziekstuk, door eene
langere rust van het volgende gescheiden; — vereeniging van personen die een deel uitmaken van

A FDEELINGS-CHEF.
eene grootere vereeniging : de vereeniging „ Volksonderwijs" telt vele afdeelingen; — een der onderdeelen van een departement van algem. bestuur,
met de behandeling eener bepaalde soort van zaken
belast; — sectie bij de yolk vertegenwoordiging; —
(1crijgsw.) een bepaald gedeelte manschappen; —
(zeew.) divisie. Afdeelinkje, c. (-s).
AFDEELINGS-CHEF, m. (-a), die aan het hoofd
eener afdeeling van bestuur staat; ...ONDERZOEK, o. onderzoek in de section (bij de volksvertegenwoordiging); ...OVERSTE, m. (-n), (Zuidn.)
afdeelingschef.
AFDEINZEN, (deinsde af, is afgedeinsd), achteruitgaan, wijken (uit vrees, schaamte); — (mil.)
plotseling genoodzaakt zijn af to trekken; —
schijnbaar terugwljken (van eene kust, een land);
(dicht.) ook AFDEIZEN. AFDEINZING, v. (uit
vrees, schaamte).
AFDEKKEN, (dekte af, heeft afgedekt), villen
(dieren die niet geslacht zijn), koudslachten; — de
tafel afnemen; — de rieten dekken afnemen: de bloembollen worden afgedekt; — (bouwk.) (van een muur)
dien aan de bovenzijde met eene rollaag bedekken; —
het dak of dek (eener schnur) afmaken; — het
dekken (der tafel) ten einde brengen; — afrossen :
hij werd deerlijk afgedekt.
AFDEKKER, m. (-s), vilder, koudslachter. AFDEKKERIJ, v. (-en), beroep, de werkplaats van
een vilder. AFDEKKING, v. (-en).
AFDELVEN, (dolf af, heeft afgedolven), afgraven : de vlakte bij Petten is een in vroegeren tijd
afgedolven land.
AFDENKEN, (dacht af, heeft afgedacht), veal
nadenken; — zich afdenken, zich atmatt;:n door
ingespannen denken.
AFDIJKEN, (dijkto at, heeft afgedijkt), een land
door middel van een dijk afsluiten. AFDIJKING,
v. (-en), het afdijken; de afsluitingsdijk.
AFDINGEN, (dong af, heeft afgedon.gen), minder
bieden dan gevraagd wordt; (zegsw.) teat men afdingt, is het eerst betaald; — hij loot niet aidingen,
verkoopt tegen vaste prijzen; — daar valt niets op
af to dingen, daar valt niets aan to veranderen,
(ook) dat is uitstekend in orde, dat moot men
gaaf toestemmen.
AFDINGER, m. (-s). AFDINGSTER, v. (-s).
AFDOEN, (deed at, heeft afgedaan), kleedingstukken, sieraden enz. van het lijf doen, afleggen; —
van den prijs lets afdoen, den prijs verminderen; -afnemen, weglaten : er geen woord afdoen; — dat doet
er niet (aan) toe of af, verandert het niet, heeft er
geen invloed op; — het 4tof van de schoenen afdoen,
ook : de schoenen, de meubelen afdoen, schoonmaken;
— afnemen, verwijderen van : den ketel van het
vuvr, de kurk van eene ftesch afdoen; — volbrengen,
ten einde brengen, afwerken : eene teak, eene zaak
afdoen; — van afdoen houden, erop gesteld zijn, dat
de zaken vlug ten einde gebracht worden; — dat
doet in dezen niets af, is hier van goon belang;
—enschuldafo,
(ook : eene zedelijke Achuld),
betalen, voldoen; — van eene schuld afdoen, afbetalen,
in mindering betalen; — (zegsw.) den k,erfstok afdoen,
ale schulden voldoen.
AFDOEND, bn. (moor- en meest-), afdoende maatregelen ; — een afdoend bewijs, een beslissend,
voldingend bewijs.
AFDOENER, m. (-0, bewaring waarmede men
eene betwiste zaak meent uit to makers, to beslissen,
dooddoener : die machtspreuk moot voor een afdoener
gelden.
AFDOENING, v. (-en), het ten einde brengen van
zaken : er komt maar geene afdoening van zaken;
— (beurst.) het afdoen van handelszaken; — het
voldoen eener schuld.
AFDOKKEN, (dokte af, heeft afgedokt), (gemeenz.) betalen, afschuiven.
AFDOLEN, (doolde af, is afgedoold), (fig.) ongemerkt en onwillekeurig van het ware pad afwijken
en daardoor aan het dolen of dwalen geraken.
AFDOLING, v. (-en), afdwaling.
AFDORSCHEN, (dorschte af, heeft afgedorscht),
door dorschen scheiden of afzonderen; — deze leg is
geheel afgedorscht, er is niets moor door dorschen
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AFDRINKEN.
uit to krijgen; — morgen zullen we wel afgedorscht
hebben, zal er niets ',Peer to dorschen zijn; — zich
door dorschen afmatten.
AFDOUWEN, Zie AFDUWEN.
AFDRAAIEN, (draaide af, heeft en is afgedraaid),
eene zijwaartsche richting nemen : de weg draait
hier af; — een schip afdraaien, afhouden; -- door
draaien *van lets anders verwijderen : draai den
gasarm wat van den muur af; — zij draaide het hoofd
af, ook wederk. : ik draaide mij van hem af; —
de brag afdraaien, door draaien openen; — door
draaien atscheiden : een vogel den kop afdraaien;
den knop van een rotting afdraaien; — de deur afdraaien, ze afsluiten door het omdraaien van den
sleutel; — (kunstdr.) biljartballen afdraaien, ontdoen
van die deelen welke moeten weggenomen worden
om ze hun zuiveren vorm tegeven; — een deuntje
op een orgel afdraaien, door draaien ten gehoore
brengen; — eene pleat afdraaien, bij eene spreekmachine of gramophoon; — zijne les afdraaien,
opdrennen, opzeggen.
AFDRAAIER, m. (-s), een schietgeweer waarvan
de loop gemakkelijk ken worden afgeschroefd,
meestal door stroopers gebruikt, vgl. afnemen.
AFDRAAIING v. (-en).
AFDRAGEN, (droeg af, heeft afgedragen), door
dragon afslijten (kleederen); — een afgedragen rok,
versleten; — naar beneden brengen; — afhellen,
(in den wegenbouw); — geven aan, brengen bij :
geld aan den penningmeester afdragen, storten.
AFDRAGER, m. (-s), AFDRAAGSTER, v. (-5),
(in de steenbakkerijen) de werkman die den met
klei gevulden steenvorm op de bestemde plaats
brengt en ledigt; — (gew.) een kleedingstuk dat
bijna afgedragen is.
AFDRAVEN, (draafde af, heeft en is afgedraafd),
in drat naar beneden komen; — in welken tijd kan
het paard de bean afdraven, dravende afleggen;
—enpardfv,
afrijden, (ook) laten draven
voor een kooper.
AFDREGGEN, (dregde af, heeft afgedregd), gene
mart, gracht afdreggen,dreggendelangs eene vaart gaan.
AFDREIGEN, (dreigde af, heeft algedreigd), met
het oogmerk om zilch of een ander wederreentelijk to
bevoordeelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim, iem. dwingen
tot afgifte van eenig goed, dat geheel of ten deele
aan dezen of aan een derde toebehoort. AFDREIGING, v. (-en), chantage.
AFDRENTELEN, (drentelde af, is afgedrenteld),
drentelend, met langzamen, onzekeren gang naar beneden komen; — een weg afdrentelen, drentelend afgaan.
AFDRIBBELEN, (dribbelde af, is afgedribbeld),
dribbelend, met kleine, vlugge schreden naar beneden komen, of (een weg) afloopen.
AFDRIFF, v. (zeew.) het afdrijven, de zijdelingyoke afwljking van den koers.
AFDRIJVEN, (dreef af, heeft en is afgedreven),
door de working van stroom of wind dwars uit den
gestuurden koers gedreven worden : het bootje dreef
af; wij dreven al verder van den wal af; — door den
wind weggedreven worden, zich verwijderen : de
bui drijft af; — stroomafwaarts drijven : den Rijn
afdrijven; — (fig.) met den stroom afdrijven. zich door
de mode, of het voorbeeld van anderen laten medesleepen; — door drijven verwijderen : hij dreef de
koeien van zijn erf af; — (,Zuidn.) afslaan (een verzoek of eene bade); — (geneesk.) women afdrijven, die
door geneesr- iddelen uit het darmkanaal verwijderen.
AFDRIJVEND, bn. (geneesk.) afdrijvende middelen ,
die het vermogen hebben wormen uit het darmkanaal to verwijderen Of eene ontijdige bevalling
to veroorzaken.
AFDRINGEN, (drong af, heeft afgedrongen), door
dringen verwijderen; — naar beneden dringen :
ion. de trap afdringen; — (fig.) (minder stork dan)
afdwingen, afpersen : iem. eene belofte afdrinoen.
AFDRINKEN, (dronk af, heeft afgedronken), het
bovenste (van iets) drinken (b. v. het schuim van
het bier, den room van de melk); — ten einde toe
drinken; — door drinken de kwade gevolgen van
lets wegnemen : een schrik, een hard woord afdrinke n;
— (fig.) zich met elkander verzoenen door samen
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een glas te drinken : eene kwestie, dat geschil afdrinken.
AFDROGEN, (droogde af, heeft afgedroogd), de
tranen, het tweet afdrogen, afwisschen; — (fig.)
iemands tranen afdrogen, hem troosten. AFDRORING. v. (-en).
AFDROPPELEN, (droppeldo af, is afgedruppeld),
droppelsgewijze van lets afvallen; — (fig.) in kleine
hoeveelheden van lets afkomen.
AFDROPPEN, (dropte af, is afgedropt), afdroppelen.
AFDRUIPBAK, m. (-ken), bak, waarin of waarboven men een voorwerp plaa4st om het te
laten afdruipen en het afdruipende vocht op te
vangen.
AFDRUIPEN, (droop af, is afgedropen), in droppels neervallen; — (van dieren) druipstaartend
zich verwijderen: — (fig. van pers.) zich stil verwijderen, nit vrees voor gevaar of ongelegenheid
daarop kon hit afdruipen, onverrichter zake weggaan. AFDRUIPING, v. (-en), (ook) pijp om
af to druipen.
AFDRUK, m. het afdrukken, de daad van afdrukken; —, (-ken), vorm, beeltenis, plaat, prent,
kopie enz.„ 'door afdrukken verkregen : een afdruk
van een zegel in was, pijpaarde enz.; een exemplaar
van eenig druk- of plaatwerk. AFDRUKJE, o. (-s),
een exemplaar van een artikel in krant of tijdschrift
geplaatst, afzonderlijk overgedrukt.
AFDRUKKEN, (dru pte af, heeft afgedrukt), door
drukken of duwen verwijderen : druk die plank wat
af; hij drupte de punt van zijne griffel af; eene
beeltenis of kopie overbrengen door middel van
drukken : een zegel in was afdrukken; een lettervorm
op het papier afdrukken; — (phot.) van een negatief
een positief maken : deze portretten rijn bij gaslicht
afgedrukt; — dat zegel druid slecht af, laat eene
slechte figuur achter; — het bepaalde aantal afdrukken van lets vervaardigen : de krant, het laaiste vel
afdrukken; — gewone term Bien men op het laatste
proefblad schrijit om het verlof tot afdrukken te
geven, Lat. imprimatur; — zeer veel drukken : de
persen hebben de laatste maanden wet afgedrukt; —
verslbten door ermee te drukken : die letter, die
plaat is afgedrukt. AFDRUKKING, v.
AFDRUKSEL, o. (-s, -en), verkregen gelijkenis
of beeltenis.
AFDRUP, m. ook AFDROP, (dicht.) het droppelsgewijze neervallen van een vocht.
AFDRUPPELEN, (druppelde af. is afgedruppeld),
afdroppelen. AFDRUPPELING, v.
AFDRUPPEN, (drupte af, is afgedrukt), (dicht.)
afdroppelen.
AFDUIKELEN, (duikelde af, heeft en is afgeduikeld), duikelend afspringen, afbuitelen.
AFDUWEN, (duwde af, heeft afgeduwd), door
duwen verwijderen : iem. van het venter afduwen;
de roeiboot afduwen, van den kart duwen: zij hadden
reeds afgeduwd (nl. de schuit), waren afgevaren.
AFDWALEN, (dwaalde af, is afgedwaald), onwillekeurig zich van den rechten weg verwijderen of
van zijn gezelschap afwijken, ook eig. en fig.: van
de kudde afdwalen; — (fig.) van zijn onderwerp, van
den tekst afdwalen, ongemerkt afwijken, den draad
verliezen; — van het pad der waarheid, der deugd
afdwalen, tot ongeloof, bijgeloof, ondeugd vervallen,
afdolen.
AFDWALING, v. (-en), het afwijken van het pad
der waarheid of deugd.
AFDWARRELEN, (dwarrelde af, is afgedwarreld), (dicht.) dwarrelend van eene aangenomen
richting afwijken.
AFDWEILEN, (dweilde af, heeft afgedweild),
(vuiligheid, vlekken enz.) door dweilen wegnemen; —
met eene dwell schoonmaken : de sloep afdweilen; —
gedaan maken met dweilen. AFDWEILING, v.
AFDWINGEN, (dwong af, heeft afgedwongen),
door dwong verkrijgen; iem. eene bekentenis, een
geheim afdwingen, hem dwingen die to doen, dat
iem. hoogachting afdwingen, onte opeubaren;
weerstaanbaar inboezemen.
AFEBBEN, o. bij het afebben, het wegvloelen van
het water tijdens het ebben.

AFFIRMEEREN.
AFEXERCEEREN, (exerceorde af, heeft afgeexer.
ceerd), (de manschappen) afrlchten, ook figuurlijk.
AFEGGEN, (egde af, heeft afgeegd), van den
akker wegnemen met de egge (onkruid b. v.), ook
den akker afeggen; — ales afdoen wat er to
eggen is.
AFETEN, (at af, heeft afgegeten), een gedeelte
van iets opeten; een been afeten, het vieesch er van
opeten; — de rupsen hebben die boomen afgegeten, al
de bladeren ervan opgegeton.
AFFAIRE, v. (-s), zaak, historie, aangelegenheid;
affairs d'arnour, liefdeshistorie; affaire d'honneur,
zaak waarin iemands eer betrokken is; — duel, tweegevecht; rechtsgeding; — (Zuidn.) gij hebt er
geene affaire mode, die zaak gaat u niet aan ; —
winkelzaak, handelszaak: eene beklante affaire in
kruidenierswaren.
AFFECT, o. eene levendige gemoedsaandoening;
hartstocht; warmte, innigheid van govoel; ontroering.
AFFECTATIE, v. gemaaktheid, schijngevoeligheid, gekunsteldheid; affectatie verleenen op, toestemming verleenen tot het beschikken over.
AFFECTEEREN, (affecteerde, heeft geaffecteerd),
voorgeven, den schijn aannemen; zich gemaakt of
gekunsteld gedragen; — doze Belden te affecteeren op,
to vinden uit (een aangewezen post der begrooting).
Zie GEAFFECTEERD.
AFFECTIE, v. genegenheid, kunst, weiwatendheid,
AFFECTIEWAARDE, v. (-n), waarde aan lets
toegekend op grond van zekere voorliefde, b y. aan
een erfstuk, een souvenir enz.
AFFECTUEUS, bn. toegenegen, welwillend.
AFFETTUOSO, bw. (muz.) hartstochtelijk, met
gevoel, warmte, hetzelfde als CON AFFETTO.
AFFICHE, v. (-s), aanplakbiljet, bekendmaking,
(14 tooneelvoorstellingen enz.) aangeplakt programma.
AFFICHEEREN, (afficheerde, heeft geafficheerd),
aanplakken; — (fig.) aan de groote kiok hangen,
to koop loopen met : zijne schande afficheeren.
AFFIDAVIT, o. (in de Engelsche rechtspraak)
eene beeedigde gerechtelijke verklaring; attest:
bij de noteering van coupons beteekent met
affidavit, dat van de coupons geene inkomstenbelasting wordt geheven.
AFFIETSEN, (fietste af, heeft afgefietst), per
fete afieggen: een weg of fietsen; — veel of langdurig
fietsen : wij hebben in de vacantie wat afgeftetst;
—zichafmtendors.
AFFILIATIE, v. vereeniging, gemeenschap, verbroedering; — aanneming (als kind, als lid eener
orde).
AFFILIEEREN, (afffiieerde, heeft geaffilieerd),
als kind aannemen; als zoon of dochter (geaffilieerde)
van eene orde of een klooster aanzien, opnemen, of
de voorrechten eener orde deelachtig maken; — geaffilie,erde loge, eene vrijmetselaarsloge die zich bij
eene grootere aangesloten heeft.
AFFILTREEREN, (filtreerde af, heeft afgefiltreerd), eene vloeistof geheel en al filtreeren of
door filtreeren van lets afzonderen.
AFFINEERDERIJ, v. (-en), de affineerderijen
van goud en zilver, werkplaats waar men goud en
zilver affineert.
AFFINEEREN, (affineerde, heeft geaffineerd),
zuiveren, fijner maken (edele metalen).
AFFINERIE, v. (...rieen), werkplaats waar men
Ijzerdraad trekt of ijzer zuivert; — opgerold ijzer of
ijzerdraad ter bewerking; — de drijfhaard.
AFFINITEIT, v. verwantschap, zwagerschap,
maagschap (ook fig.); — overeenkomst, samenhang; — (scheik.) chemische verwantschap: zuurstof
heeft eene groote affiniteit tot Ozer (roost); — de aantrekking die bij de aanraking van twee yerschillende
stoffen plants heeft.
AFFIRMATIE, v. (-s), bevestiging, bekrachtiging.
AFFIRMATIEF, bn. en bw. bevestigend, bekraohtigend.
AFFIRMEEREN, (affirmeerde, heeft geaffirmeerd), beamen, bekrachtigen, bevestigen, verzekeren.

AFFLADDEREN.
AFFLADDEREN, (fladderde af, is afgefladderd),
zich fladderend van iets verwijderen.
AFFODIL, v. (-len), AFFODILLE, v, (-n),
(plantk.) eene soort van lelieachtig gewas, (narthe&um ossifragum) ook affodilletie, lelieaffodil, wateraffodil. en beengras geheeten, met knolvormigen
wortel die sappig, bitter en scherp is; slaaplelie.
AFFOEZELEN, (foezelde af, heeft afgefoezeld),
(gew.) met het foezelnet van den grond afschuren
en in het net sleepers.
AFFOLEN, (foolde af, heeft afgefoold), (dicht,)
(iem.) tot het uiterste toe plagen, door langdurige
of zware kwellingen uitputten : zijn matte en afgefoolde borst.
AFFOLTEREN, (folterde af, heeft afgefolterd),
eigenlijk iem. zoo lang of zoo zwaar op de pijnbank
folteren, dat de Hider uitgeput ter neder ligt; (fig.)
afmartelen, afpijnigen.
AFFREUS, bn. en bw. (affreuzer, meest-), verschrikkelijk: zij kleedt zich affreus, afschuwelijk, het
staat haar niets; een affreus sehilclerij, zeer leelijk.
AFFRONT, o. (-en), beleediging, Noon, smaad.
AFFRONTEEREN, (affronteerde, heeft geaffronteerd), iem. affronteeren, voor 't hoofd stooten,
hoonen, grof beleedigen, smaden.
AFFUIT, v. (-en), (mil.) houten of ijzeren onderstel van een kanon of houwitser; — bij scheepsgeschut veelal rolpaard of roapaard geheeten.
AFFUITLIJF, o. (...ven), hoofdbestanddeel van
eene veldaffult, bestaande nit een balk van ongelijke
dikte en twee dikke houten platen, door hakkelbouten daarmede vereenigd.
AFFUITSTAART, m. (-en), achterste gedeelte
van eene affuit.
AFFUITWANG, v. (-en), zijstuk van eene affuit.
AFFUTAGE, v. algemeene benaming voor alle
Inrichtingen: waardoor stukken geschut worden gedragen.
AFFUTSELEN, (futselde af, heeft afgefutseld),
lets van iem. door slinksche streken verkrijgen.
1. AFGAAN, (ging at, heeft en is afgegaan), zich
verwijderen, weggaan; (van rij- en vaartuigen) vertrekken; — (zegsw.) van den reehten weg afgaan, beginnen verkeerd to handelen; — van zijne vrouw,
van Karen man afgaan, verlaten om niet meer samen
to wonen; — van een koopman of ambachtsman afgaan, zich niet langer door hem laten bedienen; —
verhuizen: van eene kamer, eene bovenwoning afgaan;
— van het tooneel afgaan, het tooneel verlaten (eig.
en fig.) ; — stoelgang, outlasting hebben: de zieke
kan niet afgaan; — reeht op zijn doel afgaan, zonder
dralen of weifelen de rechte middelen ter bereiking
van zijn oogmerk in 't werk stollen; — op iemands
berichten, woorden enz. afgaan, zich daarnaar richten,
ze ale richtsnoer met vertrouwen volgen; —
afgeschoten worden : het schot, het geweer
gaat af; — ontbranden (van zwavelstokjes,
lucifers, vuurpijlen enz.); — het gaat hem handig,
goed, slecht enz. af, hij doet het handig enz.; — (van
kleedingstukken) afgenomen, afgelegd of afgezet
worden: de hoeden gingen af; — afgenomen of afgetrokken worden van het geheel : van die sow gaat een
derde af aan onkosten; wear afgaat en niet bijkomt,
dat mindert; — de koorts gaat af, vermindert;
het verband gaat van de wonde af, het verband gnat
los, of: het verband wordt er afgenomen; — (van
hoedanigheden) allengs verdwijnen van of nit lets ;
de kleur, de frischheid, de nieuwheid, de aardigheid
gaat er af; — naar beneden gaan : van den berg afgaan, den berg afgaan; — eene rivier afgaan, stroomafwaarts gaan; — (fig.) schuins afloopen, afhellen
(van wegen, paden enz.); — ten einde toe gaande
afzeggen (een afstand); — eene rij afgaan, geheel langs
gaan, geregeld volgen; — (gemeenz.) loozen, kwijtraken : de patient heeft bloedige stoffen afgegaan.
2. AFGAAN, o. weggaan; -(spr.) bij het afgaan van de
markt leert men de kooplui kennen, bij het scheidon;
—hetafgndr,
het korten der dagen; — (dicht.)
in het afgaan van 't jaar, bij het einde.
AFGAAND, bn. naar beneden gaande : een afgaande weg; — minder wordende : afgaande markt,
dalende markt; — afgaande maan, minder wordend,
tusschen voile en nieuwe maan; — (zeew.) afgaand
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AFGEPAST.
water, tij, vallend; — afgaande koorts, afnemende
in hevigheid.
AFGANG, m. (-en), stoelgang, outlasting; — helling, hellende weg.
AFGEBLIKSEMD, bw. versterkingswoord en
uitroep van verwondering in de ruwe spreektaal
(ook bliksems) : het is afgebliksemd kaud.
AFGEBORSTELD, bw. (Zuidn.) feestelijk aangekleed, op zijn paaschbest.
AFGEBROKEN, bn. en bw. (wap.) afgebroken pact',
pawl die hetzij den boven-, hetzij den benedenrand van
het schild niet raakt, maar slechts dicht nadert;
niet samenhangend; — (plantk.)
—afgebroknwd,
afgebroken gevind, gevind met bij afwisseling kleiner
en grooter blaadjes ; — bw. hij sprak verward, afgebroken, met eene afgebroken stem, in afgebroken
woorden.
AFGEBRUIKEN, (gebraikte af, heeft afgebruikt),
lets door veelvuldig gebruik verslijten.
AFGEDAAN, bn. (beursterm) verhandeld, verkocht; — hij heeft hier afgedaan, met hem wil ik
niets meer to waken hebben.
AFGEDANKT, bw. versterkingswoord, ook in
Z. A. : een afgeclankt mooi meisje, eon bijzonder moot
meisje.
AFGEDIEFT, bw. versterkingswoord in de gemeenzame teal : een afgedieft aardig meisje.
AFGEDOKTERD, bw. (schertsende verzachting
van afgedonderd) versterkingswoord en uitroep van
verwondering in de gemeenzame taal.
AFGEDONDERD, bw. Zie AFGEBLIKSEMD.
Soms met schertsende inlassching van Brie: AFGEDRIEDONDERD.
AFGEDRAAID, bw. versterkingswoord en uitroep van verwondering in de platte spraaktaal.
AFGEDRIEDUIVEKATERD, AFGEDUIVELD,
bw. plat versterkingswoord, ook wel: AFGEDRIEDUIVELD, AFGEDRIEDUIVEKATERD, AFGEDRIEDUIVEKATERS.
AFGEEREN, (geerde at heeft afgegeerd), schuins
alwij ken .
AFGEESTEN, (geestte af, heeft afgegeest), geestgrond afzanden.
AFGEKNOT, bn. (wisk.) een afgeknotte kegel, piramide, kegel, piramide waarvan de top geacht wordt
afgesneden to zijn door een plat vlak, al of niet evenwijdig loopende aan het grondvlak; – een afgeknotte
balk,prisma, cilinder enz., balk, prisma, cilinderwaarvan een bovendeel afgesneden is door een plat vlak,
niet evenwijdig aan het grondvlak; — (plantk.) (van
bladeren) aan den top dwars afgesneden;—(wapenk.)
een afgeknotte peal van goud , niet van den eenen rand
van het schild tot den anderen doorloopende, maar
or dichtbij eindigende.
AFGELASTEN, (gelastte af, heeft afgelast), door
een tegenbevel afzeggen; — afcommandeeren: de
parade afgelasten.
AFGELEEFD, bn. oud en zwak, uitgeput, krach teloos. AFGELEEFDHEID, v.
AFGELEGEN, bn. en bw. (-er, -st), niet in de
nabijheid gelegen en daardoor moeilijk to bereiken:
een afgelegen dorp; — eenzaam, afgezonderd : eene
afgelegen pastorie; — bw. op eene afgelegen plants:
gij woont hier zeer afgelegen.
AFGELEGENHEID, v. de verre, verwijderde
Jigging eener plants : de afgelegenheid onzer won*.
AFGELOOPEN, bn. verleden, voorbijgegaan,
verstreken : de afgeloopen week, maand.
AFGEMAT, bn. uitgeput van vermoeienis, door
afmattende inspanning van lichaam of geest, door
overmaat van arbeid, lijden of zorg. AFGEMAT HEID, v.
AFGEMETEN, bn. en bw. (-er, -st), in de juiste
meat afgepast en berekend; — (fig.) (van gezegden,
gebaren en bewegingen) deftig, gedworgen, dig;
(ook) voorzichtig, wel overwogen; —bw. op eene afgemeten, min of meer stijve wijze : hij kan zoo afgemeten spreken. AFGEMETENHEID, v.
AFGEPAST, bn. (-er, meest —), (wev.) (van
stoffen voor japonnen, tafelkleeden, tafellakens,
servetten, handdoeken enz.) z66 vervaardigd, dat
ingeweven randen of hoekstukken de grootte van
elk afzonderlijk stuk aangeven en niet per meter
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verkocht wordende; — (fig.) afgemeten, gedwongen,
stijf (van handelingen); — afgepast geld, juist de
waarde, zoo noodig in pasmunt; niets to veel of to
weinig. AFGEPASTHEID, v.
AFGEPLAT, bn. den zuiveren bolvorm missende :
de aarde is aan de polen afgeplat.
AFGERAZEND, bw. versterkingswoord: hij heeft
het afgerazend druk.
AFGERICHT, bn. (-er, -st), die afgericht zijn
(soldaten); — bekwaam, bedreven, knap in eenige
kunst; — slim, listig, doorslepen; doortrapt, slues.
AFGERUKT, bn. (wapenk.), (van dierenkoppen,
van ter zijde gezien) den hals of een stuk daarvan
zoodanig vertoonende, dat er stukken vleesch en
haarvlokken aanhangen, Fr. arrache.
AFGESCHEIDEN, van, niet in aanmerking nemende, buiten beschouwing gelaten.
AFGESCHEIDENE, m. en vr. (-n), (in 't algem.)
iem. die zich van anderen heeft afgescheiden; —
(in 't bijz.) een lid van het Kerkgenootschap dat den
naam draagt van Christelijk-Gereformeerde Kerk,
vroeger Afgescheiden Christelijk-Gereformeerde Gemeente; de Christelijk Gereformeerden zijn grootendeels overgegaan naar de Gereformeerde Kerk (A).
AFGESCHEIDENHEID, v. (w. g.) de plaats der
afgescheidenheid, g4henna, de hel
AFGESLOOFD, bn. geheel uitgeput door langdurige, afmattende inspanning. AFGESLOOFDHEID, v.
AFGESLOTEN, bn. en bw. (van eene vergadering)
besloten, niet toegankelijk voor niet-leden; — (van
een stelsel) gesloten, goed doordacht; — afgezonderd levende, beperkt en stil; — (mil.) afgesneden.
AFGESLOTENHEID, v.
AFGESNEDEN, bn. (wapenk.) afgesneden leeuwenkoppen, met een often onderrand, alsof zij met
een mes afgesneden waren; — eene lelie met afgesneden voet, zonder voet afgebeeld.
AFGESTAMPT, bw. versterkingswoord.
AFGESTELD, bn. (Zuidn.) (R.K.) afgestelde
heilige dag, feestdag, waarvan het vieren niet meer
verplicht is.
AFGESTOMPT, bw. Zie AFGESTAMPT; —
(plantk.) (van bladeren) aan den top afgerond.
AFGESTORVEN, bn. hij is der wereld afgestorven,
dood voor de wereld, het wereldsche last hem koud.
AFGESTORVENE, m. en v. (-n), een doode; — de
afgestorvenen, samenvattende benaming van alien die
vroeger of later hier op aarde geleefd hebben.
AFGETEERD, bn. geheel vermagerd, hetzij door
gebrek, ziekte of ouderdom, hetzij door kommer
en smart.
AFGETOBD, bn. door lang tobben afgemat, afgesloofd : de afgetobde lijder; het afgetobde lichaam.
AFGETOBDHEID, v.
AFGETOGEN, Zie AFTIE1N.
AFGETRAPT, bw. versterkingswoord.
AFGETROKKEN, bn. en bw. (-er, -st), (van begrippen en redeneeringen) niet door aanschouwing
verkregen, maar door redeneering afgeleid; — de
afgetrokken of a b s tracte wetenschappen, waarbij
niet aanschouwing ten grondslag ligt, doch abstracts
begrippen, by. de wiskunde; — (van pers.) verzonken in een bepaalden kring van gedachten
waardoor men de buitenwereld vergeet: de afge.
trokken professor; — in zich zelven gekeerd en aan
niets denkende : vader is na rnoeders dood zoo afgetrokken, zoo eenzelvig. AFGETROKKENHEID, v.
AFGEVAARDIGDE, m. en v. (-n), iem. die met
eene bepaalde opdracht is afgezonden; — lid eener
vertegenwoordigende vergadering; — volksvertegenwoordiger, inz. lid der Staten-Generaal.
AFGEVALLENE, m. en v. (-n), iem. die zijn geloof verzaakt of zijne partij verlaten heeft.
AFGEVAST, bn. door lang vasten uitgeput.
AFGEVEN, (gaf af, heeft afgegeven), bezittingen
aan een ander gedwongen overleveren : zijne beurs
afgeven; — aan een ander in handen stollen : een
brief, eene boodschap afgeven; — zijn kaartje afgeven,
zich laten aandienen; (soms ook) eene beleefdheid
bewijzen (bij zijn vertrek enz.); — (kooph.) een
wissel op iem. afgeven, trekken; — een aangenamen
reek afgeven, rondom zich verspreiden; kleurstof
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loslaten : die handschoenen geven af; — dat potlood
geeft goed af, schrijft duidelijk; — eene vlek op lets
werpen ; — (fig.) op iem. of op lets afgeven, een
afkeurend en scherp oordeel Yellen, er smadelijk over
spreken; — zich met iem. of lets afgeven, zich bemoeien, inlaten (altijd in minachtenden zin); —
(kaartsp.) voor het laatst geven.
AFGEVER, m. (-a). AFGEEFSTER, v. (-s). AFGEVING, v.
AFGEWEERLICHTS, bw. versterkingswoord.
AFGEWEND, bn. (wapenk.) (van twee dieren, vleu gels, wassenaars of halvemanen, of andere voorwerpen) elkander den rug of de ronding toekeerende.
1. AFGEZAAGD. bn. (-er, -st), tot vervelens toe
gebruikt en ,daardoor overbekend: een afgezaagd
onderwerp; afgezciagde aardigheden.
2. AFGEZAAGD, bw. versterkingswoord.
AFGEZANT, m. (-en). vertegenwoordiger van een
vorst; (fig.) de dood, Gods donkere afgezant, bode.
AFGEZANTE, v. (-n).
AFGEZIEN, afgezien van de kosten, de moeite, niet
lettende op, niet in aanmerking nemende.
AFGEZONDERD, bn. en bw. afzonderlijk gelegen
of geplaatst : een afgezonderd stuk land; — een afgezonderd yolk, een bijzonder en eigenaardig yolk, door
Gods gunst van andere volken kennelijk onderscheiden en bevoorrecht; — afgezonderd wonen,
eenzaam; — (van pers.) teruggetrokken, eenzaam :
stil : eene afgezonderde
hij leefde afgezonderd;
levenswijze. AFGEZONDERDHEID, v.
AFGEZWIJND, bn. uitgeput door een liederlijk
leven.
AFGIEREN, (gierde af, is afgegierd), schuins afwijken: het schip zal door den storm een heel eind
afgieren, uit den koers raken; — (mew.) het ruime
sop kiezen, de reede verlaten.
AFGIETEN, (goot af, heeft afgegoten), hot
vocht ergens laten afloopen: aardappels, groente
afgieten; — naar beneden gieten, doen neerstroomen;
(fig. en dicht.) zegeningen afgieten; — den inhoud
van een glas enz. verminderen; — door gieten (van
pleister enz.) in een bepaalden vorm een afbeeldsel
van jets voortbrengen. AFGIETER, m. (-5). AFGIETSTER, v. (-s). AFGIETING, v. (-en). AFGIETSEL, o. (-s), het vocht dat van lets anders is
afgegoten; — afbeeldsel van iets, door gieten ver.
kregen.
AFGIETSELDIERTJE, o. (-s), benaming der
microscopische diertjes, infusorien.
AFGIFTE, AFGIFT, v. het afgeven, overgeven of
ter hand stellen van jets aan een ander.
AFGLIJDEN, (gleed af, is afgegleden), nederwaarts
glijden; — de trap afglijden, vlug en stil, onhoorbaar afdalen. AFGLIJDING, v. (-en).
AFGLUREN, (gluurde af, heeft afgegluurd), (eene
kunst, eene handgreep enz.) ter sluik afkijken,
heimelijk afzien; (een afstand, een wag) glurend
afkijken.
AFGOD, m. (-en), valsche godheid; — (fig.) iem.
tot zijn afgod maken, iem. aanbidden, in hooge mate
liefhebben, buitensporigen eerbied betoonen; — (bij
Da Costa) de afgoden deter eeuw, de voorwerpen,
de personen der hartstochtelijke vereering van den
tijdgeest; — (zegsw.) van zijn bvik een afgod maken,
zijn hoogste geluk zoeken in lekker eten en drinken; — zij maakt van haar huis een afgod, zij is
overdreven zindelijk en zorgzaam op haar hula.
Afgodje, spottenderwijze gebezigd; afgodsbeeld.
AFGODEEREN, (afgodeerde, heeft geafgodeerd),
aigoderij bedrijven; — met iem. of lets afgodeeren,
overdreven liefhebben, er made dwepen.
AFGODENDIENAAR, m. (-s, ...naren), ...DIENARES, v. (-son), vereerder of vereerster van
valsche godheden.
AFGODENDIENST, m. dienst van afgoden, vereering van meer dan ddne valsche godheid.
AFGODENTEMPEL, m. (-s, -en), tempel aan den
dienst van twee of meer afgoden gewijd.
AFGODERIJ, v. (-en), godsdienstige vereering
van eene valsche godheid afgoderij plegen, bedrifven.
AFGODES, v. (-son), (dicht.) afgodin; aangebeden
vrouw.
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AFGODISCH, bn. en bw. aan de vereering van 1
valsche godheden gewijd : afgodische plechtigheden; —
ciwepend, hartstochtelijk: een afgodisch, vereerder van ,
het tooneel; — blijk gevende van blinde ingenomenheld met iem. of lets : afgodische hoogachting, liefde.
AFGODIST, m. (-en), (dicht.) afgodendienaar.
AFGODSBEELD, o. (-en), beeld, een afgod voorstellende. AFGODSDIENAAR, m. (-s, ...naren),
...DIENARES, v. (-sen), iemand die een afgod
client. AFGODSDIENST, in. dienst van een afgod.
AFGODSSLANG, v. (-en), reuzenslang, koningsslang of boa constrictor.
AFGODSPRIESTER, m. (-s), priester in den dienst
van een afgod.
AFGODSTEMPEL, m. (-s, -en), tempel aan den
dienst van Pen afgod gewijd.
AFGOEDEN, (goedde af, heeft afgegoed), (rechtst.)
een medebrfgenaam bij boedelscheiding, of een
voorkind bij tweede huwelijk in het bezit stellen
van hem toekomend goed. AFGOEDING, v. (-en).
AFGOLVEN, (golfde af, heeft en is afgegolfd),
(van vloeistoffen) golvend nederstroomen; — (fig.)
in golvende beweging met sierlilke plooien of
bochten afdalen (van los afhangende kleederen,
tooisels of hoofdhaar) : het haar golfde af fangs
zijne schouders; — zich beurtelings rijzend en
dalend naar beneden uitstrekken (van den grond).
AFGOOCHELEN, (goochelde af, heeft afgegoooheld), lets van iem. met een slimmen streek
verkrijgen.
AFGOOIEN, (gooide af, heeft afgegooid), naar
beneden werpen: iem. de trappen afgooien; — appels
van den boom afgooien; — (kleedingstukken, wapenen,
sieraden enz.) haastig en zonder zorg afdoen.
AFGOOIING, v. (-en).
AFGORDEN, (gordde af, heeft afgegord), losmaken, afdoen, afieggen (het zwaard, het harnas).
AFGORDING, v. (-en).
AFGRAUW, m. (w. g.) iem. een afgrauw geven,
kortaf antwoorden, afsnauwen.
AFGRAUWEN, (grauwde af, heeft afgegrauwd),
norsch en ruw bejegenen. AFGRAUWING, v. (-en).
AFGRAVEN, (groef af, heeft afgegraven), door
't graven van eene scheiding (greppel, sloot of
gracht) afzonderen; — eene veenlaag afgraven, de
veenlaag wegnemen; — door weggraven lager
maken: een duin, geestgrond, een weg afgraven.
AFGRAVING, v. (-en).
AFGRAZEN, (graasde af, heeft afgegraasd), het
gras afeten, geheel kcal vreten. AFGRAZING, v.
AFGREPPELEN, (greppelde af, heeft afgegreppeld), door greppels of slooten afscheiden. AFGREPPELING, v.
AFGRIJPEN, (greep af, heeft afgegrepen), iem.
lets uit de hand grupen en afnemen; met een vluggen
greep afhandig maken.
AFGRIJSELIJK, AFGRIJSLIJK, bn. en bw. (-er,
-st), afschuwelljk, ijselljk, verschrikkelijk : een
afgrijselijke moord; dat is afgrijselijk wreed; — versterkingswoord: dat afgrijselijk dikwijis herhaald
gevraag. AFGRIJSELIJKHEID, v. (...heden).
AFGRIJZEN, o. met afgrijzen aan lets denken,
met een gevoel van hevigen afkeer; — een afgrijzen
van lets hebben, het verafschuwen, verfoeien.
AFGRIJZENWEKKEND, bn. dat afgrijzen verwekt.
AFGRISSEN, (griste af, heeft afgegrist), iem. lets
behendig ontstelen, afkapen.
AFGROMMEN, (gromde af, heeft afgegromd),
grommend van zich afstooten, op norschen toon
afschepen; -- alles ten einde toe grommen (visch).
AFGROND, m. (-en), (eig.) grondelooze diepte
van diepe rotskloven, enge dalen, kraters van
vulkanen, mljnputten, enz. met steile wanden : an
bodemlooze, gapende afgrond; — in een afgrond vallen,
storten, werpen ; — (fig.) wat gij hun ook geeft, niets
helpt : alles verzinkt in .sen afgrond; — onpeilbare
diepte (van diepe kolken, zean, meren) ; — (fig )
de afgrond van het hart; — een afgrond van rampen,
van ellende; — aan den rand van den afgrond, in
dreigend gevaar van diepe ellende of verderf.
AFGRONDEN, (grondde af, heeft afgegrond), het
in de grondverf zetten voltooien.

AFHANGEN.
AFGRONDIG, bn. (w. g.) grondeloos; — bw..
afgrondig liegen, veel en gemeen liegen.
AFGRUIZELEN, (gruizelde af, heeft afgegruizeld),
(glaswerk) op de kanten afbreken door er kleine
stukjes met het gruisijzer af te knappen. AFGRUIZELING, v. (-en).
AFGUNST, v. een lichtere graad van wangunst
of nijd : afgunst koesteren; iem. afgunst toedragen; —
(fig.) waardoor de afgunst als myth. persoon wordt
voorgesteld; — de afgunstige personen, wereld.
AFGUNSTIG, bn. en bw. (-er, -st), (van pers.)
teed gevoelen over het geluk van een ander, dat
men hem niet Bunt : hij is afgunstig op, jegens
iedereen; — van nature geneigd tot afgunst : liefde
is niet afgunstig; — een afgunstig karakter; — lets met
afgunstige oogen aanzien, met onverholen nijd en spijt.
AFGUTSEN, (gutste af, is en heeft afgegutst),
(van een vocht, inz. van bloed en zweet) tappelings
nedervloeien.
AFHAALKOTTER, m. (-s), kotter die de loodsen
van boord haalt.
AFHAALDER, m. (s). AFHAALSTER, v. (-s).
AFHAKEN, (haakte af, heeft afgehaakt), wat
met een haak vastzit losmaken : wagons van den
trein afhaken; — eenig haakwerk voltooien.
AFHAKER, m. (-s); (ook werktuig). AFHAAKSTER, v. (-s). AFHAKING, v. (-en).
AFHAKKEN, (hakte af, heeft afgehakt), door
hakken scheiden, afzonderen : een tak van den boom
afhakken; — ijzerwerk afkappen met den schroodbeitel; — een boom of hakken; — (een slachtbeest)
in stukken hakken of snijden; — alles hakken
(b. v. brandhout).
AFHAKKER, m. (-s). AFHAKKING, v. (-en).
AFHALEN, (haalde af, heeft afgehaald), in ontvangst komen nemen: hij kwam zelf den brief afhalen; — zich tot iem. begeven om hem naar hula
of elders to geleiden : iem. cum het spoorwegstation
afhalen; — naar beneden halen : brandstof afhalen
(van den zonder); — een paling afhalen, van het vel
ontdoen; — peulen, snijboonen afhalen, ze ontdoen
van de vezels of draden die de beide deelen der
seheeden verbinden; — de vlag, de zeilen afhalen,
neerhalen; — bedden afhalen, het beddegoed uit
ledikant, bedstede enz. nemen om het bed later
opnieuw te kunnen opmaken; — beddegoed afhalen,
de voile slooten enz. afnemen; — (fig.) hij west
overal lets af te halen, voordeel trekken uit; — de
kinderen wisten hem altijd wat af to halen, van hem
te krijgen, hem te doen geven; — iem. afhalen. op
listige of slinksche wijze van hem weten to verkrijgen; — (Zuidn.) de koorts heeft hem zeer afgehoald, verzwakt, uitgeput.
AFHALER, m. (-s), (fig.) (w. g.) pannelikker,
klaplooper; — (zeew.) triplijn. AFHALING, v.
AFHAMEREN, (hamerde af, heett afgehamerd),
(metalen voorwerpen) zoo lang met den Kamer
bewerken, als vereischt wordt; — (fig.) in gene
vergadering de zaak spoedig en bijna zonder beraadslaging ten einde brengen door een beslissenden
slag van den Kamer des voorzittere : de nieuwe burgemeester hamert de taken maar af, zoodat de zitting
kart duurt.
AFHANDELEN, (handelde af, heeft afgehandeld).
baindigen, afdoen (eene zaak); — deze zaak is afgehandeld, daar beboeft niet meer over gesproken
te worden; — wij hebben met elk. afgehandeld, ik
wil niets meer met u te doen hebben. AFHANDELING, v.
AFHANDIG, bn. (alleen in :) iem. nets afhandig
maken, op listige wijze van hem weten te verkrijgen; — iem. een mes afhandig maken, het hem
uit de hand rukken.
AFHANGELING, m. en v. (-en), iem. die hem van
wien hij afhankelijk is, onderdanig naar de oogen
ziet. AFHANGELINGE, v. (-n).
AFHANGEN, (king af, heeft afgehangen), near
beneden hangen : wijd afhangende mouwen; — sea
afhanaend dak, een uitspringend dak; — (fig.) van
iem. afhangen, tot hem in ondergeschikte betrekking
staan, zoodat men in zijn doen en laten niet vrij
is; — van ad" gelven afhangen, zijn eigen meester
zijn; -- deze jongelieden hangen nog van hunne
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AFHENGELEN, (hengelde af, heeft atgehengeld),
ouders af, moeten nog door hun ouders onderhou(een vischwater) al hengelende van het eene erode
den of ondersteund worden; — ow; uitstapje hangt
tot
het andere langs gaan; — er zoo lang met den
zoo
Ivan
is
daarvan
afhankelijk;
—
van het weer af,
hengel in visschen tot het water leeggevischt is.
mil afhing, indien het in mijne macht stond;
AFHIELEN, (hielde af, heeft afgehield), (zeew.)
zoover ik erover —zoverhtto
anmijfg,
den hielingssteek losmaken waardoor twee kabelbeschikken heb; — losmaken en afnemen: gardijnen
touwen of verhaaltrossen aan elkander zijn vastafhangen; — (zeew.) het roar Vhangen; — (timm.)
gemaakt.
nieuwe deuren enz. afhangen, ze in de kozijnen
AFHIJSCHEN, (heesch af, heeft afgeheschen),
pas maken en in de hengsels of scharnieren brengen.
met een hijschtuig naar beneden brengen.
AFHANGING, v. AFHANGER, m. (-s). AFHANGAFHINKEN, (hinkte af, heeft afgehinkt), (een
STER, v. (-s).
afstand) van het begin tot het erode hinkende, op
AFHANGZAAG, v. (...zagen), eene soort van
een been huppelende, afieggen.
draaizaag waarvan het blad aan het eene uiteinde
AFHOEDEN, (hoedde af, heeft afgehoed), (gew.)
in een hank gehangen is, zoodat men eene naar
dijken. wezen (laten) afhoeden, er het vee onder
alle zijden gesloten uitzaging kan verrichten.
geleide van een hoeder laten grazen.
AFHANKELIJK, AFHANKLIJK, bn. (-er -st),
AFHOEVEN, (het hoefde af, heeft afgehoetd),
den steun of de hulp behoevende van : jonge kinderen
(uitsluitend in ontkennende en vragende zinnen),
zijn zeer afhankelijk; — iem. van zich afhankelijk
behoeven af to zijn, (van het lijf) van kleedingmaken, gezag, macht over hem krijgen; — in eene
stukken, wapenen, sieraden enz. : de pet hoeft niet
afhankelijke betrekking, onvrij, in ondergeschikte
af; — voltooid of gereed moeten wezen (van eene
betrekking: — iets van iem. afhankelijk maken of
taak, een work enz.): dit werk, daze taak, zijn pak
stellen, aan diens beslissing overlaten; — ens vertrek
hoeft vandaag niet af.
is van het weer afhankelijk, wordt er door bepaald
AFHOLLEN, (holds af, heeft en is afgehold), met
wanneer
afhankelijke
grootheden,
of geregeld; —
hollende vaart naar beneden snellen; — in hollende
veranderingen in de eene grootheid veranderingen
vaart een weg afleggen.
in de tweede grootheid ten gevolge heeft; zie
AFHOOGEN, (hoogde af, heeft afgehoogd); —
EVENREDIG. AFHANKELIJKHEID, v.
iem. lets afhoogen, door het doen van een hooger
AFHAREN, (haarde af, heeft en is afgehaard),
bod waken dat het hem ontgaat; — minder hoog,
het haar verliezen, loslaten : de hond heart af; —
lager maken (aardhoogten, duinen). AFHOOGING,
(geslachte varkens) de haren ervan afschrappen; —
v. (-en).
(huiden) van het haar ontdoen, ontblooten. afhellen.
AFHOOREN, (hoorde af, heeft afgehoord),
AFHARKEN, (harkte af, heeft afgeharkt), door
onwillekeurig, toevallig of door luisteren to weton
harken wegnemen, wegharken (onkruid, gran enz.);
komen : (ajluisteren geschiedt altijd opzettelijk); —
— (wandelpaden enz.) door harkon van onkruid
ondervragen en ten erode toe aanhooren (getuienz. ontdoen; — geheel en al harken.
gen); — (gew.) laten opzeggen, overhooren (eene
AFHASPELEN, (haspelde af, heeft afgehas peld),
les). AFHOORING, v.
van de klossen afwinden, ook : van de cocons der
AFHOUDEN, (hield af, heeft afgehouden), verzijdewormen op den haspel brengen : het garen, de
wijderd houden, beletten to naderen : de kinderen
zijde, ook: den klos, de cocons afhaspelen; — (fig.) in
meet gij van mijne kamer afhouden; — de handen
orde brengen, schikken (eene verwikkeling, eene
van iets afhouden, niet aanraken; — de hand van
moeielijkheid); — onhandig en slordig afmaken : die
iem. afhouden, hem niet weer ondersteunen; — de
longen heeft zijn werk afgehaspeld. AFHASPELING,v.
oogen niet kunnen afhouden van, zich niet kunnen
AFHEBBEN, (had af, heeft afgehad), voltooid,
weerhouden
er telkens naar to zien; — iem. van
afgemaakt hebben ; — niet op het hoofd, maar
een persoon afhouden, maken dat hij niet met hem
in de hand hebben : zelfs de ouden van daden
verkeert; — zeg den winkelier dat ik twee stuks
hadden aan het (pal de hoeden af.
heb afgehouden, gehouden; — de patroon heeft den
AFHECHTEN, (hechtte af, heeft afgehecht),
knecht het voorschot, de huishuur van zijn loon afge(kleerm. en naaisterst.) ern draad afhechten, dien
vasthechten; — eene kous afhechten, den laatsten • houclen, korten, aftrekken; — iern. van zijn werk
afhouden, verhinderen voort to arbeiden; — (van
toer aan eene kous breien, waarbij de steken
hoofddeksels) af laten blijven; — eene andere
van drie naalden op Oen gebracht worden en zoo
richting aannemen en zich zijdelings van een
de teen gesloten wordt. A1411ECHTING, v. (en).
bepaald punt vervvijderen, uitwijken: bij dat huffs
AFHEFFEN, (hief af, heeft afgeheven), (w. g.)
moat ge links afhouden; van den wal of houden;
opnemen en op eene andere plaats zetten, leggen :
— (zeew.) het schip eene richting geven waarbij
den pot van het vuur afheffen; — de kaarten afheffen,
de wind weer van achteren invalt; — (fig.) zich
vOOr het rondgeven eenige kaarten van het spel
terugtrekken in daden of woorden bij het onderaflichten om die onderaan to leggen, afnemen.
vinden van tegenstand ; — (Zuidn.) niet vender
AFHEFFING, v. (-en).
aanclringen, ophouden iem. lastig to vallen. AFAFHEFTEN, (heftte af, heeft afgeheft) = AFHOUDING, v.
HECHTEN.
AFHOUDER, m. (-s), iem. die afhoudt; — (zeew.)
AFHEIEN, (heide af, heeft afgeheid), (grond) door
zeker touw. AFHOUDSTER, v. (-s).
het indrijven der vereischte heipalen in gereedheid
AFHOUWEN, (hieuw af, heeft afgehouwen). met
brengen, zoodat met het metselen een aanvanv kan
een krachtigen slag scheiden : iem. het hoofd afworden gemaakt; — gedaan maken met heien.
houwen; — (een slachtbeest) klein houwen, afhakAFHEINEN, (heinde at, heeft afgeheind), met
ken; — (zware takken) van den boom hakken; —
eene heining afzonderen, afsluiten. AFHEINING,
(boomen) vellen; — (van beelden en gehouwen
v. (-en), bet afheinen; de heining, schutting. Afsteenen) ze met den beitel afwerken, afmaken.
heininkie, o. (-s).
AFHOUWER, m. (-s), iem. die afhouwt. AFAFHELLEN, (heide af, heeft afgeheld), schuins
HOUWING, v. (-en).
afloopen : (dicht.) ongemerkt naar beneden gaan.
AFHUILEN, (huilde af, heeft en is afgehuild),
AFHELLING, v. (-en), de daad van afhellen; —
veel huilen of schreien : die schreeuwleelijk kan wat
een afhellend vlak; — de schuine wand of glooibag
afkullen;
— zich of huilen, zich door veel huilen
(van een dijk, een heuvel).
afmatten.
AFHELPEN, (hielp af, heeft afgeholpen), helpen
AFHUIVEN, (huifde af, heeft afgehuifd), (in de
afdoen (kleedingstukken, wapenen, sieraden enz.); —
jacht met den vogel) een vogel die de huif op
helpen om van jets af to komen : help mij even
den kop heeft, daarvan ontdoen : de valken afvan het paard, de ladder af; — iem. van den rechten
huiven.
weg afhelpen, op een dwaalspoor brengen; — helpen
AFHUREN, (huurde af, heeft afgehuurd), in huur
om van iem. of lets af to komen, bevrijd to worden:
semen : een wagon afhuren; — iem. een persoon of
loch
van
dien
lastigen
kerel
af
t
—
kunt
help mij
eene zaak afkuren, door een hoogeren huurprijs ze
gij mij niet van de koorts afhelpen I — zijn vriend
onttrekken aan hem die ze reeds gehuurd had.
zal hem wel van zijn geld afhelpen, zal wel zorgen,
AFHURING, v. (-en).
dat zijn geld opraakt.
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AFHUURDER, In. (-s). AFHUURSTER, v. (-s).
AFIJLEN, (tilde af, is afgeijld), (dicht.) wings
afgaan, wegijlen, zich met sneiheid verwijderen.
AFJACHT, v. (gew. en Z. A.) ruwe bejegening
met onheusche taal, norech of bits bescheid; — iem.
eene afjacht geven, hem afsnauwen; — eene afjacht
krijgen, afgesnauwd worden.
AFJACHTEN, (jachtte af, heeft afgejacht),
(gew.) iem. eene afjacht geven; — bovenmatig
haasten bij het verrichten van jets : wet jacht hij rich
af; — afgemat zijn door het sterke haasten.
AFJA CHTER, m. (gew.) afjacht : iem. een af, achter
geven; — iem. die anderen afsnauwt, raw bejegent.
AFJAGEN, (jaagde of joeg af, heeft afgejaagd),
naar beneden, weg-, ergens vandaan jagen, wegzenden; — (van dieren) door te sterk rijden afmatten, afbeulen: AO jaagt zijne paarden af; — zoo lang
op de jacht Yervolgen, tot ze uitgeput zijn en van
vermoeidheid niet meer voortkunnen : het hert is
afgejaagd; — een jachtveld, bosch enz. afjagen, er
al het wild lilt wegvangen; (ook) het in zijne
geheele uitgestrektheid jagend doorkruisen. AFJAGER, m. (-s).
AFJAKKEREN, (jakkerde af, heeft afgejakkerd),
(een paard) zoo lang of zoo hard rijden, tot het
doodaf is; — zich uitputten, door zware studio
of een losbandig leven : er afgejakkerd uitzien;
zij kan de meiden zoo afjakkeren, vinnig
—(gemnz.)
afsnauwen; — een work afjakkeren, snel en slordig
afmaken. AFJAKKERING, v. (-en).
AFKAARDEN, (kaardde af, heeft afgekaard)
= AFRUWEN.
AFKAATSEN, (kaatste af, heeft en is afgekaatst),
een kaatsbal enz. afslaan; — doen terugstuiten ;
(fig.) afweren. (schertsende, bijtende of beleedigende
gezegden); — terugstuiten ; iem. niet treffen, geen
vat op hem hebben (van schertsende, bijtende of
beleedigende gezegden) : al die aardigheden kaatsten
af op zijne onverstoorbare kalkte.
AFKAATSER, m. (-s). AFKAATSING, v. (-en).
AFKABBELEN, (kabbelde af, heeft en is afgekabbeld), door de kabbeling van den stroom afbrokkelen of doen afbrokkelen : het water kabbelt
de dijken af; de oever kabbelt af. AFKABBELING, v.
AFKADEN, (kaadde af, heeft afgekaad), (waterb.)
een land door middel van eene kade afscheiden,
afsluiten van aanliggend land of aangrenzend
water. AFKADING, v. (-en).
AFKALKEN, (kalkte af, heeft en is afgekalkt),
(mets.) van kalk ontdoen,er de kalk afbikken (van
muren enz.); — de muur kalkt af, de kalk last los
en valt in schilfers af; — (gemeenz.) schrijfwerk
vlug en slordig afmaken. AFKALKING, v.
1. AFKALVEN, (kalfde af, heeft afgekalfd), (van
koeien) een kalf werpen, jongen; — (gemeenz.) ophouden met braken; ( ook) gedurig doorbraken.
2. AFKALVEN, (kalfde af, is afgekalfd), (van de
helling van afgegraven aardwerken en steile putwanden, inz. van oevers , slootkanten enz. ) stuksgewij ze
afscheiden en instorten; — (van in zee afschuifende
gletschers) afbreken en ijsbergen vormen.
1. AFKAMMEN, (kamde af, heeft afgekamd), door
kammen wegnemen of reinigen; — afgekamde wol,
gereinigde wol; — iem. of jets afkammen, onbillijk
critiseeren, afmaken.
2. AFKAMMEN, (kamde af, heeft afgekamd), (mil.)
eene borstwering van den kam ontdoen, hare kruin
door geschutvuur vernielen. AFKAMMING, v. (-en).
AFKANTELEN, (kantelde af, heeft en is afgekanteld), kantelend naar beneden brengen; — omkantelend naar beneden vallen : het beeld is van het
voetstuk afgekanteld. AFKANTELING, v.
AFKANTEN, (kantte af, heeft afgekant), de scherpe kanten of hoeken wegnemen, afbiljoenen en afknotten; — een breiwerk afkanten, voltooien door er een
kant aan te maken.
AFKAPEN, (kaapte af, heeft afgekaapt), ontstelen : iem. jets afkapen.
AFKAPITTELEN, (kapittelde af, heeft afgekapitteld), ernstig de les lezen.
1. AFKAPPEN, (kapte af, heeft afgekapt), door
kappen scheiden, afzonderen : een tak van een boom
afkappen; een bond den staart afkappen; — de kabela

AFKEURENSWAARD.
afkappen, ze doorkappen en zoodoende van bet schip
losmaken; — (smed.) door middel van hat schroodljzer of den schroodbeitel afhakken: ijzeren stangen
afkappen; ijzerdraad afkappen; — (van houtgewas
met dune stammen) het vellen door den stain
van den tronk af te kappen : een heester bij den
grond afkappen.
2. AFKAPPEN, (kapte af, heeft afgekapt), (hoof d.haar) geheel en al kappen.
3. AFKAPPEN, (kapte af, heeft afgekapt), (eene
open plaats of ruimte) onder een kap of afdak brengen, overkappen. AFKAPPING, v. (-en).
AFKAPPINGSTEEKEN, o. (-s), teeken in den
vorm eener komma dienende om aan te wijzen, dat
ye& of achter aan een woord eene letter of lettergreep is afgekapt of weggelaten, b.v. 'k voor ik, 't
voor het, 's voor des, d' voor de of den, t' voor te. (Het
wordt ook weglatingsteeken geheeten).
AFKAUWEN, (kauwde af, heeft afgekauwd), lets
door kauwen van de buitenste deelen ontdoen; —
(gew.) afbrokkelen, aan pappige stukken uiteenvallen : die slechte kurken kauwen heelemaal af.
AFKEER, m. een sterk gevoel van weerzin
(jegens personen, voorwerpen of handelingen die
men niet lijden kan): een afkeer van liegen hebben;
afkeer opwekken, inboezemen voor of tegen iem.
of jets.
AFKEEREN, (keerde af, heeft en is afgekeerd),
omwenden, afwenden; een stoot enz. afkeeren, verhinderen te treffen; — een gevaar, ongeval van iem.
afkeeren, het van hem afwenden door er zich tegen
te verzetten; — (zegsw.) rich van de wergild afkeeren,
eenzelvig leven, niet meer met de menschen omgaan.
1. AFKEERIG, bn. (-er, -st), een afkeer van, een
sterken weerzin tegen jets hebbende; — iem. van
lets afkeerig maken; — niet afkeerig zijn van jets, by.
een huwelijk, een denkbeeld, een glaasje, er wel van
houden ; — ook: van iem. afkeerig zijn, maken,
(zwakker dan) afkeer hebben, inboezemen.
2. AFKEERIG, bn. (-er, -st), (bijb .)geneigd om zich
af to keeren, wederspannig, weerbarstig : keert
paler, gij afkeerige kinderen; — (gew.) stag, stuursch,
knorrig : trek sulk een afkeerig gezicht niet. AFKEERIGHEID, v.
AFKEGELEN, (kegelde af, heeft afgekegeld), in
het kegelen overtreffen ; — door hot kegelen winnen
(een prijs) ; — afmatten (door veel kegelen); —
(Zuidn.) atwerpen: noten, appelen afkegelen; (fig.)
iem. afkegelen, hem zijne betrekking doen verliezen,
hem er nit knikkeren.
AFKEILEN, (keilde af, heeft afgekeild), fete keilend afgooien, d. i. in de richting evenwijdig met het
vlak of de belling waarop het zich bevindt : de burden van de tafel afkeilen.
1. AFKERVEN, (kerfde af, korf af, heeft afgekorven. en afgekerfd), door kerven afscheiden, afsnijden: een visch den staart, den kop afkerven; —
die goedkoope zijne kerft gauw af, de inslagdraden
van het weefsel gaan gauw stuk; — alles kerven
wat gekorven moet worden : al die tabak moet
vandaag nog afgekorven warden.
2. AFKERVEN, (kerfde af, heeft afgekerfd), (veroud.) de kerven van een kerfstok wegschaven of wegsnijden en zoodoende de schuld delgen ; het to niet
doen of afbetalen der geheele schuld (eig. en flg.).
AFKERVER, m. (-s). AFKERFSTER, v. (-s).
AFKERVING, v. (-en), het afkerven.
AFKETSEN, (ketste af, heeft en is afgeketst),
(planners) behendig afwenden, afweren, doen mislukken of doen verwerpen, verworpen worden, niet
doorgaan : het voorstel ketste gelukkig af. AFKETSING, v. (-en).
AFKEURDER, m. (-s). AFKEURSTER, v. (-s).
AFKEUREN, (keurde af, heeft afgekeurd), niet
goedkeuren : lotelingen afkeuren, ze voor den dienst
ongeschikt verklaren; — =ten en gewichten afkeuren, verklaren dat ze niet aan de vereischten
voldoen.
AFKEUREND, bn. en bw. afkeurende gebaren,
blik, waarmede men zijne afkeuring to kennen geeft.
AFKEURENSWAARD, = AFKEURENSWAARDIG, bn. (-er, -st), afkeuring verdienende, berispelijk.

AFICEU RING.
AFKEURING, v. (-en), het onbruikbaar verklaren
of afwijzen van personen of zaken die niet aan de
vereischten voldoen; — het vellen van een ongunstig
oordeel; — afkeuringsteeken. Afkeurinkje, o. (-s).
AFKEURINGSTEEKEN, o. (-s), aanteekening

wegens onbehoorlijk gedrag, verzuim of slordig

werk van een leerling.
AFKIEZEN, (koos af, heeft afgekozen), (Zuidn.)
niet herkiezen, bij eene verkiezing iem. doen
vallen.
AFKIJKEN, (keek af, heeft afgekeven', naar lets
anders zien : de jongen keek niet van zijn boek af;
—narbedkij:
hij keek de trap af; — het
moois, het mettles, de aardigheid enz. van lets afkijken,
er z66 lang op kijken, tot men voor dat alles geen
gevoel meer heeft; — heimelijk afkijken, ongemerkt
iets afzien; — ik zal dat getal eens afkijken, rustig
wachten, hoe het afloopt; — de kans afkijken, de
kans afwachten ; — wij hebben de dad afgekeken,
er alles gezien, wat er te zien valt; zeer veel
kijken, bekljken.
AFKIJKER, m. (-s), AFKIJKSTER, v. (-s). AFKIJKING, v. (-en).
AFKIJVEN, (keef af, heeft afgekeven), (gemeenz.)
heftig bekijven om kleinigheden eene langdurige
berisping toedienen;
veel kijven, inz. heftig
kijven ;
rich afkijven zich vermoeien met kijven.
AFKLADDEN, (kladde af, heeft afgeklad), eene
vlek afgeven; slordig afschrijven of aft3childeren:
zijn werk, eene teekening afkladden.
AFKLAPPEN, (klapte af, heeft en is atgeklapt),
(bij dans en spel) door klappen in de handers to kennen geven, dat de beurt van een denser of speler
voorbij is; — atbabbelen, afsnappen : die meletes
kunnen samen wat afklappen; — (Zuidn.) ontraden : ik zal het hem niet kunnen afklappen.
A.FKLAPPING, v.
AFKLAREN, (klaarde at, heeft en is afgeklaard),
(vochten) door afgieting zuiveren, kiaren stroop,
suiker afklaren, het schuim ervan verwijderen;—
klaar, holder worden: de wijn is nog niet afgeklaard;
(gew.) de lucid klaart af, opklaren door het wegtrekken der dampen. AFKLARING, v.
AFKLAUTEREN, (klauterde af, is en heeft afireklauterd), naar beneden klauteren; — door klauteren afbreken, afschuren, afschaven ; — veel
klauteren.
AFKLEEDEN, (kloedde at, heeft afgekleed), (zeew.)
(touwwerk) het omwindsel wegnemen; — iem. ten
einde toe kleeden : de kamenier moet eerst mime
dochter afkleeden: — (van een kleedingstuk) zoo
kleeden dat de drager smal over de schouders
schijnt to zijn eene sjaal kleedt die dame af.
AFKLEEDING, v.
AFKLEMMEN, (klemde af, heeft afgeklemd),
door klemmen scheiden, afzonderen hij heeft
zijn ringer afgeklemd. AFKLEMMING, v.
AFKLEPPEN, (klepte at, heeft afgeklept), met
klokgeklep afkondigen (stedelijke keuren, verordeningen) van de pui van het raadhuis; een
gegeven bevel enz. bij klokgeklep afgelasten;
(gew.) veel in- en uitloopen; (gew.) klompen,
pantoffels afkleppen, spoedig verslijten doordat
ze te groot zijn en niet goed sluiten.
AFKLEPPER, m. (-s). AFKLEPSTER, v. (-s).
AFKLEPPINO, v. (-en).
AFKLETSEN, (kletste at, heeft afgekletst), kletsend verwijderen : de jongen kletste het speelgoed
de tafel af; veel en lang babbelen: wet hebben
ze weer veel afgekletst.
AFKLEUREN, (kleurde at, heeft afgekleurd).
(prenten, teekeningen enz.) ten einde toe kleuren,
kleuren tot ze geheel gereed zijn; — (in het kaartspel) geene ander° kleurgooien.
AFKLIMMEN, (klom at, is afgeklommen), naar
beneden klimmen; — afstijgen (van een paard, een
rijtuig); — (fig.) eene afklimmende reeks, waarvan
ledge volgende term minder waarde heeft dan zijn
vo6rgaande.
AFKLINKEN, (klonk at, heeft afgeklonken,, near
beneden klinken : de tonen klonken van den toren af;
— (dicht.) met een klank terugstuiten; afdrinken:
kom ! last ons dezen twist maar of klinken.
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AFKNORREN.
AFKLOENEN, (kloende af, heeft afgekloend), van
het kloen afwinden; — (w. g.) (fig.) hoe zal ik dat
afkloenen 1, die zaak ontwarren
AFKLOOVEN, (kloofde af, heeft afgekloofd), (bout
dat gekloofd moot worden) apes klooven wat er to
kloovende scheiden.
klooven valt;
AFKLOPPEN, (klopte af, heeft afgeklopt), door
kloppen van stof en vuil zuiveren ; het stof van de
kleeren afkloppen, ook iem.and, rich zelf afklappen;
— door kloppen of tikken met den knokkel (inz.
onder 't tafelblad) het door roemen of bluffen op
iets wakker geroepen ongeluk of onheil bezweren,
booze geesten bezweren: ik heb nog nooit kiespijn
gehad. Eerst even afkloppen, anders krijg je het
een biljart afkloppen, voor zich bespreken;
gauw;
— (eene zaak in eene vergadering) spoedig zonder
beraadslaging of hoofdelijke stemming afhameren.
AFKLUIVEN, (kloof af, heeft afgekloven), het
vleesch kluivende van lets afeten: het vieesch van een
been, ook een been afkluiven.
AFKNABBELEN, (knabbelde af, heeft afgeknabbeld), door knabbelen kleine stukjes ervan wegnemen : de muizen hebben de kaaskorst afgeknabbeld.
AFKNAGEN, (knaagde af, heeft afgeknaagd), lets
van een hard voorwerp bij kleine stukjes afbijten ;
— (fig.) langzaam wegschuren: de stroom knaagde den
Dever af; — de kommer knaagt hem het hart af, verteert zijn gemoed. AFKNAGING, v.
AFKNAKKEN, (knakte af, heeft en is afgeknakt),
knakkend afbreken: de tulp knakte van haar steel af.
AFKLAPPEN, (knakte at, heeft en is afgeknapt),
iets met een knap afbreken : hij heeft een stuk van
het glas afgeknapt; broken : de veer knaipte af; —
onverwachts afspringen, niet doorgaan : die voordeelige partij is geheel afgeknapt. AFKNAPPING, v.

AFKNARPEN,

(knarpte af, heeft afgeknarpt),

(beenderen) beknagen; (fig.) op inhalige wijze
afdingen, afknibbelen : hij weet van alles wed af te
knarpen.
AFKNAUWEN, (knauwde at, heeft afgeknauwd),
door knauwen afzonderen, knagend afbijten.
AFKNELLEN, (knelde at, heeft afgekneld), door
knellen van het lichaam afscheiden (een lichaamsdeel), afklemmen : zij heeft haar vinger tusschen de
deur afgekneld. AFKNELLING, v.
AFKNEVELEN, (knevelde af, heeft afgekneveld),
iem. eenige bezitting afknevelen, afpersen door knevelarij ; afgekneveld geld, door knevelarij verkregen. AFKNEVELING, v. (-en).
AFKNIBBELEN, (knibbelde af, heeft afgeknibbeld),
met moeite en kleingeestig afdingen (van, op den
prijs van lets); — (fig.) de regeering heeft niets van
haar stelsel laten afknibbelen, niets daarvan prijsgegeven, het in zijn vollen omvang gehandhaafd.
AFKNIBBELING, v. (-en).
AFKNIELEN, (knielde at, heeft afgeknield), de
knieen door herhaald knielen kwetsen; veel en
lang knieien : in die processie is wat afgeknield.
AFKNIJPEN, (kneep af, heeft afgeknepen), door
arglistig en kleingeestig
knijpen wegnemen ;
korting weten to verkrijgen ; (zeew.) een schip
den wind, de loef afknijpen, door scherp bij den wind
to zeilen een ander schip do loaf afwinnen; — door
drukking op den scherpen kant van eenig voorwerp
doorgesneden, afgebroken worden : de tros kneep af
op den scherpen kant van dien balk.
AFKNIPPEN, (knipte af, heeft afgeknipt), met
de schaar afsnijden : het haar, de coupons of knippen;
- een stukje van een metaaldraad afknippen, met
eene nijptang afnemen; — iets door een knip met
een der vingers verwijderen van het voorwerp
waarop of waaraan het zich bevindt : stofjes van
rijne mouw afknippen. AFKNIPPING, v.
AFKNIPSEL, o. (-s), een afgeknipt stuk papier,
goed, metaal enz.
AFKNIPTANG, v. (-en), een werktuig bij blik- en
koperslagers in gebruik om metaaldraad en bladmetaal af of door to knippen.
AFKNOEIEN, (knoeide af, heeft afgeknoeid),
slordig en slecht afmaken.
AFKNORREN, (knorde at, heeft afgeknord),
atgrommen, door knorren van zich afstooten; —
veel knorren : de bass heeft vandaag wet afgeknord.

AFKNOTTEN.
1. AFKNOTTEN, (knotte af, heeft afgeknot), (een
boom) snoeien, van de kruin en de takken ontdoen; — afstompen (spitse of puntige voorwerpen);
(bouwk.) de uiteinden van balken. ribben, palen
enz. van de scherpe hoeken of kanten ontdoen door
die schuins of rond to schaven, in de dwarste afkanten, vgl. afbiljoenen. Zie AFGEKNOT. AFKNOTTING, v. (-en).
2. AFKNOTTEN, (knotte af, heeft afgeknot), (vlas)
den geheelen voorraad in knotten of bosjes binden
om verder to worden bewerkt wij zullen het vlas
eerst maar of knotten; (vlas) het van de knotten of
zaaddoozen ontdoen, door het to repelen. AF,KNOTTIN(4, v. (-en).
AFKNUTSELEN, (knutselde af, heeft afgeknutseld), een werk al knutselend E‘fmaken; veel
knutselen : zij hebben al heel wat afgeknutseld.
AFKOELBUIS, v. (...zen), Buis waardoor koud
water stroomt, om jets af to koelen.
AFKOELEN, (koelde heeft en is afgekoeld),
koeler maken, doen worden; — rich of koelen, zich
koelte aanbrengen (met een waaier, door wassching
met koud water, enz.); — (fig.) iem. of koelen,
iemands warmte, gloed, ijver doen verminderen; —
koeler worden, bekoelen : de lucht is no het onweder
(fig.) die liefde is ook alafgemerkelijk afgekoeld;
koeld, veel minder geworden.
AFKOELING, v. (-en), vermindering van den
warmtegraad; — (fig.) vermindering van de genegenheid of vriendschap voor iem. enz.
AFKOKEN, (kookte heeft en is afgekookt),
(beenderen) door koken ontdoen van het vleesch,
het merg enz. dat ervan of erin zit; — door het
koken verwijderd of afgedreven worden : het vet
kookt van de soep af; — die aardappels koken af, het
buitenste is reeds gaar en wordt tot moos voor het
binnenste gaar wordt; — zijde afkoken, ze door
koking ontdoen van de aanklevende stoffen, ook
koken, ontschalen of degommeeren genoemd; —
groenten afkoken, ze door koking ontdoen van scherp
zeer veel koken. AFof stark smakende sappen;
KOKING, v. (-en).
AFKOKER, m. (-s), aardappel die fijnkookt en
toch in 't hart nog hard is : afkokers most men gaar
laten stoomen.
AFKOMELINGSCHAP, v. alle afstammelingen.
AFKOMEN, (kwam af, is afgekomen), eene
plants verlaten : kom gauw van het Vs af, het is niet
to vertrouwen; alles wat hij zegt, komt hem zoo
droogjes af, zegt hij op zoo'n drogen toon; — op iem.
of iets afkomen, naderen, vaak met vijandige bedoeling : de hond kwam woedend op mij af; —
op die betrekking kwamen vele sollicitanten af;
•
begeerte of nieuwsgierigheid iets naderen
de muggen komen op het licht af; — (Zuidn.) ik hoor
u afkomen, ik begrijp u, ik bemerk waar gij heen
wilt (elders : ik hoor u aankomen); —
naar beneden komen : zij kwamen juist den berg,
de trap af;
(krijgsw.) afkomende wacht, afgeloste
wacht; eene afkomende stoomboot, eene stroomafwaarts varende boot; — een weg afkomen, langs
dien weg aankomen;
een gevraagden koopprijs verminderen : hij
vraagt Lien gulden; maar hij zal wel wat afkomen; —
van iem. afkomen, van hem afstammen, vgl. KOMAF;
— van een, woord afkomen, ervan afgeleid zijn;
er zijn oorsprong aan ontleenen; —vanjetsfkom,
enz.
—ergod,slchtmakeijzondrlschue,
afkomen; — hij is er met eene geldboete, met den
schrik afgekomen, hij had slechts eene geldboete
to betalen, is alleen maar geschrokken; — hij is
er met zijn laatste werk slecht, goed afgekomen, heeft
een afkeurend, gunstig oordeel gevonden; —
(krijgswezen) goed afkomen, (van een schot) door
goed aan to leggen en in de juiste richting to
vuren goede kans hebben om het does to treffen;
— van iem. afkomen, van hem ontslagen raken; —
(van handelingen, voorvallen) ten einde komen,
voltooid worden : komt dat werk den nooit af, ook:
ntorgen komt uwe jas af, klaar; — wanneer komt
die benoeming off wordt zij bekend, staat zij in de
staatscourant enz.
AFKOMST, v. afstamming : van aanzienlijke af-
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komst, van aanzienlijke familie; van Fransche
of komst, in Frankrijk geboren; ook : van Fransche
ouders afstammende; — de afkomst eener taal, van
(dicht.) de afeen woord, oorsprong, afleiding;
stammelingen, het kroost.
AFKOMSTIG, bn. van iem., uit sea geslacht afkomstig zijn, afstammen van, nit; — van een woord
afkomstig, afgeleid van; — (van menschen, dieren,
planten) uit een land, van eene plaids 2fkom,stig, zijn
oorsprong hebbende nit, van; — dit harloge, geschenk
is van mijn grootvader afkomstig, heeft hem toebehoord en is thane in mijn bezit; — van wien is
dat plan afkomstig? wie heeft het oatworpen
AFKONDIGEN, (kondigde af, beet- afgekondigd),
In het openbaar bekendmaken (wetten, verordeningen, enz.)
AFKONDIGING, v. (-en), het afkondigen ; een
afgekondigd besluit enz.; — de afkondiging der
huwelijksgeboden, bekendmaking van den ondertrouw.
AFKOOKSEL, o. (-s), vloeistof waarin stollen
zijn afgekookt en waarin dus de oplosbare geneeskrachtige, voedende, kleurende of andere zelfstandigheden die zij bevatten, zijn opgelost.
AFKOOP, m. (-en), het vrijkoopen van personen
nit zekere betrekking zijn afkoop uit den dienst
heeft zijn vader vrij wat geld gekost; — hot terugkoopen van verbeurd- of prijsverklaarde goederen; —
bet geven eener som gelds om zich to ontslaan van
eene verplichting afkoop van grondrenten, tienden
enz. of om de onaangename gevolgen eener dead
to voorkomen (beleediging, verminking van personen, beschadiging van voorwerpen).
AFKOOPBAAR, bn. afgekocht kunnende worden : afkoopbare tienden, grondrenten.
AFKOOPBAARSTELLING, v. (-en), het afkoopbear stellen, t. w. van schuldplichtigheden een
wetsontwerp tot afkoopbaarstelling der tienden.
AFKOOPEN, (kocht af, heeft afgekocht), iem. of
jets vrij- of loskoopen : iem. van den dienst afkoopen;
— lent. iets afkoopen, het door koop van hem verkrijgen; (verplichtingen die op iem. rusten) doen
ophouden, zich ervan ontslaan door hot voldoen
van een prijs in geld of in iets angers bestaande :
grondrenten afkoopen; hij heeft die vervolging
afgekocht, geld gegeven om van de vervolging
verschoond to zijn; — iem. afkoopen, door
het aanbieden eener som van zijn plan doen
afzien.
AFKOOPGELD, s. (-en); ...PRIJS, m. (...zen) ;
...tnOM, v. (-men), geld, prijs, som waarvoor men
iem. of jets afkoopt.
AFKOPPELEN, (koppelde af, heeft afgekoppeld),
de koppeling losmaken en zoo afzonderen een
wagon afkoppelen; — (stoomw.) werktuigen of deelen
ervan van het bewegende deal losmaken waaraan
ze aangekoppeld zijn, ten einde ze to doen stilstaan;
ook loskoppelen genoemd. AFKOPPELING, v.
AFKORRELEN, (het korrelde af, is afgekorreld),
in korrels afvallen.
AFKORTEN, (kortte af, heeft afgekort), korter
maken : een mantel, rich het hear laten afkorten; —
eene rede afkorten, wat gemist ken worden weglaten, bekorten; — het bedrag eener rekening
verminderen: voor contante betaling 5°/. afkorten;
al wat hij zegt (of doet),
—(Zuidn.)help,bat:
kort Loch nets af. AFKORTING, v. (-en), een
in
de
advertentien
afgekort woord of uitdrukking :
leest men yank de afkorttng z. b. b. h. h. = zijne
bezigheden buitenshuis hebbende.
AFKORTINGSTEEKEN, o. (-s), (taalk.) weglatingsteeken.
AFKOUTEN, (koutte af, heeft afgekout), ten
einde kouten; — veel kouten.
AFKRABBELEN, (krabbelde af, heeft afgekrabbeld), door krabbelen wegnemen; — (schrijf- of
teekenwerk) haastig en slordig afmaken. AFKRABBELING, v.
AFKRABBEN, (krabde af, heeft afgekrabd), door
krabben wegnemen : een roofje van eene wond, de
verf van de deur of krabben; — door krabben reinigen; — een aardappelland, een korenveld geheel
en al met den krabber doorwoelen.

AFKRABBER.
AFKRABBER, m. (-s), iem. die afkrabt; —
mes waarmede men de gedroogde Yellen papier afkrabt; driehoekig ljzeren plaatje met scherpe
kanten aan een steel, waarmee men oude verf van
hout, oude teer van schepen, hear van geslachte
varkens enz. afkrabt. AFKRABBING, v. (-en).
AFKRABSEL, o. afgekrabde stof.
AFKRAGGEN, (kragde af, heeft afgekragd),
(gew.) een stuk land door kraggen of kaden omgeven
om het tegen overstrooming te beveiligen.
AFKRASSEN, (kraste af, heeft afgekrast), door
krassen wegnemen; — door krassen reinigen ; —
(een muziekstuk) met eentonig en krassend geluid
ten einde toe op de viool spelen; — (van pers.) zich
haastig ,verwij deren.
AFKRENTEN, (krentte af, heeft afgekrent), een
druiventros afkrenten, eenige druiven afkuippen,
opdat de andere beter kunnen groeien.
AFKRIJGEN, (kreeg af, heeft afgekregen), van
eene hoogte afnemen; (kleedingstukken, sieraden
enz.) met moeite en inspanning erin slagen ze af
te doen; — met moeite en inspanning erin slagen
lets van zekere plaats to verwijderen; — erin
slagen eene schuld, eene koopsom of een koopprijs
enz. met een zeker gedeelte to doen verminderen :
hij kreeg er eindelijk twintig gulden af; erin
slagen lets van een ander voorwerp to scheiden :
eindelijk kreeg ik er de kurk af (van de kruik); —
wegnemen, (door boenen, borstelen enz.): ik kan de
jets voltooid
spatten van de broek niet afkrijgen;
krijgen : het werk zullen zij vandaag afkrijgen;
naar beneden brengen : hoe krijgen wij die
kast van boven af
AFKRONKELEN, (kronkelde af, is afgekronkeld),
zich in kronkelende beweging of richting van lets
verwijderen; - naar beneden kronkelen, kronkelend
afdalen.
AFKRUIEN, (kruide of krooi af, heeft en is afgekruid of afgekrooien), gew. ook AFKROOIEN;
met kruiwagens wegvoeren; — door kruien wegnemen (overtollige aarde enz.); — met kruiwagens
naar beneden vervoeren; — (van ijsschotsen) stroomafwaarts kruien, in opeenschuivende schotsen afdrijven. AFKRUIING, v.
AFKRUIMELEN, (kruimelde heeft en is afgekrui •
meld), in kruim els afbreken; kruimelsloslaten (ook flg.).
AFKRUIPEN, (kroop af, is en heeft afgekropen),
zich kruipend van lets verwijderen; naar beneden
kruipen; — veal kruipen. AFKRUIPING, v.
AFKUIEREN, (kuierde af, heeft en is afgekuierd),
zich kuierend van eene plaats verwijderen; — naar
beneden kuieren;
(een afstand) ten einde toe
kuierend afleggen;
veal kuieren.
AFKUNNEN, (konde of kon heeft afgekund),
kunnen afdoen of afmaken : jets wet afkunnen; jets
alleen niet afkunnen; — het best afkunnen, memands
hulp noodig hebben; — afgedaan kunnen worden :
voltooid kunde ring kon niet van den vinger af;
nen worden dat werk kan vandaag nog af.
AFKUSSEN, (kuste af, heeft afgekust), met
een kus een twist bijleggen ; de pijn afkussen, door
een kus of kussen doen ophouden; — iem. door
een kus met zich verzoenen.
AFKWAKKEN, (kwakte af, is en heeft afgekwakt), van eene hoogte enz. afvallen en met een
kwak neerkomen; — nit boosheid of moedwil iem.
of lets met kracht van eenig voorwerp afwerpen, zoodat hij of het met eon kwak neerkomt.
AFKWANSELEN, (kwanselde af, heeft afgekwanseld), iem. jets afkwanselen, door kwanselen
of ruilen lets van iem. bekomen.
AFKWIJNEN, (kwijnde af, heeft en is afgekwijnd),
teen tijd) kwijnende doorbrengen.
AFKWISPELEN, (kwispelde af, heeft afgekwispeld), met een kwispel (een langen en zachten
kwast) van stof en veil reinigen (meubels);
ranselen, afrossen met eene zweep enz.
AFLAADPLAATS, v. (-en), de plaats waar een
schip zijne voile lading inneemt.
AFLAAT, m. (...laten), (R.-K.) kwijtschelding
van die tijdelijke straffen welke men na de vergeving
der zonden hier of in het vagevuur nog zou moeten
ondergaan; zij worden verleend om de overvloedige
Van Dale, Handwoordenboek.
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verdiensten van Christus en de Heiligen;
(gew.)
afdak, ruimte onder een afdak.
AFLAATBRIEF, m. (...brieven), (gesch.) schriftelijke oorkonde waarbij een aflaat verleend werd.
AFLAATDAGEN, m. m y. dagen waarop de R.-K.
kerk gewoonlijk aflaat verleent.

AFLAATGELD, o. (-en), (gesch.) geld waarvoor
men zich een aflaat koopen kon.
AFLAATHANDEL, m. handel in aflaatbrieven
(misbruik in de 15e en het begin der 16e eeuw).
AFLAATJAAR, o. (...jaren), feestjaar in de R.-K.
kerk waarin zeer veal aflaten gegeven worden.
AFLAATKRAAM, v. afkeurende uitdrukking
voor het onbetamelijke handeldrijven in aflaten,
dat aan de R.-K. kerk door hare tegenstanders verweten werd.
AFLAATSLUIS, v. (...zen), sluis om water af
to voeren.
AFLACHEN, (lachte af, heeft afgelachen), M.&
door lachen vermoeien, zich slap lachen ; zeer veal
lachen.
AFLADEN, (laadde af, heeft afgeladen), wat geladen is weg-, af-, uitnemen. AFLADER, m. (-s),
verzendr. AFLADING, v. (-en).
AFLANDIG, bn. (zeew.) (van den wind) van het
land af gericht, van de trust af zeewaarts waaiende,
het tegenovergestelde van aanlandig.
AFLATEN, (liet af, heeft afgelaten), toestaan en
gelegenheid geven eene plaats is verlaten : ik Het
hem van den zolder af; (fabr.) een oven aflaten,
zijn vuur matigen of koudstoken; — laat Mijnheer
de trap af, bij het naar beneden gaan vergezellen
of lichten; — (voorwerpen) aan een touw, aan
een ketting laten afzakken; — zich aflaten, slob
aan een touw enz. van eene hoogte laten zakken; (kleedingstukken, sieraden enz.) niet aan- of
omdoen; achterwege laten : laat zijn naam (ook
hem) er maar af, n.l. van de lijst; — hij had er het
slot (van zijne verhandeling b. v.) moeten aftaten; —
van iem. aftaten, ophouden hem lastig te vallen of
to kwellen : Coen liet de duivel van hem af; — van
God aftaten, ophouden in Hem zijn steun to zoeken;—
ermede ophouden, uitscheiden : laat af van kwaad
laat af ! houd op ! ga niet voort met
to doen;
uwe verkeerde handeling.
AFLATTEN, (latte af, heeft afgelat), met latten
afzonderen, afschieten : een kamertje aflatten.
AFLEEREN, (leerde af, heeft en is afgeleerd),
door gebrek aan oefening vergeten, verleeren : hij
is al zijn P'ransch afgeleerd; — het teekenen afteeren;
(gewoonten) allengs afleggen, zich ontwennen:
het rooken afteeren; gij moat die !made gewoante
afleeren; maken dat iem. gewoonten en hebbelijkheden aflegt, zich ontwent ; (zegsw.) zoo leert
men den boeren de kunst af, zoo verschalkt men
een onnoozele om zijn geheim te weten to komen,
(weigerend en beschamend antwoord gericht tot een
nieuwsgierige die door vragen aehter iemands gehelm tracht te komen). AFLEERING, v.
AFLEESKLEP, v. (-pen), veelal in verkl. vorm
AFLEESKLEPJE, o. (-s), metalen klepje of beweegbaar plaatje aan een sterrenkundig meetwerktuig dienende tothet aflezen der graden en verdere verdeelingen die door den wijzer op een verdeelden cirkel
worden aangewezen, ook kiep- of klapnonius genoemd.
AFLEGGEN, (legde af, heeft afgelegd, in de spreektaal ook : lei af en afgeleid), (kleedingstukken,
wapenrusting, sieraden enz. die men aan heeft, ook
(fig.) hetgeen daarmee vergeleken wordt) afdoen;
(gedragen kleeren enz.) afdanken en (meestal)
weggeyen ; —
de toga afleggen, ophouden hoogleeraar, rechter,
predikant enz. te zijn; — den gouden sleutel afteggen, voor het kamerheerschap bedanken; — het
weduwenkleed afteggen, hertrouwen; — het masker
afleggen, zijne ware gezindheid of bedoelingen laten
blijken: —
den ouden mensch, den ouden Adam afleggen, een
ander mensch worden, zich bekeeren, de geneigdheid tot zonde laten varen; hij heeft het afgelegd, is gestorven, (ook) is stomdronken gewor den; (gemeenz.) in zijne pogingen bezwijken; —
(scherts.) die brook begint het mooi af to leggen, verslijt
4
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langzamerhand; — het tegen iem. afleggen, van iem.
de mindere zijn, voor hem zwichten;
(van dieren) de huid, de horens afleggen, verliezen,
omdat nieuwe aangroeien; — die koe heeft veel afgelegd, bij het slachten aan gewicht verloren, (gewoonrekenschap atleggen, zich
lijk inslachten genoemd);
verantwoorden;
een examen afteggen, ondergaan;
proeven van bekwaamheid afleggen, die bij
een examen geven;
eene verklaring, getuigenis,
bekentenis, gelofte. enz. afleggen, die op min of
meor plechtige wijze geven;
een eed afleggen,
zweren; — eene geloofsbelijclenis (of enkel
denis) afleggen, ten overstaan van het bevoegde
kerkelijk gezag belijdenis doen van zijn godsdienstig geloof; — ook ten opzichte van de politiek
enz. : voor zijne meening uitkomen; — een bezoek
afleggen, brengen;
een weg te voet, te paard, loopend afleggen, gaan; —
jets afnemen van het voorwerp waarop het ligt
en het elders nederleggen leg de boeken van den
stoel af; — (van een lijk) net met het doodsgewaad
bekleeden, gewoonlijk tevens van het bed atnemen;
(tabaksteelt) tabaksland afieggen, het tot gewoon
bouwland waken; — (bloem- en boomkweekerij)
(ondertakken of ranken) van de moederplant af- of
ombuigen, op den grond leggen en gedeeltelijk met
aarde bedekken, zoodat zij wortel kunnen schieten
en afzonderlijke gewassen opleveren: loten afleggen,
een wijnstok afleggen, anjelieren afteggen, door aflegging voortplanten.
AFLEGGER, m. (-s), (papiermakerij) de werkman die de pas geschepte vellen aflegt. Zie KOETSER; — iem. die de lijken aflegt en in de kist legt; —
een student die de Universiteit verlaat zonder zijne
studien voltooid te hebben; — een afgelegd, afgedragen kleedingstuk, sieraad enz. dat men meestal
weggeeft: een afleggertje; — eene plant door afleggen
verkregen. AFLEGGERTJE, o. (-s).
AFLEGGING, v. (-en), (het mv. w. g.) de daad van
afleggen in 't algemeen, inz. het laten varen van
zedelijke hoedanigheden en gezindheden, begrippen
en gewoonten.
AFLEIDBAAR, bn. (w. g.) afgeleid kunnende
worden; geschikt om afgeleid to worden : Franklin
ontdekte dat de bliksem afleidbaar is.
AFLEIDEN, (leidde af, heeft afgeleid), van eene
plaats afbrengen en naar eene andere geleiden
een blind( van eene gevaarlijke plaats afleiden; onverkocht vee van de markt afleiden; iem. van den
rechten weg afleiden, op een dwaalspoor brengen
(eig. en fig.); (stroomend water) ergens anders heen
doen stroomen : het water der bron werd afgeleid; —
(geneesk.) het bloed van de hersenen of longen afleiden;
— (fig.) den stroom afleiden, eene zich bewegende
of verplaatsende volksmenigte van richting doen
veranderen; — den bliksem afleiden, dien zOO leiden,
dat hij het voorwerp waarop hij valt, verlaat zonder
dit of de nabij zijnde voorwerpen to beschadigen,
zonder in to slaan; (ook fig. eene uitbarsting van
toom); — iem. van zijn werk afleiden, daarin
storen, verhinderen; — iem. afleiden, iem. van
zijn werk aftrekken; (ook) bezighouden, zoodat hij
niet denkt aan hetgeen hem hindert of bedroeft,
hem opvroolijken, opbeuren; — iemands aandacht
(opmerkzaamheid) van iets afleiden, ze ervan aftrekken en op iets anders vestigen; — het gesprek (van
iets) afleiden, het ongemerkt op een ander onderwerp brengen;
naar beneden leiden langs eene helling of van eene
hoogte : iem. de trap afleiden; — (fig.) beweren, dat
zij daarvan afkomstig, daaruit afgestamd zijn : de
Heeren van Brederode leidden hun geslacht af van
graaf Arnoud; — (fig.) hij leidde hear stilzwijgen
of uit een gevoel van schuld, hield dit gevoel/voor
de oorzaak; — (bestaande woorden) aanwijzen of
beschouwen als afkomstig van een of meer andere
woorden (grondwoorden) ten aanzien van vorm en
beteekenis, verklaren uit hunne afstamming niet
ten onrechte leidt men ,opperman' van ,operarius' af; —
besluiten daaruit opmaken ; kid echter niet nit
mijne weigering af, dat ik u ongenegen ben; —
(stellingen, gevoelens, gezindheden enz.) vormen of
opvatten als gevolg of uitvloeisel van iets anders,
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opmaken : eene gevolgtrekking afleiden; — (nieuwe
woorden) van of uit bestaande woorden vormen,
hetzij door aanhechting van voor- of achtervoegsels
of door verandering van den wortelklinker, hetzij
zonder eenige verandering van vorm, door aan het
woord eene beteekenis to hechten, waardoor het een
ander rededeel wordt : spraak, spreuk, sprookje,
gesprek, bespreking, afspraak zijn afgeleid van spreken; — (muz.) afgeleide akkoorden; fis en bes zijn
afgeleide tonen.
AFLEIDEND, bn. geschikt om iemand van .vermoelende godachten af to trekken, zijn geest op
to frisschen : afteidencit uitspanningen.
AFLEIDER, m. (-s), bliksemafieider; — (fig.) middel tot afwending van iemands toorn; — (fig. gemeenz.) een middel om lets gevaarlijks of onaangenaams bijtijds af to keeren of waardoor het gesprek
van een onderwerp afgeleid wordt. AFLEIDSTER,
v. (-s).
AFLEIDERSTANG, v. (-en), de Stang van een
bliksemafleider.
AFLEIDING, v. (-en), de daad van afleiden in de
meeste beteekenissen van het woord ; — eene
handeling of een voorval waardoor iets gevaarlijks
of onaangenaams tijdig wordt afgewend dat gal
eene angezochte afleiding; eene wending aan
iemands gedachtenloop geven, inz. maken dat hij
niet meer denkt aan wat hem kwelt of verdriet
berokkent en daardoor vroolijker, opgewekter wordt:
afleiding noodig hebben, geven; — eene afleiding
geven (bezorgen, verschaffen) aan iemands gedachten,
ook : iem. of rich zelf; — jets dat afleiding geeft
(voorval, bezigheid) : ander vele afieidingen iets
doen; — uitspanning : het beoefenen van sport geeft
menigeen eene gepaste afleiding;
(taalk.) het afleiden van een woord, het aanwijzen van het verband tusschen een woord en het
stamwoord, het aanwijzen van de afkomst van een
woord; dat verband self; — de leer der afleiding, het
vormen van nieuwe woorden door aanhechting
van een voor- of achtervoegsel enz.; — het woord
door afleiding gevormd : het woord koningin is
eene Wielding van „koning"; — samenstellende
Melding, vorming van een woord uit twee bestaande
woorden of uit eene bepaalde uitdrukking, gepaard
gaande met aanhechting van een achtervoegsel;
ook : de woorden daardoor ontstaan ,blauwge.
kield'„ondermaansch,' ,blondlokkig,' ,boosaardig',
„inachtneming", „telaatkomer", „terzijdestelling" zijn
samenstellende afleidingen. Afleidinkje, o. (-s).
AFLEIDINGSBUIS, v. (...zen); ...GOOT, v.
(...goten); ...GRACHT, v. (-en); ...GREPPEL,
v. (-s); ...KANAAL, o. (...nalen), waardoor het water
afgeleid wordt; ...MIDDEL, o. (-en), iets dat
verschaft; ...PIJP, v. (-en); ...RIOOL, o.
(...riolen).
AFLEIDINGSUITGANG, m. ( -en).
AFLEIDKUNDE, v. leer der woordafleiding,
etymologie.
AFLEIDKUNDIG, bn. op de woordafieidkunde betrekking hebbende een afieidkundig woordenboek,
dat de afleiding der woorden opgeeft, etymologisch.
AFLEIDKUNDIGE, m. en v. (-n), taalkundige
die in het bijzonder de woordalleidkunde beoefent,
etymoloog.
AFLEIDSEL, o. (-s), (taalk.) een door afleiding
gevormd woord ; alleen gebezigd van een werkelijk hestaand woord; afleiding kan ook gezegd
worden van een denkbeeldig of verdicht woord).
AFLEKEN, (leekte af, is afgeleekt), (uitsluitend
in den hoogeren AM (van vocht) zachtjes nedervloeien: ik zag de tranen van hare wangen afteken.
AFLEKKEN, (ht lekte af, is afgelekt), (van
vocht) door een r of spleet afdruipen, druppelings
van jets afvloeien. Zie AFLIKKEN.
AFLENZEN, (lensde af, is afgelensd), (van eon
schip of de opvarende personen) lenzentle, d.i. met
weinig of zonder zeil voor wind of stroom drijvende,
zich van iets vervvijderen (veelal bij stormweer) :
voor de fok aflenren.
AFLETTEFtEN, (letterde af, heeft afgeletterd),
het letteren of merken van linnengoed afmaken;
veel letteren of merken.

AFLEVE RE N.
AFLEVEREN, (leverde af, heeft afgeleverd), aan
een ander overgeven, ter hand stellen, afgeven; —
de verkochte waren, het bestelde, afgemaakte werk
(meestal van eenigen omvang) naar den kooper
brengen of voor of aan hem afgeven : morgen
leveren wij twee eiken kasten af.
AFLEVERING, v. (-en), de daad van afleveren;
inz. de afgifte van het verkochte of het bestelde :
zorg bij de aflevering tegenwoordig te zijn; — (boekh.)
een der gedeelten van een werk, zooals die achtereenvolgens verschijnen en aan de koopers afgeleverd
worden : het werk zal worden uitgegeven in afleveringen
van vijf vel druks.
AFLEZEN, (las af, heeft en is afgelezen); —
(ziekten en kwalen) er iem. van bevrijden door het
lezen of uitspreken van een bezweringsformulier :
iem. de koorts aftezen; — (een geschrift dat niet
zeer lang is) ten einde toe lezen, het uitlezen: hij
wilde eerst den brief aftezen; — deze tijdschriften
zijn afgelezen, zijn bij al de leden van het leesgezelschap rond geweest; — ten einde toe voorlezen:
eene lijst aflezen; namen, nummers, artikels aflezen; —
(fig.) (een boekwerk) er zoo veelvuldig in lezen tot
het versleten en onbruikbaar geworden is: dat boek
is letterlijk afgelezen: — zich aftezen, zich afmatten
door lezen of voorlezen: hij had zich gisteren weer
zoo afgelezen, dat hij er suf van was; — (verordeningen of bekendmakingen die vanwege de overheid
of een bevoegd gezag ter kennis van het algemeen
thoeten gebracht worden) in 't openbaar voorlezen:
eene verordening, een bevel van de pui van 't stadhuis
aflezen; ook : bruid en bruidegom moesten in twee
gemeenten afgelezen worden.
AFLEZER, m. (-s). AFLEZING, v. (-en).
1. AFLICHTEN, (lichtte af, heeft afgelicht), (een
voorwerp dat op een ander ligt) oplichten, optillen,
en wegnemen, met betrekkelijk weinig moeite :
het deksel van den pot aftichten; — (ook fig.) iets dat
ale een drukkende last beschouwd wordt, wegnemen. AFLICHTING, v.
2. AFLICHTEN, (lichtte af, heeft afgelicht), het
licht naar beneden laten stralen; — iem. die bij
duisternis naar beneden gnat, bijlichten, hem met
een licht vergezellen en naar beneden geleiden:
laat het meisje ons even aflichten.
AFLIEGEN, (bog af, heeft afgelogen), die man
heeft in zijn keen wet afgelogen, zeer veel gelogen.
AFLIGGEN, (lag af, heeft en is afgelegen); zich
aftiggen, zich door veel of langdurig liggen afmatten, verzwakken : zij heeft zich letterlijk afgelegen. AFLIGGING, v.
AFLIJMEN, (lijmde af, heeft afgelijmd), (voorwerpen die gelijmd moeten worden) zooveel lijmen
als noodig is, alles afdoen wat er to lumen valt :
moet al dit papier vandaag nog afgelijmd worden I
AFLIJNEN, (lijnde af, heeft afgelijnd), met eene
lijn de grenS aangeven; (fig.) afbakenen.
AFLIJVIG, bn. (nagenoeg veroud.); (zegsw.) aflijvig worden sterven, overladen; — iem. aflijvig
maken, hem doen sterven, van het leven berooven,
1. APLIKKEN, (likte af, heeft afgelikt) (ook AFLEKKEN, in ongemeener vorm), (iets dat aan een
voorwerp kleeft) door likken ervan wegnemen,
met de tong er afnemen: de stroop van zijn vingers,
brij van een bord aftikken; — een lepel, een bord
afiikken; — (zegsw.) er vinger en duim naar aftikken,
er sterk naar verlangen, recht blade zijn het to
bekomen; vgl. afgelikt. AFLIKKING, v.
2. AFLIKKEN, (likte af, heeft afgelikt), met
likhout of likijzer glad en glanzig maken.
AFLOEREN, (loerde af, heeft afgeloerd), ter sluik
afkijken; — hij heeft alles afgeloerd, alles bespied
wat er voorviel; -- (w. g.) hij trachtte mij dat af
te loeren, op arglistige wijze afhandig to maken.
AFLOERING, v.
AFLOKKEN, (lokte af, heeft afgelokt), (menschen
en dieren) elders heen lokken; een kind van eene
gevaarlijke plaats .aflokken. AFLOKKING, v.
AFLOODEN, (loodde af, heeft. afgelood,, (scheepsterm) met het dieplood afpeilen, op 411e plaatsen
de diepte onderzoeken : het vaarwater wend afgelood
en in kaart gebracht. AFLOODING, v. (scheepsterm).
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AFLOOGEN, (loogde af, heeft afgeloogd), met bog
afwasschen : het vet van eat schotet, het roest van een
sleutel aftoogen; tinnen schotels en pollen, ijzeren
vorken enz. afloogen; — (stoffen die wet andere
stoffen chemisch verbonden zijn) door middcl van
eenig scherp vocht daarvan afscheiden, afzonderen.
AFLOOGING, v.
AFLOOIEN, (looide af, heeft afgelooid), (de
huiden) ten eindo toe looien. Zie ook AF
LOODEN.
AFLOOP, m. de daad of handeling van afloopen
in de meosto beteekenissen; — het water op den weg
heeft geen voldoenden afloop, zoodat het er steeds
moddcrig is, kan niet wegstroomen; — de afloop
van rivieren, beken, bet afwaarts stroomen; — na
afloov van het examen; — na afloop bal, na het einde
der voorstelling of uitvoering; — de wijze waarop
eene handeling of eon voorval afloopt of eindigt,
de uitkomst : tvie had zulk een afloop kunnen voorden ; de afloop der examen was dit iaar niet gunstig;
— (geschutgieterij) do geleidelijke overgang van
de eene metaaldikte van het geschut tot de andere:
de afloop van de sieraadsbanden van het kanon moet
zuiver zijn;
my. (-en), inrichting om water to baton afloopen,
pijp of buis waardoor het afloopt : een gootsteen
met een afloop; — helling, hellend vlak waarlangs
men van eene hoogte afdaalt of waarlangs het
water aistroomt : deze afloop is mij te steil; — (boekdr.) een schuins afloopend zetwerk, als b. v. titels,
boofden enz. gezet in de gedaante eener omgekeerde
piramide : die afloop op het titelblad stoat stijf; -(bouwk.) overgangslid tusschen twee verschillende
leden van een lijstwerk, kwartrond koppellijstje,
den overgang van schaoht tot basis vormende; —
(geschutg.) de afloopende kant die den overgang
vormt van eene grootere metaaldikte van het
geschut tot eene geringere.
AFLOOPEN, (liep af, is en heeft afgeloopen), (met
zijn) (van een mensch of dier) zich vemijderen,
wegloopen; de leerlingen mogen niet van hunne
plaats afloopen,; van zijn werk afloopen; de schildwacht liep van zijn post af; — (van een vaartuig
of de opvarende personen) wegzeilen : wij liepen
gedurende de geheele vaart voor den wind af; — van
zijne Draw of van harem man afloopen, verlaten om
niet meer samen to wonen — naar een bepaald
punt loopen, zich haastig begeven naar: de jongens
liepen op den brand af; — ervan afloopen, er afgaan:
het rad liep af (van de as); — (fig.) de levensdraad
loopt af, het einde is nabij, de dood nadert; ook:
de klos, de haspel loopt af, het zich daarop bevindende garen of touw loopt af; -- (Zuidn.) snel
praten, doordraven: afloopen lijk een bobijn;
—(vane zandloperofurglas)hetzanduitde
bovenhelft in de benedenhelft laten loopen; — de
wekker loopt af, de alarmschel gaat; — het uurwerk,
de klok is afgeloopen, staat stil; (fig.) zijn uurwerk
is afgeloopen, zijn leven, zijne bloei is ten elude;
—bijdentol ptenzijpadvnde hofdwegaf,
verwijdert zich van;
(met zijn en hebben) naar beneden loopen: van den
berg, van de trap (of trappen), van de helling, van
de kamer (n. I. van die welke men langs eene trap
verlaat), ook den berg, den heuvel, de trap, de haling,
de kamer afloopen; (niet : daar werden de trappen
op- en afgeloopen); — (van een nieuwgebouwd of
hersteld schip) van stapeb loopen;
(van druipend 1 ocht) naar beneden vloeien: het vet
loopt van de kaars af; het bloed dat hem van het
aangezicht of liep; — de kaars loopt af, laat de was
of het vet afdruipen; — de assen, de bussen (van
raderen) zijn geheel afgeloopen, zijn zoo stork verhit
door de wrijving dat het smeer er afgeloopen is, dat
ze beginnen to smelten en er het metaal afdruipt; —
nederwaarts stroomen, wegstroomen in de richting
van den oorsprong naar den mond : de rivier loopt
snel af; — een vijver laten afloopen, leegmaken; —
het vat (bier, wijn) is afgeloopen, geheel leeggeloopen; — de pomp is afgeloopen, is lens, geeft goon
water meer, ook: het water is nit de pomp geloopen
(na het pompon op een schip); — (fig.) naar
beneden loopen, hellen: de weg loopt hier vrij sterk
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af; — het biljart loopt af, staat niet waterpas;
—diebaloptf,
is niet zuiver rond;
de afgeloopen nacht, het afgeloopen jaar, verstreken; — (van handelingen en voorvallen) ten einde
loopen, eindigen, ophouden: ono werk is afgeloopen;
ors bezoek liep gauw af; de bears, de verkooping, de
voorstelling, de schouwburg, de kerk was vroeg afgeloopen; — de huur, het contract loopt dit jeer af, de
geldigheid ervan houdt op; — (zegsw.) het loopt af
met iemand, zijn einde nadert, hij is stervende,
ook : het wordt minder met hem; — het is met hem
afgeloopen, hij is gestorven;
op deze of gene wijze eindigen: goed, gelukkig,
slecht. treurig afloopen; naar wench, tot ieders
genoegen, tegen alle verwa,chting afloopen; — ze w.
het all wel met een sisser aftoopen, geene ernstige
gevolgen hebben; — de zaken liepen geregeld af, ze
werden van het begin tot het Bind geregeld behandeld; —het laten afloopen met een bedankje. niets
geven, hoewel men eene belooning verwachtte;
—hoeishetm diezak,denvldtochafgelopenlwat
is het einde, het gevolg ervan g9weest ? — het is
op het examen sle,cht met hem afgeloopen, de uitslag
was ongunstig; — ik weet niet hoe het met dies
moordenaar zal afloopen, welke straf hij krijgt;
—zijsnieuwsgier hoe tmednheldvanhetbock
zal afloopen, welk lot hem wacht;
iets door er veelvuldig op of over to loopen, scheiden of doen loslaten van iets anders waaraan het
vastzit: de luzkken van zijne schoenen afloopen; de
verf van den vloer aftoopen; zich het vel van de voeten,
de zolen van de schoenen afloopen; — (eig. en fig.) veel
en lang loopen; — door veelvuldig loopen verslijten,
onbruikbaar maken : die trappen zijn afgeloopen,
uitgesleten door 't vele loopen; — (in 't bijz.)
schoenen of laarzen afloopen, ze verslijten, scheef
loopen; —
(een afstand) ten einde toe doorloopen, to voet
afleggen; — (Zuidn.) cent zaak afloopen, beredderen, tot een goed einde brengen; ik heb zeif alles
moeten afloopen, beloopen, er de noodige stappen
voor moeten doen;— klanten afloopen, bestellingen
bij hen opnemen en het bestelde thuis bezorgen;
—bijem.htusaflopn,
hem dikwijls bezoeken; —
(zegsw.) den boer afloopen, bij de boeren rondgaan,
meest met koopwaren, of om to koopen, ook om
to bedelen; — in alle richtingen doorkmisen om
overal to rooven, to plunderen of to verwoesten :
de soldaten die geen soldij ontvangen hadden, liepen
het geheele land af; — reeschttimers hebben het schip
overvallen en afgeloopen, zich met geweld van schip
en lading meester gemaakt; — de matrozen hebben
het schip afgeloopen en den kapitein verwond, zijn
oproerig geworden, hebben het schip overmeesterd
enz.
AFLOOPEND, bn. bij aftoopend tij, bij afgaand
water; — afloopende schuld, schuld die afgelost
wordt; — hellend (van een weg); — (plantk.)
afloopende bladen, wier bladmoes zich langs den
stengel some tot het volgende blad voortzet.
AFLOOPER, m. (-s), (mol.) de houten strijker bij
de steenen, die het gemalen zaad (in den oliemolen)
van den legger doet afloopen.
AFLOOPKRAAN, v. (...kranen), kraan om eon
vloeistof to laten afloopen.
AFLOOPSTOK, m. (-ken), (mol.) de verticale stok
waar onderaan de aflooper is bevestigd.
AFLOSBAAR, bn. afgelost kimnende worden (van
schulden).
AFLOSSEN, (loste af, heeft afgelost), van hun
post afhalen en vervangen : de wacht aftossen; een
schildwacht aft,ossen; — vader en zoos lossen elkander
af in de fabriek, nemen beurtelings het werk van
elkander over; — zal ik u even aftossen, opdat gij
kunt eten I uw work overnemen; — het op een
pand ontvangen geld terugbetalen en daardoor
er de vrije beschikking over herkrijgen, inlossen: vele
panden in de bank van leening worden niet afgelost; —
eene leering aftossen in eons of in gedeelten terugbetalen; — (Zuidn. en gew.) de lading loosen,
afiaden: een wagen aftossen; kolen aftossen.
AFLOSSER, m. (-s), die atlost.
AFLOSSING, v. (-en), het afiossen : de aflossing
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der hoofdwacht, der dag- en nachtploegen geschiedt op
bepaakle uren; — honderd gulden te leen gevraagd
met driemaand,elijksche aflossing van vij fentwintig
gulden, met terugbetaling van 25 gld. per drie
maanden; — ook de som die ter aflossing dient; —
(krijgsw.) de aflossing laat van middag lang op zich
wachten, de aflossende manschappen.
AFLOSSINGSTERMLIN, m. (-en), termijn van
aflossinv: ...VOORWAARDE. v. (-n).
AFLUIDEN, (luidde af, heeft afgeluid), door het
luiden der klok lets afzeggen, afgelasten; de parade
is om het sle,chte weder afgeluid; — het sein geven
tot het vertrek van treinen (than, niet meer) of
booten door ee;e bepaalde bel to luiden.
AFLUIDING, v. afzegging, afgelasten bij klokgelui.
AFLUIEN, (luide af, heeft afgeluid), in de yolkstaal voor AFLUIDEN, het sein geven tot het vertrek van booten; — (gew.) in den molen met het
luitouw meel enz. laten zakken.
AFLUISTERAAR, m. (-s). AFLUISTERAARSTER, v. (-s).
AFLUISTEREN, (luisterde af, heeft afgeluisterd),
(een gesprek, gezegde, gezang , spel van anderen)
met opzet afhooren, zonder dat zij het merken :
die concierge staat voortdurend af te luisteren wat er
in het kamertje gesproken wordt. A FLUISTERING, v.
AFMAAIEN, (maaide af, heeft afgemaaid), (gran,
koren enz.) met zeis of sikkel langs den grond afsnijden : al het koren werd afgemaaid; ook een akker, een
stuk hooiland afmaaien, het daarop groeiende koren,
Bras maaien; — ook van den dood (vooral op het
slagveld) en besmettelijke ziekten gezegd: de dood
maaide tal van vrienden af (gewoonlijk weg); de
cholera, het zwaard maaide geheele rijen af (gewoonlijk weg), rukte ze onverwachts en gewelddadig weg.
AFMAAIER, m. (-s). AFMAAIING, v. (-en).
AFMAKEN, (maakte af, heeft afgemaakt), (lets
dat aan of op iets anders vastzit) ervan losmaken
en wegnemon, maken dat het er af is : vlekken van
een kleed, het roest van een degen afmaken; — een
einde maken aan zaken die tusschen twee of meer
personen moeielijkheden of onaangenaamheden
opleveren en daardoor de onaangename gevolgen
voorkomen of doen ophouden; — eene zaak in der
minne afmaken, door een vrijwillig verdrag ten einde
brengen; — maken dat het af, d. i. gereed of voltooid
is : zijn werk, een opstel, een brief, eene teekening
afmaken; iets geheel, goed, netjes, prompt, keurig,
vlug, tlecht, slordig afmaken;
iem. afmaken, hem voor eene betrekking onmogelijk maken, hem geheel afbreken; (ook) weerloos,
machteloos maken; — die examinator schijnt de
candidates te willen afmaken, door zijne vragen in
't nauw to brengen, zoodat een onvoldoend antwoord
volgen moot en de candidaat afgewezen wordt;
werden velen
—bijdatexmnwrzfgakt,
afgewezen; — eene studie, een bock afmaken, er eene
vernietigende critiek van geven; — (in het schaakof damspel enz.) mat zetten, overwinnen; — de
arme krijgsgevangenin werden op wreede wijze afgemaakt, gedood, omgebracht;
zich van lets lastigs of onaangenaams vrijmaken;
hij maakt er rich altijd af met eene grap, een kwinkstag, een Jantje van Leiden, met (te zeggen) : ik heb
geen tijd; — zich van iemand afmaken, maken dat
men van hem bevrijd of ontslagen wordt, t. w.
van iem. van wien men last ondervindt of then
men vreest.
AFMAKER, m. (-s), (in de walvischv.) de persoon
die den walvisch afmaakt, ook kapper, bank- of
strandsnijder genoemd.
AFMAKING, v. (-en), het afmaken, (voorheen
vooral) het afmaken of uit den weg ruimen van moeilijke of onaangename zaken, hetzij door minnelijke
schikking of op andere wijze (thans w. g.).
1. AFMALEN, (maalde af, heeft afgemalen), (voorwerpen die gemalen moeten worden) naar eisch
malen, alles afdoen wat er to malen valt : moot al
dat graan vandaag nog afgemalen worden I; — zeer
veel malen : we hebben vandaag vrij wat afgemalen.
2. AFMALEN, (maalde af, heeft afgemaald), (than
alleen in den hoogeren, min of meer dichterlijken
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stij1) menschen, dieren, voorwerpen, tafereelen enz.
in schilderij of penseelteekening nabootsen, met
kleuren afbeelden : een landschap afmaken; — (fig.)
(personen) met woorden levendig beschrijven, hun
beeld met heldere kleuren teekenen.
AFMANEN, (maande af, heeft afgemaand), iem.
van lets afmanen, hem door vermaning ervan trachten at te brengen, met ernst en aandrang atraden
iem van het kwade afmanen. AFMANER, m. (-s).
AFMANGELEN, (mangelde af, heeft afgemangeld),
(linnengoed enz.) geheel en al mangelen, alles afdoen
wat er to mangelen valt ; — veel mangelen.
AFMANING, v. (-en), het afmanen; de toespraak
in woord of schrift waarmede men iem. van lets verkeerds afmaant, hem daarvan tracht af te
brengen.
AFMARCHEEREN, (marcheerde af, is afgemarcheerd), (van krijgsvolk, zoowel raiterij als voetvolk)
wegtrekken, wegmarcheeren ; (scherts.) zich verwijderen, ,ieenvaan, oprukken.
AFMARMEREN, (marmerde af, heeft afgemarmerd), (schild.) in nagebootst marmer de aderen
beschilderen en het werk afmaken; — gedaan maken
met marmeren.
AFMARSCH, m. (van krijgsvolk) aftocht, marsch
van de plaats af, inz. het verlaten van een bezet
punt : de troepen maken zich tot den afmarsch gereed.
AFMARTELEN, (martelde af, heeft afgemarteld), iem. afmartelen, hem zoo lang of zoo zwaar
martelen, dat de Hider geheel uitgeput is; — (fig.)
(menschen of dieren) geheel afmatten door langdurige of hevige kwellingen, door zwaren arbeid,
door langdurig en kwellend lead, door verveling,
ziekte, ellende, kommer, verdrukking enz. : 't is
schande zooals die boer zijne arbeiders en paarden
dagelijks afmartelt: hij gent hun nooit rust; - die
pijnlijke onzekerheid martelde hem af, folterde hem,
putte zijn krachten ult. AFMARTELING, v. ( -en).
1. AFMATTEN, (matte af, heeft afgemat), voor
zooveel noodig is met matwerk bekleeden : binnen
hoeveel dagen kunnen die stoelen afgemat wezen?;
—deophetmar mgespane mat(vloermat) fmaken: per week mat hij twee rollen af.
2. AFMATTEN, (matte af, heeft afgemat), door to
zware inspanning van lichaam of geest, door overmaat van arbeid, lijden of zorg, kwelling, verveling
mat, zeer moe maken, uitputten: die examenstudie
matte hem geheel af, zoodat hij ze opgaf; zich afmatten; — (in het krijgsw.) den vijand afmatten, door
herhaalde marschen waartoe men hem uitlokt, of
door gedurige aanvallen hem vermoeien, ongeschikt
maken om op het beslissende oogenblik krachtig
te handelen.
AFMATTEND, bn. (-er, -st, of meer en meest
afmattend), in hooge mate vermoeiend : afmattende
arbeid, zorg, hitte.
AFMATTER, m. (-s), AFMATSTER, v. (-a), iem.
die een ander atin.at, uitput, door en door moe
maakt,
AFMATTING, v. (-en), het afmatten; zware vermoeienis : van afmatting zakte hij ineen; — (w. g.)
(spr.) die zwakheid wait zal afmatting maaien.
AFMEETBAAR, bn. afgemeten kunnende worden,
voor meting vatbaar. AFMEETBAARHEID, v.
AFMELDEN, (meldde af, heeft afgemeld), (w. g.)
afzeggen : men besloot de verkooping nit te stellen en
voorloopig af te melken. AFMELDING, v.
AFMELKEN, (molk af, heeft afgemolken), (een
melkgevend dier) de uiers ten deele leegmelken ;
— iem. zijne duiven afmelken, opvangen en behouden; — voor het laatst melken en dan droog
(als gust beest) laten staan; — alle dieren geheel
melken; — gedaan maken met melken.
AFMENNEN, (mende af, heeft afgemend), door
mermen afmatten; — (zegsw.) hij is wel gewillig,
maar laat zich niet afmennen, niet voortzweepen.
AFMENNER, m. (-s).
AFMENNING, v. (-en), (gew.) weg waarlangs men
zijne vruchten van het land enz. rijdt.
AFMERGELEN, (mergelde af, heeft afgemergeld),
(menschen en dieren) uitputten, gewoonlijk uitmergelen gezegd : een afgemergeld paard; — het land,
eene boerenplaats afrnergelen, uitmergelen, den bodem
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uitputten door te zwaren bouw en te geringe bemesting. AFMERGELING, v.
AFMERKEN, (merkte af, heeft afgemerkt) ;
(naaisterst.) het merken of letteren van linnengoed
afmaken, afletteren ; — gedaan maken met merken.
AFMESTEN, (mestte af, heeft afgemest), de
koeien, de paarden moeten afgemest worden, de mest
moet onder, achter de koeien, de paarden verwijderd
worden; — den stal afmesten, uitmesten.
AFMETELIJK, bn. (w. g.) afgemeten kunnende
worden. voor meting vatbaar, afmeetbctar.
AFMETEN, (mat af, heeft afgemeten), de maat
nemen; — lets met zorg en nauwkeurigheid geheel
meten, de afmetingen ervan bepalen : een tuin met
den Meter, een stuk land met den ketting afmeten;
—(ok
fig.) lets met de oogen afm,eten;
versreaels afmeten, nagaan tut hoeveel en uit welke voeten zij
bestaan, ze scandeeren; — (fig.) (hoedanigheden,
werkingen, handelingen) schatten of beoordeelen; —
(gew. en Zuidn.) nagaan: gij kunt dat het best bij
u zelven afmeten;
meten en afzonderen: van een stuk katoen vijf
meter afmeten, er een stuk van vijf meter afsnijden;
juist bepalen: (bijb.) God meet ieders nooddruft af; —
hij mat zijne woorden af, wikte zorgvuldig de beteekenis af; (Zuidn. ook) sprak langzaam, talmend.
AFMETER, m. (-s).
AFMETING, v. (-en), de daad van afmeten;
grootte: een standbeeld van reusachtige afmetingen; —
(meetk.) richting waarin eene lijn, een vlak en een
lichaam zich ultstrekken: eene lijn heeft one afmeting
een vlak heeft er twee en een lichaam drie.
AFMETSELEN, (metselde af, heeft afgemetseld),
gedaan maken met raetselen ; (een metselwerk)
afmaken, voltooien.
AFMIJNEN, (mijnde af, heeft afgemijnd), (op
eene openbare verkooping, verhuring bij afslag,
of op eene aanbesteding bij opbod): iem. een perceel
afmijnen, eerder mijn ! roepen dan een ander en
daardoor kooper, huurder of aannemer worden; —
ook iem. die het hoogste bod gedaan heeft ter wille
van het strijkgeld, daarvan vrijmaken, verlossen.
AFMIJNER, m. (-s), het goed wordt aan den eersten afmijner toegewezen, die het eerst min! roept.
AFMIJNING, v. (-en), het afmijnen : de verkooping geschiedt btj afmijning.
AFMIJNTOESTEL, o. (-len), automatische afslager, electrisch toestel om juist aan to geven wie
afmijnt.
AFMIKKEN, (mikte af, heeft afgemikt), op
het gezicht af de juiste maat van iets bepalen;
van een talc afmikken, juist op hem aan—envogl
leggen en er afschieten; — den tijd beramen,
schatten : is dat niet mooi afgemikt I niet juist
op tijd ?
AFMOETEN, (moest af, heeft afgemoeten), (van
kleedingstukken. sieraden enz.) van bet lijf moeten
gedaan worden, afgedaan of afgezet moeten worden:
de hoeden en petten moeten af; — (van een werk
dat verricht, of een voorwerp dat vervaardigd
wordt) afgedaan of voltooid moeten worden ; –
zijn gevoeg moeten doen.
AFMOGEN, (mocht af); (van kleedingstukken)
van het lijf mogen gedaan worden, afgedaan of
afgezet mogen worden : de pet mag niet af, hoor !
het tocht hier; — (van een werk dat verricht of een
voorwerp dat vervaardigd wordt) mogen afkomen,
afgedaan of voltooid worden ; — het schijnt dat
het werk niet afmag, ik kan er niet aan opschieten,
word er telkens aan gestoord.
AFMOLMEN, (molmde af, heeft afgemolmd), vermolmen en afvallen of stukgaan.
AFMONSTEREN, (monsterde af, heeft afgemonsterd), deze matrozen zijn te Rotterdam afgemonsterd,
na afbetaling van de monsterrol geschrapt en uit
den dienst ontslagen.
AFMONSTERING, v. (-en), het afmonsteren.
AFMOORDEN (ZICH), (moordde zich af, heeft
zich afgemoord), zich aan of op iets afmoorden, er
zich doodelijk mede vermoeien; zich in hooge
mate afbeulen.
AFMUNTEN, (muntte heeft afgemunt), (muntstukken) munten en afmaken.

AFMUREN.
AFMUREN, (muurde af, heeft afgemuurd), door
een muur afzonderen: een twin, eene speelplaats
afmuren.
AFNAAIEN, (naaide at, heeft afgenaaid), een
naaiwerk afmaken, voltooien; — alles naaien wat
er te naaien valt ; — zeer veel naaien; rich of
naaien, zich uitputten door to veel of langdurig
naaien.
AFNAASTEN, (naastte af, heeft afgenaast), (onroerend goed) iem. noodzaken het af te staan door
gebruik to maken van het recht van naasting (ook
ontnaasten).
AFNEEMDOEK, m. (-en), doek om stof of ander
veil af to nemen, hetzij droog (stofdoek), hetzij nat
met water of zeepsop.
AFNEMEN, (nam af, heeft en is afgenomen),
opnemen en verwijderen : het kleed van de tafel
afnemen; — den room van de melk afnemen, afscheppen; — de tafel afnemen; de ruiten afnemen,
reinigen; het stof afnemen, verwijderen; — een gevangene de boeien afnemen, hem ervan bevrijden; —
fabriekswaren afnemen, koopen; iem. de koorts afnemen, daaraan bevrijden; — iem. een examen,
een verhoor afnemen, doen ondergaan, hem ondervragen; — iem. een eed, eene gelofte afnemen, hem
plechtig laten zweren, beloven; — iem. de biecht
afnemen, als biechtvader de belijdenis zijner zonden
aanhooren, (fig.) iem. uithooren; — een kind van
de school, van de catechisatie afnemen, die niet meer
laten bezoeken; — daarvoor neem ik den hoed af,
daar heb ik alien eerbied voor; — een gedeelte van
iets wegnemen, afdoen; —
verminderen, minder worden: zijne geestvermogens
nemen bij den dag af, verzwakken; — de bevolking
nam jaar voor jaar af; de belangstelling neemt af;
de zieke is in de laatste dagen verbazend afgenomen; —
de mazelen nemen af, het aantal lijders daaraan
vermindert; — de dagen zijn clan 't afnemen, aan
't korten; — de wind neemt af, vermindert in
kracht; — bij afnemende zee, wanneer de golven
beginnen minder hoog en onstuimig to loopen; —
losmaken en wegnemen : de wasch afnemen, van
de droogstokken of drooglijnen; — (scheepst.) kooien
afnemen, de kooien (hangmatten) uit de verschansing nemen en naar het tusschendeks brengen;
—hetlichamvanChristu werdvanhetkruisafgenomen, van het kruis genomen; — (speelkaarten) de
kaarten (of de kaart) afnemen, van een doorgeschud
spel kaarten de bovenste nemen en die onderaan
leggen, ter voorkoming van bedrog; — (Z. A.)
ik zal me morgen laten afnemen, laten fotografeeren; —
tegen wil en dank ontnemen, afhandig maken :
iemand rune beurs afnemen; een kind een mes afnemen; te veel geld afnemen, laten betalen; — iem. het
woord afnemen, hem niet toestaan verder te spreken; — (kaartsp.) iem. een slag afnemen, hem
beletten dien to maken; — (zeevaart) iem. den
wind afnemen, hem dien onderscheppen; — (iets uit
iets antlers afnemen, daaruit aficiden, opmaken;
—menkag lijfmen,
opmaken, zijn germanismen).
AFNEMER, m. (-s), een persoon die iets afneemt;
vooral: kooper, klant; — eon schietgeweer waarvan
de loop : gemakkelijk kan worden afgenomen. AFNEEMSTER, v. (-8).
AFNEMING, v. het afnemen : de afneming van een
examen, van een verhoor, van een eed, van eene-belijdenis, van de biecht; de afneming (van Christus) van
het kruis; de afneming van het verband (eener wand);
— de afneming der zegels, de ontzegeling; — eene afneming van krachten, vermindering; —, (-en), (in de
beeldende kunsten) een tafereel voorstellende het
afnemen van het Iijk van Christus van het kruis :
de beroemde afneming van het kruis van Rubens.
AFNEUZEN, (neusde af, heeft afgeneusd), nieuwsgierig afkijken, on em
bespieden.
AFNIJPEN, (neep af, heeft afgenepen) (lets dat
aan een voorwerp vastzit of er eon deel van nitmaakt) door nijpen afscheiden, het tusschen duim
en vinger of tusschen de beide sneden eener nijptang stork klemmen en zoodoende afbreken of afrukken. AFNIJPING, v. (-en).
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AFNUMMEREN, (nummerde af, heeft afgenu.mmerd), de voorwerpen door nummers van elkander
onderscheiden om verwarring to voorkomen ; —
alles van een nummer voorzien; (in de gymnastiek)
het volgnummer zeggen. Ook AFNOMMEREN.
AFNUMMERING, v.
AFOLIEN, (oliede af, heeft afgeolied), bet alien
ten einde brengen, alles afdoen wat to alien is; —
veel °lien.
AFOOGEN, (oogde af, heeft afgeoogd), (handelingen en voorvallen) nauwlettend afkbken.
AFOOGSTEN, (oogstte af, heeft afgeoogst); —
een veld afoogsten, de vruchten ervan oogsten en
binnenhalen; — gedaan maken met oogsten, den
oogst ten einde brengen.
AFOORLOGEN, (oorloogde af, heeft afgeoorloogd),
Napoleon heeft geheel Europa afgeoorloogd, heeft
geheel Europa door oorlog gevoerd.
AFPACHTEN, (pachtte af, heeft afgepacht), van
iem. iets (vooral landerijen) in pacht nemen. ANPACHTING, v.
AFPADIG, bn. (w. g.) van het rechte pad afgeraakt en dus afgedwaald, afgedoold; (alleen (fig.).
AFPAKKEN, (pakte af, heeft afgepakt), (goederen die gepakt zijn op een voer- of vaartuig, een
lastdier enz.) er stuk voor stuk afnemen; —
(krijgsw.) paarden afpakken, ze ordelijk ontdoen van
ales waarmede zij bepakt zijn geweest; — (goederen)
geheel en al pakken of inpakken; — (gerneenz.) iem.
lets afpakken, afnemen, ontnemen; — (Zuidn.) afnemen (in het kaartspel).
AFPALEN, (paalde af, heeft afgepaald), (een
ruimte) met palen afzetten ; — (fig.) afbakenen.
AFPALING, v. het afpalen ; —, (-en), d.atgene
wat do afsluiting van eene ruimte uitmaakt of de
grens ervan aanwijst; ook de grens zelve.
AFPANDEN, (pandde af, heeft afgepand), (histo•
rische term) iem. of van iemand iets ofpanden, (t. w.
eene verschl ldigde geldsom) van hem innen door
het rechtsmiddel van parading; — (gew.) (bij eene
verkooping) afslaan.
AFPAREEREN, (pareerde af, heeft afgepareerd),
afwenden, afweren.
AFPAREN, (paarde af, geeft afgepaard), in paten
zich rangschikken, afzonderen; — (Z. A.) afspraak
maken tusschen parlementsleden van tegenovergestelde partijen om bij eene stemming evenveel
leden van elke partij weg to blijven, zoodat dit op
de kansen der partijen van geen invloed is. AFPARING, v. (-en).
AFPARTEN, (partte af, heeft afgepart), (gew.) in
gelijke stukken verdeelen; toedeelen.
AFPASSEN, (paste af, heeft afgepast), afstanden
meten door ze in eene rechte lijn af to stappen en
daarbij de passen to tellen : de lengte en breedte
van een veld afpassen; — nauwkeurig afmeten;
—geldafpsn,
verschillende geldstukken zoo bij
elkander voegen, dat de gezamenlijke waarde juist
het vereischte bedrag uitmaakt; — (zeev.) het bestek
afpassen, ook het bestek zetten genoemd, zie BEST EK; — (wev.) stoffen afpassen, ze door de wijze
van woven als 't ware reeds vooraf in stukken van
bepaalde grootte verdeelen, zie AFGEPAS1;
—enafgpstori.
AFPASSING, v. (-en).
AFPATROUILLEEREN, (patrouilleerde af, heeft
afgepatrouilleerd), in patrouilles eene landstreek
afloopen, doorkruisen.
AFPEDDELEN, (peddelde af, heeft afgepeddeld),
al peddelende, fietsende afleggen; — afgepeddeld
kwam, hij aan, afgemat door langdurig of ingespannen peddelen of fietsen,
AFPEIL, m. (afpeilingen), het peilen, opmeten of
opnemen van den voorraad die bij handelaars hi
accijnsplichtige koopwaren aanwezig is, ten einde
daarnaar den verschuldigden accijns te bepalen.
AFPEILEN, (peilde, af, heeft afgepeild), geheel
en al pollen : eene kolk wier diepte niet af te peilen
is, wier bodem niet kan bereikt worden; al die
vaarwaters zijn afgepeild en in kaart gebracht; —
(waren van welke accijns moot worden betaald)
opmeten om daarnaar het bedrag van den accijns
to berekenen: zijn al die eaten met jenever afgepeild?
AFPEILING, v. (-en).

AFPEINZEN.
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AFPEINZEN, (peinsde af, heeft en is afgepeinsd),
langdurig peinzen, diep nadenken; zich afpeinzen,
zich afmatten door ingespannen peinzen.
AFPELEN, (peelde af, heeft afgepeeld), (huiden,
in de leerlooierij) op den haar- of stootboom van het
haar ontdoen, meest afharen, ontharen geheeten.
AFPELING, v. (-en).
AFPELLEN, (pelcte af, heeft en is afgepeld), (de
schil van vruchten) wegnemen, afdoen: een sinaasappel afpe,llen; zich van de schil laten ontdoen.
zich laten pellen : die noten pellen niet gemakkelijk
a!; (gewest. fig.) hij heeft me dat weer afgepeld,
het door aanhoudend vragen en smeeken, als het
ware tegen mijn zin van mij verkregen; — (Zuidn.)
zijn vel pelt af, laat los, hij vervelt.
AFPENHAMER, m. (-s), (blik- en koperslagersterm) hamer met twee afgeronde, dwars op den steel
geplaatste pennen, dienende tot het of pennen of
eerste uitdrijven van figuren in blik- of koperwerk, .
ook ribhamer genoemd.
AFPENNEN, (pende af, heeft en is afgepend),
(schrijfwerk) geheel afschrijven; zeer veel yen: ik heb vandaag wat afgepend! — overschrijven,
er een afschrift van maken ;
(blik- en koperslagersterm) (figuren die in blikof koperwerk moeten gedreven worden) met den
daartoe bestemden gependen hamer (afpenhamer)
op het metaal ruw afschetsen, waardoor de hoofdlinen zich verheven beginnen voor te doen. •
AFPERKEN, (perkte af, heeft afgeperkt), in twee
of meer perken afdeelen; nauwkeurig begrenzen,
juist aanwijzen, (een weg een tijd, iemands rechten,
plichten, handelingen, lotsbedeeling) afbakenen,
doch het denkbeeld van beperking treedt meer op
den voorgrond : iem. den werkkring, het aandeel in
de regeering afperken.
AFPERKING, v. het afperken; —, (-en), datgene
dat eene ruimte afsluit of er de grenzen van aanwijst:
eene schutting, een paalwerk, sloot enz.
AFPERSEN, (perste af, heeft afgeperst), persen
voor zooveel noodig is : is het nieuwe kostuum
al afgeperst ?; — alles afdoen wat er te persen valt: is
al het linnen afgeperst ?; — die sigaren zijn nog niet
afgeperst, nog Diet lang genoeg onder de pers geweest; — (fig.) iem. tranen afpersen, zulk een sterken
indruk op hem maken, dat hij schreien moet;
tafprsen,
iem. noodzaken —(fig.)em,blodzwdf
tot zware en uitputtende opofferingen, of tot zwaren
en afmattenden arbeid; door geweld of bedreiging
met geweld afdreigen : iem. geld afpersen; iem. de
toestemming afpersen; iem. een zucht afpersen,
hem zoo diep bedroeven, dat hij zijn smartgevoel
niet bedwingen kan; — iem. een lath afpersen, hem
onwillekeurig doen lachen; iem. geheimen afpersen, hem dwingen die te openbaren; — iem.
bewondering enz. afpersen, onweerstaanbaar inboezemen. AFPERSER, m. (-s).
AFPERSING, v. (-en), het onwettig afdwingen
van iemands geld of goed; ook hetgeen afgeperst
is, b.v. belastingen, diensten enz.
AFPEUTEREN, (peuterde af, heeft afgepeuterd),
door peuteren met den nagel of een ander puntig
voorwerp bij kleine gedeelten ervan afseheiden; —
iets peuterig afmaken : die teekening is afgepeuterd: geene enkele forsche lijn is erin; — veel peuterwerk afmaken : vandaag heb ik wat afgepeuterd.
AFPEUZELEN, (peuzelde af, heeft afgepeuzeld),
(kleine stukjes van jets eetbaars) afnemen en met
smaak opeten.
AFPIJNEN, (pijnde af, heeft en is afgepijnd),
(dicht.) hevig kwellen: een afgepijnde geest; — een
afgepijnd land, yolk, door oorlogen uitgeput; — lang
en smartelijk lijden : een afgepijnde kranke, zieke,
lijder; — bijna gevoelloos worden door langdurige en
hevige zielesmart: eene afgepijnde ziel, een afgepijnd
hart, gemoed. AFPIJNING, v.
AFPIJNIGEN, (pijnigde af, heeft en is afgepijnigd), (eene bekentenis, eene verklaring, een geheim
enz.) door pijnigen uit iem. krijgen, hem afpersen ;
— iem. afpijnigen, hem zoo lang of zoo zwaar
pijnigen, dat de lijder geheel uitgeput is, hem afmartelen: op de folterbank afgepijnigd, bekende de ongelukkige ten laatste alles wet men Wilde; — zich afpijnigen,

A PPLIJKIKEN.
zich naar den geest sterk kwellen, zich uitputten
door pijnlijke of afmattende gedachten vergeefs
heb ik mij afgepijnigd am, dat raadsel op te lessen.
AFPIJNIGING, v.
1. AFPIKKEN, (pikte af, heeft afgepikt), wegpikken ;
iem. iets afpikken, afhandig maken;
(gew.) (in de school) afkijken en naschrijven
der leerlingen van elkander.
2. AFPIKKEN, (pikte af, heeft afgepikt), (eaten,
enz. die gepikt, met pik bestreken of dichtgemaakt
moeten worden) alles afdoen wat er te pikken valt.
3. AFPIKKEN, (pikte af, heeft afgepikt). (gew.) (te
velde staand koren) met de pik afsnijden : het gran
wordt afgemacrid, Aet graan of koren afgepikt; —
(jongensspel) een draaienden piktol met een anderen
dien men opzet, raken, zoodat de eerste uitgaat.
4. AFPIKKEN, (pikte af, heeft afgepikt), met liver
achtereen naaien ; — zich afmatten door to haastig
of langdurig pikken of naaien; een naaiwerk voltooien.
AFPINGELEN, (pingelde af, heeft afgepingeld),
door aanhoudend dingen met moeite eene kleinigheid
van den koopprijs afkrijgen, kleingeestig afdingen.
1. AFPITSEN, (pitste af, heeft afgepitst), (gew.)
met de zweep of karwats afrossen. .
2. AFPITSEN, (pitste af, heeft afgepitst), (Zuidn.) al
pitsende of knijpende wegnemen: (ook) geld afpersen.
AFPITSER, m. (-s), (Zuidn.) gierigaard die overal
wat af weet te knibbelen.
AFPLAGGEN, (plagde af, heeft afgeplagd), (heidegrond) bij plaggen afsteken.
AFPLATTEN, (platte af, heeft afgeplat), platter
maken ; — een bol aan twee tegenovergestelde
punten een weinig indrukken, platter maken.
AFPLATTING, v. het afplatten; het deel van den
bol, dat afgeplat is; —, (-en), (fig.) de afwijking van
de zuiver bolvormige gedaante, wanneer zij het
voorkomen heeft van door afplatting ontstaan to
zijn: de afplatting der aarde is 1/299,16; — het verschil
in lengte tusschen de aardas en de middellijn van
den evenaar : de afplatting der aarde bedraagt 5,76
geogr. mijlen.
AFPLEGEN, (pleegde af, heeft afgepleegd), (in de
glasfabriek) alles plegen, wat er te plegen valt : hij
kan het werk van zes glasmakers niet alleen of plegen.
AFPLEITEN, (pleitte af, heeft afgepleit), door het
houden eener pleitrede iem. van eene straf bevrtjden:
hij kan iem. van de galg afpleiten ; — (zegsw.)
pleit een schurk van de galg af, hij rat er u zelve
gaarne aan helpen, slechte menschen vergelden weldaden met ondank; — zeer veel pleiten.
AFPLEKKEN, (plekte af, heeft afgeplekt), (geverfde voorwerpen) bij aanraking of dru.kking kleurstof loslaten.
AFPLOEGEN, (ploegde af, heeft en is afgeploegd),
door ploegen van iets anders afscheiden ; een
land afploegen I geheel en al ploegen; gedaan
maken met ploegen. AFPLOEGING, v. (-en).
AFPLOFFEN, (plofte af, is en heeft afgeploot),
met een plot naar beneden storten
AFPLOOIEN, (plooide af, heeft afgeploog ), in
plooien neerhangen : die japon plooit af; — in plooien
naar beneden doen gaan; — alles plooien, wat gedaan
moet worden; gedaan maken met plooien; —
zeer veel plooiwerk verrichten.
AFPLOTEN, (plootte af, heeft afgeploot), (schapevellen) zooveel ploten als noodig is, er zoo lang
op kloppen dat al de wol behoorlijk is losgemaakt
hoeveel vellenzijn er afgeploot ?; — gedaan maken met
ploten ; — zeer veel ploten.
1. AFPLUIZEN, (ploos af, heeft afgeplozen), bij
kleine stukjes afplukken ; een beentje afpluizen,
er het vleesch bij vezeltjes afhalen; — (scherts.)
een hoentje, een patrijsje afpluizen, afpeuzelen.
2. AFPLUIZEN, (pluisde af, heeft en is afgepluisd),
(kleedingstukken) van de pluisjes ontdoen of reinigen door die een voor een weg te nemen ; (van
geweven stollen enz.) pluisjes, draadjes of vezeltjes
loslaten. A FPLUIZING, v. (-en).
AFPLUKKEN, (plukte af, heeft afgeplukt), door
plukken afzonderen, aftrekken ; (ink. bloemen,
vruchten, bladen of twijgjes). AFPLUKKER, m.
(-s). AFPLUKKING, v.

AFPLU NDEREN.
AFPLUNDEREN, (plunderde af, heeft afgeplun•
derd), (ook AFPLONDEREN, in ongemeener vorm),
(eene landstreek) vijandelijk afloopen ; — iem. zijne
have afplunderen, ze hem ontrooven door zijn hula
of land te plunderen. AFPLUNDERING, v.
AFPOEIEREN, (poeierde al, heeft afgepoeierd),
(soms nog AFPOEDEREN), haar of pruik van het
vereischte haarpoeder voorzien; — gedaan maken
met poederen of poeieren; — (fig.) iem. afpoeieren,
hem met een mooi praatje weten weg te krijgen;
(ook) hem afschepen; (ook) hem afranselen; — maken
dat men wegkomt, oprukken, ophoepelen : hij
poeierde gauw af; — hij had gauw afgepoeierd, was
gauw bet vertrouwen kwijt; (ook) was spoedig
ontslagen.
AFPOEIERING, v. iem. eene afpoeiering geven,
hem afpoeieren, afschepen, duchtig doorhalen.
AFPOETSEN, (poetste af, heeft afgepoetst),
(stof, vettigbeid enz.) door poetsen of wrijven verwijderen : het stof van de laarzen, het roest van het
metaal afpoetsen: — beslijkte laarzen, een geweer
afpoetsen, het veil, den aanslag afwrijven en weer
blinkend maken; — gedaan maken met poetsen;
alles afdoen wat er te poetsen valt ; — zeer veel
poetsen.
AFPOFFEN;(pofte af, heeft afgepoft), afborgen,
op den pof koopen; — hij heeft dear ook al afgepoft,
kan daar ook niet meer koopen zonder dadelijk
te betalen.
AFPOLDEREN, (polderde af, heeft afgepolderd),
(landerijen) afscheiden van den grooteren polder
waarvan zij deel uitmaakten.
AFPOLDERING, v. het afpolderen; —, (-en), de
afzonderlijke polder gevormd van een grooteren
polder.
AFPOLLEN, (polde af, heeft afgepold), (gew.)
lam. iets afpolsen, op sluwe wijze afhandig maken.
AFPOLSEN, (polste at. heeft afgepolst), (w. g.)
iem. lets afpolsen, behendig van hem te weten komen.
AFPOMPEN, (pompte af, heeft afgepompt), (water dat zich boven lets bevindt) wegpompen; — zeer
veel pompen; gedaan maken met pompen.
AFPONDEN, (pondde af, heeft afgepond), bij
ponden afwegen, ten einde ze voor den kooper
afgepast in gereedheid te hebben morgen is het
marktdag er mag wet een goede voorraad tabak
afgepond worden.
AFPOOZEN, (poosde af, heeft afgepoosd), (dicht.)
(eene handeling) tijdelijk doen ophouden en zich
zoodoende ervan verpoozen.
AFPRAAIEN, (praaide af, heeft afgepraaid),
gew.) op behendige wijze verkrijgen.
AFPRACHEN, (prachte af, heeft afgepracht),
(veroud. of dicht.) iem. (of van iemand) iets afprachen,
het door vleiende en dringende bede van hem verkrijgen, hem afbedelen.
AFPRAKKEZEEREN, (prakkezeerde af, heeft
afgeprakkezeerd), zeer veel en ingespannen prakkezeeren of nadenken.
AFPRATEN, (praatte af, heeft afgepraat), iem.
van lets afpraten (van een voornemen, een gevoelen,
eene gezindheid enz.) hem door praten ervan afbrengen ; — iets ten einde toe met elkander bepraten, bespreken kom bij mij, dan kunnen we
alles op ons gemak afpraten; — zeer veel praten.
AFPREEKEN, (preekte
heeft afgepreekt),
een einde maken met preeken, hetzij tijdelijk, hetzij
vuor altijd ; iem. van iets afpreeken, hem door
preeken (in eig. of fig. zin) ervan afbrengen, hem
door ernstige redenen overreden het te laten
varen : ik heb hem van den drank afgepreekt.
AFPRESSEN, (presto af, heeft afgeprest), dichterlijke vorm voor afpersen, voorheen ook in proza,
thans nog gewest. AFPRESSING, v. (-en).
AFPREVELEN, (prevelde af, heeft afgepreveld),
(formulieren, inz. voorgeschreven gebeden) tot aan
het einde toe prevelen of mompelen : ze binnepsmonds wel hoorbaar, maar niet verstaanbaar*—
geheel en al opzeggen of voorlezen
AFPRIEGELEN, (priegelde af, heeft afgepriegeld),
afpingelen, kleingeestig afdingen; — naaiwerk met
zeer kleine steken afmaken ; — met veel en zeer
fijn naaiwerk zich afmatten ; — zeer vealpriegelen.
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AFRAPEN.
AFPRIKKEN, (prikte af, heeft afgeprikt), door
prikken lets losmaken, afzonderen; — al prikkende
den juisten vorm van lets aangeven, overnemen; —
(gew.) door prikken (zie aldaar) van iem. verkrijgen; — veel naaiwerk afdoen.
AFPROEVEN, (proefde af, heeft afgeproefd),
wegnemen en opeten om eens te proeven hoe de
dingen smaken.
AFPUIMEN (puimde af, • heeft aftrepuimd),
(schilderst.) met een puimsteen afschuren; —
(ook fig. gemeenz.) laat je afpuimen, laat naar je
kijken.
AFPUNTEN, (puntte af, heeft afgepunt), ontdoen
van de al te scherpe of spitse punt ; — rich het
haar laten afpunten, de uiterste tippen ervan laten
afsnijden, laten toppen.
AFRAAIEN, (raaide af, heeft afgeraaid), (eene
rivier b. v.) in raaien of evengroote stukken verdeelen, vgl. kilometerraai.
AFRABBELEN, (rabbelde af, heeft afgerabbeld),
met overhaasting onachtzaam, en niet of nauwelijks verstaanbaar oplezen of opzeggen ow er
zoo spoedig mogelijk een einde aan to maken,
afraffelen, aframmelen zij rabbelden al hun lessen
a,chter elkander af; zijn werk gauw en slordig
afmaken, afroffelen.
AFRADEN. (ried af, raadde af, heeft afgeraden),
(het tegenovergestelde van aanraden en in spreektaal gewoner dan ontraden), iemand afraden iets te
doen, hem den mad geven het niet te doen ; —
ten einde toe raden ; Bich afraden, zich vermoeien
door langdurig naar iets te raden. AFRADER,
m. (-a). AFRAADSTER, v. (-s).
AFRAFELEN, (rafelde at heeft en is afgerafeld),
(geweven, gebreide en geborduurde stoffen) ontdoen
van de rafels, van losgeraakte draden; (ook) ze
gaandeweg van een gedeelte van den inslag ontdoen
door dien bij losse draden tusschen de schering weg
to trekken, vgl. uitrafelen; ook : rafels of losse
draden loslaten, verliezen en daardoor allengs verslijten AFRAFELING, v.
AFRAFFELEN, (raffelde af, heeft afgeraffeld),
haastig en slordig afmaken of afdoen.
AFRAGEN, (raagde af, heeft afgeraagd), door
ragen met den raagbol wegnemen of reinigen.
AFRAKEN, (raakte af, is afgeraakt), zonder
opzet en meestal ongemerkt verwijderd geraken ; —
van zijn onderwerp afraken, onwillekeurig afdwalen ;
— van eene studie, liefhebberij, gewoonte enz.
afraken, ze allengs en onwillekeurig laten varen',
er niet meer aan doen; — als men iets dikwijls doet,
raakt er het nieuwtje (de aardigheid enz.) gauw af,
wordt niet weer opgemerkt, bestaat schijnbaar niet
meer;
bevrijd komen, ontslagen geraken (van
lastige personen of zaken) : ik ken maar niet van
den vervelenden kerel afraken;
afspringen : het
engagement is afgeraakt; afgedaan of voltooid
raken, in gereedheid komen, klaar komen : alle
dawn een beetje, zoo raakt het werk eindelijk af.
AFRAMMELEN, (rammelde af, heeft afgerammeld ), (2:emeenz.) afranselen, afrossen; — (fig.)
duchtig doorhalen, den mantel mtveger; veel
en schielijk babbelen : vrij wat, heel wat aframmelen,
heel wat afbabbelen als men eenmaal op zijn
praatstoel zit; — een formulier, eene les aframmelen, haastig en slordig en daardoor bijna onverstaanbaar ten einde toe oplezen of opzeggen,
afrabbelen.
AFRAMMELING, v. (-en), iem. eene aframmeling
geven, een pak slaag geven, hem afrossen; (ook
fig.) iem. den mantel uitvegen.
AFRANDEN, (randde af, heeft afgerand), den
rand afnemen of versmallen : ik zal den hoed wat
laten afranden;
behoorlijk afgerand, van een rand
voorzien;
(veroud.) besnoeien (het geld). AFRANDING, v. (-en).
AFRANSELEN, (ranselde af, heeft afgeranseld),
iem. afranselen, hew een duchtig pak slaag geven;
(ook fig ). AFRANSELING, v. (-en).
AFRAPEN, (raapte af, heeft afgeraakt), oprapen en wegnemen : steenen van de paden en
bloembedden afrapen; een muur afrapen, geheel
berapen.

AFRASPEN.
AFRASPEN, (raspte af, heeft afgeraspt), door
raspen wegnemen : oneffenheden van houtwerk afraspen; — met eene rasp zeer kleine stukjes van
iets afschrapen : een muskaatnootje afraspen; —
raspen zooveel als noodig is.
AFRASTERDRAAD, o. ijzerdraad voor eene
en. m. (.. draden).
afrastering ; g ls voorwerpen.
AFRASTEREN, (rasterde af, heeft afgerasterd),
(eene open ruimte) door het zetten van een rasterwerk afscheiden en zoo den toegang afsluiten.
AFRASTERING, v. (-en), het afrasteren; — het
rasterwerk.
AFRAZEN, (raasde af, heeft afgeraasd), (Zuidn.)
veel razen, luidruchtig praten; inz. iem. daardoor
vermoeien, kwellen : hij heeft me den heelen dag afgeraasd.
AFREEDEN, (reedde af, heeft afgereed), (vlas
en hennep) na eene voorloopige zuivering op den
aftrekhekel verder zuiveren en verfijnen op den fijneren afreehekel; — (wolweverij) de geweven stollen
voor den handel geschikt maken, opmaken; —
(papiermakerij) het afgelegde papier uitpersen en
drogen. AFREEDING, v.
AFREEHEKEL, m. (-s). Zie AFREEDEN.
AFREEPEN, (reepte af, heeft afgereept), (Zuidn.)
met reepen afscheuren.
AFREGENEN, (het rekende af, heeft en is afgeregend), het regent wat af, er valt veel regen; — door
den regen losgaan, en afvallen ; — door den regen
minder worden in hoedanigheid.
AFREIKEN, (reikte af, heeft afgereikt), (kleine
voorwerpen als brieven, pakjes enz.) aan 'ern.
aan zijn huis afgeven; — (een voorwerp dat zich
in de hoogte buiten iemands bereik bevindt) afkrijgen en aanreiken.
AFREIS, ook AFREIZE, v. het afreizen ; —
(dicht.) het verscheiden uit dit leven.
AFREIZEN, (reisde af, is en heeft afgereisd),
vertrekken om op reis te gaan, wegreizen ; — eene
landstreek afreizen, ze geheel doorreizen, de meeste
daarin gelegen plaatsen bezoeken; — zeer veel
reizen.
AFREKENEN, (rekende af, heeft afgerekend),
eene hoeveelheid van een zeker bedrag aftrekken :
zon- en feestdagen afgerekend, zijn er 300 werkdagen
in een jaar; — nagaan hoeveel men elkander schuldig
is en dat betalen; — (eene openstaande rekening
of schuldvordering) geheel verrekenen, afdoen :
het is te wenschen, dat de rechter voor goed met dien
deugniet afrekent, hem voldoende straft; — (ook)
in geene betrekking meer tot hem staan : ik heb
met hem afgerekend; — zeer veel rekenen; — zich
afrekenen, zich afmatten door langdurig en ingespannen to rekenen.
AFREKENING, v. het afrekenen . — iem. iets op
afrekening geven, voorschieten enz., het hem vooruit
geven om het later in mindering te brengen; —
het vereffenen en sluiten eener openstaande rekening : afrekening houden, onderling met een ander
afrekenen; — (spr.) korte afrekening maakt Lange
vriendschap, om goede vrienden te blijven, moet
men elkander op het verschuldigde geld niet to
lang laten wachten,
AFRENNEN, (rende af, is en heeft afgerend),
(voorheen sterk; het deelw. afgeronnen wordt ook
nu nog wel door dichters gebruikt), zich rennend
verwijderen ; van eene hooger gelegen plaats naar
eene lagere rennen : van een heuvel, van eene hoogte
afrennen; — (fig.) (van den tijd) (dicht. alleeen in
het yea deelw. afgeronnen) : de afgeronnen dag,
de afgeronnen tijd, afgeloopen, snel ten einde
geloopen; — iets door veel of hard rennen doen
loslaten : het paard heeft zich een hoefijzer afgerend;
— dit paard heeft al de mededingers afgerend, op
de renbaan overwonnen; — (een afstand) ten
einde toe doorrennen, met snelle vaart doorloopen ;
zich afrennen, zich uitputten, afmatten, door veel,
lang of hard te rennen of te loopen, zoowel eig.
als fig.: een afgeronnen of afgerend hert, paard,
mensch; (dicht.) eene afgeronnen zon; de afgerende
nacht.
AFREPELEN, (repelde af, heeft afgerepeld), door
middel van een repel de knoppen of zaaddoozen
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(knotten) van het vlas trekken ; — (fig.) (gew.) zijne
kleederen afrepelen, ze erg havenen en scheuren door
stoeien, ravotten, klauteren enz. ; — (het vlas)
geheel repelen; — ales afdoen wat er to repelen
valt,
AFREPEN, (reepte af, heeft afgereept), afrepelen
doch alleen fig.; — (gew.) zijne kleederen afrepen;
—ok(gew.)drstin,avoede
wjdr:
koeien hebben de aarde van den wal, ook den wal
afgereept.
AFREUZELEN, (reuzelde af, is afgereuzeld),
(Zuidn.) afrijzelen (vooral van erwten en boonen
gezegd).
AFRICHTEN, (richtte, heeft afgericht), in eene af
andere richting houden, draaien : hij hield zijne
oogen van het lijk afgericht, keek niet naar het
lijk; — een mensch of dier op iets africhten, leeren,
voor eenig doel bekwaxr en; — jongelieden africhten,
ze eenzijdig voorbereiden of klaarmaken tot een
bepaald bedrijf of tot het voldoen aan bepaalde
exameneischen, zonder acht te slaan op algemeene
ontwikkeling ; — (smederij) (ijzeren of stalen
voorwerpen, inz. van zeisen) geheel afsmeden in
den vereischten vorm.
AFRICHTER, m. (-s). AFRICHTSTER, v. (-s).
AFRICHTING, v. (-en), de daad van africhten.
AFRIEMEN, (riemde af, heeft afgeriemd), aan
riemen afdeelen : de graszoden, de plaggen afriemen.
AFRIJ, m. het afrijden, de afrit, inz. in gebruik
van harddravers die afrijden en den wedren beginnen; — verboden afrij, bet is verboden hier af to
rijden; —, v. (-en), helling langs welke men afwaarts
rijdt : van dien hoogen dijk is het hier eene gevaarlijke
afrij; (ook) weg langs welken men van een erf
rijdt.
AFRIJBRIK, v. (-ken), brikwagentje, inz gebruikt
om paarden af te rijden en af te richten.
AFRIJDEN, (reed af, is en heeft afgereden), zich
rijdende verwijderen, wegrijden, ook vertrekken ;
van eene hooger gelegen plaats naar eene lagere
rijden ; — door hard, lang of onvoorzichtig rijden
doen verliezen of kwijtraken ; — een afstand
rijdend afieggen ; — (eene landstreek, een dorp
enz.) roovend en plunderend ip alle richtingen
doorrijden : eene vijandelijke ruiterbende reed het
land af; — (ruiters, schaatsenrijders, ook paarden)
mededingers overwinnen, zoodat die afvallen : op
de ijsbaan heeft hij wel eenigen afgereden, doch
nooit een prijs behaald; — een storm afrijden, bij
opkomend stormweer voor ander gaan liggen en
den ketting vieren; — (een paard) door veel rijden
en jakkeren bederven, ook : het door lang of hard
rijden zwaar vermoeien, uitputten, ook : wat laten
rijden, ten einde te voorkomen dat het stijf of
onhandelbaar wordt door to lang op stal to staan
AFRIJDER, m. (-s).
AFRIJGEN, (reeg af, heeft afgeregen), (kleedingstukken) losrijgen en van het lijf doen; — (allerlei
voorwerpen die aan een draad, koord, snoer,
spijl enz. geregen zijn) daarvan afnemen, afdoen; — (tabaksb.) tabaksbladen afrijgen, ze van de
spijlen afdoen, nadat ze behoorlijk gedroogd zijn.
AFRIJGER, m. (-s). AFRIJGSTER, v. (-s). AFRIJGING, v.
AFRIJMEN, (rijmde af, heeft afgerijmd), een
dichtwerk voltooien, geheel en al berijmen (met
minachting gezegd).
AFRIJTEN, (reet af, heeft afgereten), losrijgen.
AFRIJVEN, (reef af, heeft afgereven), ales
rijven of harken, wat er to rijven valt.
AFRIJZELEN, (rijzelde af, heeft en is afgerijzeld),
(gew.) allengs en bij gedeelten losgaan en afvallen.
AFRIJZEN, (rees af, is afgereden), (van personen) (w. g.) oprijzen en zich verwijderen: zij vielen,
maar rezen terstond weder van den grond af; — (Zuidn.)
rich van den berg laten afrijzen, naar beneden laten
glijden ; — als men de graanschooven te ruw oplaadt,
rijst veel mad af. AFRIJZING, v.
AFRIKA, o. een der vijf werelddeelen.
AFRIKAAN, m. (...kanen), persoon die in Afrika
woont; —, v. (...kanen), eene sierplant (tagetes),
in onze tuinen veelvuldig gekweekt met gale of
geel en rood (of donkerbruin) geschakeerde bloe-
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men en een sterken, onaangenamen reuk ; —
benaming eener soort van aardappelen; — de afrikanen gaan omlaag, obligatiên van Zuidafrikaansche spoorwegmaatschappijen; — effecten der (voormalige) Zuidafrikaansche republiek.
AFRIKAANDER, zie AFRIKANER.
1. AFRIKAANSCH, bn. uit of van Afrika: Afrikaansche diamanten.
2. AFRIKAANSCH, o. de Zuidafrikaansche taal.
1. AFRIKANER. m. (-s), in Z,-Afrika geboren
blanke van Europeeschen oorsprong.
2. AFRIKANER, bn. van Zuid-Afrika : Afrikaner
schapen, een in Z.-Afrika inheemsch schapenras,
dat zich door een zwaren, vetten staart onderscheidt.
AFRIKAANTJE, o. (-s), Afrikaan (tagetes), de
sierplant of de bloem ervan.
AFRIKA-REIZIGER, m. (-s), ontdekkingsreiziger, in de binnenlanden van Afrika.
AFRI gTEN, (ristte af, heeft afgerist), van de rist
doen : uien, aalbessen afristen.
AFRIT, m. het afrijden, het vertrek van miters,
schaatsenrijders, rijtuigen of de daarin gezeten
personen het naar beneden rijden verbodenafrit;
— de helling langs welke men afwaarts rijdt.
AFRITSEN, (ritste af, heeft afgeritst), (waterbouwk. en krijgsw.) eene lijn afritsen, afbakenen
door afgraven langs een gespannen koord, enz.;
(houtwerk) met het ritsijzer merken.
1. AFROEIEN, (roeide af, heeft en is afgeroeid),
door roeien verwijderen ; stroomafwaarts roeien ;
(een afstand) roeiende afleggen, zeer veel roeien ;
zich afmatten door lang achtereen te roeien.
2. AFROEIEN, (roeide af, heeft afgeroeid), (van
wijn of sterken drank) gedaan maken met roeien of
peilen.
AFROEPEN, (riep af, heeft afgeroepen), iem. van
zijn werk afroepen, zoodat hij daarmee niet kan
voortgaan; — (fig.) hij is van zijn post (arbeid,
levenstaak enz.) afgeroepen, is gestorven, van de
aarde opgeroepen; — naar beneden roepen ;
—namefrop,
de namen een voor een luide uitspreken:
(gew. bij eene veiling) afslaan; roepen
tot iem. die beneden staat; mededeelingen en
kennisgevingen afkondigen, aflezen terwijl men op
eene verhevenheid staat: de huwelijksgeboden afroepen; — zich afroepen, zich erg vermoeien, door
hard of lang achtereen te roepen.
AFROEPER, m. (-5). AFROEPING, v. (-en).
AFROESTEN, (roeette af, is afgeroest), door
roesten van het geheel gescheiden worden, er afgaan.
1. AFROFFELEN, (roffelde af, heeft afgeroffeld),
(ruwe stukken hout, als planken, ribben enz.) de
ruigste oneffenheden en vezels van de oppervlakte
met de roffelschaaf wegnemen ; slordig en achteloos iets afmaken, hetzij uit onverschilligheid of
weerzin, hetzij om er spoedig of to wezen (afraff elen ziet meer op het haastig afmaken).
2. AFROFFELEN, (roffelde af, heeft afgeroffeld),
(w. g.) met roffelslag iets afgelasten; — (fig.) iem.
afroffelen, hem eene ferme schrobbeering geven
wegens gepleegd verzuim of verkeerd gedrag.
AFROFFELING, v. iem. eene afroffeling geven,
eene ferme schrobbeering geven.
AFROLBAAR, bn. geschikt om afgerold, ontrold,
uiteengerold te worden.
AFROLBORD, o. (-en), een houten bord in de fabrieken van geweer- of jachthagel, dienende om de
slechtgevormde, onronde hagelkorrels uit te schiften.
AFROLLEN, (rolde af, heeft en is afgerold), door
rollen verwijderen ; — opgerolde voorwerpen (papier, lint enz.) ontrollen, uiteenrollen — langs eene
helling naar beneden rollen; zich van eene hoogte
naar beneden laten rollen ; — (landerijen, wegen,
paden, enz.) zooveel met de landrol bewerken als
noodig is; — iem. iets afrollen, het hem behendig
-uit den zak rollen en ontstelen; — (gemeenz.) hij
heeft vroeger wat afgerold, dikwijls aan den rol zijn,
een losbandig leven leiden. AFROLLING, v. (-en).
AFRONDEN, (rondde af, heeft afgerond), meer
rond maken : straathoeken afronden; — die arabesken dienen om de ftguur bevallig af te ronden, aan to
vullen hetgeen aan den ronden vorm ontbreekt; —
(fig.) een afgerond geheel, een volledig geheel, zonder
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gapingen of leemten; — een volzin afronden; —
de getallen naar boven afronden, er zooveel bikVoegen,
dat zij op nullen eindigen.
AFRONDING, v. (-en), het afronden; — de ronde
vorm van een voorwerp op eene figuur, die men
afgerond heeft; — de kromme lijn door het afronden
ontstaan; — dat gedeelte van een voorwerp of van
eene figuur waar zij afgerond zijn.
AFRONDINGSFREES, v. (...zen), frees om voorwerpen met geboren oppervlakte af to werken.
AFRONDINGSMA CHINE, v. (... ^ ), werktuig tot
het afronden der tanden bij kleine raderen.
AFRONDINGSVIJL, v. (-en), dune halfronde,
over de gansche lengte even breede vijl waarvan
alleen de Platte zijde behouwen (gegroefd) is.
AFRONSELEN, (ronselde af, heeft afgeronseld),
(soldaten en matrozen) tot desertie verleiden
en voor zich zelven of voor een ander in dienst
nemen; — iem. iets afronselen, op listige wijze het
hem afhandig maken door het tegen iets van minder
waarde to ruilen.
AFROOIEN, (rooide af, heeft afgerooid), volgens
de rooilijn afzonderen, afbakenen (huizen, erven).
AFROOIING, v. (-en).
AFROOKEN, (rookto af, heeft afgerookt), (dingen
die gerookt moeten worden, inz. vleesch en visch)
zooveel rooken als noodig is; — alles afdoen wat
er to rooken valt; — ten elude toe rooken, oprooken (eene sigaar): afgerookte eindjes sigaar; zeer
veel rooken.
AFROOMEN, (roomde af, heeft afgeroomd), den
room afscheppen • — (fig.) dat vak is ook al afgeroomd;
de room is er al af, het levert geen voordeelen meer
op. AFROOMIMG, v.
AFROOVEN, (roofde af, heeft afgeroofd), met
geweld ontnemen: de vijand roofde het geheele land
af, afloopen en alles wegrooven wat men aantreft.
AFRO OVING, v.
AFROSSEN, (roste af, heeft afgerost), (paarden )
geheel, of alle met den roskam reinigen; — (menschen en dieren) een duchtig pak slang geven AFROSSING, v. (-en), afranseling.
AFROTTEN, (rotte af, is afgerot), door rotten
afgaan, hetzij door geheel weg to rotten, hetzij door
af to vallen tengevolge van rotting. AFROTTING, v.
AFROUWEN, (rouwde af, heeft afgerouwd), afruwen.
AFROVEN, (roofde af, heeft afgeroofd), (gemeenz.
in de kinderwereld) ontdoen van het roofje AFROVING, v.
AFRUIEN, (ruide af, heeft afgeruid), (van vogels)
het mien eindigen afgeruide vederen, bij 't
mien uitgevallen.
AFRUILEN, (ruilde af, heeft afgeruild), iem. iets
afruilen, het van hem door railing verkrijgen.
AFRUIMEN, (ruimde af, heeft afgeruimd), alles
(van eene gedekte tafel) wegruimen, ook : de tafel
moet nog afgeruimd worden. AFRUIMING, v.
1. AFRUISCHEN, (ruischte af, heeft en is afgeruischt), (alleen in den hoogeren, meest in dichterlij ken
stij1) ruischend van eene hoogte neerkomen (een
beekje, een koeltje ; klanken, vooral muziek en
zang).
2. AFRUISCHEN, (ruischte af, heeft afgeruischt),
(Zuidn.) afwrijven: hij heeft er al de verf afgeruischt.
AFRUKKEN, (rukte af, heeft en is algeru.kt),
plotseling en met een ruk lostrekken en wegnemen;
— met geweld uit de hand, van het lijf rukken ;
— (fig.) iem. den blinddoek, het masker, de mom afrukken, op ruwe wijze ontmaskeren; — met geweld aftrekken: hij werd met geweld van zijn vrouw afgerukt;
aftrekken : op die tijding rukte de vijand af; — op
iem. of iets afrukken, met gezwinden marsch daarheen trekken. AFRUKKER, m. (-s). AFRUKKING, v. (-en).
AFRUWEN, (ruwde af, heeft afgeruwd), (weverij)
het ruwen ten einde brengen; de wolhaartjes van
het laken, van de dekens in de streek brengen, vervilten.
AFSABELEN, (sabelde af, heeft afgesabeld), met
de sabel attveren, van zich afhouden; (ook in
een strijd die met woorden gevoerd wordt) al de
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tegenstanders worden een voor een ferm door den
Spreker afgesabeld; — met de sabel afslaan.
AFSCHAAFSEL, o. (-s), de fijne stofdeeltjes
die door schaven, bijwerken en vijlen van de
oppervlakte worden afgescheiden.
AFSCHACHEREN, (schacherde af, heeft afgescha cherd), iem. iets afschacheren, het door lump van
hem verkrijgen met het bepaalde bijdenkbeeld, dathij
daarbij een meer dan rechtmatig voordeel behaalt.
AFSCHADUWEN, (schaduwde af, heeft afgeschaduwd); — de schaduw van iets op eene teekening
aanbrengen; — zooveel als noodig is schaduwen ;
onvolkomen lets beschrijven.
AFSCHADUWING, v. (-en), het afschaduwen; - een schaduwbeeld, eene flauwe whets of gebrekkige
nabootsing.
AFSCHAFFEN, (schafte af, heeft afgeschaft),
niet meer houden : zijn rijtuig afschaffen, het
wegdoen om voortaangeen rijtuig meer te houden;
(bij afdanken, ontslaan denkt men aan vervangen :
den ouden knecht afdanken en een nieuwen weer nemen;
als men een knecht afschaft neemt men er geen
ander voor in de plaats); — een tijdschrift afschaffen,
niet langer lezen; — hij heeft den zwarten rok
afgeschaft, kleedt zich daar niet meer mede; — den
middagborrel afschaffen, niet langer gebruiken; —
een einde maken aan: de slavernij, de doodstraf, de
kermis afschaffen.
AFSCHAFFER, m. (-s), iem. die iets afschaft of
afgeschaft heeft, inz. iem. die geen sterken drank meer
gebruikt; — een lid van een afschaffingsgenootschap;
— (schertsend) hij is ook geen afschaffer, houdt wel
van een glaasje. AFSCHAFSTER, v. (-a).
AFSCHAFFING, v. de daad van afschaffen : de
afschaffing der slavernij; — hij is van de afschaffing,
gebruikt geen sterken drank meer (ook) is lid van
een afschaffingsgenootschap; (-, n), (fig. gemeenz.)
afschaffingsgenootschap : je zult waarschijnlijk lid
van de afschaffing worden.
AFSCHAFFINGSGENOOTSCHAP, o. (-pen) genootschap of vereeniging ter bestrijding van het
alcoholic me; vereeniging van geheel-onthouders.
AFSCHAFFINGSIJVER, m. ijver voor de afschaffing van 't gebruik van sterken drank.
AFSCHAFTEN, (schafte af, heeft afgeschaft), (van
schepelingen en werklieden) gedaan maken met
schaften.
AFSCHAKELEN, (schakelde af, heeft afgeschakeld), (kettingen) vieren of loos geven; — los maken
wat met een ketting verbonden was; het tegenovergestelde van opschakelen, aaneenschakelen.
AFSCHAKEN, (schaakte af, heeft afgeschaakt),
(werktuigk. zeew.) (een touw dat over schijven en
door blokken loopt; , van boven af met de hand
toesteken om het te vieren en gemakkelijker to doen
afloopen; — het schaken ten einde brengen : het
spel afschaken; — in het schaakspel overwinnen.
AFSCHALEN, (schaalde af, heeft afgeschaald),
(houtzagerij) (boomstammen of gedeelten daarvan)
van de Schaal (het buitenste gedeelte van den boomstam) ontdoen, vlak behakken of beslaan, zoodat
de buitenste ronding met den bast wordt weggenomen. AFSCHALING, v.
AFSCHALINGSVLAK, o. (-ken), (houtz.) vlakke
afgeschaalde zijde.
AFSCHAMPEN, (schampte af, is afgeschampt),
bij het raken afglippen en ter zijdo uitschieten, of
langs de oppervlakte afglijden zonder veel schade
of letsel to veroorzaken : de kogel schampte op den
helm af; — ook (fig.) van woorden die tegen iemand
gericht worden zonder indruk op hem to maken.
AFSCHAMPING, v. (-en).
AFSCHAMPER, m. (-s), een kogel, een schot,
houw of slag die afschampt. Afschampertje, o. (-13).
AFSCHAVEELEN, (schaveelde af, is afgeschaveeld), (van touwwerk) door aanhoudende wrijving
of schuring tegen een hard voorwerp allengs verslijten en afbreken (in de volksspraak thans veelal
afschavielen).
AFSCHAVEELING, AFSCHAVIELING, v. het
afschaveelen van touwwerk.
AFSCHAVEN, (schaafde at, heeft en is afgeschaafd), (hout of zacht metaal) met eene schaaf de
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AFSCHEIDSGEDICHT.
oneffenheden of een deel der oppervlakte wegnemen,
gladsch,aven, ook de balken, planken afschaven;
—metd schaf werkn;—ales chavenwatero
schaven vast; gedaan maken met schaven; —
door sterke wrijving of schuring langs eene ruwe
oppervlakte wegnemen rich het vel van de hand
afschaven; — de verf zal ervan afschaven, gaat eraf
door to schaven. AFSCHAVING, v.
AFSCHAVIELEN, (schavielde af, is atgeschavield),
zie AFSCHAVEELEN.
AFSCHEEP, m. (handel) het afschepen; bet to
scheep verzenden t. w. van koopwaren; — afscheep
plaats.
AFSCHEEPPLAATS, v. (-en), de plaats waar het
afschepen geschiedt.
AFSCHEID, o. het scheiden van personen van
welke de een den ander gaat verlaten, vooral met
het oog op de omstandigheden waaronder de scheiding plaats heeft, de aandoeningen die erbij opgewekt worden en de betuigingen die men elkander
geeft : een teeder, hartelijk, aandoenlijk, treffend,
droevig afscheid; — afscheid nemen ; — de zieke
heeft reeds afscheid genomen (van zijne vrienden
en naastbestaanden met het oog op zijn naderend
einde ), heeft hun voor het laatst toegesproken;
ons weldra
—dezomralwijnfschedm,
verlaten; — afscheidsgroet; zijn afscheid preeken,
als leeraar der gemeente zijne laatste leerrede voor
haar uitspreken ontslag : iem. zijn afscheid
verleenen,, hem op zijn verzoek ontslaan.
AFSCHEIDBAAR, bn. (w. g.) afgescheiden kunnende worden.
AFSCHEIDEN, (scheidde af, is en heeft afgeschei
den), afzonderen; dierlijke kool scheidt metaalzouten
uit het water af; (physiologic) eene stof aan het
algemeene voedingsvocht onttrekken, ze daarvan
afzonderen en tot hare bijzondere bestemming
bewerken : de melk wordt door de zogklieren afgescheiden; de lever scheidt de gal af;
het zich verwijderen en afzonderen, het gezelschap
verlaten : hij voelde behoefte aan . eenzaamheid, en
scheidde rich van hetgezelschap af; zich van
een kerkgenootschap afscheiden. het verlaten, er uittreden, vgl. afgescheidene. AFSCHEIDER, m. (-s).
AFSCHEIDING, v. (-en), de daad van afscheiden ; (physiol.) de afscheiding van slijm, speeksel;
— de scheiding die tusschen voorwerpen, ruimten
of personen bestaat : de strenge afscheiding van de
verschillende standen der maatschappij; — het vocrwerp dat de scheiding tusschen twee ruimten of
twee voorwerpen uitmaakt: eene sloot was de afscheiding tusschen de beide stukken land. AFSCHEIDINKJE, o. (-s).
AFSCHEIDINGSLIJN, v. (-en); ...MUUR, m.
(...muren); ...SLOOT, v. (-en), sloot waardoor
twee stukken land van elkander gescheiden worden: ...VAT, o. (-en), de vaten, cellen en klieren die
in planten en dieren verschillende vochten afscheiden.
AFSCHEIDJE, o. (-s), afscheidspartijtje.
AFSCHEIDNEMEN, o. AFSCHEIDNEMING, v.
het nemen van afscheid, het vaarwelzeggen, wanneer
men op het punt staat to vertrekken.
AFSCHEIDSBEZOEK, o. (-en), eon bezoek waarbij men afscheid neemt.
AFSCHEIDSBRIEF, m. (...ven), brief om afscheid to nemen; — (w. g.) brief of schriftelijke
verklaring waarbij men iem. zijn afscheid geeft,
hem uit zekere betrekking ontslaat.
AFSCHEIDSDRONK, m. (-en), de laatste dronk
voor het afscheid, voord at men weggaat; een heildronk toegebracht aan iern. die op het punt is to
vertrekken.
AFSCHEIDSEL, o. een middel tot afscheiding ; — iets dat door afscheiding ontstaat: eene
stof die door de cellen en klieren in het dierlijk
lichaam of in planten wordt afgescheiden.
AFSCHEIDSENGEL, m. (w. g.) de Doodsengel
die oproept tot afscheid van het leven.
AFSCHEIDSFEEST, o. (-en), ...FUIF, v. (...fuiven), feest, fuif ter eere van iemands vertrek gegeven; laatste feestelijke bijeenkorost.
AFSCHEIDSGEDICHT, o. (-en), laatste gedicht;
— gedicht ter eere van iem. die vertrekken gaat.

AFSCHEIDSGEHOOR.
AFSCHEIDSGEHOOR, o. laatste audientie door
den vorst aan een vertrekkenden gezant gegeven,
waarbij hij plechtig afscheid neemt.
AFSCHEIDSGESCHENK, o. (-an), geschenk dat
iem. bij zijn vertrek, zijn afscheidnemen tot aandenken geeft of ontvangt.
AFSCHEIDSGROET, m. (-en), een groet tot
afscheid, een laatste groet bij 't vaarwelzeggen; ook
(fig.) (dicht.) de zon straalt op de aarde nog een
laatsten afscheidsgroet; iem. den (laatsten)afscheidsgroet bieden, hem voor altijd verlaten.
AFSCHEIDSKAARTJE, o. (-s), naamkaartje dat
een afscheidsbezoek vervangt; — (kaartspelers)
het laatste spelletje dat men voor het heengaan
speelt; — het kaartspelen en genoeglijk samenzijn
naar aanleiding van iemands aanstaand vertrek.
AFSCHEIDSKUS, m. (-sen), een kus tot afscheid,
een laatste kus bij 't vaarwelzeggen; (ook fig. en
dicht.).
AFSCHEIDSLIED, o. keren), lied bij het beengaan gezongen; — lied door een vertrekkende tot
afscheid gezongen of hem door de achterblijvenden
toegezongen.
AFSCHEIDSMAAL, o. (...malen), maaltijd om
een afscheid feestelijk te vieren.
AF S CHE ID SPART IJ, v. ( -en), gezellige bijeenkomst tot viering van een afscheid.
AFSCHEIDSPREEK, v. (-en), laatste preek die
een leeraar voor zijne gemeente uitspreekt en
waarin hij afscheid van haar neemt.
AFSCHEIDSRECEPTIE, v. (-s), receptie waarbij
men afscheid neemt.
AFSCHEIDSREDE, v. (-nen), toespraak bij een
plechtig afscheid; ...REDEVOERING, v. ( -en).
AFSCHELLEN, (schelde af, heeft afgescheld),
door te schellen naar beneden roepen; hetzelfde als
afbellen; — ook gew. voor afschalen.
AFSCHEMEREN, (schemerde af, heeft afgeschemerd). (van een licht) met een zwak en flauw
schijnsel van iets afstralen of naar beneden stralen.
AFSCHEMERING, v. (-en), (fig.) een zwak afschijnsel, schaduw : eene afschemering van vroegere
lang vervlogen dagen.
1. AFSCHENKEN, (schonk af, heeft afgeschonken), uit een trekpot enz. in een kopje schenken ;
afgesrhonken thee, een zeer slap aftreksel van thee,
doordat men er telkens opnieuw water bijgedaan
heeft; — door overschenken wegnemen : den room
van de melk afschenken.
2. AFSCHENKEN, (schenkte af, heeft afgeschenkt),
(pijpenm.) (eene pijp) van het overtollige gedeelte
van den schenk (d. i. de uitstekende zoom die door
het aaneenpersen der beide helften van den vorm,
boven en onder aan den steel is overgebleven)
ontdoen.
AFSCHENKER, m. (-s), (pijpenm.) de werkman
(lie den overtolligen zoom boven en onder aan den
steel wegneemt; — het werktuig uit een gebogen
ijzerdraad bestaande, waarmede men die bewerking verricht, meest in 't verkl. Alschenkertje.
AFSCHENKING, v. (-en), het afschenken.
AFSCHEPEN, (scheepte at, is en heeft afgescheept), (goederen, inz. koopwaren en ook
pers.) inschepen en wegzenden ; — (fig.) iem.
afschepen, hem met een bits bescheid van zich
afzenden; hem nopen om onverrichter zake af te
trekken ; — zich, niet laten afschepen, zich niet
met een kluitje in bet riet laten sturen.
AFSCHEPER, m. (-s), minder gebraikelijk dan
bevrachter.
AFSCHEPING, v. (-en), het afschepen, het te
scheep verzenden van goederen.
AFSCHEPPEN, (schepte af, heeft afgeschept),
met lepel, schop of dergelijke werktuigen opnemen
en verwijderen : den room van de melk, het vet
van den ketel afscheppen, ook fig. voor : het beste
wegnemen, met de grootste verdiensten gaan strijken. AFSCHEPPING, v.
AFSCHEREN, (schoor af, heeft afgeschoren),
(haren, wol enz. die nog op het lichaam van mensch
of dier zitten) door scheren ervan wegnemen, met
een scheermes of schaar afsnijden : iem. (of zich)
het hear, den beard afscheren, ook zijn hoofd glad
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AFSCHILDEREN.
een schaap de wol
laten afscheren, kaalscheren;
afscheren; een haag afscheren, afknippen; — (fig.)
(van grazend vee) te velde staand gras met de
tanden langs den grond afsnijden en opvreten ; —
geheel en al scheren. AFSCHEERDER, m. (-s).
AFSCHERING, v. (-en).
AFSCHERMEN, (schermde af, heeft en is afgeschermd). (een slag, scoot, steek of houw) schermend afweren, maken dat die niet treft, (het Ned.
woord voor pareeren, afpareeren); — rich afschermen, zich afmatten door lang te schermen.
AFSCHERVEN, (scherfde af, heeft en is afgescherfd), (van steen en steenen voorwerpen) door
het bekomen van barsten allengs scherven of gedeelten der oppervlakte loslaten, laten vallen en daardoor in beschadigden toestand geraken.
AFSCHERVING, v. (-en), het afscherven; dat
gedeelte van een steenen voorwerp, waar het afgescherfd is.
AFSCHETSEN, (schetste af, heeft afgeschetst),
eene schets maken van, in hoofdtrekken afteekenen; — (fig.) met vluebtige trekken in hoofdzaken beschrtiven ; (iets dat men bezig is te
schetsen) voltooien.
AFSCHETSER, m. (-s). AFSCHETSING, v.
(-en).
AFSCHEUREN, (scheurde af, heeft en is afgescheurd), met geweld afrukken, z615, dat er eene
scheuring van deelen plaats heeft : een lap van een
stuk linnen afscheuren ; hij scheurde de pleister van
de 'pond af; ook het gordijn begint boven af te
scheuren, gaat los door to scheuren, scheurt van
zelf; — iem. de kleederen van het lijf afscheuren,
met geweld van het lijf rukken; — (fig.) met geweld
losscheuren, verwijderen van : hij werd van zijn
vrijheid beroofd en van zijn vrouw en kinderen afgescheurd; — (zegsw.) niet van iemand af te scheuren
zijn, zich zeer gehecht betoonen.
AFSCHEURING, v. (-en), het afscheuren, (eig.
en fig.); afscheiding in een kerkgenootschap.
AFSCHIETEN, (schoot af, heeft en is afgeschoten), een geweer, een kogel op iem. afschieten; —
(fig.) pijlen op iem. afschieten, hem lasteren; —
(Zuidn.) een vuurwerk afschieten, afsteken; — doen
aftuimelen door een goed gemikt schot : musschen
van het dak afschieten; — (Zuidn.) den vogel
afschieten, (fig.) het gewonnen hebben, er bovenop
zijn: hij denkt dat hij den vogel heeft afgeschoten, dat
hij iets buitengewoons heeft verricht; — (Zuidn.)
geld betalen, opdokken: zijn varier heeft veel nweten
afschieten, om de zwak klaar te krijgen;
op iem. of iets afschieten, plotseling en snel erop
afkomen, plotseling en snel naar beneden komen ; —
(van voorwerpen die aan iets anders vastzitten)
plotseling ervan losgaan ;
(eene ruimte) afscheiden of afzonderen door een
houten schot of beschot, eene schutting of, rasterwerk ikheb op den solder een meidenkamertje laten
afschieten. AFSCHIETING, v.
AFSCHIJN, m. (fig. dicht.) afschijnsel.
AFSCHIJNEN, (scheen af, heeft afgeschenen),
(van licbtstralen) van een licbtend voorwerp uitgaan, zich van daaruit verspreiden ; — naar beneden schijnen, zijn schijnsel verspreiden, zoodat
het beneden gezien kan worden.
AFSCHIJNSEL, o. (-5, -en), een toruggekaatst
lichtbeeld : het afschijnsel der ondergaande zon op
de ruiten; een evenbeeld, voorgesteld als zijn
glans aan het voorbeeld ontleenende, inz. in bijbeltaal : Jezus wordt het afschijnsel der heerlijkheid
zijn Vaders genoemd.
AFSCHIJVEN, (schijfde af, heeft afgeschijfd),
(kunstterm in de metaalgieterij), (gesmolten meteal) in sebijven vaneenscheiden, ook schijftrekken
en rosetteeren genoemd.
AFSCHIKKEN, (schikte af, heeft en is afgeschikt),
schikkende of opschuivende zich verwijderen van
een persoon of een voorwerp waarbij men zit,
staat of ligt.
AFSCHILDEREN, (schilderde af, heeft afgeschilderd), in schilderij nabootsen, met kleuren afbeelden op panel of doek : iem. near het levee afschilderen, sprekend, gelijkend afbeelden; — de

AFSCHILDERING.
woede was op zijn gelaat afgeschilderd, was daar
te lezen; — iem. of jets in geschreven of gesproken
woorden levendig beschrijven; — iem. of lets met
sombere zwarte kleuren afschilderen, er een somber
tafereel van ophangen; — een schilderstuk afmaken, voltooien ; — zeer veel schilderen.
AFSCHILDERING, v. (eig. en fig.) de daad van
afschilderen; —, (-en), de geschilderde afbeelding; —
voorstelling, afbeelding in woorden.
AFSCHILFEREN, (gew. ook AFSCHELFEREN),
(schilferde af, heeft en is afgeschilferd), in schilfers
loslaten en afvallen ; van de buitenste deelen
ontdoen door die in schilfers eraf to scheiden.
AFSCHILFERING,(gew. ook A_FSCH ELFE RING) ,
v. (-en), de schilfertand is eene afschilfering of een
verkeerde groei der hoektanden bij het paard; — afschilfering der huid, schubsgewijze afstooting van
deeltjes der huid.
AFSCHILLEN, (schilde af, heeft en is afgeschild),
het buitenste omkleedsel van eene plant wegnemen; — (boom.yru.chten enz.) van de schil ontdoen, gewoonlijk schillen genoemd : appels afschillen; — geheel en al schillen; — zich laten schillen: die peren schillen niet gemakkelijk af.
AFSCHILSEL, o. (-s), afgesneden schillen enz.
AFSCHOBBEN, (schobde af, is afgeschobd),
(veend., van lange turf) aan de buitenste deelen
door de werking der lucht of der warmth allengs
barsten of splijten en daardoor dikke schobben of
schilfers loslaten. AFSCHOBBING, v.
1. AFSCHOFFELEN, (schoffelde af, is afgeschoffeld), met slependen gang naar beneden komen :
daar komt de oude sukkel de trap afschoffelen.
2. AFSCHOFFELEN, (schoffelde af, heeft afgeschoffeld), bij het schoffelen van de plant afsnijden; — (gras en onkruid op paden en tuinbedden)
met de schoffel verwijderen ; — (paden en tuinbedden) geheel en al schoffelen.
AFSCHOKKEN, (schokte af, heeft en is afgeschokt), met een schok afgeworpen worden, van jets
afraken : het kussen was van de ledige achterbank
afgeschokt; — met een schok van jets afwerpen: een
herige stoot van den wagen schokte mij van de bank af.
AFSCHOMMELEN, (schommelde af, is en heeft
afgeschommeld), gedaan maken met schommelen;
— (fig.) in eene schommelende beweging afdalen
(langs eene helling of eene hoogte) : op een ezel
schommelde zij den heuvel af; — schommelend en
waggelend naar beneden, de trap afkomen (alleen
van zwaarlijvige personen gezegd).
AFSCHOOIEN, (schooide af, heeft afgeschooid),
door schooien of bedelen jets van iem. weten to verkrijgen; — (eene landstreek) schooiend afloopen.
AFSCHOONEN, (schoonde af, is afgeschoond),
(gew.) door het afdrijven der donkere regenwolken
opklaren: de lucht begint af te schoonen.
AFSCHOPPEN, (schopte af, heeft afgeschopt),
door to schoppen verwijderen of verjagen ; —
door een schop van eene hoogte doen tuimelen :
iem. de trap (of van de trap) afschoppen; — (fig.)
(hooggeplaatste personen) op smadelijke wijze wegjagen.
AFSCHOT, o. de helling waaronder men een vlak
plaatst, waarvan men het water vlug wil laten afloopen : men heeft aan het plat geen voldoend afschot
gegeven, zoodat het water crop blijft staan; — de
riolen moeten een beter afschot hebben, een beter afvloeivermogen; — (inz. in de waterbouwk.) de helling der
schoepen of schepplanken van een scheprad, de hook
dien zij met den straal van het rad maken.
AFSCHOUW, m. de schouwing en goedkeuring
van wegen, dijken enz. van opgeleverde werken.
AFSCHOUWEN, (schouwde af, heeft afgeschouwd), (zaken die geschouwd moeten worden,
inz. in den waterst. dijken, dammen, sluizen, bruggen, wegen enz.) ales schouwen voor zooveel noodig
is : de commissie heeft alles afgeschouwd; — de schouw
ten einde brengen : nadat men had afgeschouwd.
AFSCHOUWER, m. (-s). AFSCHOUWING, v.
afschouw; alleen in : na afschouwing van het werk.
AFSCHRAAPSCHAAR, v. ( ... scharen), (glasblazerij) eene schaar waarmede men het op to blazon
glee aan het ondereinde van de blaaspijp brengt,
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AFSCHRIJVEN.
ook
afsnijschaar genoemd; ...STAAL, o. Zie
SCHRAAPSTAAL.
AFSCHRAAPSEL, o. het van een voorwerp . afgeschraapte, fijner dan afschrabsel : afschraapsel van
metaal, horens; afschraapsel van Barmen, het vet
ervan.
AFSCHRABBEN, (schrabde af, heeft afgeschrabd), door schrabben wegnemen: door schrabben van het vuil, de schimmel ontdoen; — geheel
of ze alle schrabben : nieuwe aardappels afschrabben; — alles afdoen wat er te schrabben valt.
AFSCHRABBER, m. (-s). AFSCHRABBING, v.
(-en).
AFSCHRABSEL, o. wat van een voorwerp afgeschrabd, en bestemd is om weggeworpen to worden; — (gemeenz. zegsw.) het is geen afschrabsel van
een nagel waard (Bever geen nagelschrab waard),
niets hoegenaamd.
AFSCHRAPEN, (schraapte af, heeft afgeschraapt),
zorgvuldig afkrabben, met het doel om de voor werpen to reinigen, of om de oppervlakte effen te
maken, of ook om de afgeschraapte stof to gebruiken; — geheel en al schrapen; — ales afdoen wat
er to schrapen valt; — door slinksche s preken of
door geweld iem. zooveel afzetten, als maar eenigszins mogelijk is.
AFSCHRAPER, m. (-s), de workman die iets van
eenig voorwerp afschraapt; — het scherpe werktuig
waarmede men die bewerking verricht. AFSCHRAAPSTER, v. (-s). AFSCHRAPING, v. (en).
AFSCHRAPPEN, (schrapte af, heeft afgeschrapt),
door schrappen afscheiden en wegnemen ; door
schrappen van de overtollige stof ontdoen : de
punt van een potlood afschrappen; — (geschreven
woorden, namen en cijfers) doorschrappen of met
een schrap aanwijzen; — iemands naam, ook iem.
van de -lijst afschrappen, ervan verwijderen, (fig.)
van het lidmaatschap vervallen verklaren.
AFSCHRAPPER, m. (-s). AFSCHRAPSTER, v.
(-s). AFSCHRAPPING, v. (-en).
AFSCHRAPSEL, o. het van een voorwerp afgeschrapte; vgl. AFSCHRABSEL.
AFSCHREEUWEN, (schreeuwde af, heeft en is
afgeschreeuwd), (scherts. fig.) iem. de ooren van 't
hoofd afschreeuwen (of enkel schreeuwen), z66 luid
of z66 lang schreeuwen, dat hem hooren en zien vergaat; — zich de keel afschreeuwen, z66 hard of z66
lang schreeuwen, dat men als 't ware zijne keel, het
vermogen om to spreken, verliest.
AFSCHRIFT, o. (-en), de schriftelijke kopie in
tegenstelling van het oorspronkelijk gesehrift ; —
voor eensluidend afschrift, zie EENSLUIDEND.
AFSCHRIFTENBOEK, o. (-en), book waarin men
afschriften van brieven enz. bijeenhoudt en bewaart,
kopieboek.
AFSCHRIJFGELD, o. (-en), AFSCHRIJFLOON,
o. (-en), geld of loon voor het afschrijven of kopieeren van schrijfwerk.
AFSCHRIJVEN, (schreef af, heeft en is afgeschreven), geld op eene rekening afschrijven, het bedrag
der rekening daarmede verminderen; — Belden van
het grootboek afschrijven; — (fabr.) de waardevermindering van het vaste kapitaal (gebouwen,
machines enz.) gedurende het boekjaar in rekening
brengen;
eene vergadering afschrijven, den belanghebbenden
melden, dat zij niet plants zal hebben; — schriftelijk
afbestellen: — iem. afschrijven, hem sehriftelijk
melden dat men hem niet kan ontvangen, of dat men
van zijne diensten goon gebruik zal maken, of ook
dat men zijn aanzoek niet kan inwilligen; (ook)
hem van eene bepaalcie lijst (by. van de inwoners eener stad, laden eener vereeniging, leerlingen
eener school) schrappen; — geheel en al schrijven :
ik moet deze bladzijde nog afschrijven; — gedaan
maken met schrijven; — zeer veel schrijven ; —
(schrijfpenn.en) er zooveel mode schrijven, dat zij
niet moor deugen : die pen is afgeschreven, — afschriften maken van, kopieeren : een brief, een
gedicht afschrijven; — schrift,elijk wedergeven of
mededeelen : hij heeft mij het gesprek in zijn brief
afgeschreven; —
(bouwk. ,hout- en metaalbewerking enz.) (de lijnen

AFSCHRIJVER.
waarmede men de afmetingen, het beloop enz. der
onderdeelen van een werkstuk aangeeft) met een
potlood, met eene metalen stift enz. op bouw- of
grondstoffen trekken, aanteekenen.
AFSCHRIJVER, m. (-s, -en), AFSCHRIJFSTER,
v. (-s), de persoon die iets afschrijft of afgeschreven
heeft, kopilet.
AFSCHRIJVING, v. (-en), het afschrijven : afschrijving in een spaarbankboekje; — voor afschrijving op de machines (bij het opmaken eener balans),
in waarde vermindering der machines; — de afschrijving op dit stuk hout begrijp ik niet, de aanduiding der daaraan te maken bewerkingen.
AFSCHRIJVINGSBANK, v. (-en), bank waarop
houtwerk enz. afgeschreven wordt; (handel) girobank.
AFSCHRIK, m. met afschrik, met eene onwillekeurige gewaarwording van afkeer en huivering; —
een afschrik hebben van iem. of iets, er een hevigen
afkeer van hebben, zoodat men er niet zonder
huivering aan denken kan; — iets dat afschrik
wekt, een voorwerp van afschrik; — een middel om
af te schrikken: men wil de doodstraf invoeren tot
afschrik voor misdadigers.
AFSCHRIKKEN, (schrikte af, is en heeft afgeschrikt), verwijderd houden door vrees aan to jagen,
door verschrikking afweren : vogelverschrikkers om
de mussehen af te schrikken; — iem. van jets afschrikken, hem den moed ertoe benemen — een afschrikkend voorbeeld, geschikt om af to schrikken; — rich
door nets laten afschrikken, zich niet door vrees
voor gevaren, moeiten, kosten enz, laten teru g
-houden.
AFSCHRIKWEKKEND, bn. (-er, -st), geschikt
om afschrik to verwekken, om een hevigen afkeer
in to boezemen (van personen, voorwerpen, handelingen enz. gezegd) : eene afschrikwekkende strafoefening.
AFSCHROBBEN, (schrobde af, heeft afgeschrobd),
door schrobben verwijderen : de molder van de
steep afschrobben, ook de steep afschrobben, door
schrobben van vuil en vlekken reinigen; verslij ten, onbruikbaar maken door er veel of ruw mede
to schrobben. AFSCHROBBING, v.
AFSCHROEIEN, (schroeide af, heeft en is
afgeschroeid), door schroeien verwijderen : de
stoppels van een geplukten eendvogel afschroeien; —
geplukte eendvogels afschroeien, ze van de stoppels ontdoen door die eraf to branden; — door
schroeiende hitte verteerd worden en daardoor zich
van het voorwerp afscheiden : die deur staat zoo op
de felle zon, dat al de verf er afschroeien zal. AFSCHROEIING, v.
AFSCHROEVEN, (schroefde af, heeft afgeschroefd), door het terugdraaien eener schroef verwijderen, verderaf brengen: schroef de plaat een weinig
af; — door de schroeven los to draaien, een voorwerp van een ander losmaken, zoodat men het er
afnemen kan. AFSCHROEVING, v. (-en).
AFSCHUBBEN, (schubde af, heeft afgeschubd),
(visschen) van de schubben ontdoen door die eraf to
schrappen baars afschubben. AFSCHUBBING,
v. (-en).
AFSCHUDDEN, (schudde af, heeft afgeschud),
appels, peren van den boom afschudden, door, den
boom to schudden eraf doen vallen; — het stof
van de kleeren (ook de kleeren, rich zelf) afschudden,
door ze to schudden van het stof bevrijden; (fig.) het
juk,de boeien afschudden, zich onafhankelijk maken;
door eene schuddende beweging van zijn lichaam,
van zijne kleeren verwijderen : de sneeuw van rich,
afschudden, ook (fig.) hij schudde die sombere gedachten van rich af, zette ze uit zijne gedachten. AFSCHUDDING, v.
AFSCHUDDER, m. (-s). AFSCHUDSTER. v. (-s).
AFSCHUIEREN, (schuierde af, heeft afgeschuierd),
(stof, vuil) door strijken met een schuier of borstel
van lets wegnemen : het stof van een kleed afschuieren;
zijne kleederen (ook iem., rich zelf) afschuieren.
AFSCHUIERING, v.
AFSCHUIMEN, (schuimde af, is en heat afgeschuimd), de seep, gesmolten loud afschuimen, met
de schuimspaan of op andere wijze de onzuivere
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stoffen die bovenop drijven, wegnemen; een stemketel afschuimen, het schuim of andere op het water
drijvende stoffen uit den ketel door de schuimkraan
verwijderen; — den grond afschuimen, de bovenste
slijkerige aardlaag (een paar duim diep) met de
zoogenoemde schuimschop afnemen; — (fig. dicht.) (de
zee of andere vaarwaters) als zeeschuimer of vrijbuiter in alle richtingen doorkruiseri. AFSCHUIMING, v.
AFSCHUIMER, m. (-s), AFSCHUIMSTER, v. (-s).
AFSCHUIMLEPEL, m. (-s), lapel waarmee men
afschuimt.
AFSCHUINEN, (schuinde af, heeft afgeschuind),
jets van de dikte in schuinsche richting wegsteken
of wegnemen; — schuin af- of bijwerken: tegenwoordig worden vele straathoeken afgeschuind
AFSCHUINING, v. (-en), het afschuinen; — de
schuinsche lijn of vorm door het afschuinen ontstaan;
— de schuins bewerkte kant.
AFSCHUIVEN, (schoof af, heeft en is afgeschoven),
door schuiven verwijderen, verschuiven • — (van
grond bij opgeworpen of afgegraven aardwerken)
loslaten en langs de holing afglijden, afzakken : er
is een heel stuk van den dijk afgeschoven; (boekdr,)
(gezette bladzijden van bock- of tabelwerk in groot
formaat) van de galei verwijderen door middel van
de daartoe bestemde schuif; — een grendel (bout enz.)
afschuiven, dien achterwaarts schuiven en daardoor
van den deurpost, het kozijn enz. verwijderen; —
(fig.) iets van rich afschuiven, van zich afzetten
(onaangename gedachten), er zich aan onttrekken
(aan moeito, arbeid), van zich afwerpen (de schuld,
de verantwoordelijkheid); — (fig. en scherts. in gemeenz. stijl) betalen, afdokken : hij zal moeten afschuiven; — hij is nogal geed van afschuiven, niet
karig met zijn geld.
AFSCHUIVING, v. (-en), inz. het afzakken van
grond langs de helling van aardwerken, vanwaar
de samenst. aard-, grond- oever- en zandafschuiving.
AFSCHUREN, (schuur.de af, heeft en is afgeschuurd), door schuren wegnemen of losraken ;
door schuren de oneffenheden der oppervlakte
wegnemen en daardoor daze effen of glad maken :
de vernislaag wordt_ als re droog is, met puimsteen
en water om ze glad en fijn to krijgen, afgeschuurd;
—doreschuringvadenstromlswerkn wegspoelen : de stroom schuurt den oever af; de growl,
de oever schuurt af. AFSCHURING, v. (-en).
AFSCHUURDER, m. (-s). AFSCHUURSTER,
v. (-s).
AFSCHUURSEL, o. hetgeen een voorwerp door
afsehuren heeft verloren.
AFSCHUTSEL, o. (-s, [zelden -enD, iets dat
dient om eene ruimte van de belendende ruimte
af to scheiden : een schut of beschot, eene schutting,
heining, een gordijn of soortgelijke afsluiting.
AFSCHUTTEN, (schutte af, heeft afgeschut),
afscheiden of afzonderen door het aanbrengen van
een gemakkelijk weg to nemen schut of heining : een
moestuin, een erf, een bleekveld afschutten; — door
middel ran schutten of schutsluizen afsluiten :
eene sleet, eene wetering afschutten; — ook van den
polder enz. gezegd, waarvan men de watergemeenschap met de aanliggende landerijen door middel
van schutsluizen enz. afsluit; — in een lager pand
van een kanaal schutten; door het aanbrengen van
een schut afweren : die hooge muur schut den noordenwind af.
AFSCHUTTING, v. (-en), het afsluiten van eene
'ruimte door middel van eene schutting enz. of het
tifweren van iets door middel van eene beschuttrig : de afschutting van een terrein aanbesteden. Afschuttinkje, o. • (-s).
AFSCHUW, m. onweerstaanbaar en hevig gevoel
Ran afkeer of walging: een afschuw hebben van
iemand of jets, (hem of het) verafschuwenverfoeien;
— een voorwerp van afschuw; (bijb.) gij hebt van
den boom der kennis gegeten, en zijt u zelven een
afschuw geworden.
AFSCHUWELIJK, AFSCHUWLIJK, bn. en bw.
(-er, -st), afschuw verwekkende, hevigen afkeer
of afschrik inboezemende, uitermate sleoht of
leelijk : welk een afschuwelijk weder I; hij sprak
een afschuwelijk Engelsch.

AFSCHUWELIJKHEID.
AFSCHUWELIJKHEID, ook AFSCHUWLLTKREID, v. (...heden), de hoedanigheid van afschuwelijk; jets dat afschuwelijk is, dat afschuw verwekt.
AFSCHUWWEKKEND, bn. (-er, -st), geschikt
om afschuw te verwekken.
AFSEINEN, (seinde af, heeft afgeseind), door
seinen (hetzij scheepsseinen, hetzij met de telegraaf
of anderszins) afzeggen, afbestellen, afgelasten.
AFSEINING, v. (-en).
AFSEIZEN, (seisde af, heeft afgeseisd), de kabelaring afseizen, die na het lichten van het anker
weder losmaken. AFSEIZING, v.
AFSIJPELEN, (gew. afsiepelen), (slipelde af, is en
heeft afgesijpeld), (van vocht) langzaam en droppelsgewijze van lets afvloeien, zachtjes afioopen :
het water sijpelt tangs den wand af. AFSIJPELING,v.
AFSIJPEREN, (gew. afsieperen), (sijperde af, is en
heeft afgesijperd) = AFSIJPELEN.
AFSJORREN, (sjorde af, heeft afgesjord), losmaken en wegnemen door het lostrekken der
touwen.
AFSJOUWEN, (sjouwde af, heeft . en is afgesjouwd), een zwaar voorwerp of eene groote hoeveelheid naar beneden dragen; — wat (vrij wat, heel wat)
afsjouwen, heel wat zwaren of lastigen arbeid verrichten; — zich afsjouwen, zich stark vermoeien
door veel zwaar werk te verrichten ; — die jongen
sjauwt veel kleeren af, draagt af.
AFSLAAN, (sloeg af, heeft en is afgeslagen), door
slaan verwijderen: het stof, de sneeuw van de
kleeren, ook zijne kleeren afslaan, zijne kleeren van
het stof, de sneeuw ontdoen; — don vijand, een leger,,
een aanval afslaan, den aanvallenden vijand met
geweld van wapenen noodzaken den aanval te
stakes en terug to trekken; — van rich afslaan,
slagen uitdeelen aan ieder die durft naderen; —
(fig.) dreigende gevaren, stormen afslaan, het hoofd
bieden; — (fig.) hij verdedigde zijne staling met
veel talent en wilt alle bestrijders met kracht af te
slaan, hunne argumenten to ontzenuwen; —
kortaf weigeren aan to nemen of zich te laten
welgevallen: een aanbod, geschenk enz. afslaan; —
volstrekt niet afslaan, het gaarne aannemen; —
(scherts.) niets afslaan dan (als) vliegen, alles aannemen wat aangeboden wordt; — stellig weigeren
gehoor aan iets te geven : een aanzoek, een verzoek, een voorstel afslaan; — een kamp, een wedstrijd afslaan, weigeren dien te ondernemen;
door een slag afzonderen : den kop van een spijker
afslaan; — door een kiachtigen slag met een snijdend
we rktuig (zwaard, sabel, bijl enz.) afhakken, afhouwen : iem. het hoofd van den romp, den arm van
het lijf afslaan; — het whip is vannacht van
het anker, hij is van zijn anker afgeslagen, zijn
ankertouw of kabelketting is in den storm gebroken en het schip van zijne ankerplaats weggedreven; — de zee skied de duinen, de dijken af, ook de
duinen slaan ieder jaar af, nemen af; —
met een slag van de hoogte naar beneden doen
tuimelen, afwerpen : in zijne woede sloeg hij al de
boeken van de tafel af; — plotseling van iets afvallen, omvallen en met een slag naar beneden storten : opeens werd hij door eene duizeling bevangen
en sloeg van de /adder af; — (gew.) het kind slaat
af, loopt voor het eerst alleen;
(mil.) de bajonet afslaan, ze vlug van het geweer
afnemen;
(den prijs van koopwaren) verminderen, lager
stellen, het tegenovergestelde van opslaan ; — bij
afslag verkoopen of verpachten : bij aie verkooping
zou hij afslaan, de prijzen in afdalende reeks noemen
en ze aan den hoogst afmijnende toewijzen;
den weg verlaten om op een zijweg, en dus in
eene andere richting voort te gaan : links, rechts
van den weg afslaan; — op een zeker punt eene 4waartsche richting aannemen : daar girder, bij die
boerderij waar de weg links afslaat;
(gew.) uitslaan, polderwater op den boezem uitmalen : door het hooge water konden de molens niet
afslaan.
AFSLACHTEN, (slachtte af, heeft afgeslecht),
ten einde slachten, de slacht voltooien : wij kunnen
nu niet weg : wij moeten eerst afslachten; — een
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walvisch afslachten, het spek afsteken; — (gew. en
Z. A.) villen, de huid afstroopen. AFSLACHTER,
m. (-s), vilder.
AFSLAG, m. het afslaan of afspoelen van grond
door den golfslag of door de kracht van het ertegen
of langs stroomende water : de afslag neemt hier
meer en meer toe; — vermindering van een bedrag,
een prijs, schuld, straf : afslag krijgen :
openbare verkooping of verpachting waarbij de
prijzen door een bevoegd persoon in afdalende
reeks worden genoemd, en de koop of pacht aan
den hoogst afmijnende wordt toegewezen ; — de
plaats waar iets bij afslag verkocht wordt ;
een exemplaar van een geslagen munt
—afslg,(-en)
of penning.
AFSLAGBANK, v. (-en), (gew.) vischbank.
AFSLAGDRAAD, m. (...draden), (wev. en spinn.)
ook opwinder genoemd.
AFSLAGER, m. (-s), die iets afslaat; inz. persoon
die bij eene openbare verkooping of verpachting
belast is den afslag te regelen; — (oneig.) verkooper
bij eene veiling die bij opbod geschiedt.
AFSLAVEN (ZICH), (slaafde zich af, heeft zich
en is afgeslaafd), zich door zwaren of langdurigen
(ook geestelijken) arbeid stork afmatten, uitputten.
AFSLECHTEN, (slechtte af, heeft en is afgeslecht),
oneffenheden aan de oppervlakte wegnemen; —
(zeevaart) (eene onstuimige zee) slechten, effener,
stiller, minder onstuimig maken : die slagregen zal
de zee wel wat afslechten; — afslechten, (zeew.) (van
eene onstuimige zee) oftener, stiller worden, verminderen in onstuimigheid, bedaren : de zee slecht
af, is al vrij wat afgeslecht. AFSLECHTING, v.
AFSLECHTHAMER, in. (-s), hamer met twee
bijua volkomen platte gepolijste banen, dienende
tot het afslechten of gladhameren van gedreven
metalen voorwerpen, ook planeerhamer genoemd.
AFSLEEPEN, (sleepte af, heeft afgesleept), verwijderen door te sleepen, over den grond voort to
trekken : ze sleepten een dronken man van den
slootkant af; — naar beneden sleepen ; — stroomafwaarts sleepen : alle kolenschepen worden den
Rijn afgesleept.
AFSLEEPING, v. (-en), het stroorpalwaa,rts
sleepen van vaartuigen en houtvlotten : de kosten
der afsleeping van houtvlotten van Keulen tot Rotterdam.
AFSLENTEREN, (slenterde af, is afgeslenterd),
doelloos en zonder haast to maken zich van jets
verwijderen of naar beneden gaan.
AFSLEPEN, (slecpte af, heeft afgesleept), tot op
den grond afhangen en daardoor, bij voortgaande
beweging langs den grond voortschuiven : eene
Lange staatsiejapon met afslepende breede strooken.
AFSLEUREN, (sleurde af, heeft afgesleurd), met
ruw geweld voortsleepen en verwijderen: de pelgrim
die de heilige oorden bezoekt, wordt beroofd, mishandeld, van de voorwerpen zijner aanbidding afgesleurd;
— (Zuidn.) (kleeren enz.) afrukken; — naar beneden
sleuren, met ruw geweld naar beneden sleepen :
toen de woestaard alles stuksloeg, werd hij gegrepen
en de zaal (de trap) afgesleurd.
AFSLIBBEN, (slibde af, heeft afgeslibd), (in de
metaalbereiding) (de ertsen) ziften en wasschen; —
(whelk.) de asch afslibben, uitloogen.
AFSLIBBEREN, (slibberde af, is afgeslibberd),
uitglijden en daardoor van iets afraken of afvallen.
AFSLIEREN, (slierde af, is afgeslierd), (gew.)
slierend van iets verwijderen, ervan afraken, of
slierend naar beneden komen, hetzij glijdende, hetzij
in slepende en zwaaiende beweging : de schaatsenrijder slierde van de bean af; de jongens glierden van
de duinen af.
AFSLIJPEN, (sleep af, heeft afgeslepen), door
slijpen wegnemen: het roest van een mes afslijpen; —
(fig.) het verkeer in eene hoofdstad zal bij hem de
scheme kanten, het ruwe er wel afslijpen, zal hem
wel betere vormen en manieren doen verkrijgen; —
zoo dikwijls of zoo lang slijpen, dat zij allengs verslijten en voor hun doel onbruikbaar worden : we
zullen de nieuwe messen moeten gaan gebruiken :
de oude zijn afgeslepen. AFSLIJPING, v. (-en).
AFSLIJPER, m. (-s). AFSLIJPSTER, v. (-8).

AFSLIJPSEL.
AFSLIJPSEL, o. de door slijpen weggenomen
deeltjes.
AFSLIJTEN, (sleet af, heeft en is afgesleten),
door veelvuldig of achteloos gebruik, door wrij ving of schuring de buitenste deelen geheel of gedeeitelijk verliezen of doen verliezen : de zolen van
zijne schoenen afslijten; die jongen leunt altijd op
zijn elleboog en heeft terstond de wol van zijne mouwen
afgesleten; — ook zijne schoenen, zijne kleeren
afslijten, door langdurig en meestal slordig gebruik
geheel verslijten, afdragen; — door slitting van het
voorwerp afgaan; — (fig.) de scherpe puntjes
beginnen bij hem af te slijten, of zijn er afgesleten, zijne geestvermogens beginnen door ouderdom of verzwakking te verstompen of zijn reeds
verstompt;
(van aandoeningen, gewaarwordingen enz.) allengs afnemen en uitslijten of doen afnemen en
ophouden : eene vroolijke omgeving slijt het geleden
verdriet af, ook: die droefheid zal wel (af)slijten; —
afgesleten (van kleedingstukken), door langdurig
gebruik onbruikbaar geworden: een paar afgesleten
schoenen; — eene afgesleten opmerking, vergelijking.
AFSLIJTING, v.
AFSLIJTER, M. (-s). AFSLIJTSTER, v. (-s).
AFSLINGEREN, •(slingerde af, heeft en is afgeslingerd), met eene slingerende beweging wegwerpen; — iem. van zich afslingeren, hem ruw van zich
afstooten; iets van zich afslingeren, het met geweld
van zich werpen; — door slingeren verwijderen,
afscheiden door de centrifugale werking : de afgeslingerde stroop heet melasse; met geweld losmaken
en wegslingeren : de storm slingerde de pannen van
de daken af; — (van rivieren, beken, wegen, paden
enz.) zich in een slingerenden loop van eene gegeven
plaats verwijderen : het beekje slingert bij dien molen
van den straatweg af.
AFSLIPPEN, (slipte af, is afgeslipt), aan 't glijden raken en daardoor van zijn steunpunt afschuiyen : de strop is van den takel afgeslipt; pas op ! het
touw slipt af. AFSLIPPING, v.
AFSLOBBEREN, (slobberde af, heeft afgeslobberd), vochten of weeke vloeibare spijzen ergens van
wegnemen door ze op te slobberen. AFSLOBBERING, v.
AFSLOFFEN, (slofte af, heeft •en is afgesloot), de
verf, het boensel van een vloer afsloven, afschuren, afslijten door er sloffend over heen to gaan; — (schoeisel, als muilen, pantoffels, schoenen enz.) verslijten
en bederven door ermede te sloffen; — allengs met
minder kracht en ernst behandeld worden : de
handhaving van die wet begint merkelijk af te
sloffen. AFSLOFFING, v.
AFSLONZEN, (slonsde af, heeft afgeslonsd),
(kleederen) verslijten en bederven door ze achteloos en . slordig te dragen en te behandelen.
AFSLONZING, v.
AFSLONZER, m. (-s), AFSLONSSTER, v. (-s),
iem. die zijne kleeren afslonst.
AFSLOOPEN, (sloopte af, heeft afgesloopt),
(gebouwen, vaartuigen enz.) geheel en al sloopen,
ook fig.
AFSLOOTEN, (slootte af, heeft afgesloot), (een
stuk gronds, inz. bouw- of weiland) van een aanliggenden grond afscheiden door het graven van eene of
meer slooten de slootkanten schuin afsteken, vgl.
opslooten. AFSLOOTING, v. (-en).
AFSLORPEN, (ook AFSLURPEN), (slorpte af,
heeft afgeslorpt), (vochten of weeke, vloeibare spijzen) van lets wegnemen door ze met halfgesloten
lippen, snuit of snavel in te zuigen. AFSLORPING, AFSLURPING, v.
AFSLOVEN, (sloofde af, heeft afgesloofd), (lichaam
en ziel, ilchamelijke en geestelijke vermogens) zwaar
vermoeien door sterke en langdurige afmattende
inspanning, door overmaat van arbeid en zorg ;
zijn lichaam, brein afsloven; — rich afsloven, zich
voor iemand afsloven, to zijnen behoeve zich alle
moeite getroosten.
AFSLUIPEN, (sloop af, is afgeslopen), zich sluipend verwijderen, stil en ongemerkt heengaan of
naar beneden gaan.
AFSLUITDAM, m. (-men); AFSLUITDIJK, m.
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(-en), dam of dijk dwars door een water heen : de
Amelander afsluitdam was door den storm stukgeslagen; dijk waarmede een water wordt afgesloten.
AFSLUITDUIKER, m. (-s), duikersluisje.
AFSLUITEN, (sloot af, heeft afgesloten), eene
ruimte door sluiting ontoegankelijk maken : eene
kamer, een kantoor, eene kast, eene kist, een koffer
afsluiten, de deuren of het deksel op slot doen; — een
tuin, een buiten afsluiten ; — (in den waterstaat)
een waterplas afsluiten, dien door middel van eon
dijk of dam van andere wateren afscheiden ;
—enwg,toauil
enz. afsluiten, voor het
verkeer ontoegankelijk maken; — (fig.) iem. den
weg tot promotie afsluiten, hem de mogelijkheid
ontnemen om vooruit to komen;
een Licht afsluiten, het met de hand of lets anders
schutten om het buiten den tocht te houden, of om
te maken dat het niet in de oogen schijnt; —
(lucht, wind, licht, water, stoom, gas eilz.) door
eene afscheiding beletten door to dringen een
scherm om den tocht af te sluiten; den stoom afsluiten (ook afsnijden), door het sluiten der kraan,
schuif of klep, den stoom den toegang tot den
stoomcilinder afsnijden; de waterleiding, het gas
(de gasleiding), de hoofdkraan afsluiten; — hebt ge de
voordeur goed afgesloten I op het nachtslot gedaan;
enz.) afsluiten, het gezamen—enrkig(bals
lijke bedrag der rekening opmaken en bepalen ;
—en(kopmas)bfluiten,
op een bepaald tijdstip
de doorloopende reeks der geboekte posten sluiten;
— eene levensverzekering afsluiten, sluiten met inachtneming der verschillende formaliteiten (alleen van
den verzekeraar gezegd) ; — (in den handel) vele
posten, een koop afsluiten; — hij le,eft van de buitenwereld afgesloten, afgezonderd.
AFSLUITER, m. (-8), een persoon die afsluit of een
werktuig om af to sluiten. AFSLUITSTER. v. (-s).
AFSLUITING, v. de daad van afsluiten; — (-en),
iets dat dient om af to sluiten ; (in 't bijz. in den
waterst.) een dijk, dam of kade waarmede een
water wordt afgesloten; (orgelm.) eene klep in
een orgel om den wind af to sluiten, dien to beletten
in de pijpen te dringen en daze to doen spreken.
Afsluitinkje, o. (-s).
AFSLUITINGSDEELEN, o. mv. (scheepsb.) de
deelen van een schip die bestemd zijn om het af to
sluiten van hetgeen er buiten is, bepaaldelijk om het
waterdicht to houden
AFSLUITINGSHEK, o. (-ken), het afsluitingshek
rondom '8 Rijks werf te Nieuwediem KANAAL,
o. (...kanalen); ...MUUR, m. (...muren).
AFSLUITKADE, v. (-n);
v. (-pen);
...KRAAN, v. (...kranen).
AESL UITPREMIE, v. (—premien, ...premies),
belooning voor het afsluiten eener verzekering.
AFSLURPEN, (slurpte af, heeft afgeslurpt). Zie
AFSLORPEN.
AFSMAKKEN, (smakte af, heeft afgesmakt),
met geweld naar beneden werpen.
AFSMEEKEN, (smeekte af, heeft afgesmeekt),
een dreigend ongeluk, eene gevreesde ramp afsmeeken,
smeeken dat zij mogen wegblijven; — jets door
dringend, hartstochtelijk of ootmoedig bidden van
iemand trachten to verwerven : iem. hulp, bijstand,
vergeving afsmeeken; iets van boven afsmeeken,
van den Hemel, van God vurig afbidden : 'sHemels
zegen op het werk afsmeeken. AFSMEEKING, v.
AFSMELTEN, (smolt af, is en heeft afgesmolten),
door smelten er afgaan ; laten afsmelten ; — door to
smelten naar beneden druipen. AFSMELTING, v.
AFSMIJTEN, (smeet af, heeft afgesmeten), (jets
dat zich op of aan iets anders bevinda ervan verwijderen of scheiden door er met eenig voorwerp
in drift of met geweld tegen aan to werpen : iem. met
een sneeuwbal den hoed afsmijten (van zijn hoofd); —
(kleedingstukken, wapenen, sieraden) haastig en
zonder de minste zorg afdoen : den mantel, den
hoed afsmijten; — met drift of geweld naar beneden
werpen : iem. de trap (de trappen, of van de trap,
trappen) afsmijten. AFSMIJTING, v.
AFSMOKKELEN, (smokkelde heeft afgesmok keld), (gew.) (kleinigheden) stilletjes ontfutselen •
zeer veal smokkelen.

AFSNAUW.
AFSNAUW, m. iem. een afsnauw geven, hem afsnauwen; — hij kreeg een afsnauw, norsch, bits antwoord.
AFSNAUWEN, (snauwde af, heeft afgesnauwd),
iem.) snauwend van zich afstooten, op norschen
of bitsen toon kortaf antwoorden of bejegenen.
AFSNAUWER, m. (-s). AFSNATJWSTER, v. (-s).
AFSNEDE, v. (-n), AFSNEE, v. (afsneeen), (in de
munt-en penningkunde) de ruimte onder den beeldenaar van een munt of penning, gewoonlijk door
eene streep daarvan gescheiden en bestemd om er
den naam des graveurs, het jaartal, een wapenteeken
enz. op te plaatsen.
AFSNELLEN, (snelde af, is en heeft afgesneld),
zich met snelheid verwijderen, ijlings wegspoeden;
—opiem.
of lets afsnellen, zich ijlings daarheen spoeden
AFSNIJDEN, (sneed af, heeft en is afgesneden),
lets door snijden afscheiden : eene suede van een brood,
een tak van een boom afsnijden; — (in bijb. en dicht.
taal) : de mensch komt voort als eene bloem, en wordt
afgesneden, sterft; — een mensch of dier den hals (de
keel, den gorge', den strot) afsnijden, ze dooden door
het doorsnijden van den hals; — door afgraving
wegruimen om een geschikten doorgang te verkrijgen: om den straatweg te verleggen, zal men een deel
van den ouden weg afsnijden;
iem. afsnijden, hem als een onwaardige van de
gemeenschap; van de familie uitsluiten, alle betrekking met hem verbrekan; — boeken afsnijden, met
den boekbindersploeg op de kanten gelijksnijden;
eene waterleiding afsnijden, door het aanbrengen
van eene versperring afsluiten, ook : de hoofdkraan
afdraaien; — (fig.) iem. den terugtocht afsnijden, hem
beletten zich terug te trekken ; iem. den pas afsnijden, in den weg komen, hem tegenhouden,
belemmeren (eig. en fig.); — een dier beletten te
ontsnappen (jagersterm).
AFSNIJDER, m. (-s), arbeider in eene machinale
steenfabriek die met behulp van een raam waarin
draden geplaatst zijn, den steen van den klomp
klei afsnijdt. AFSNIJDSTER, v. (-s).
AFSNIJDING, v. het afsnijden (eig. en fig.); —
(krijgsw.) eene verschansing in een vestingwerk
om den reeds binnengedrongen vijand to stuiten :
in de keel van een bastion eene afsnijding opwerpen;
— (in de wapenk.) een heraldiek stuk.
AFSNIJDSEL, o. (-s), een afgesneden stuk; meest
gezegd van de kleine deelen die van iets afvallen;
— inz. bij slagers : allerlei kleine overgeschoten
stukjes spek of vleesch, bankvleesch; — ook in gebruik bij kleermakers, van de lappen die bij het
snijden van een kleed van het laken worden afgesneden : dit afsnijdsel kan nog voor den kraag
dienen.
AFSNIJSCHAAR, v. (...scharen), (glasbl.) eene
schaar waarmede men het op te blazen weeke glas
near het ondereinde der blaaspijp brengt, hetzelfde
als afsc4raapschaar.
AFSNIPPEREN, (snipperde at, heeft afgesnipperd), bij snippers afscheiden en wegnemen ;
(kleine tijdruimten) met overleg uitwinnen,
—(fig.)
uitsparen, uitbreken door de gewone bezigheden
wat to bespoedigen. AFSNIPPERING, v.
AFSNOEIEN, (snoeide af, heeft afgesnoeid), met
het snoeimes van den boom of de plant afsnijden,
wegnemen : die boom groeit te geil, er zal vrij wat
afgesnoeid moeten worden, ook de boomen, planter
afsnoeien, ze ontdoen van. de overtollige takken;
de munten afsnoeien, van den buitensten rand ontdoen. AFSNOEIER, m. (-s). AFSNOEIING,
v. (-en).
AFSNOEISEL, o. (-s), het afgesnoeide, vooral de
deelen die bij het snoeien van metalen voorwerpen
afvallen.
AFSNOEPEN, (snoepte af, heeft afgesnoept), iets
lekkers stilletjes wegnemen en opeten;' — iem. iets
afsnoepen, hem v66r zijn met iets to doen of mede
te deelen.
AFSNOEVEN, (snoefde af, heeft afgesnoefd).
zeer veel snoeven.
AFSNUFFELEN, (snuffelde af, heeft afgesnuffeld),
doorzoeken, doorsnuffelen.
AFSNUISTEREN, (snuisterde af, heeft afgesnuisVan Dale, Handwoordenboek.
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terd), (Zuidn.) overal snuisteren, nieuwsgierig alles
doorzoeken, afsnuffelen.
1. AFSNUITEN, (snoot af, heeft afgesnoten), de
pit eener kaars, ook de kaars afsnuiten, met
een snuiter het verkoolde gedeelte der pit wegnemen.
2. AFSNUITEN, (snuitte af, heeft afgesnuit, ook :
afgesnoten), (bouwk.) (een stuk hoot dat schuins in
een ander moet ingelaten worden) den uitersten
scherpen hoek (snuit) er afsnij den ten einde de inlating
onder een rechten hoek, of in de straallijn van een
rond voorwerp, te doen plaats hebben.
AFSNUITSEL, o. (-s), de afgesnoten verkoolde
deelen eener pit.
AFSOLLEN, (solde af, heeft en is afgesold),
(dicht.) (van een schip) door den wind of de zee
been en weer slingeren en daardoor voor de vaart
onbruikbaar worden : een afgesold vaartuig; — de
afgesolde schepelingen, door de hevige slingeringen
van hun vaartuig geteisterd en afgemat; afgesold
op 's levens woeste vloeden; — iem. zwaar vermoeien,
afmatten door met hem te stoeien.
AFSOPPEN, (sopte af, heeft afgesopt), wegnemen door to soppen. AFSOPPING, v.
AFSPADEN, (spaadde af, heeft afgespaad) en AI%
SPAAIEN, (spaaide af, heeft afgespaand), met de
spade afsteken. AFSPADING, v.
AFSPANEN, (spaande af, heeft afgespaand),
(weeke stoffen als boter, smout enz.) met eene spawn
van eene grootere hoeveelheid afsteken, afnemen.
AFSPANNEN, (spande af, heeft afgespannen),
den wagen, den ploeg, de slede afspannen, de
trekdieren die ervoor gespannen zijn, losmaken; —
gij kunt afspannen, het trekdier van den wagen
scheiden; — (eene draaibank of andere machine die
in werking is) doen stilstaan door de gemeenschap
met de bewegende kracht op te heffen; — (een
gespannen boog) in den staat van rust terugbrengen door het loslaten of afbinden der koord; — de
snaren van eene viool afspannen, losser draaien,
ook : geheel afnemen; — te gelijk met den duim
het eene, met den pink het andere einde bereiken :
met uwe kleine hand kunt ge die breedte niet afspannen;
— eene lengte afspannen, meten hoeveel spannen
zij groot is. AFSPANNER, m. (-s).
AFSPANNING, v. (w. g.) het afspannen in al
de opvattingen van het woord : er kwam bevel tot
afspanning van het geschut; —, (-en), (Zuidn.) eene
herberg of stalhouderij waar men kan pleisteren,
de rij- of voertuigen af- of uitspannen en de trekdieren stallen, uitspanning.
AFSPATTEN, (het spatte af, is afgespat), in
spatten of droppels ter zijde wegvliegen: waterdroppels spatten van het molenrad af; slijk dat van een
voorbijsnellencl rijtuig afgespat was.
AFSPELDEN, (speldde af, heeft afgesneld),
(kleedingstukken, doeken, stukken papier enz.)
losmaken en wegnemen door de spelden uit te
trekken : een doekje, een kraagje afspelden; het
kind heeft haar voorspeldertje vuil gemaakt; speld
het af en doe hear een schoon voor.
AFSPEKKEN, (spekte af, heeft afgespekt), het spek
van walvisschen, robben enz. van 't lichaam snijden.
AFSPELEN, (speelde af, heeft en is afgespeeld),
in het spel afwinnen : iem. zijn geld, eene kleinigheid,
afspelen; — een spel uitmaken, ten einde spelen;
— eene geheele reeks van spelen tot het einde toe
voortzetten; — (fig.) ze moeten dat spelletje maar onder
elkander afspelen, afmaken;— gedaan maken met spelen, ten einde toe spelen, geheel vertoonen of voordragen : eene rol, eene komedie; een blijspel afspelen;
(fig.) de komedie, de ktucht alspelen; — de geheele
vertooning ten einde brengen : hij kon die komedie,
klucht niet afspelen : zijn toeleg bleek te duidelijk; —
(fig.) zijne rol is afgespeeld, zijn werk is ten einde,
hij heeft zijne task volbracht; — (een muziekstuk)
ten einde toe spelen, geheel uitvoeren : eene aria,
eene ouverture afspelen; het programma (al de
aangekondigde muziekstukken) werd vlug afgespeeld; — (een muziekinstrument of een -deel daarvan) door veelvuldig bespelen allengs bederven en
onbruikbaar maken : de piano is een rammelkast
geworden; ze is letterlijk afgespeeld.
5

AFSPEUREN.
AFSPEUREN, (speurde af, heeft afgespeurd),
een, weg, den omtrek afspeuren, speurende. spiedend
afzien ; — (gew.) (van kleuren en kleurige stollen)
door helderheid van kleur stark in 't oog vallen, goed
uitkomen.
AFSPIEDEN, (spiedde af, heeft afgespied), (thans
uitsluitend Zuidn.) ter sluik afkijken, heimelijk
afzien; — de natuur afspieden, wanner zit ontwaakt, haar herleven afwachten en bespieden.
AFSPIEDING, v. (-en).
AFSPIEDER, m. (-s), iem. die afspiedt, inz. die
van bespieden zijn werk maakt of zich door anderen daartoe laat gebruiken. AFSPIEDSTER,
v. (-s).
AFSPIEGELEN, (spiegelde af, heeft afgespiegeld), licht als in een spiegel terugkaatsen : het
heldere watervlak dat het maanlicht afspiegelde; —
(fig.) Mar geheele voorkomen spiegelde de reinheid
van hear gemoed af.
AFSPIEGELING, v. (-en), een spiegelbeeld (sig.
en fig.); — de zinnelijke uitdrukking van het onstoffelijke, waardoor het zijn aard en wezen openbaart : zijn kalm gelaat was de afspiegeting van zijn
vreedzaam gemoed.
AFSPINNEN, (spon al, heeft afgesponnen), (eene
bepaalde hoeveelheid ruwe grondstof die tot draad
gesponnen moet worden, als wol, vlas, hennep,
ruwe zijde enz.) geheel spinnen : het vlas, een bundel
hennep afspinnen; zij heeft hare taak nog niet afgesponnen; — (fig.) zijn levensdraad is afgesponnen,
zijn einde is daar, hij gnat sterven; of wel : hij is
gestorven.
AFSPITTEN, (spitte af, heeft afgespit), door spitten wegnemen : de bovenste zandlaag in de veenderij
kart de tvrfmaker afspitten; — (een ondergrond) van
den bovengrond ontdoen, door dezen af to spitten;
inz. om dien voor bebouwing geschikt te maken.
AFSPITTING, v.
AFSPLIJTEN, (spleet af, is en heeft afgespleten),
door het ontstaan van eene spleet losgaan en afvallen : door de hitte zijn er heels stukken van die
tafel afgespleten; — door splijten afscheiden. AFSPLIJTING, v.
AFSPLINTEREN, (splinterde af, is en heeft afgesplinterd), in splinters loslaten en afvallen ; —
splintersgevvijze afbreken of afsteken. AFSPLINTERING, v.
1. AFSPOELEN, (spoelde af, heeft en Is afgespoeld), door de werking van den stroom wegspoelen of weggespoeld worden : het overstroomende water
heeft al het goed van de bleek afgespoeld; het goed is
van de bleek afgespoeld; — het land spoelt bier sterk af;
luchtig afwasschen : het stof van de harden afspoelen, ook de harden afspoelen; — (zorgen, bekommeringen, onaangenaamheden, aandoeningen enz.)
uit den geest verwijderen, verdrijven : kom, kom !
lad die naargeestige bijgedachten varen en spoel ze
af met een hartigen dronk; — alles of geheel spoelen :
we zullen eerst al het linnen maar afspoelen.
2. AFSPOELEN, (spoelde at, heeft afgespoeld),
(wev.) (draden van garen, zijde enz.) ze alle op
spoelen of klossen winden, opklossen : eerst moet
al het garen afgespoeld worden; — alles afdoen
wat er op te klossen is : hebt ge nog niet afgespoeld ?
AFSPOELING, v. het wegspoelen van een gedeelte
gronds door de ' kracht van den golfslag of de
werking van den stroom, of wel, het afnemen van
den vasten bodem door het wegspoelen van gedeelten gronds : bij ophooging en afspoeling der
gronden.
AFSPOELSEL, o. afgespoeld vocht.
AFSPONSEN, (sponste af, heeft afgesponst),
(vuiligheid, vlekken enz.) met eene natte spons van
jets wegnemen, afwisschen, schoonmaken. AFSPONSING, v. (-en).
AFSPRAAK, v. (afspraken), eene afspraak
waken (met iem.), mondeling met hem overeenkomen
omtrent hetgeen men van weerszijden doen zal;
handelen volgens
—richanefspkoud,
hetgeen men afgesproken heeft. Afspraakje, o. (-s).
AFSPREKEN, (sprak af, heeft en is afgesproken),
iets (met iem.) afspraken, het bij mondelinge overeenkomst beramen, vaststellen ; — het is dus (dan,
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alzoo) afgesproken, wij zijn het dus eens, dat wij z66
zullen handelen; — zeer veel spreken: als men zoo
vier uren achtereen les geeft, kan men wet afspreken.
AFSPRINGEN, (sprong af, is en heeft afgesprongen), met een sprong naar beneden komen ; — met
een sprong van een rijdier of voertuig afstijgen ; —
zich met een sprong verwijderen : van de boot afspringen ;
plotseling en met snelle vaart van jets wegvliegen:
de afspringende druppels der fontein schitterden in
het zonnelicht; — (van werptuigen, als steenen,
pijlen, kogels enz.) bij het raken van een hard voorwerp ervan afschampen of terugspringen zonder in
to dringen en veel schade of letsel te veroorzaken;
(van voorgenomen handelingen en aangeknoopte
betrekkingen) plotseling afraken of ophouden te
bestaan : ons plan is afgesprongen; dat huwelijk is
ook weer afgesprongen. AFSPRINGING, v.
AFSPROKKELEN, (sprokkelde af, heeft afgesprokkeld), dorre takjes afbreken en medenemen.
AFSPUITEN, (spoot af, heeft afgespoten), (stof,
vuil enz.) door spuiten verwijderen : het vuil van de
glc:zen afspuiten, ook : de glazen afspuiten.
4kFSTAAN, (stond af, is en heeft afgestaan), van
jets verwijderd staan : sta van die deur af, ga weg van
die dew; — (fig.) met jets niet voortgaan, het opgeven, laten varen:s twat af van uw roekeloos bestaan ! ;
afstand doen van, zijne aanspraak laten varen :
zijne bezittingen, zijne rechten op iets, eene kroon aan
een ander afstaan; — (Zuidn.) het levee afstaan, het
lever laten ;
iets aan een ander tijdelijk ten gebruike gevell:
iem. welwillencl zijne kamers afstaan; — iem. eenige
oogenblikken afstaan, die te zijner beschikking
stellen tot een kort onderhoud; — iemand het woord
enz. afstaan ;
het water staat af, staat niet meer op het vuur;
de aardappelen staan al af, zijn reeds gekookt en
afgegoten.
AFSTAAND, bn. (w. g.) afgelegen : een afstaand
huis; — (plantk.) afstaande bladsteel, met de as een
hoek van 40° of 50° vormende; — een hond met
afstaande ooren, die van het hoofd afstaan.
AFSTAMMELING, m. en .v (-en), AFSTAMMELINGE, v. (-n), gezegd van al de personen die van
een zelfden persoon afstammen; — (scherts.) woorden, gebruiken, voorwerpen enz. in betrekking tot
datgene waarvan zij afgeleid zijn.
AFSTAMMEN, (stamde af, is afgestamd), (van
personen) van of uit iem. afstammen, van hem afkomen, tot zijn nageslacht behooren : in de rechte lijn
van iem. afstammen; een paard dat van een beroemden
volbloed hengst afstamt; — van een (grond)woord afstammen, of uit een stam afstammen, er van afgeleid
zijn door middel van klankwisseling of door aanhechting van voor- of achtervoegsels : schot stamt van
schieten af, gewicht van wezen, bedoelingen van doel.
AFSTAMMING, v. de bloedverwantschap in de nederdalende lijn : de afstamming van wettige kinderen
wordt bewezen door de akten van geboorten; — (fig.)
de verwantschap van een woord met zijn grondwoord; de betrekking waarin de beteekenissen der
woorden, de begrippen die zij uitdrukken, staan
tot de grondbeteekenis waaruit zij zijn afgeleid :
de woordafteidkunde onderzoekt de afstamming en
conning der woorden; —, (-en), (dicht.) het nakroost,
de nakomelingen.
AFSTAMMINGSLEER, v., ...THEORIE, v. de
theorie van Darwin, dat de tegenwoordig levende
soorten niet afzonderlijk geschapen zijn, maar langs
den weg der voortplanting, onder den invloed van
den strijd om het bestaan en de natuurlijke teeltkeus,
uit elkander zijn voortgekomen.
AFSTAMPEN, (stampte af, heeft afgestampt), jets
door stampen scheiden, of doen loslaten van iets
enders ; — door veelvuldig stampen, door langdurig gebruik verslijten of onbruikbaar maken.
AFSTAND, m. (bijb. dicht.) het laten varen van
een voornemen, eene handeling of eene gezindheid :
afstand van ongerechtigheid; — den eigendom of het
bezit van of wel de aanspraak op jets laten varen :
afstand doen van de regeering, van den troon,
enz., van verder regeeren afzien; — afstand doen

AFSTANDMETER.
als graaf, van de grafelijke waardigheid; — de
mensch wil nooit afstand doen van alle hoop, alle
hoop opgeven; -, (-en), de lengte der denkbeeldige rechte lijn
tusschen twee plaatsen: een groote, verre, onmetelijke
afstand; — op eerbiedigen afstand, met eene tusschenruimte die van eerbied getuigt, als een blijk
dat men zich niet verstout naderbij to komen;
vaak schertsend: iem. op een afstand houden, zorgen
dat hij niet te gemeenzaam wordt; — zich op een
afstand houden, een zekeren afstand bewaren, zich
niet gemeenzaam met hem inlaten;
het verschil in rang of stand: de afstand tusschen
officier en soldaat, tusschen fabrikant en fabrieker.
AFSTANDMETER, m. (-s), werktuig om afstanden
te meten.
AFSTANDSBEPALING, v. (-en), AFSTANDSMETING, v. (-en), bepaling, meting van een zekeren
afstand.
AFSTANDSLEIDING, v. (-en), electrische geleiding over een grooten afstand.
AFSTANDSPAAL, m. (...palen), paal op zekeren
afstand van een station langs den spoorweg, waarop
's avonds de afstandssignalen geplaatst worden.
AFSTANDSPUNTEN, o. my. de punters die bet
begin en het einde van een afstand uitmaken.
AFSTANDSRIT, m. (-ten), wedstrijd te paard,
per rijwiel enz. tusschen twee plaatsen, speciaal met
het doel om na te gaan in welken toestand de rijdieren of rijtuigen aankomen : de afstandsrit per
automobiel van Peking naar Parijs.
AFSTANDSSIGNAAL, o. (...signalers), (spoorw.)
signaal dat een bepaalden afstand van eene brug,
een station enz. aangeeft.
AFSTANDSWIJZER, m. (-s), tabel, aanwijzende
den afstand tusschen onderscheidene plaatsen.
AFSTAPPEN, (stapte af, is en heeft afgestapt),
zich met vaste, gelijkmatige schreden verwijderen ;
— (fig.) van iets afstappen (t. w. voorwerpen van
bezit) noode ervan scheiden, het laten varen, afstaan; — van zijn onderwerp afstappen, met opzet
niet verder behandelen; — op iem. of iets afstappen, recht op iem. of iets toestappen;
naar beneden stappen : de stoep afstappen;
—(inz.)vaerjdoftuigasen;—
bij
iem. afstappen, bij hem aan huis komen, zijn intrek
nemen of er eenigen tijd vertoeven;
een weg komen afstappen, langs dien weg stappend
aankomen; — een afstand stappende ten einde toe
doorloopen: in hoeveel tijd hebt ge dat eind afgestapt?; —
de lengte en breedte van een veld afstappen, tellen, hoeveel stappen men in de lengte en breedte doen kan; —
een paard een wandelrit laten doen met mat ige
vermoeienis. AFSTAPPING, v.
AFSTAPPERSGELD, o. (-en), de bij opschorting
der reis aan de schepelingen verschuldigde schadeloosstelling voor reiskosten enz. (Wetb. v. Kooph.
art. 412).
AFSTAREN, (staarde af, heeft afgestaard), (dicht.)
met strakken blik naar beneden zien ; — een afstand met strakken bilk afzien om het einde ervan
to bespieden, of met een onweerstaanbaar gevoel
van verwondering enz., dat den blik als 't ware
geboeid houdt.
AFSTEEK, m. (Zuidn.) in 't oogvallend verschil;
(bij uitbr.) leelijk contrast.
AFSTEEKBEITEL, m. (-s), een beitel bij kunstdraaierB in gebruik, dienende om groeven in de
oppervlakte van het hout te draaien.
AFSTEEKGAT, o. (-en), gietgat om gesmolten
ijzer af te steken.
AFSTEEKSEL, o. (-s), het van een voorwerp afgestokene, een afgestoken gedeelte; meest gezegd van
veenaarde die met de spade van den ondergrond
afgegraven is — de oesters worden per pan, per afsteekselverkocht, de van de pan losgemaakte laag kalk
met het daarop zich bevindende oesterzaad; —
(Zuidn.) afsteek.
AFSTEKEN, (stak af, heeft en is afgestoken), afvaren; — zich op weg begeven, vertrekken (van
voetgangers, schaatsenrijders en ruiters); — afvliegen
(van vogels); — afrijden (van rijtuigen en spoortreinen); — zich van stoel of wand verwijderen, de

67

AFSTELEN.
eerste vrije stappen doen (van kleine kinderen)*
durft die kleine nog niet afsteken;
het gietgat, den oven afsteken, de prop uit het gietgat steken om het gesmolten metaal to laten uitvloeien; — (wijn, bier enz., zich in een vat bevindende) het aftappen, uit het vat in de flesschen of
kruiken laten loopen ; — (geschut) doen losbranden
door het aansteken der lading; — (vuurwerk) doen
ontbranden, doen afgaan; — (fig. vaak scherts.)
(toespraken, heilwenschen, toosten en plichtplegingen) ze voor den deg brengen, uitspreken ; — eene
visite, een bezoek afsteken, afleggen;
(in 't algemeen) (verschillende voorwerpen) van
iets anders verwijderen of scheiden door er met een
puntig voorwerp tegenaan to steken; iem. van het
paard afsteken, iem. in een gevecht of in een tornooispel nit den zadel lichten; — met een puntig of
scherp werktuig, inz. beitel, spade en schoftel, wegsteken, wegnemen, (vaak : daardoor verkorten,
versmallen, enz.) ; — de plaggen van het heideveld, ook het heideveld afsteken, afgraven; — (fig.)
men moet geene spelden, naalden of messen ten. geschenkegeven, die steken de vriendschap, de liefde af;
een mensch of dier den hats (de keel, den gorge',
den strot) afsteken, dooden door het doorsteken van
den hals; — (fig.) hij steekt het varken de keel af en
laat het liggen doodbloeden, hij begint een werk,
maar laat het onvoltooid liggen; — (Zuidn.) ik heb
alweer eene koe moeten afsteken, moeten s]achten
wegens ziekte, (ook) moeten wegdoen, verkoopen; —
(Zuidn.) de merrie zal gauw moeten afsteken, veulenen,
jongen werpen;
(in de waterb. en het krijgsw.) het beloop van een
werk op een terrein aangeven, door met de spade
in de vereischte richting een gedeelte gronds uit
to steken of graszoden weg to nemen : het beloop
der sterreschans is van morgen afgestoken; —
wegnemen met een platten lepel, eene spaan of
spate! : het botervat is te vol, ge moet er een laagje
afsteken; den room van de zoetemelk afsteken; —
(hooi) met den hooivork van den hooiberg of van
den hooizolder naar beneden brengen ; — iem. de
loef afsteken, laet in zekere handeling, eigenschap
enz. van hem winnen, hem to boven gaan, overtreffen ; — steek die touwen eens af, maak ze los;
— van zich afsteken, met degen, dolk of mes rondom
zich steken, wanneer men wordt aangevallen;
(van kleuren en kleurige voorwerpen) door verschil van kleur sterk in 't oog vallen, goed uitkomen : de sneeuw der hooge kruinen steekt schitterend
af tegen den blauwen hemel; — tegen, bij iets afsteken, door groot verschil met iets anders bijzonder
in 't oog vallen, sterk uitkomen.
AFSTEKER, m. (-s), iemand die iets afsteekt ;
(in de metaalg.) ijzeren stang met houten steel aan
een ketting opgehangen waarmede de giettap near
binnen in den oven gestoken wordt om het gesmolten metaal to laten uitvloeien; — eene kleine spade
dienende om grond af to steken (in de tabaksteelt);
— (in den boterh. in Friesland) de boter die als
bovenste laag van de vaten afgestoken wordt en
als van mindere hoedanigheid afzonderlijk ter markt
komt. AFSTEEKSTER, v. (-s).
AFSTEKING, v. het afsteken; — (-en), de plaats
waar eene afsteking geschied is; — (in de veenderij)
de plaats waar het "men is afgestoken of doorgesneden, de lijn in welke de doorsnijding heeft plaats
gehad; — de doorsnijding (concreet opgevat).
AFSTEKKEN, (stekte at, heat afgestekt), stekken
afnemen : die geraniums kunt ge best afstekken.
AFSTEL, o. het opgeven of laten varen van eene
voorgenomen handeling of van een beraamd plan,
in tegenstelling van uitstel : uitstel, vrees ik, zal
bier afstel wezen; — van uitstel komt afstel, bij verkorting ook uitstel, afstel, wanneer men een plan
telkens uitstelt, komt er ten laatste niets van;
—uitselgnaf,
stolt men iets uit, men behoeft het daarom nog niet op to geven.
AFSTELEN, (stal af, heeft afgestolen), een gedeelte wegstelen : van het geld dat op tafel lag zijn
tien gulden afgestolen; — (fig.) hij mag mij afgestolen worden, ik wil hem gaarne missen (van iem.
gezegd op wiens bijzijn men niet gesteld is,.

AFSTELLEN.
AFSTELLEN, (stelde af, heeft afgesteld), (w. g.)
(voorgenomen handelingen of beraamde plannen)
besluiten dat zij niet uitgevoerd zullen worden of
niet zullen plaats hebben, ervan afzien, vgl.
afstel.
1. AFSTEMMEN, (stemde af, heeft afgestemd),
(voorstellen, wetsontwerpen enz.) bij stemming
verwerpen ; eene stemming ten einde brengen.
2. AFSTEMMEN, (stemde af, heeft afgestemd),
(muz.) gedaan maken met stemmen (van snaarinstrumenten); — geheel zuiver stemmen; — een
toestel voor draadlooze telegrafte afstemmen met een
ander, het dezelfde capaciteit of zelfinductie geven,
zoodat het met het andere resonneert.
AFSTEMMER, m. (-s). AFSTEMSTER, v. (-s).
AFSTEMMING, v. het bij stemming verwerpen ;
ook : de afstemming van een Marconi-toestel.
AFSTEMPELEN, (stempelde af, heeft afgestempeld), postzegels afstempelen (t. w. ambtshalve op
het postkantoor), door het opdrukken van een
stempel of vernietigingsteeken voor het vervolg
onbruikbaar maken; — coupons afstempelen, door
het opdrukken van een stempel verklaren, dat
de betaling ervan heeft plaats gehad en dat zij due
verder zonder waarde zijn; — bankbiljetten afstempelen, van een stempel voorzien en daardoor aan
de circulatie onttrekken; — een postwissel afstempelen, door stempelen het aantal guldens van den
wissel aangeven, n. 1. door stempelen in de waardekringen op den rand van den wissel; — (munten
op welke een opschrift of eene figuur met den stempel gedrukt wordt) het opschrift of de figuur met
den stempe erop afdrukken. AFSTEMPELING v.
1. AFSTERVEN, (stierf af, is afgestorven),
sterven, overlijden (met de bijgedachte van het
geniis dat de achtergebleven betrekkingen en vrienden door dit verlies ondervinden; bijna alleen
gebruikelijk in de onbepaalde wijs, ale zn. genomen
en in het verl. deelw. als bn. gebezigd) : gij hebt
uwe afgestorven ouders nooit 'gekend; sole heel jong
is afgestorven, heeft voor arbeid rust verworven; afgestorven zielen, afgestorven geest; — (fig.) der werelcl
afsterven, het wereldsche leven laten varen om zich
aan een geestelijk leven t3 wijden; -- (fig.) der zonde
afsterven, ophouden in zonde to leven; — (van
takken, twijgen, bladeren enz.) verdorren en sterven en daardoor van den boom of de plant afvallen,
(ook van boomen en planters) sterven, doodgaan.
2. AFSTERVEN, o. het overlijden (inz. met de
gedachte aan het smartelijk verlies dat de achtergeblevenen daardoor ondervinden): de ziekte en het
afsterven van zijn eenig kind.
AFSTERVING, v. het afsterven.
AFSTEVENEN, (stevende af, is afgestevend), van
een bepaald punt afvaren om naar elders te zeilen
of to stoomen : in den vroegen morgen stevenden wij
van het eiland af; — op iem. of iets afstevenen,
regelrecht en snel op iemand of lets afkomen.
AFSTIJGEN, (steeg a, heeft afgestegen), (stijgen heeft bier nog de beteekenis van gaan), naar
beneden komen of gaan ; — (in 't bijz.) van een
rijdier stijgen of uitstappen uit een rijtuig. AFSTIJ GING, v.
AFSTIJVEN, (steef af, heeft afgestegen), (linnengoed) alles stijven; — iets geheel en voldoende
stijven ; — gedaan maken met stijven.
AFSTIKKEN, (stikte af, heeft afgestikt), (in
den land- en tuinb.) met eene spade of dergelijk
werktuig wortels, distels enz. stootende afsteken;
— (in de veenderij) (den veengrond die door middel van het treebord of de stikkersplank in ruiten
is afgedeeld, de maat der te snijden turven aanwijzende) afsteken, in turven afdeelen door het indrukken van het daartoe bestemde scherpe ijzeren
werktuig aan een houten steel bevestigd, dat stikker
of stikschop genoemd wordt; — (kleerm. en naaisterst.) een stikwerk afmaken, voltooien; — (lets)
afwerken door er eon rand om te stikken; —
alles afdoen wat er to stikken valt. AFSTIKKING, v.
AFSTIKKER, m. (-s), veenarbeider die. afstikt.
AFSTOFFEN. (stofte a, heeft afgestoft), reinigen
door er het stof met een schuier of drogen doek
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AFSTOOTIJZER.
af to vegen : zijne boeken, zijn lessenaar afstoffen.
AFSTOFFING, v.
AFSTOKEN, (stookte af, heeft afgestookt), (eon
gedeelte van een voorra.ad brandstoffen) verstoken :
van 't najaar lag de heele zolder vol turf; nu is er al
heel wat (van) afgestookt; — (fabrieksovens, inz. in de
kalkbranderlj, steenbakkerij enz.) zoo lang stoken
als voor het doel vereischt wordt : is de oven al
afgestookt I AFSTOKING, v.
AFSTOMMELEN, (stommelde af, is en heeft
afgestommeld), (van pers.) stommelend, met onzekeren gang, hortend en overal tegenaan stootend
naar beneden gaan.
1. AFSTOMPEN, (stom.pte af, heeft afgestompt),
(w. g. gemeenz.) len). met vuistslagen of elleboogstooten wegduwen of wegjagen : iem. (van) de
bank afstompen.
2. AFSTOMPEN, (stompte af, heeft en is afgestompt), stomper waken door lets van de scherpte
of van de punt weg to nemen; — (fig.) ('s menschen
geest, gevoel, zintuigen enz.) allengs de scherpte
doen verliezen, ze verstorapen : het spel is iets dat
dengeest afstompt en verdierlijkt, evenals de drank en
de opium; grievers moet men niet aanscherpen,
seeker afstompen, minder scherp voorstellen. AFSTOMPING, v.
AFSTOOMEN, (stoomde af, is en heeft afgestoomd), stoomend zicb verwijderen (van een
trein, stoomboot); — met den spoortrein afrijden,
met een stoomschip afvaren, naar beneden stoomen:
den Rijn afstoornen; — zekeren afstand ten einde
toe doorstoomen, (met spoortrein of stoomboot)
afleggen : in h,oeveel tijd kan men die heele bean
afstoomen I.
AFSTOOTBANK, v. (-en), (leerl.) bank waarop
de huiden gelegd worden om ze af to stooten.
AFSTOOTBOOM, m. (-en), (leerl.) de boom of
balk waarop de huiden gelegd worden om ze met
het stootmes van onzuivere of vreemdsoortige bestanddeelen to ontdoen, ook stootboom genoemd.
AFSTOOTEN, (stiet af, stookte af, heeft en is
afgestooten), iets van zich afstooten, het met een
stoot van zich afduwen; (fig.) er niets van willen
weten, met verontwaardiging verwerpen of weigeren ; — iem. van zich afstooten; (bij een bezoek,
toespraak, vraag, aanzoek enz.) door eene ruwe
bejegening of door bitse woorden iem. den lust
benemen om to naderen of verder to spreken ; --ook (iem. die hulp, steun, eene guest enz. verzoekt) op norschen toon of meedoogenloos afwijzen
en ongetroost wegzenden: hij stiet mij van zich
af : ik sta alleen op aarde;
iem. afstooten, hem van zich afkeerig maken,
hem afkeer of tegenzin inboezemen;
(nat.) door de werking eener physische kracht
van zich verwijderen, of trachtert dit to doen :
gelijknamige polen van den magnet en gelijknamige
electrische lichamen stooten elkander af; angelijknamige trekker elkander aan;
met een stoot van lets scheiden of afzonderen:
het hert stoot zijn gewei, zijne horens af; — hij heeft
zijne horens afgestooten, hij heeft (ten gevolge van
ondervonden tegenstand) zijne drift gematigd, is
makker, handelbaarder geworden; — (toonk.) een
toon afstooten, Bien van den voorgaanden of volgenden afscheiden, door tusschen de beide tonen
eene kleine tusschenruimte to laten; — (leerl.) de
huiden met een stootmes op den afstootboom van
de nerf, het vet, bloed, slijm enz. reinigen; ook de
huiden afstooten, met het stootmes reinigen; —
naar beneden stooten, met een stoot nederwaarts
werpen. AFSTOOTER, m. (-s).
AFSTOOTEND, bn. (-er, -st of meest-), wat afstoot : de of stootende kracht van gelijknamige polen; —
zijn optreden was in hooge mate afstootend, was
onsympathiek, boezemde afkeer of zelfs tegenzin
in; — een afstootend karakter, stug, het tegengestelde van innemend.
AFSTOOTIJZER, o. (-s), (leerl.) een stomp
ijzeren werktuig in den vorm van een gebogen mes,
aan weerskanten van een handvatsel voorzien,
waarmede men . de huiden afstoot, ook stootmes
genoemd.

AFSTOOTING.
AFSTOOTING, v. (-en), de daad of werking van
afstooten.
AFSTOPPEN, (stopte af, heeft afgestopt), eene
waterloozing, een riool enz.) van binnen afsluiten, toemetselen om den verderen afvoer van het
water of de meststoffen te beletten; — openingen,
gaten, reten, tusschenruimten enz. aanvullen, dichtmaken : zijn al de reten behoorlijk afgestopt ?; —
(voorw. die gestopt moeten worden) geheel stoppen, ze aIle stoppen, alles afdoen wat er to stoppen
valt ; gedaan maken met stoppen ; — (scheepst.)
het getij afstoppen, tot aan het einde van het tij
voor anker blijven om niet af te drijven.
AFSTORMEN, (stormde af, heeft en is afgestormd), zich in snelle en geweldige vaart verwijderen, wegspoeden ; op iemand of %ets afstormen,
met hevigheid recht op iem. of iets toesnellen, in
voile vaart erop aanrennen: de trompet klonk en dear
stormde de ruiterij op den vijand af; — iem. of iets
(door een stormwind) wegdrijven: een hevige orkaan
heeft het schip van de kust afgestormd; (w. g.) door
den storm losgerukt en afgeworpen worden : afgestormde boomen, heuvels, door den stormwind van
(dicht.) afgebladeren, takjes, zand ontbloot;
stormde schepen, door stormen tot het uiterste geteisterd;
eindelijk had het afgestormd, was het
weer kalmer geworden, was de storm bedaard.
AFSTORTEN, (stortte af, heeft en is afgestort),
plotseling of met kracht naar beneden storten.
AFSTRAFFEN, (strafte af, heeft afgestraft),
iem. afstraffen, hem de noodige straf toedienen (inz.
lichaamsstraffen) ; (ook) iem. duchtig doorhalen,
hem den mantel uitvegen, hem ferm op zijne
plaats zetten, inz. om hem ,zijne minderheid te doen
gevoelen. AFSTRAFFING, v. (-en).
AFSTRALEN, (straalde af, heeft en is afgestraald),
(van licht, glans, Mister, gloed enz.) stralende van
iets uitgaan, of van zich doen uitgaan: persgloeilicht straalt veel meer Licht af en is goedkooper dan
gewoon gloeiticht; wet straalt die kachel af, wat
eene warmte geeft, verspreidt die kachel;
(van water of andere vloeistoffen) stralend afloopen, in stralen afstroomen : het water straalde tan
het dak af; het tweet straalde langs de wangen af.
AFSTRALING, v. (van licht) : de afstraling van
het maanlicht op de toppen der boomen; — (van
warmte) de stoomketel wordt geheel ingemetseld om
het verlies van warmte door afstraling te voorkomen.
AFSTRATEN, (straatte af, heeft afgestraat), (een
weg) geheel en voldoende bestraten; — (een bestraten weg) op het punt waar een zijweg cro p uitkomt,
verbreeden en goed doen aansluiten aan dien zijweg.
AFSTRATING, v. het afstraten; —, (-en), de bestrating tusschen hoofd- en zijweg.
AFSTRIJDEN, (streed af, heeft en is afgestreden), een strijd tot het einde toe strijden, volstrijden; (ook fig.) het broze lichaam heeft zijn aardschen
strijd afgestreden; — (fig.) (plagen, ellenden, ziekten, gevaren enz.) tot het einde toe doorworstelen,
geheel en volkomen doorstaan ; iem. afmatten
door langdurig of hevig strijden en worstelen (eig.
en fig.); — (gew.) iem. iets of strijden, (t. w. eene
bewering, eene meening enz.) in een woordenstrijd
ze loochenen, tegenspreken.
AFSTRIJKEN, (streek af, is en heeft afgestreken), op iem. of iets afstrijken, in snelle vaart
recht erop afkomen; — in snelle vaart recht
naar beneden vliegen zonder veel te fiadderen
de leeuwerik streek naar het klaverveld af; — (kleedingstukken, sieraden, boeien enz.) een ander of
zich zelven van het lijf strijken, zich ervan ontdoen;
(lucifers) ze langs cone oppervlakte heen strijken om ze te doen ontbranden; — door strijken,
of strijkende wegnemen, verwijderen (vuil, kleverige
stoffen, vochten of Hate voorwerpen), ook : de
voorwerpen van het aanklevende vuil, vocht enz.
ontdoen; steenen afstrijken, de versche steenen
in den vorm met het strijkhout van boven glad
strijken; —
(linnengoed) het alles of het geheel en voldoende
ales afdoen wat er te strijken valt ;
strijken :
gedaan maken met strijken; — zeer veel strijken.
AFSTRIJKING, v.
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AFSUKKELEN.
AFSTRIJKER, m. (-e), (steenb.) arbeider die de
in den vorm. overtollige klei afstrijkt;
strijkmes;
strijkhout. AFSTRIJKSTER, v. (-s).
AFSTRIPPEN, (stripte af, heeft afgestript),
tabak, dek afstrippen, de beide helften van het blad
van den hoofdnerf (den steel) doen.
AFSTROMPELEN, (strompelde af, is en heeft
afgestrompeld), strompelend naar beneden komen.
AFSTROOMEN, (stroomde af, is en heeft afgestroomd), naar beneden stroomen. ; — in een onafgebroken stroom van iemands lippen vloeien : de
woorden stroomen van hare lippen af ; — (van golvend
hoofd- of baardhaar) golvend en los afhangen.,
AFSTROOMING, v. (-en).
AFSTROOPEN, (stroopte af, heeft afgestroopt),
een haas de huid, een paling het vel afstroopen, ook
een haas, een paling afstroopen, van de huid, van het
vel ontdoen; — (kleedingstukken, wapenrusting,
sieraden, banden enz. die men aan 't lichaam draagt
en die nauw om 't lijf sluiten) iem. van het lijf
of de leden trekken : een drenkeling de kleeren van
het lijf stroopen; — (Zuidn.) iem. afstroopen, afzetten,
bedriegen bij het verkoopen door te veel te doen
betalen: die winkelier stroopt zijne klanten af; —
gladschaven en opwerken met de afstroopschaaf; —
(eene landstreek) stroomend afloopen. AFSTROOPING, v. (-en). AFSTROOPER, m. (-s).
AFSTROOPSCHAAF, v. (...schaven), eene eigenaardig ingerichte schaaf waarmede de kuiper de
oppervlakte van het vat aan de buitenzijde afstroopt.
AFSTUDEEREN, (studeerde af, heeft en is afgestudeerd), zijne studien voltooien, inz. in toepassing op de studien aan de Academie hij heeft
in drie jaren afgestudeerd; — rich afstudeeren, zich
afmatten door langdurige of ingespannen studie ;
zeer veel studeeren.
AFSTUITEN, (stuitte af, is en heeft afgestuit),
zijwaarts stuiten, in eene andere richting voortgam : de bal stuitte op den peal — (van
kogels, pijlen, enz.) bij het rakers van een' voorwerp
er niet in doordringen, maar zijwaarts stuiten : de
kogel stuitte op zijn degenknop af; — (van personen)
bij een aanval op iem. of lets, stuiten, en zooveel
weerstand ondervinden dat men af Moot deinzen; —
van een voorwerp dat aan hunne beweging weerstand biedt, zijwaarts gedreven warden ; —
(van licht en geluid) teruggekaatst worden; —
op iets afstuiven, in lets een onoverkomelijken
weerstand ondervinden : zijn herhaalde tranen en
smeekingen stuitten op hare standvastigheid af.
AFSTUIVEN, (stoof af, is afgestoven), (van' stof,
zand enz.) van eene plaats wegstuiven, door den
wind weggedreven worden bij den laatsten storm
is hier vrij wat zand van de duinen afgestoven; —
op iem. of iets afstuiven, onstuimig of driftig recht
op iem. of iets toesnellen; — in onstuimige of
driftige vaart zich naar beneden spoeden: de trapper
afstuiven; (gemeenz.) die kachel stuift erg af, straalt
veel warmte af.
AFSTUREN, (stuurde af, heeft afgestuurd), (vaartuigen en van de personen die zich daarin bevinden) z66 sturen dat zij zich van een bepaald punt
verwijderen : de veerman stuurde' de boot van den
wal af; — een vaartuig op lets afsturen, het , daarheen sturen met eene bepaalde bestemming; wegzenden, wegjagen : pas op, of ik stuur je van de school
af; — iem. van zich afsturen, hem van zich wegzenden; — ergens heen zenden met een bepaalden
last : zij stuurde er dadelijk de meld op af.
AFSTUWEN, (stuwde af, heeft en is afgestuwd),
(zware voorwerpen) met inspanning van krachten
wegduwen; (van stroomend water, inz. van de zee
gezegd) zijne golven van en naar het strand
of den oever stuwen, beurtelings af- en aanstroomen,
AFSUKKELEN, (sukkelde af, is en heeft afgesukkeld),, ergens langzaam, als een sukkel vandaan
komen : daar komen onze ruiters van het plein afsukkelen (afgesukkeld); — met onzekere en langzame schreden naar beneden komen : met moeite
sukkelde hij de trappers af; — met moeite en langzaam zekeren afstand afleggen.

AFSULLEN.
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AFSULLEN, (sulde af, is afgesuld), (gew.)
nederwaarts glijden : zich tangs een dak, tangs eene
ladder enz. laten afsullen.
AFTAKELEN, (takelde af, heeft en is afgetakeld),
(een schip) van zijne takelage, van het staand en
loopend want ontdoen, aftuigen : het schip werd
afgetakeld; — de spreker takelde zijn tegenstander
danig af, wierp al wat deze gezegd had omver, kleedde
hem uit; — in lichaamskrachten of geestvermogens
achteruitgaan, verminderen : hij is aan of takelen:
hij is ook al over de zeventig; — ik ben in die ziekte
vrij wat afgetakeld, verzwakt, vermagerd; — die
dame begint af te takelen, is niet m.eer zoo mooi
als voorheen.
AFTAKKEN, (takte af, is afgetakt), als een tak
van het geheel afgaan : de verlichting der electrische
tram is bier afgetakt.
AFTANDIG, bn. (w. g.) van de tanden beroofd,
tandeloos geworden door ouderdom.
AFTANDSCH, bn. (van paarden) het wisselen der
tanden geheel voltooid zijnde, een volwassen gebit
bezittende : met het zevende jaar is een paard gewoonlijk aftandsch; — (gemeenz.) hij wordt al wat
aftandsch, begint sporen van ouderdom te vertoonen; — (scherts.) die zangeres is al aftandsch,
hear stem is versleten.
AFTAP, m. het aftappen van wijn, bier enz. en
van gesmolten metalen in de metaalgieterij.
AFTAPKRAAN, v. (...kranen), kraan, waardoor
men den tot water verdichten stoom uit den stoomlaat uitvloeien.
cilinder aftapt, d.
AFTAPPEN, (tapte af, heeft afgetapt), in
kruiken of flesschen tappen; vaten aftappen,
den inhoud ervan in kruiken of flesschen tappen;
(bloed uit het lichaara van een mensch of dier)
door aderlating wegnemen; — (fig.) iem. het bloed
aftappen, zijne levenskrachten uitputten, (ook) zijn
stoffelijk vermogen uitputten, door drukkende belastingen uitmergelen; — (de sappen van boomen,
inz. de harsachtige vochten van dennen en pijnboomen en van rubberboomen) door het maken van
eene insnijding uit den boom laten uitvloeien.
AFTAPPING, v. (-en). AFTAPPER, m. (-s).
AFTAPMES, o. (-sen), mes om boomen af te
tappen.
AFTAPPLUGI v. (-gen), plug of stop aan het
stoomwerktuig, die men uittrekt om den tot water
verdichten stoom uit eenig deel van het werktuig af
te laten uitvloeien.
te tappen, d.
AFTARNEN, (tarnde af, heeft en is afgetamd),
(gewoonlijk AFTORNEN, zie aldaar); (fig.) afnemen,
verminderen in lichaamskrachten of geestvermogens : hij tarnt af, hij wordt oud.
AFTARREN, (tarde af, heeft afgetard), (hand.)
voor tarra afrekenen; — (Zuidn.) aftornen, (ook)
aftrekken, afvillen.
AFTEEKENAAR, r (-s). AFTEEKENAARSTER, v. (-s).
AFTEEKENEN, (teekende af, heeft afgeteekend),
(zichtbare dingen, als menschen, dieren, voorwerpen, tafereelen enz.) nauwkeurig in teekening
afbeelden; iem. of iets in woorden afbeelden : ik zal
u mijne levenswijze in Indite eens afteekenen;
zinnebeeldig voorstellen: de rots te midden der baren
teekent ons de standvastigheid af; — (eene teekening die nog niet afgewerkt is) afmaken,
voltooien; zeer veal teekenen : wij hebben al
heel wat afgeteekend; — de grenzen, richting, beloop of omtrek van iets in lijnen of met andere teekens afbakenen : den plattegrond van een plein afteekenen; — (fig.) nauwkeurig bepalen, aanwijzen of voorschrijven : mijne bean in de wereld is door God zelf
afgeteekend; — scheepspapieren , paspoorten enz.
afteekenen, ze met zijne naamteekening voor gezien
verklaren; — (Zuidn.) eene rekening afteekenen,
voor voldaan onderteekenen; — zich afteekenen, zich
in sterk sprekende lijnen laten zien en daardoor
goed uitkomen, een helder beeld vertoonen : zijn beeld
teekende zich in den donkerennacht duidelijk en helder af.
AFTEEKENING, v. het afteekenen; —, (-en),
eene geteekende afbeelding van een mensch, dier,
voorwerp, tafereel enz.; (fig.) eene levendige voorstelling of beschrijving in woorden.

4.FTOCHT.
AFTEILEN, (teilde af, heeft afgeteild), (in den
landbouw) weilanden met de zeis ontdoen van
de verdroogde grashalmen die het vee heeft
laten staan.
AFTEISTEREN (teisterde af, heeft afgeteisterd),
dicht.) tot uitputting toe teisteren, kwellen, folte ren : het afgeteisterd hart,.
AFTELEGRAPHEEREN, (telegrapheerde af, heeft
afgetelegrapheerd), (in het dagelijksch leven aftelegrafeeren), per telegraaf afbestellen, afgelasten, afzeggen.
AFTELEPHONEEREN, (telephoneerde af, heeft
afgetelephoneerd), (in het dagelijksche leven aftelefoneeren), door de telephoon afbestellen, afgelasten,
afzeggen.
AFTELLEN, (telde af, heeft afgeteld), al tellende
afnemen : ik heb van dit geld vijftig gulden afgeteld;
eene hoeveelheid geheel of ten elude toe nauwkeurig tellen : moet ge dien stapel guldens nog aftellen 7; hebt ge nog niet afgeteld 7; — in aanmerking
komen tot vermindering van iets : de tijd der
preventieve hechtenis telt niet af bij veroordeeling tot
gevangenisstraf; — elke dag van ons leven telt af, komt
in mindering van den levenstijd die ons nog rest; —
(in het krijgertje-spelen) een aftelliedje of -rijmpje
opzeggen en zoo aanwijzen wie „hem" zal zijn.
AFTELLING, v.
AFTELLIEDJE, AFTELRUMPTE, o. (-s), liedje of
rijmpje dat de kinderen, in een kring staande, opzeggen, om een hunner door de laatste lettergreep
aan te wijzen, die „hem is."
AFTER-DINNER, (Eng.) m. (-s), fijne sigaar,
die men inz. na het diner rookt.
1. AFTEREN, (teerde af, heeft en is afgeteerd),
(dicht.) kaalvreten; — (van eene natuurwerking,
ziekte, zorg, enz.) iem. of iets allengs doen uitteren,
vergaan : eene slepende koorte had hem geheel afgeteerd;
— (dicht.) door ziekte, zorg of kwelling allengs
uitteren of vergaan ; — afgeteerd, vermagerd; — zich
of teren, z ich verteren, zich door onthouding, door
zorg of kwelling uitteren, uitputten.
2. AFTEREN, (teerde af, heeft afgeteerd), iets
voldoende met teer besmeren; alles behoorlijk
teren. AFTERING, v.
AFTERGEN, (tergde af, heeft afgetergd), (dicht.)
door aanhoudende terging tot het uiterste drijven.
AFTERNOON-TEA, (Eng.) v. thee die men om
5 uur drinkt.
AFTIEN, (alleen : toog af, heeft en is afgetogen),
(in de meeste beteekenissen verouderd, alleen nog
dichterlijk, in proza zegt men thans aftrekken, wegtrekken en afdoen).
AFTIEREN, (tierde
heeft afgetierd), (Zuidn.)
door tieren vermoeien, atmatten.
AFTIKKEN, (tikte af, heeft afgetikt), door een
zacht geklop afzonderen : een hoekje van iets aftikken; — iem. aftikken, (in sommige kinderspelen)
door de medespelers te tikken ze buiten het spel
stollen; — afkloppen : ik ben in geen tijd ziek geweest. Eerst aftikken, door een tikje onder het tafelblad de booze geesten bezweren, die ons anders zouden ziek maken.
AFTILLEN, (tilde af, heeft afgetild), met eenige
krachtsinspanning iets opbeuren en dan van wat
anders verwijderen. AFTILLING, v.
AFTIMMEREN, (timmerde af, heeft afgetimmerd),
een timmerwerk voltooien ; alles doen wat er
aan iets te timmeren valt; — gedaan maken met
timmeren. AFTIMMERING, v.
AFTOBBEN (ZICH), (tobde (zich) af, heeft (zich)
afgetobd), zich uitputten door zware inspanning
van lichaam of geest, door overmaat van arbeid,
moeite of zorg, of wel, door pijnlijke en afmattende
gedachten of gemoedsbewegingen zich afsloven.
AFTOCHT, m. (het my. (-en) w. g.), het in goede
orde terugtrztken, afmarcheeren of afzeilen (van
legerbenden, vloten en schepen) voor den vijand :
ieder zocht zich maar weg te pakken, en zoo veranderde
welhaast de aftocht in eene volslagen vlucht ;
den aftocht staan of blazen, door trommelslag of
door het blazen op de trompet het sein geven om
terug te trekken; (fig.) den aftocht blazen, zich uit
een dreigend gevaar of een raoeilijken toestand, uit
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eene moeilijkheid terugtrekken; (Zuidn.) zijn
aftocht nemen, heengaan, aftrekken; — den aftocht
blazen, weggaan, vertrekken; — (Zuidn.) het vertrek
van voer- of vaartuigen;
(dicht.) het scheiden
de aftocht van den herfst.
AFTOCHTSSEIN, o. (-en); ...SIGNAAL, o. (...nalen); ...TEEKEN, o. (-s, -en), sein, signaal, teeken
tot den aftocht.
AFTOETEN, (toette af, heeft afgetoet), en AFTOETEREN, (toeterde af, heeft afgetoeterd), (gew.)
toetend afkondigen; veel toeten of toeteren : zij
hebben heel wat afgetoeterd.
AFTOFFELEN, (toffelde af, heeft afgetoffeld),
(gew.) afranselen, slaan iem. gevoelig aftoffelen.
AFTOKKEN, (tokte af, heeft afgetokt), (gew.)iem.
lets aftokken, op behendige wijze ontnemen.
AFTONNEN, (tonde af, heeft afgetond), het vaarwater aftonnen, met tonnen afbakenen; — (eene
hoeveelheid turf, aardappelen enz.) bij tonnen af meten : zoodra wij afgetond hebben.
AFTONNING, v. afbakening met tonnen : de aftonning van een vaarwater.
AFTOOMEN, (toomde af, heeft afgetooind),
(paarden, enz. in het krijgswezen) van den toom ontdoen, van het hoofdstel en de daaraan verbon den
teugels bevrijden. AFTOOMING, v
AFTOOVEREN, (tooverde af, heeft afgetooverd),
door tooverij scheiden of afzonderen : in eisn nacht
waren al de vruchten van den boom verdwenen: 't was
of ze er afgetooverd waren; iem. lets aftooveren,
het hem door tooverij afhandig maken, behendig
ontfutselen.
AFTOPPEN, (tOpte af, heeft afgetopt), ge moet die
boomer wet laten aftoppen, de toppen eraf laten
snijden; — haar laten aftoppen, afpunten. AFTOPPING, v.
AFTORNEN, (tornde af, heeft en is afgetornd),
ook AFTARNEN, (aangenaaide gedeelten van een
naaiwerk of kleedingstuk) daarvan losmaken en
afscheiden door het doorsnijden en uithalen van den
draad waarmede zij vastgenaaid zijn : eene strook
van eene japon aftornen; — (fig.) een gedeelte
aftrekken of afkrijgen (gestelde voorwaarden of
eischen, overdreven berichten en beweringen
enz.).
AFTORSEN, (torste af, heeft afgetorst), (zware
voorwerpen) met moeite en met inspanning van
krachten wegdragen ; — (zware voorwerpen) met
moeite en groote inspanning naar beneden dragen.
AFTOUWEN, (touwde af, heeft afgetouwd),
(huiden of vellen) ten einde toe touwen, ze geheel
bereiden en klaarmaken voor het gebruik : al de
vellen zijn afgetouwd; — (fig.) (w. g.) iem. of touwen,
hem afranselen, ook : vinnig doorhalen. AFTOUWING, v.
AFTRANEN, (traande af, heeft afgetraand), (in
de lederbereiding) de huiden, nadat ze gelooid en getouwd zijn, nogmaals met traan besmeren en daarmede de bereiding voltooien. AFTRANING, v.
AFTRAP, m. (sport) de eerste trap waarmede
het voetbaispel begirt.
AFTRAPPEN, (trapte af, heeft en is afgetrapt),
(menschen, dieren en voorwerpen) met een krachtigen
stoot van den voet wegdrijven of doen wegstuiven;
— (iets van een voorwerp) zoodanig met den voet
rakers, dat h't afbreekt ; — een weg of trappen, fietsende afleggen; (scherts.) hoe laat trappen zij af ?
vertrekken zij per fiets; — (sport) den eersten trap
doen waarmede het voetbalspel begirt. AFTRAPPING, v.
AFTRED, m. (w. g.) het aftreden van eene hoogte,
het afstanden; — het aftreden van het tooneel; — het
aftreden uit een ambt of eene bediening; — eene
plaats waar men van eene (geringe) hoogte aftreedt,
een of twee treden naar beneden doen moet : pas op,
hier is een aftred.
AFTREDEN, (trad af, is en heeft afgetreden),
zich met bedaarde en gelijkmatige schreden verwij deren: onverwachts trad hij een pear schreden van
mij af; — af- en aantreden, beurtelings gaan en
komen; — het tooneel verlaten, nadat men zijne rol
vervuld heeft: nauwlijks was de acteur van het tooneel
afgetreden, of hij wend met daverend gejuich terugge-
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roepen; (fig.) van het tooneel des menschelijken levens,
van het staatstooneel, van het krijgstooneel aftreden;
—(fig.)(vanpersone di enambtofbedin gbekleeden) zijn werkkring, ambt, bediening of betrekking neerleggen t. w. omdat de diensttijd verstreken
is of omdat men het raadzaam acht niet langer in
die betrekking werkzaam te blijven: alle jaren treden
twee leden van het bestuur af; welke leden der Tweede
Kamer treden dit jaar af ?; — (afstanden) meter)
door ze in eene rechte lijn met gelijkmatige schreden
te doorloopen en daarbij te tellen, hoeveel schreden
men doet, vgl. afpassen, afstappen.
AFTREDING, v. het nederleggen van een ambt,
bediening of betrekking, gewoonlijk aftreden gezegd.
AFTREK, m. (dicht.) het aftrekken van vochten
in bet dierlijk lichaam door prikkelende middelen
(in proza zegt men aftrekking of Melding); — het
verminderen van iets in getal, gewicht, maat enz.
de opbrengst der voorstelling zal na aftrek der onkosten
voor een liefdadig doel bestemd worden; — aftrek voor
kinderen, vermindering van belasting wegens het
hebben van minderjarige kinderen; — hoe ken het
Loch mogelijk zijn, dat er nog zoo groot een a ftrek in
boeken is ? vraag naar; aftrek hebben en aftrek
vinden, gereede koopers vinden (van koopwaren
gezegd); — (-ken), eene afteekening op doorschijnend papier, linnen enz. overgebracht door het
natrekken der lijnen.
AFTREKHEKEL, m. (-s), (in de vlas- en hennepbereiding) de grovere hekel waarop het vlas en de
hennep voorloopig gezuiverd worden. Zie AFREEDER.
AFTREKKEN, (trok af, heeft en is afgetrokken ), iets
wegtrekken van hetgeen waarbij, waaraan of waarop
het zich bevindt, door het naar zich toe te trekken;
(in de geneesk.) (vochten in het dierlijk lichaam) van
de plaats waar zij in te groote hoeveelheid aanwezig
zijn, naar een ander liehaamsdeel afleiden door op
dit laatste een prikkelend middel aan te brengen
een heet voetbad om het bloed van het hoofd af te trekken; — een geweer, een revolver aftrekken, een vuurwapen afschieten; — (Zuidn.) eene jlesch aftrekken, ontkurken, opentrekken; — de (zijne enz.) hand
of handen (van jets) aftrekken, zich onthouden van datgene wat men begonnen of voornemens was te doen;
— de handen van iem. aftrekken, iem. zijne pulp
of bescherming onttrekken; de oogen van iem. of iets
aftrekken, afwenden; iemands oogen van iem. of
iets aftrekken, afleiden van den persoon of het voorwerp waarop zij gevestigd zijn om ze op iets
anders te richten; — de ziel, den geest, de zinnen,
gedachten, aandacht, enz. van iem. of iets aftrekken, er niet meer aan denken, zich er niet meer
mede bemoeien; — iemands ziel, gedachten, oplettendheid enz. van iemand of iets aftrekken, door een
krachtigen invloed afwenden om ze op iets anders
to vestigen of to richten ; —
(kleedingstukken, sieraden enz.) ze een ander
of zich zelven van het lijf trekken; (fig.) ontmaskeren; — korten, inhouden, een deel van eene
hoeveelheid, van het geheel afnemen en daarvoor
het bedrag zooveel minder maken ; — eene hoeveelheid met eene andere verminderen ; — het verschil van twee getallen of vormen vinden volgens
de regels : kunt ge al optellen en aftrekken; — lostrekken en wegnemen, afrukken, met een ruk afscheiden : de bladeren en bloemen harden de deugnieten
van die planten afgetrokken; — (Zuidn.) is het bier
al afgetrokken? gebotteld; — (Zuidn.) iemand bloed
aftrekken, door aderlating wegnemen ; —
(plantaardige en andere stoffen die oplosbare
zelfstandigheden bevatten) van die zelfstandigheden
ontdoen door ze in eene vloeistof te laten trekken,
er een aftreksel van maken ;
iem. klandizie, klanten aftrekken, op slinksche
wijze doen verliezen; (gedrukte afbeeldingen, als
prenten enz.) op hout of andere stoffen overbrengen,
afdrukken, gewoonlijk decalqueeren genoemd;
rich aftrekken : zich van iemand aftrekken, de betrekking tot hem afbreken, zijne partij verlaten of
zi oh aan hem onttrekken; zich van iets aftrekken,
(van iets waaraan men verbonden of gehecht is,
of waartoe 'men in eenige betrekking staat) zich
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ervan onttrekken, zich ervan vervreemden; — zich
van de wereld aftrekken, het wereldsche leven laten
varen om zich aan de eenzaamheid of aan godsdienstige bespiegelingen to wijden;
af- en aantrekken, beurtelings zich van eene
plaats verwijderen en daarheen optrekken; — met
stile trom aftrekken, zich stilletjes, ongemerkt verwijderen; — (van krijgsvolk) terugtrekken, afmarcheeren of wegvaren; — de bui is al afigetrokken; het
onweder trok langzaam af, voorbijtrekken, ophouden.
AFTREKKER, m. (-5), (w. g.) een vilder, afdekker; (gemeenz.) iem. die zich verwijdert als anderen
blijven; — (reken- en stelk.) het getal dat van een
ander afgetrokken wordt; — (krijgsw.) een werktuig, dienende om de lading uit een vuurwapen
te trekken.
AFTREKKING, v. het aftrekken van iets;
(rekenk.) de bewerking waardoor men het verschil tusschen twee getallen of vormen vindt.
AFTREKROL, v. (-len), (in de katoen- en wolsp.)
eene van het paar metalen rollen of cilinders die
het gerekte band door den trechter van de rekrollen
aftrekken en het in eene daaronder geplaatste kan
of korf laten vallen.
AFTREKSEL, o. (-s), vloeistof waarin men plantaardige stoffen heeft laten trekken en waarin dus de
oplosbare zelfstandigheden die zij bevatten, zijn
opgelost. Aftrekseltje, o. (-s).
AFTREKSELDIERTJES, o; my. vroegere benaming der infusorien.
AFTREKSOM, v. (-men), rekenkundige opgave
waarbij afgetrokken moet worden.
AFTREKSPIER, v. (-en), (in de ontleedk.) algemeene benaming van de spieren die dienen om een
lichaamsdeel van de as des lichaams, of van die van
het orgaan waarvan zij een deel uitmaken, to verwijderen.
AFTREKTAL, o. (-len), (reken- en stelk.) het
getal of de vorm waarvan een ander getal of vorm
moet worden afgetrokken.
AFTREKVIJL, v. (-en), eene groote vijl met een
groven rasphouw of met schuin ingevijlde scherpkantige kerven.
AFTREUREN, (treurde af, heeft en is afgetreurd),
tot het einde toe in stille smart lijden : helaas !
uw bedroefd verlies treur ik mijn leven af.
AFTREUZELEN, (treuzelde af, heeft afgetreuzeld), (gew.) veel wissewasjes te doen hebben.
AFTRIPPELEN, (trippelde af, is afgetrippeld),
zich trippelend, met kleine schreden en min of meer
huppelend, verwijderen.
AFTROEVEN, (troefde af, heeft afgetroefd), eene
kaart aftroeven, met eene troefkaart afslaan; —
i,em. aftroeven (met woorden), hem zijne ongepaste
uitdrukkingen doen gevoelen door ze met een bits
en afdoend bescheid te beantwoorden ; — iem. aftroeven (met daden), hem een pak slaag geven, hem
afranselen. AFTROEVING, v.
AFTROEVER, m. (-s). AFTROEFSTER, v. (-8).
AFTROFFELEN, (gew. AFTROEFELEN), (troffelde af, heeft afgetroffeld), (in de hooge veenderij)
den afgebonkten veengrond met de troffelschop
gelijkmaken. AFTROFFELING, v.
AFTROGGELAAR, m. (-s). AFTROGGELAARSTER, v. .(-s).
AFTROGGELARIJ, (Zuidn. AFTRUGGELARIJ), v. (-en), slinksche handeling waardoor men
iets op behendige en bedrieglijke wijze van iem.
west te verkrijgen.
AFTROGGELEN, (Zuidn. AFTRUGGELEN),
(troggelde af, heeft afgetroggeld), iemand iets aftroggelen, door aanhoudende vriendelijke bede en zoet
gevlei het van hem verkrijgen. AFTROGGELING, v. (-en).
AFTROMMELEN, (trommelde af, heeft afgetrommeld), (krijgsw.) bij trommelslag in het openbaar
bekendmaken, afkondigen ; — (een muziekstuk)
haastig en zonder veel zorg op de piano afspelen :
wat heb je dat stuk afgetrommeld ! ; — (Zuidn.)
iem. afrossen ; (ook) hem erg bedriegen. AFTROMMELING, v.
AFTROMMEN, (tromde af, heeft afgetromd),
aftrommelen. AFTROMMING, v.
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AFTROONEN, (troonde af, heeft afgetroond),
iem. door een lokmiddel of door naooie praatjes
overhalen een persoon, eene plaats te verlaten

iem, lets aftroonen, op behendige wijze van hem

verkrijgen, dat hij iets geeft of doet.
AFTROTSEN, (trotste af, heeft afgetrotst),
(dicht.) door uittartingen en bedreigingen afdwingen : iem. iets aftrotsen.
AFTUIGEN, (tulgde af, heeft en is afgetuigd),
(trekdieren) van trektuig ontdoen, ook onttuigen
genoemd : een schip, een mast, eene ra aftuigen,
van de tuigage ontdoen. AFTUIGING, v.
AFTUIMELEN, (tuimelde af, is afgetuimeld),
naar beneden tuimelen, hals over kop van eene
hoogte nedervallen.
AFTUINEN, (tuinde af, heeft afgetuind), (w. g.)
eene open ruimte door het zetten van eene omtuining,
eene heining of schutting van de aangrenzende
ruimte afzonderen, afheinen, afperken.
AFTUINING, v. het aftuinen; —, (-en), omtuining,
heining of schutting.
AFTUREN, (tuurde af, heeft afgetuurd), eene
ruimte met scherpen en onafgewenden blik van
voren tot achteren bespieden.
AFTWEERNEN, (tweernde af, heeft afgetweernd),
aftwijnen.
AFTWIJNEN, (twijnde af, heeft afgetwijnd), alles
twijnen, wat er te doen is.
AFVAARDIGEN, (vaardigde af, heeft afgevaardigd), iem. als afgezant of bode zenden om een
bepaalden last te volbrengen : men vaardigde een
gezantschap near Engeland af met de voordeeligste
aanbiedingen; de meeste districten hebben tegenstanders van de tariefwet naar de Tweeds Kamer afgevaardigd; — deftig voor : iem. ergens heen zenden.
( Ism. met bitse of scherpe taal afvaardigen, voor
afschepen, is een germanisme).
AFVAARDIGER, m. (-s), (w. g.) die afvaardigt.
AFVAARDIGSTER, v. (-s).
AFVAARDIGING, v. het afzenden van afgezanten
of boden vanwege een machthebbend persoon of
lichaam, of van vertegenwoordigers eener vereeniging.
AFVAART, v. (-en), de daad van afvallen; het
vertrek van schepen of booten; — af- en aanvaart, of
aan- en afvaart, vertrek en aankomst van vaartuigen.
AFVAARTSUUR, a. (...uren), het uur van afvaart,
vertrek.
AFVADEMEN, (vademde af, heeft afgevademd),
(hout, touw, koord) bij den vadem meters.
AFVAGEN, (vaagde af, heeft afgevaagd), (dicht.
en Zuidn. voor afvegen), stof of veil van iets wegnemen AFVAGING, v.
AFVAL, m. (dicht.) het nedervallen, de vaL —
(w. g.) het losgaan en nedervallen van lets : de afval
der bladeren van de boomer; — het ontrouw worden
aan een vorst of eene partij : de afval. der Nederlanden (van Spanje); —
o. en in.( -len), er was vandaag aan de fruitmarkt
niets dan afval, onrijpe of beschadigde vruchten;
— de minder edele deelen van geslachte dieren,
die de vleeschhouwer ter zijde legt, als kop, pooten,
enz. of wel de kleine stnkken daarvan, die van de
vleeschbank afvallen.
AFVALLEN, (viel af, is afgevallen), naar beneden
vallen — (lig.) de schellen vielen hem tan de oogen
(af), hij kwani tot beter inzicht; — de ketenen vielen
af, het yolk werd vrij; — zijn masker viel af, zijne
ware bedoelingen kwamen aan het licht; — de
steen die op zijn hart lag, was er afgevallen, hij
werd bevrijd van wat hem drukte; — losgaan en
nedervallen : de bladeren vallen af; — nederwaarts
hangen, afhangen : gordijnen die in breedeplooien op
de vensterbanken afvallen; — (Zuidn.) (van de armen
en handen) krachteloos nederzakken, slap neerhangen van vermoeidheid of ontsteltenis ;
(van menschen en dieren) door ouderdom, ziekte
vermageren, licharaelijk vervallen : afvallen als
sneeuw voor de zon, zichtbaar en snel vermageren;
— je valt me af, dat had ik niet van je verwacht;
—afvlenbijm.,
vergelijking met hem een
minder aangenamen indruk maken; -- van iem.
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of iem. afvallen, zijne partij verlaten, hem ontrouw
worden, zijne zaak verloochenen, ook : vele steden
vielen van het verbond af, traden er uit; — van een
vorst afvallen, zich tegen hem verzetten, in opstand
komen; — God afvallen, aan God ontrouw worden,
Hem verloochenen; — van den godsdienst (het geloof,
de Kerk enz.) afvallen, zijn godsdienst verzaken.
AFVALLIG, bn. (-er, -st), (van vaartuigen) niet
goed bij den wind blijvende, telkens zoodanig afwijkende, dat de wind meer van achteren inkomt en
dus ongeschikt om op te loeven : een afvallig schip; —
oproerig : de steden die afvallig geweest waren, werden met geldboete gestraft; — afvallig worden van
iemand, dien persoon afvallen, er ontrouw aan worden; — afvallig worden aan eene partij, van die
partij afvallen; — ontrouw geworden aan God of
aan de Kerk waartoe men behoorde ; afvallig worden (van, ook tegen), afvallen van, ontrouw plegeff
jegens, zich wederspannig betoonen tegen (God
of godsdienst) : een afvallig priester; — iemand
afvallig maken (van), hem tot afval, tot ontrouw
aan God of godsdienst bewegen.
AFVALLIGE, m. en v. (-n), iem. die zijn (haar)
wettigen heer of zijne (hare) partij verloochend
heeft; een ontrouwe; — geloofsverzaker, geloofsverzaakster.
AFVALLIGHEID, v. de afvalligheid van een
schip, het niet goed bij den wind blijven, het afvallig
zijn; — de afvalligheid dier priesters, ontrouw aan,
afval van hun geloof.
AFVALMOLEN, m. (-s), molen waarin het afval
uit good- en zilverfabrieken, uit de munt enz. wordt
uitgewasschen, d. i. zoodanig bewerkt, dat de deeltjes van het edele metaal eruit worden afgescheiden.
AFVALPLANT, v. (-en), eene plant die hear
voedsel uit organischen afval put, zooals schimmel
en paddenstoelen.
AFVALPRODUCT, o.(-en), de producten gemaakt van, bereid uit wat eertijds ale afval
beschouwd werd.
AFVALWATER, o. water dat zijne diensten
gedaan heeft en gewoonlijk met verschillende
stoffen bezwangerd is.
AFVANGEN, (ving af, heeft afgevangen), (w. g.,
Zuidn.) de hond van den stager kwam alle dagen de
beentjes van de vleeschbank afvangen, opvangen wanneer die weggeworpen werden; — (dicht.) dan yang
ik van zijn mond de leer der wijsheid af, die lees ik van
zijne lippen af; — opvangen en behouden : iem.
zijne duiven afvangen; — iem. een bat afvangen, then
opvangen, v6Ordat de ander hem grijpen kan; -- (fig.)
(Zuidn.) iem. afvangen, hem in verlegenheid brengen;
(ook) hem bedriegen; — iem. eene vlieg afvangen,
hem vOOr zijn in iets waarvan hij zich eenig genoegen, voordeel of eer beloofde. AFVANGING, v.
AFVAREN, (voer af, is en heeft afgevaren), zich
varende verwijderen, wegvaren : het schip voer (van
den vat) af; — af- en aanvaren, vertrekken en aankomen; — ergens been varen, vertrekken (naar),
wij voeren naar Londen af; — op iem. of iets afvaren,
er mar toe varen; — stroomafwaarts varen : wij
voeren langzaam de rivier af; — op- en afvaren, stroomopwaarts en stroomafwaarts varen; — een afstand
ten einde toe doorvaren, varende afleggen.
AFVATTEN, (vette af, heeft afgevat), (gew.)
afnemen : den pot van het vuur afvatten.
AFVECHTEN, (vocht af, heeft en is afgevochten),
iem. zoo lang of zoo fel bevechten, dat hij den strijd
moet opgeven.
AFVEEGSEL, o. het afgeveegde stof.
AFVEGEN, (veegde af, heeft afgeveegd), stof,
vuil of vocht dat zich aan of op een voorwerp bevindt, door vegen met een doek, borstel, raagbol of
lets dergelijks wegnemen : het stof van de tafel, ook de
tafel afvegen.
AFVELLEN, (velde af, heeft en is afgeveld), (w.
g.) (van lichaamsdeelen) het vel loslaten en verliezen : mijne lippen, harden beginnen zoo af te vellen.
AFVELLING, v.
AFVENEN, (veende af, heeft afgeveend), een
grond van de veenlaag ontdoen door het veep af te
steken. AFVENING, v. (-en).
AFVERGEN,(vergde af, heeft afgevergd), iemand
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iets afvergen, van hem vergen, van hem eischen of
vorderen het te geven.
AFVERTELLEN, (vertelde af, heeft afverteld),
(een verhaal, een voorval, eene gebeurtenis enz.) ten
einde toe vertellen.
AFVERVEN, (verfde af, heeft afgeverfd), geheel
en al verven; — gedaan maken met verven ; —
(van verfstoffen en geverfde voorwerpen) verf
afgeven, bij aanraking verfstof loslaten en daarmede
bevlekken, vgl. afgeven,afkladden. AFVERVING, v.
AFVETEREN, (veterde af, heeft afgeveterd), (gemeenz.) (een persoon) met vinnige verwijtingen
duchtig doorhalen.
AFVETTEN, (vette af, heeft afgevet), het vet
afscheppen, — (Zuidn.) iem. afvetten, hem zijn vet
geven, hem genoeg geven, afrossen.
AFVEZELEN, (vezelde af, heeft en is afgevezeld),
(van stoffen, uit plantenvezels vervaardigd, als linnen, papier enz.) vezels of rafels loslaten, verliezen
en daardoor allengs verslijten : die stof is slecht
geweven: zij heeft altijd afgevezeld; vgl. afrafelen,
afvaren. AFVEZELING, v.
AFVIEREN, (vierde af, heeft afgevierd), (scheepst.)
(een touw) het geheel ten einde toe vieren, langzaam
laten schieten, totdat het geheel los is. AFVIERING, v.
AFVIJLEN, (vijlde af, heeft afgevijld), (metalen
of andere zeer harde voorwerpen) door vijlen afzonderen, doorvijlen en zoodoende wegnemen ; — (de
buitenste deelen van metalen of andere zeer harde
voorwerpen) met eene vijl wegschrapen en zoodoende de voorwerpen dunner of stomper maken :
de sleutel is te dik; ge moet er wat afrijlen;
—(metalnofander zerhadevorwepn)
de ruwe oppervlakte gladvijlen; — door vijlen
ontdoen, hetzij van de buitenste deelen, hetzij van
ruwigheden of oneffenheden; of wel iets dat
zich aan de oppervlakte bevindt met de vijl afnemen : een ijzeren bout, een sleutel enz. afvijlen; —
(fig.) (woorden, teal, stijl enz.) met overdreven zorg
ontdoen van al wat ruw, onzuiver of wanluidend
is, zoodat alles er glad en netjes uitziet; — (voorwerpen die gevijld moeten worden) vijlen voor zooveel noodig is, ze met de vijl afwerken; — veel vijlen.
liFVULING, v. (-en).
AFVIJLER, m. (-s), die afvijlt.
AFVIJLRASP, v. (-en), aftrekvijl.
AFVIJLSEL, o. het van een metalen of ander zeer
hard voorwerp afgevijlde, de afgevallen vijlspaantjes, ook enkel vijlsel geheeten.
AFVIJZEN, (Zuidn.) afschroeven, de vijzen of
schroeven losmaken.
AFVILLEN, (vilde af, heeft afgevild), het vel van
eon dierlijk lichaam geheel afhalen; — (gew.) (in de
veenderij) de bovenste veenlaag (bolster) als onbruikbaar voor turf van het hoogveen verwijderen; vgl.
afbc,nken; — (doode dieren die gevild moeten worden) alle of ze geheel en al villen, zoodat ales behoorlijk gevild is. AFVILLING, v. (-en).
AFVILLEB of AFVILDER, m. (-s).
AFVISSCHEN, (vischte af, heeft afgevischt), iem.
de paling afvisschen, hem ontstelen door ze in zijn
vischwater to vangen en te behouden; — waken dat
hij ze niet vangt, door hem to voorkomen en ze
zelf to vangen : gij zijt vandaag bijzonder gelukkig;
ge vischt one de beste paling af, vangt ze ons voor
den neus weg; — (een vischwater) het uitvisschen,
zoodat men de meeste visch emit wegvangt ; —
(een water) het overal met baggernetten, dreggen,
hakes enz. langs gaan, zoekende naar een voorwerp
of een persoon waarvan men weet of vermoedt dat
zij dear in het water gevallen zijn; geheel doorzoekVn,
vgl. afdreggen. AFVISSCHING, v.
AFVLAKKEN, (vlakte af, heeft afgevlakt), (voorwerpen met ronde of oneften oppervlakten) vlak,
effen maken door het wegnemen van de ronding of
van de oneffenheden der oppervlakte; — afvlekken. AFVLAKKING, v.
AFVLECHTEN, (vlocht af, heeft afgevlochten),
een vlechtwerk voltooien; hoeveel matten hebt ge al
afgevlochten?; — ales vlechten wat er gedaan moet
worden ; zij hebben al heel wat afgevlochten, zeer
veel vlechten.

AFVLEEZEN.
AFVLEEZEN, (vleesde af, heeft afgevleesd),
(leerl.) (de huiden) met een mes van de vleeschachtige bestanddeelen, vliezen, vezels, vet enz. die er
nog aan zitten, ontdoen; ze aan de vleeschzijde
schoonmaken : als de huiden onthaard zijn, worden
ze in 't water afgespoeld en dan moeten ze afgevleesd
worden. AFVLEEZING. v.
AFVLEIEN, (vleide af, heeft afgevleid), iem. iets
afvleien, met vleiende woorden of liefkoozingen
hem bewegen het te doen, te geven of mede te deelen.
AFVLEKKEN, (in de gemeenz. spreekt. ook wel
AFVLAKKEN), (vlekte af, heeft afgevlekt), (van
voorwerpen waaraan zich veil, vet of kleurstof bevindt) bij aanraking die stof loslaten en op het aanrakende voorwerp overbrengen, zoodat dit vlekken
of smetten krijgt : sla uw sch,rijfboek niet dicht; het
schrift is nog nat: het zal of vlekken.
AFVLIEZEN, (vliesde af, heeft afgevliesd), de
ingewanden van het vet ontdoen.
AFVLIEGEN, (vloog af, is en heeft afgevlogen),
zich vliegende van een bepaald punt verwijderen :
zoodra ik naderde, vlogen al de musschen het (of van
het) hek af; — af- en aanvliegen, wegvliegen en weder
aan komen vliegen; — op iem. of iets afvliegen, recht
op iem. of iets toevliegen : de musschen vlogen op de
broodkruimels af; — naar beneden vliegen : op eens
vloog een adelaar den berg af en schoot op het lam aan;
— op- en afvliegen, opwaarts en nederwaarts vliegen;
— (van menschen, viervoetige dieren en voertuigen)
zich met groote snelheid, met ijver of drift van
een bepaald punt verwijderen : zoodra ik erop aankwam, vlogen de jongens van het hek af; — op iem.
of iets afvliegen, met ijver of drift recht op iem. of iets
toesnellen (meest met vijandige bedoeling); — zich
in aller iil naar beneden spoeden : de jongens vlogen
van de stoep af; — snel en krachtig voortgedreven
of geworpen worden door den wind, een werktuig,
een schok ; — wegstuiven door een schok dien
men ontvangt : hij gaf den ellendeling een schop,
dat hij de (of van de) kamer afvloog; — met kracht
en snelheid afgerukt en weggeworpen worden, losgaan en wegvliegen : de pannen vlogen van de daken
af; — (fig.) zij vochten, dat er de stukken afvlogen .
a takelden elkander geducht toe; — een afstand
vliegende of in vliegende vaart ten einde toe afleggen, doorvliegen : in hoeveel tijd zou een arend dien
afstand wel afvliegen?; Olieslagers heeft dien afstand
in een half uur afgevlogen; waar vliegt hij morgen af I
is het punt waar hij zijn vliegtocht begint I; —
(Zuidn.) er afvliegen, niet herkozen worden.
AFVLIETEN, (vloot af, is afgevloten), (in ongewonen still) (van stroomend water) naar beneden vlieten
met een zachten stroom: het water dat van de bergen
afvliet; — (van tranen, bloed, enz.) afvloeien langs
de leden van het lichaam; — (fig.) (dicht. van
licht) in een onafgebroken en liefelijken stroom naar
beneden stralen; — (van gesproken woorden) in
een onafgebroken en zachten stroom van iemands
lippen vloeien : de woorden van troost die van zijne
lippen afvloten; — (dicht.) (van den tijd, met een
stroom vergeleken) verloopen, verstrijken : de dagen
af zien vlieten; afgevloten jaren. AFVLIETING, v.
AFVLIJMEN, (vlijmde af, heeft afgevlijmd), met
eene vlijm, een uiterst scherp mesje, afsnijden. AFVLIJMING, v.
AFVLOEIBUIS, v. (...buizbn), afvloeipijp.
AFVLOEIEN, (vloeide af, is en heeft afgevloeid),
(van stroomend water, de zee of hare golven) wegvloeien; — aan- en afvloeien, toevloeien en weder
wegvloeien; — (van vochten, in het menschelijk of dierlijk lichaam) uit het lichaam of een lichaamsdeel
wegvloeien; — (van eene volksmenigte) in grooten
getale allengs heengaan ; — (van stroomend water)
naar beneden, in de richting van den oorsprong
naar den mond vloeien ; — op- en afvloeien, opwaarts en afwaarts vloeien, rijzen en dalen door vloed
en ebbe; — (van tranen, bloed en zweet) naar beneden vloeien : het koude zweet vloeide langs al mijne
laden met groote druppels af;
(van woorden, tonen enz.) op langzame, kalme
of plechtige wijze van iemands lippen vloeien :
deze bede vloeide van zijne lippen af ; — (van schatten, rijkdommen, zegeningen, onheilen enz.) in
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overvloed afkomen : velen stroomden naar Oost- India
om rijk te worden; en de helft van den rijkdom der
wereld mag men rekenen daaruit afgevloeid te wezen;
— (dicht.) (van hoofd- of baardhaar, los omgeslagen
kleederen, tooisels enz.) in sierlijke bochten of
plooien los afhangen. AFVLOEIING, v. (-en).
AFVLOEIPIJP, v. (-en), (in de werkt.) pijp of
buis, dienende om water of andere vloeistof to laten
wegvloeien; — (in het stoomw.) de pijp of buis waardoor het overtollige of hinderlijke water wegvloeit.
AFVLOEISEL, o.
AFVLOEIVERMOGEN, o. het afvloeivermogen
eener rivier, van riolen hangt of van de doorsnede en de
helling, het vermogen eene zekere hoeveelheid water
in eene bepaalde tijdseenheid to laten afvloeien.
AFVLOEKEN, (vloekte af, heeft afgevloekt), door
het uiten van hevige vloekwoorden wegjagen.
AFVLOOTEN, (vlooide af, heeft afgevlooid), alle
vlooien wegvangen : een hond afvlooien; — (fig.)
(plat) iem. zijn geld afvlooien, het hem op eene
behendige, listige wijze bij gedeelten afhandig
maken.
AFVLOTEN, (vlootte af, heeft afgevloot), (gew.)
afroom.en: de melk afvloten, den room er afscheppen.
AFVLOTING, v.
AFVLOTTEN, (vlotte af, is en heeft afgevlot),
(van vaartuigen en van de personen of goederen
die zich daarin of daarop bevinden) stroomafwaarts
vlotten, langzaam afdrijven op den stroom : het
bootje vlotte langzaam den Rijn af; boomstammen die
de rivier kwamen afvlotten; — (fig.) afvlieten, af vloeien; — (timmerhout, als balken, planken enz.)
tot een vlot vereenigd op den stroom laten afdrijven;
afgevlot hout, aangedreven, ook : vlotsgewijze aangevoerd hout. AFVLOTTING, v.
AFVLUCHTEN, (vluchtte af, is afgevlucht), (van
menschen en dieren) zich vluchtende verwijderen,
wegvluchten ; — naar beneden vluchten.
AFVOEDEREN, (in de spreektaal gewoonlijk AFVOEREN), (voederde af, heeft afgevcederd), (dieren)
van het noodige voeder voorzien. AFVO E D E RING ,v
AFVOEGEN, (voegde al, neeft afgevoerd), metselwerk) geheel op de voegen met kalk toestrijken,
het voegen ervan voltooien.
AFVOER, m. het vervoer naar elders.
AFVOERBANK, v. (-en), (in goud- en zilverbew.
bij het draadtrekken) de bank of trekrol waarop de
reeds eenmaal op de trekbank uitgetrokken metaalstangen worden overgebracht om ze eene tweede
uitrekking of verdunning to doen ondergaan.
AFVOERBUIS, v. (...buizen), Zie AFVOERPIJP.
1. AFVOEREN, (voerde af, heeft afgevoerd), zie
AFVOEDEREN.
2. AFVOEREN, (voerde af, heeft afgevoerd), naar
elders voeren of geleiden (inz. gevangenen en krijgslieden); — af- en aanvoeren, van en naar eene
plaats voeren, doen vertrekken en naderen, (zaken)
wegvoeren en aanbrengen ; — van een bepaald
punt wegvoeren, wegbrengen ; — (van personen in
betrekking tot een lichaam of eene vereeniging
waartoe zij behooren) : iem. van de ledenlijst afvoeren,
zijn naam op de ledenlijst schrappen; — stroomafwaarts voeren : de kolen worden den Rijn afgevoerd; — doen afstroomen, ergens heen laten afloopen : het water wordt door eene sloot afgevoerd;
—inde strom evoren,stromafw rtsvoern.
3. AFVOEREN, (voerde af, heeft afgevoerd),
(kleedingstukken) geheel, of alle met de noodige
voering bekleeden : ge moet eerst den rok en het vest
afvoeren. AFVOERING, v.
AFVOERGEUL, v. (-en), eene geul, dienende om
water of andere vloeistof te laten afloopen; een
nauw afvoerkanaal.
AFVOERKANAAL,o. (...kanalen), een kanaal, hetzij gegraven waterleiding, hetzij goot, buis of pijp, dienende om water of andere vloeistof te laten afloopen.
AFVOERMETING, v. (-en), meting betreffende
den waterafvoer op de rivieren : de afvoermetingen
op de benedenrivieren.
AFVOERMIDDEL, o. (-en), (gew.) middel om af
to voeren, te purgeeren.
AFVOERPIJP, v. (-en), pijp of buis, dienende
om water of andere vloeistof to laten afloopen.

AFVOERROL.
AFVOERROL, v. (-len), (in de katoen- en wolspinnerij) eene van het paar rollen die het gerekte
band door den trechter van de rekrollen aftrekken
en het vervolgens in de kan of korf laten vallen,
aftrekrol; — (in de vlas- en hennepspinnerij) eene van
het laatste paar rollen der adnleg- of oplegrnachine.
AFVOERVERMOGEN, o. het afvoervermogen eener
rivier, de hoeveelheid water die eene rivier per dag
naar zee kan voeren, zonder gevaar voor de dijken
op te leveren; — het afvoervermogen der hoofdriolen
is te klein, de doorsnede en de helling, zoodat er te
weinig water in eene bepaalde tijdseenheid kan
afgevoerd worden.
AFVOLLEN, (volde af, heeft afgevold), (het tot
laken bestemde ruwdoek) geheel vollen en tot
laken bereiden.
AFVORDEREN, (vorderde af, heeft afgevorderd),
iem: (of van iem.) iets afvorderen, van hem vorderen,
van hem vergen of eischen te geven (sterker dan
afvergen, en zwakker dan afeischen). AFVORDERING, v. (-en).
AFVORMEN, (vormde af heeft afgevormd),
(voorwerpen die gevormd moeten worden) behoorlijk vormen; — alles vormen wat gedaan moet
worden; — (verschillende voorwerpen van nijverheid of kunst) in een norm (van zand, leem, was,
zwavel enz.) nabootsen ; eene groep in gips afvormen.
AFVORMING, v.
AFVORMER, m. (-a), die afvormt.
AFVOUWEN, (vouwde af, heeft afgevouwen),
(voorwerpen die gevouwen moeten worden) alle, of
geheel en voldoende vouwen; — alles afdoen wat
er te vouwen valt.
AFVRAGEN, (vraagde (vroeg) af, heeft afgevraagd), iem. (aan of van iem.) lets afvragen, het van
hem vragen, hem verzoeken het te geven of to doen :
den overwonnene den degen afvragen; — iem. eene
belofte, eene verklaring, eene bekentenis afvragen, hem
verzoeken die te doen of af te leggen; — iem. rekenschap van iets afvragen, hem vragen die te geven
(te doen); — iem. (of) aan iem. iets afvragen, zich
vragende tot hem richten om het te weten te
komen; — (spr.) zoo vraagt men den boeren de kunst
af, ik ben zoo onnoozel niet om mij zOO te laten
uithooren; — (Zuidn.) eenen boer zijne wijsheid
afvragen, te veel willen weten, onbescheiden worden; — rich (zelven) iets afvragen, zich zelven eene
vraag stellen, nadenken over iets dat twijfel wekt
en dat men niet terstond weet op te lossen ; —
(verschillende dingen die gevraagd worden) alle
tot het laatste toe vragen : toen de rechter in het
verhoor alles afgevraagd had. AFVRAGING, v.
AFVRAGER, m. (-s). AFVRAAGSTER, v. (-a).
AFVRETEN, (vrat af, heeft afgevreten), (van
dieren, en in platte taal van menschen) iets wegnemen door het op te vreten : de kat heeft een heel stuk
van het vleesch afgevreten; — door eene bijtende,
knagende of verterende werking allengs van de
buitenste deelen ontdoen, langzaam verteren : het
koperen plaatje was door de roest rondom afgevreten.
AFVRETING, v.
AFVRIEZEN, (vroor a, heeft en is afgevroren),
(ook gew.: vroos af en afgevrozen), door de werking
van de vorst losgaan en afvallen : de kalk is van den
muur afgevroren; — (van deelen van levende organismen) door de werking van de vorst versterven
en tengevolge daarvan door de nog levende aangrenzende weefsels afgestooten worden, doodvriezen ; — het vriest wat, heel wat enz.) af, het vriest
lang en sterk, er is veel vorst. AFVRIEZING, v.
AFVUREN, (vuurde af, heeft afgevuurd), (geladen
vuurwapenen) doen afgaan door het doen ontbranden der buskruitlading, afschieten : een pistool, een
kanon afvuren; — (scherts.) zijn kanon is afgevuurd,
zijne levenskracht is uitgeput, hij is dood; — (fig.)
toespraken, heilwenschen, toosten en plichtplegingen voor den dag brengen, uiten: hij moet afvuren; —
(gemeenz.) op iem. of iets afvuren, op iem. (meestal
een afwezige) of eene zaak afgeven, er zich zeer
ongunstig over uitlaten; — op iem. aangaan,
razen; — (fig.) zijne tank ten einde brengen, afdoen
wat men te verrichten heeft : ook hebt gij nog geene
vacantie I wij hebben al afgevuurd.
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AFVURING, v. (-en), het afvuren of afschieten
van vuurwapenen : bij de afvuring van zwaar geschut
moet men voorzichtig te werk gaan.
AFVUURINRICHTING, v. ( -en), toestel om machinegeweren enz. af te vuren; ...STANG, v. (-en),
doze troft het slaghoedje van de patroon.
AFWAAIEN, (waaide (woei) af, heeft en is afgewaaid), waaien in de richting van iets af . de wind
woei van ons af; — (van wolken, buien enz.) op
den wind afdrijven ; de storm waait af, de, wind
gaat liggen; — (fig.) de booze bui waait (van mij)
af, ik word kalmer; — door den wind weggedreven
worden : de boot woei van den wal af; — (fig.) van
den wal afwaaien, zijn doel niet bereiken; — (van
stof, zand, enz.) door den wind weggewaaid worden ; — (van het water in zeeen, meren, enz.) door
den wind naar elders gedreven worden, zoodat het
waterpeil tijdelijk lager wordt : bij dien hevigen
storm is het water in het meer hier wel tien c.M.
afgewaaid; -- door den wind wegrukken of weggerukt worden: de storm heeft een heel stuk van het
dak afgewaaid; — het waait wat af, het waait lang
of hevig; het heeft in de laatste weken heel wat afgewaaid; — naar beneden waaien : er woei veel
sneeuw van den bergtop af; — afhangende heen en
weder waaien: de vlaggen die van de huizen afwoeien;
— wegwaaien : een rukwind woei de boot van den
wal af; — door eene waaiende beweging wegdrijven : met Haar waaier woei zij den rook van zich af.
AFWAAIING, v.
AFWAARTS, bw. van richting; in de richting
van lets af : de oogen afwaarts wenden; — benedenwaarts : bij het afwaarts gaan moet men voorzichtig
zijn; — in de richting van den oorsprong naar
den mond : de sehepen die den Rijn opwaarts en
afwaarts bevaren.
AFWAARTSCH, bn. naar beneden gericht : eene
afwaartsche beweging.
AFWACHTEN, (wachtte af, heeft afgewacht), op
iem. of iets wachten, totdat de persoon komt of
totdat de zaak gebeurt : wacht mij op het Spui af;
(fig.) de fortuin toil niet nagejaagd, zij wil afgewacht
worden; — (personen) hunne komst verbeiden om
hen met verschuldigde eer naar behooren te ontvangen : drie lakeien in voile livrei stonden de gasten
af te wachten; — gereedstaan om iem. beleefd en
naar behooren te ontvangen ; — bezoek afwachten,
bij zich toelaten, ontvangen; — met vastberadenheld en moed de komst van den vijand verbeiden
en gereedstaan zijn aanval af te weren ; (vaaren voertuigen) wachten, totdat zij aankomen :
wij wachtten op het balkon van het logement de
stoomboot af; — wachten, totdat iets aangevoerd
wordt : het leger wachtte de ontboden levensmiddelen
af; — (dreigende wapenen, werptuigen enz. of
een slag, stoot, schok enz.) tegemoet zien en hunne
werking rustig verbeiden : het zoontje van Tell
wachtte rustig den pijl af; —
willen wil hier de bui afwachten, wachten tot de
bui voorbij is; — (ook fig.) (toekomstige gebeurtenissen, voorvallen, enz ) wachten, totdat zij komen,
aanbreken, zich voordoen : zijn tijd afwachten, met
geduld wachten, totdat eene gunstige gelegenheid
zich voordoet;
eene afwachtende houding aannemen, zijne gedragslljn laten afhangen van hetgeen er gebeuren
zal; — zonder (een, mijn enz.) antwoord af te wachten, zonder zich te bekommeren wat men op het
gezegde zou antwoorden; — een bevel (last, week
enz.) afwachten, wachten, tot het bevel gegeven
wordt om zich daarnaar te regelen; — eene
uitspraak (een vonnis enz.) afwachten, wachten,
tot de beslissing wordt uitgesproken en zich daaraan
onderwerpen; — (onaangename bejegeningen met
daden of woorden) zich laten aandoen, zich laten
welgevallen, verdragen.
AFWACHTER, m. (-s), iem. die 'geduldig wacht
tot iets komen of gebeuren zal. AFWACHTSTER,
v. (-s).
AFWACHTING, v. het afwachten.
AFWAGGELEN, (waggelde af, is afgewaggeld),
(van kortpootige zwemvogels, inz. van ganzen, of
van zwaarlijvige of beschonken personen gezegd)

AFWAKEN.
zich waggelend en met m.oeilijken gang van iets
verwijderen.
AFWAKEN (ZICH),. (waakte zich af, heeft zich
en is afgewaakt), zich uitputten door veel en langdurig waken.
AFWALLEN, (walde af, heeft afgewald), (eene
ruimte) met een wal van opgeworpen aarde van
de aangrenzende ruimte afscheiden. AF WALLING, v. (-en).
AFWALSEN, ,(walste af, heeft afgewalst), het
walsen ten einde brengen;' zich walsende van'iets
verwijderen; — rich afwalsen, zich afmatten, door
te veel te walsen.
AFWANDELEN, (wandelde af, is en heeft afgewandeld), al wandelende zich van . iem. of lets
verwijderen ; langzaam en op zijn gemak afwaarts
gaan : wij .wandelden tangs een zeer gemakkelijk
pad van de hoogte af; een weg of eene ruimte afwandelen, , dien weg al wandelende afleggen, die
ruimte geheel en al doorwandelen.
AFWANNEN, (wande af, heeft afgewend), (graan,
zaad enz.) zooveel met de wan zuiveren, als
noodig is.
•
AFWAPPEREN,' (wapperde af, heeft afgewapperd), (van los afhangende voorwerpen, als vlaggen,
wimpels) in de richting naar beneden wapperen.
AFWAS CH, m. (Zuidn.) het afwasschen; hetgeen
afgewasschen moet worden.
AFWASSCHEN, (wiesch (waschte) af, heeft en
is afgewasschen), door wasschen vlekken, vuiligheid,
bloed, zweet enz. verwijderen ; —
(bijb.) (zonden als zedelijke onreinheden) door
den loop wegnemen : laat u doopen v en uwe zonden
afwasschen; — een smaad, hoon enz. in (of met)
bloed afwasschen, zich er voldoening voor ver•schaffen, zich er over wreken op den persoon
die de beleediging heeft aangedaan, door zijn
bloed te doen vloeien; eene schuld, eene schande
enz. met zijn bloed afwasschen, ervoor boeten door
zijn bloed te storten, er met zijn leven voor boeten.
.AFWASSCHING, v. (-en), het "afwasschen ;
— (fig.) (in bljbelsche taal) de zedelijke reiniging
van den En.ensch,. de zuivering van zonden.
AFWATEREN, (waterde af, heeft afgewaterd),
het water laten afvloeien; — (inz. in den landbouw
en den waterstaat, van gronden. landerAen en polders) het overtollige water afvoeren of laten afvloeien:
door herhaalde afgravingen zijn deze gronden te bag
geworden om zonder kunstmiddelen te kunnen afwateren; Woerden watert op Rijnlancl af.
AFWATERING, v. het laten afloopen van het binderlijke of overtollige water, de afvoer van water.
AFWATERINGSBEEK, v. (...beken), beek tot
afvoer van water; ...BUIS, v. (...buizen); ...DUIKER, m. (-s); ...GREPPEL, v. (-a), ...KANAAL,
o. (...kanalen), greppel, kanaal, waardoor het overtollige water wordt afgevoerd; ...PUT, m. (-ten),
put waarin het water afvloeit; ...PIJP, v. (-en);
•...SLOOT, v. (-en).
AFWEEKEN, (weekte af, heeft en is afgewaakt),
lets voorzichtig afscheiden door het te bevochtigen
en week te maken, zoodat het allengs loslaat : eene
pleister van eene wond afweeken; — door de werking
van vocht allengs week worden en loslaten. AFWEEKING, v. (-en).
AFWEENEN, (weende af, heeft afgeweend),
(dicht.) een tijd tot het einde toe in stille smart en
tranen slijten.
AFWEER, m. het afweren' van dreigende slagen,
aanvallen, gevaren, rampen enz., de afwering of
verwering.
AFWEERBAAR, bn. afgeweerd kunnende worden : Been afweerbaar onheil zal u raken.
AFWEERDER, rn. (-s). AFWEERSTER, v. (-s).
AFWEG, m. ( -en), (gew.) een weg of pad, een
zijpad, van den gewonen en rechten weg afgaande,
afieidende.
AFWEGEN, (woog af, heeft afgewogen), met een
zeker gewicht vérminderen, inz. in den handel de
tarry bij de berekening van het netto-gewicht van
koopwaren; — met zorg en nauwkeurigheid wegen, er
het juiste gewicht van bepalen : ik heb al de voorwerpen zuiver afgewogen en van elk het gewwht aangetee-
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kend; — (fig.) het gewicht, de belangrijkheid bepalen
van hoedanigheden, handelingen, meeningen enz.:
welcladen angstvallig afwegen; woorden wier zin men
niet afwoog als ze slechts den lachlust prikkelden;
—en hoev lheidvanzekrgewichtafzondern:van
een voorraad koffie een pond aftvegen; — het gewicht
dat iets hebben moet, behoorlijk vaststellen, ten
einde aan het geheel het juiste evenwiebt to geven
(eig. en fig.) : in welk een evenwicht is alles afgewogen !
(in de hemelruimte). AFWEGING, v. (-en).
AFWEGER, m. (-s). AFWEEGSTER, v. (-s).
AFWENDEN, (weidde af, is en heeft afgeweid),
al weidende afvreten ; — afgrazen, afscheren, kcal
vreten: menig boer laat zijn hooiland in het voorjaar
afweiden. AFWEIDING, v. (-en).
AFWELVEN, (in gewestelijke spraak ook AFWULVEN en AFWOLVEN ), (welfde af, heat afgewelfd), (gebouwen die overwelfd moeten worden)
het verwulf ervan voltooien, afwerken.
AFWENDEN (wendde af, heeft en is afgewend),
in eene andere richting wenden of keeren waardoor
het voorwerp van een bepaald punt zich verwijdert :
de waterkeeringen en sluizen wenden het water af;
— (fig.) hij heeft mijne wegen afgewend, aan mijne bandelingen eene andere richting gegeven; — (vaar- en
voertuigen) in eene andere richting wenden en van
lets afsturen, ook (van varende personen): van den
wal afwenden, het vaartuig over den anderen boeg
wenden en van hat land afsturen; — het hoofd, het
gelaat in eene andere richting wenden en daardoor
afkeeren van datgene waarop het gericht is: zij
wendde Naar gelaat van mij af; — (do oogen) afgewend
houden, naar een anderen leant gericht houden;
(fig.) vijandelijke aanvallen, slagen, stooten, gevaren, stormen afkeeren, (eig. en fig.) : able gevaar
was nog niet afgewend; — onheilen, rampen, enz. die
als lets vijandigs, als aanvallend of dreigend
worden voorgesteld, afweren : wij smeekten, dat
God die plaag van ons af mocht wenden; — iets niet
kunnen afwenden, het niet kunnen voorkomen;
zich afwenden van iem. of -iets, zich ervan afkeeren, er
niet meer naar omkijken, ook uit afschuw, vrees,
schaamte enz. ;
het hart, het gemoed enz., zich van iem. of
lets afkeeren, zich ervan verwijderen, of wel zich
afkeerig ervan betoonen een vriend Wiens gemoed
zich van het onze heeft afgewend; zijne schreden
naar elders keeren : zijne schreden wendden rich
van mij af. AFWENDER, m. (-s).
AFWENDING, v. het afwenden, afweren van lets.
Afwendinkje, o. (-s). (w.g.).
AFWENKEN, (wenkte af, heeft afgewaakt), met
een wenk to kennen geven, dat men lets niet verlangt. AFWENKING, v.
AFWENNEN, (wende af, heeft en is afgewend),
maken dat iem. eene gewoonte, eene hebbelijkheid
allengs laat varen en eindelijk geheel aflegt : iem.
spelen afwennen; — kinderen van hunne ouders
afwennen, ze allengs van hen vervreemden; — zich
opzettelijk wennen iets te laten varen : eene
kwade gewoonte afwennen; ik tracht het rooken af te
wennen; — de gewoonte van lets onwillekeurig
kwijtraken, ten gevolge van veranderde omstandigheden (sterker dan ontwennen, dat altijd onwillekeurig is) : ik was op mijne reis bij gebrek aan
goede tabak het rooken afgewend; hij was het Engelsch
afgewencl; — door het stille buitenleven was hij het
stadsgewoel geheel afgewend, er niet meer aan gewoon, er vreemd aan geworden. AFWENNING, v.
AFWENTELEN, (wentelde af, heeft en is afgewenteld), wentelend van lets verwijderen : wentel
die eaten tvat van den wal af; naar beneden wentelen
of rollen ; — (fig.) iem. of zich zelf van een drukkenden last bevrijden : hij zal de schande van zijn
geslacht helpen afwentelen; ook : hoe de zware steen
welke hem op het hart drukte, plotseling was afgewenkld; — zich afwentelen, zich langs een hellend vlak
naar beneden laten rollen. AFWENTELING, v.
AFWEREN, (weerde af, heeft afgeweerd), (personen of dieren die met vijandige bedoelingen
naderen), op een afstand houden : den vijand van de
wallen afweren; een aanvaller van rich afweren; ook
een aanvaller afweren • — vervvijderd houden of ver-
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wijderen, hetzij met geweld of drift, hetzjj zacht
of beleefd, inz. uit vrees, wantrouwen of beschroomdheid: kussen afweren, ze niet toelaten; — beschuldigingen, verwijten afweren, er bij voorbaat tegen opkomen, ze van zich werpen; — trachten een eisch in
rechten niet-ontvankeljjk to doen verklaren : om
dien eisch af te weren, beriep men zich op een
koninklijk besluit; — een invloed afweren, zioh
ertegen verzetten; — treurige gedachten afweren, ze
uit zijn geest verbannen, ze niet bij zich laten
opkomen. AFWERING. v. (-en).
AFWERKEN, (werkte af, heeft en is afgewerkt),
met moeite en inspanning van jets verwijderen :
werk die balers wat van den muur af; — met arbeid
Of moeite afscheiden : dat hoot is zoo hard dat het
een heele toer is er een stuk af te werken; — (Zuidn.)
(eene schuld) niet in geld, maar in arbeid voldoen :
als zijne pachters hunne pacht niet betalen kunnen,
kat hij hen de schuld op zijn land afwerken; — afgewerkte stoom, stoom die nagenoeg geen arbeidsvermogen meer bezit, of wel, de stoom dien Dien
na het gebruik laat ontsnappen; — jets voltooien,
geheel afmaken : die tafel is niet afgewerkt; — wij
zullen eerst maar afwerken en dan gaan eten, gedaan
maken met het werken dat men to verrichten
heeft• — (fig.) hij houdt van afwerken, niets is hem
aangenamer dan de zaken tot een einde te brengen;
— dat is niet afgewerkt, niet voltooid; — eene zekere
mate van arbeid ten einde brengen : kunt ge dit
alles op gen dag afwerken ?; — wat (vrij wat,) afwerken, zeer veel werken; — de laatste hand
aan jets leggen : het afwerken en opsieren van houtwerk; —
(voortbrengselen op het gebied van kunst en
smaak) geheel ten einde toe bewerken, afmaken, voltooien; — (fig.) ik moet mime teekening afwerken,
mijne beschrijving voltooien; die teekening is keurig
afgewerkt; — door zwaren of langdurigen arbeid
afmatten, uitputten : 't is schande, zooals hij zijne
arbeiders heeft afgewerkt. AFWERKING, v.
AFWERKER, m. (-s). (eig.) de persoon die jets
afwerkt of voltooit, die aan een voorwerp de laatste
bewerking verricht, er de laatste hand aan legt.
AFWERKSTER, v. (-s).
AFWERKSCHAAF, v. (...schaven), eene eigenaardig ingerichte schaaf, dienende om een houten
voorwerp in de onderdeelen a te werken, vooral bij
instrumentmakers in gebruik.
AFWERPEN, (wierp af, heeft afgeworpen), (kleedingstukken, sieraden enz.) haastig en zonder zorg
afdoen ; — de herten werpen jaarlijks hun gewei, de
slangen Naar /mid af, verliezen ze, en krijgen
nieuwe; — het masker (de mom) afwerpen, ophouden
met veinzen, zijne ware gezindheid laten blijken;
—hetjukafwrpn,
zich aan eene drukkende overheersching ontrukken; — banden, ketenen afwerpen,
zich aan de overmacht van iemand of jets onttrekken, zijne vrijheid hernemen; — (eig. en fig.)
den teugel (toom, breidel) afwerpen, zich met geweld
aan iemands leiding of aan eene zedelijke overmacht
ontrukken en zich aan losbandigheid overgeven; —
(fig ) (kwellende gedachten, bekommeringen, zorgen
enz. die den geest bezwaren) zich met inspanning
uit het hoofd stellen ;
(fig.) muchten afwerpen, voordeel aanbrengen,
winst opleveren; (bij uitbr.) voordeelen renten enz.
afwerpen, ze opbrengen, opleveren; — veel, weinig
afwerpen, veel of weinig voordeel aanbrengen;
—dekostnafwrp,
zooveel opbrengen als de kosten
bedragen. (In deze laatste zinnen verdient het
aanbeveling afwerpen te verbannen door het veel
betere opbrengen en opleveren);
naar beneden werpen : iemand de trap afwerpen.
AFWERPING, v.
AFWERPER, m. (-s). AFWERPSTER, v. (-5).
AFWETEN, (alleen voorkomende in de onbepaalde wijs), het laten afweten, (ook het iem. laten afweten),
aan iem. laten weten, dat jets niet doorgaat, dat
men niet komen kan of hem niet kan wachten.
(Men schrijve van jets (niet) af weten los van
elkander).
AFWEVEN, (weefde af, heeft afgeweven), op het
weefgetouw verwerken ; — (fig.) zijn (levens-)taak is
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afgeweven, zijn leven is ten einde; hij gnat sterven,
of wel hij is gestorven.
AFWEZEN, o. het verwijderd zijn van de plants
waar anderen zich bevinden, of waar eene handeling
voorvalt. (Een ww. afweren bestaat niet : men
schrijve dus in twee woorden : wanneer ail ik van
dien last af wezen ? wanneer kan het werk af wezen ?
— dear wil ik af wezen, dat kan ik niet met zekerheid zeggen).
AFWEZEND, bn. zich elders bevindende, niet
tegenwoordig, het tegenovergestelde van aanwezend,
aanwezig, (In den zin van afgetrokken, onoplettend
vermijde men afwezend).
AFWEZENDE, m. en v. (-n), persoon die niet
tegenwoordig is.
AFWEZENDHEID, v. de toestand van afwezend
to ztjn; het niet tegenwoordig zijn.
AFWEZIG, bn. (van een persoon) zich niet bevindende in zijn gewoon verblijf, ,van zijne woonplaats of van zijn gezelschap verwijderd ; — zich
niet bevindende op de plants waar anderen bijeen
zijn, niet aanwezig, of waar eene handeling voorvalt,
niet tegenwoordig zijn : ik ben in die vergadering
afwezig geweest; de secretaris houdt aanteekening
van de afwezige leden; — afwezig blijven, niet verschijnen waar men tegenwoordig behoorde to zijn,
of waar men gewacht wordt wegblijven. (Men vermijde afwezig in den zin van afgetrokken, verstrooid).
AFWEZIGE, m. en v. (-n), persoon die niet
aanwezig is.
AFWEZIGHEID, v. de toestand van niet aanwezig
to zijn; de staat van iemand die zich niet in zijn
gewone verblijf ophoudt, zich buiten zijne woonplants bevindt, of voor Porter of langer tijd van
zijn gezelschap verwijderd blijft; het van huis of
elders zijn;
afwezigheid van gedachten, afgetrokkenheid, verstrooidheid waardoor men niet let op hetgeen
voorvalt of behandeld wordt; — het niet aanwezig
zijn van jets, het ontbreken ervan op eene gegeven
plants of in een gegeven geval : de plechtige stilte
die heerscht tusschen de duinen; de afwezigheid van
alle geboomte, de onverstoorde eenzaamheid.
AFWIJKEN, (week af, is afgeweken), allengs
eene andere richting aannemen en zich daardoor
verwijderen van den weg dien men volgde, of van
het gezelschap waarbij men zich beyond : (fig.) van
het spoor der deugd afwijken; — van den goeden of
rechten weg afwijken, in zijne handelingen of mooningen eene verkeerde richting volgen; — van den
gewonen weg afwijken, anders handelen of denken
dan de menschen veelal plegen to doen; — geen hear
(haarbreed, handbreed, voetbreed enz.) afwijken, (in
zijne handelingen of meeningen) onveranderd dezelfde richting volgen, aan denzelfden regel getrouw blijven;
(fig.) niet overeenkomen, in strijd zijn met : deze
beschrijving wijkt nergens van de waarheid af ;
—(vandemagnetaldenbijutbr.vanhetkompas) niet naar het juiste Noorden wijzen : de
magneet wijkt westelijk af; de windwijzer wijkt westelijk van het Noorden af ;
(van een weg, een pad, een spoor enz.) zich nitstrekken in eene richting die van den hoofdweg atleidt: zij stapte met groote haast door de paden die van
den voornaamsten wandelweg afweken; — die muur
begint af te wijken, scheef to staan; — de planken van
dezen vloer wijken af, wijken van elkander, zoodat
de naden wijder openstaan.
AFWIJKER, m. (-s), AFWIJKSTER, v. (-s).
AFWIJKING, v. (-en), het afwijken van een weg;
— (fig.) (in betrekking tot eene handeling of denkwijze) : tot bereiking van dit oogmerk schreef ik mi,j
een weg voor, welken ik tot heden zonder afwijkingen
bewandeld heb;— eene handeling die met deugd of
plicht in strijd is; pene overtreding : verschoonbare
kleine menschelijke afwijkingen; — het niet volgen
van het aangewezen richtsnoer; eene handeling, bewering, meaning, bepaling enz. die niet overeenkomt
met wat men algemeen als goad aangenomen heeft;
in afwijking van den regel bracht hij dezen winter
in Holland door, niet overeenkomstig zijne gewoonte; — het ongemerkt of onverwacht afgaan
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van iets waarover men spreekt of schrijft : in
zijn opstel, zijne rede merkt men telkens hinderlijke
afwijkingen;
de verwijdering van een voorwerp ten opzichte
van een ander tengevolge van verschillende richting waarin het zich beweegt: de afwijking tusschen
d3 schijnbare en ware pleats van een hemellichaam:
— (zeev.) de hoek dien aan boord de magneetnaald
met den magnetischen meridiaan maakt, tengevolge van het scheepsijzer.
AFWIJKINGSCIRKEL, m. (-s), de meridiaan
waarop de afwijking van een hemellicht gemeten
wordt, declinatie-cirkel.
AFWIJZEN, (weer af, heeft afgewezen), niet toelaten, niet ontvangen: de hospita had strengen last
ieder die zich aanmeldde, af te wijzen; — na afgelegd examen den verlangden graad of de verlangde
bevoegdheid niet toekennen : van de twintig canclidaten din er veertien geslaagd en zes afgewezen;
onverhoord laten: Jezus wijst geen smeekende af;
—weigrnm.toch anem:
zij heeft
hem afgewezen, omdat hij te arm was, zijn huwelijksaanzoek afgeslagen; — (fig.) van de hand wijzen,
slaan, weigeren iets te aanvaarden of zich te laten
welgevallen: een aanbod, een eerbewijs, enz. afwijzen;
— niet aannemen, niet toestaan, van de hand
wijzen, weigeren : een verzoek, eene uitnoodiging,
een voorstel afwijzen; — op een verzoek afwijzend
beschikken, eene beschikking geven waarbij het
verzoek geweigerd wordt; — een verzoek enz. afwijzend beantwoorden, het met eene weigering beantwoorden ;• — bij rechterlijke uitspraak niet
ontvankelijk of ongegrond verklaren, aan den
eischer ontzeggen : din eisch is door de rechtbank
afgewezen; — (Zuidn. en gew.) niet goedkeuren :
in u vindt hij veel meer goed te keuren en veel meer
na te volgen, dan wet te berispen of af te wijzen.
AFWIJZING, v. (-en), weigering.
AFWIKKELEN, (wikkelde af, heeft afgewikkeld),
(w. g.) een klos afwikkelen, afwinden; ook fig. eene
kwestie afwikkelen, in orde brengen; — een
eene nalatenschap afwikkelen, beredderen, regelen.
AFWIKKELING, v.
AFWILLEN, (wilde (wou) af, heeft afgewild), (van
kleedingstukken, sieraden enz. : niet afwillen, ondanks alle moeite niet van het lijf gedaan kunnen
worden ; (van vuil, vlekken enz.) : niet afwillen,
ondanks alle moeite niet weggenomen kunnen worden, thans zegt men : eraf wille.n.
AFWIMPELEN, (wimpelde af, heeft en is afgewimpeld). door het uithangen van eene vlag of wimpel nit een toren enz. lets afgelasten: de vliegdemonstratie is afgewimpeld. AFWIMPELING, v.
AFWINDEN, (wond af, heeft afgewonden), een
touw, geweven stoffen enz. die op een klos, boom
enz. gewonden zijn) daarvan, door te winden. geleidelijk verwijderen, draaiend afhalen : eene
streng garen, ook een klos afwinden; — (fig.) een kluwen garen afwinden, eene moeilijke, verwikkelde
zaak in orde brengen, regelen; — (voorwerpen
die gewonden moeten worden) alle, of geheel ten
einde toe winden: wij zullen deze streng eerst afwinden. AFWINDING, v. (-en).
AFWINDER, m. (-s). AFWINDSTER, v. (43).
AFWINDIG, bn. (zeet.) van den wind af, boven
den wind.
AFWINNEN, (won af, heeft afgewonnen), door
overmacht van wapenen ontnemen : den vijand
eene vesting, enz. afwinnen, (ten onrechte gebruikt
is den vijand een veldslag afwinnen in plaats van
een veldslag op den vijand winnen); — (in het spel)
van zijn tegenspeler winnen: nooit denken wij om
elkander geld af te winnen; — (fig.) iem. de loef afwinnen (gewoonlijk afsteken), in zekere handeling of
eigenschap hem te boven gaan, overtreffen; het iem.
afwinnen, het van iem. winnen door iets eerder te
doen of eerder klaar te zijn : het de zon afwinnen,
velOr zonsopgang opstaan.
AFWINTEREN, (winterde af, heeft afgewinterd),
het heeft afgewinterd, het winterweder is ten einde
gekomen.
AFWIPPEN, (wipte af, is en heeft afgewipt), met
een wip, met eene vlugge beweging naar beneden
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springen of huppelen : de kat wipte van de tafel af;
naar beneden wippen, met een wip doen vallen:
hij wipte mij van de bank af.
AFWISSCHEN, (wischte af, heeft afgewiseht),
(droog stof of vuil dat zich aan of op een voorwerp
bevindt) met een natten doek of spons wegnemen ;
(fig.) iemands tranen afwisschen, zijne droefheid lenigen, hem vertroosten; — een smaad, hoon enz. in
bloed afwisschen, zich erover wreken op den
persoon die de beleediging heeft aangedaan, door
zijn bloed te doen vloeien, hem te dooden. AFWISSCHING, v. (-en).
AFWISSCHER, m. (-s), die afwischt.
AFWISSELEN, (wisselde af, heeft afgewisseld),
op de beurt vervangen : zijne dochters lezen hem
's avonds voor; ieder half uur wisselt de eene de
andere af; de zangers wisselden de sprekers af. (Men
schrijve niet: zijn vermaak afwisselen; zijn eentonig
Leven afwisselen in den zin van door verscheicien
held veraangenamen, maar wet : afwisseling in rijn
vermaak, in zijn eentonig leven brengen); beurte
lings met lets anders voorvallen, zich aan het oog
vertoonen, zich doen hooren of geuit worden: gesmoorde zuchten wisselden met snikken der wanhoop
af; een, muur waarin eene laag zandsteen afwisselt met
eene laag metselwerk; het afwisselend geluk en ongeluk
dat hij in zijn leven ondervond; een handel met afwisselend voordeel en verlies.
AFWISSELEND, bn. en bw. (-er,-st), elkander
vervangende, opvolgende; — afwisseling of verscheidenheid aaubiedende, het tegenovergestelde
van eentonig: een afwisselend landsch,ap; het meest
afwisselende tafereel dat men zich denken kan.
AFWISSELING, v. (-en), de beurtelingsche opvolging of onderlinge wisseling; —
verandering in den card of de wijze van lets,
verscheidenheid : afwisseling geeft smaak aan het
genot; natuurtooneelen, rijk in verscheidenheid en
afwisseling; afwisseling brengen, (in iets); afwisseling
bijzetten, verschaffen, geven enz. (aan iets); — ter of tot
afwisseling, om de eentonigheid weg te nemen, ter
wille der versoheidenheid; voor de afwisseling,
om eens lets anders te doen, te zeggen enz. en daardoor eentonigheid te voorkomen, voor de variatie.
AFWITTEN, (witte af, heeft afgewit), (muren enz.
the gewit moeten worden) geheel, of alle witten,
zoodat alles behoorlijk gewit is: het duurt tang, voordat al die muren afgewit zijn. AFWITTING, v.
AFWOEDEN (ZICH), (woedde (zich) af, heeft
(zich) en is afgewoed), (dicht.) zich afmatten door
hevig of langdurig woeden, zich uitputten van woede.
AFWOEKEREN, (woekerde af, heeft afgewoekerd),
iem. zijn geld afwoekeren, door woeker van hem verkrijgen ; — oogenblikken van zijn tijd afwoekeren,
ontwoekeren, met moeite en inspanning uitwinnen,
uitsparen.
AFWOELEN, (woelde af, heeft afgewoeld), door de
woeling der golven van het strand of den oever loswoelen en wegspoelen : bij den jongsten storm heeft de
zee een heel stuk van de duinen afgewoeld; — iem. het
dek afwoelen, door woelen, het dek van iem. die in
hetzelfde bed slaapt, aftrekken. AFWOELING, v.
AFWOLVEN, (wolfde af, heeft afgewolfd), (gew.
voor) AFWELVEN.
AF'WONEN,(woonde af, heeft afgewoond) ,(Zuidn.)
(een huis) uitwonen, door het lang te bewonen, in
een slechten toestand brengen: zij hebben hun huis
heelemaal afgewoond.
AFWORGEN, (ook AFWURGEN), (worgde af,
heeft afgeworgd), (dicht.) iem. de keel afwargen,
iem. de keel dichtknijpen, worden.
AFWORSTELEN, (worstelde af, heeft en is afgeworsteld), iem. door worstelen zoodanig afmatten,
dat hij uitgeput en krachteloos den strijd moet opgeven; — zich of worstelen, zich afmatten door worsteling.
AFWRIJVEN, (wreef af, heeft afgewreven), (stoffen die aan de oppervlakte van een voorwerp kleven
of vastzitten) door wrijven verwijderen : eene vlek
van een kleed met de hand afunijven; vetvlekken van
een muur met puimsteen afwrijven; — (voorwerpen)
wrijvend afvegen, schoonm.aken de tingesmeerde
schoenen afwrijven; — (fig.) den ruwen bolster er bij
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iem. afwrijven, hem beschaven. AFWRIJVING, v.
(-en), (geneesk.) koude en natte afwrijvingen.
AFWRIKKEN, (wrikte af, heeft afgewrikt), gedurig heen en weder rukken en zoodoende afknakken. AFWEIKKING, v.
AFWRINGEN, (wrong af, heeft afgewrongen),
met sterke krachtsinspanning omdraaien en zoodoende losbreken; — iem. iets afwringen, hem dwingen het te gee of te doen (sterker dan afdwingen,
afpersen): een woekeraar die den ongelukkige zijn geld
afgewrongen had; — iem. eene belofte, zijne toestemming enz. afwringen; — Um. een geheim afwringen,
hem dwingen het te openbaren. AFWRINGING, v.
AFWROETEN, (wroette af. heeft en is afgewroet),
door wroeten en woelen losmake n en verwijderen
van de plaats waar het zich bevindt : de mol heeft
al de aarde van de wortels afgewroet.
AFWULVEN,(cvulfde af, heeft afgewurgd), gew.voor
AFWELVEN.
AFWURGEN, (wurgde af, heeft afgewurgd), gew.
voor AFWORGEN.
AFZAAIEN, (zaaide af, heeft afgezaaid), eene hoeveelheid zaad van eene grootere hoeveelheid afnemen
en tot zaaien gebruiken ; — zeer veel zaaien :
met die zaaimaehine kan men (heel) wet in een dag
afzaaien.
AFZAAT, m. (...zaten), (bouwk.) het schuinsche,
hellende bovenvlak van eene horizontale lijst.
AFZAATSGEWIJZE, bw. met hellend bovenvlak,
AFZABBELEN, (zabbelde af, heeft afgezabbeld),
voortdurend op iets bijten of zuigen en met speeksel bevochtigen.
AFZABBEREN, (zabberde af, heeft afgezabberd),
afzabbelen.
AFZADELEN, (zadelde af , heeft afgezadeld),(paarden inz. in het krijgswezen) van den zadel ontdoen.
AFZADELING, v.
AFZAGEN, (zaagde af, heeft afgezaagd), met eene
zaag afscheiden, afsnijden : een stuk van eene plank,
een tak van een boom afzagen; iem. een been afzagen;
— (een muziekstuk) tot vervelens toe op de viool
spelen; (fig.) tot vervelens toe zingers, behandelen
of te pas brengen, vgl. afgezaagd; — (Zuidn.) iem.
zijne ooren afzagen, hem met kletspraat vervelen.
AFZAGING, v.
AFZAGER, m. (-s), die afzaagt.
AFZAKKEN, (zakte af, is en heeft afgezakt),
langzaam naar beneden zakken, afglijden ; langzaam
stroomafwaarts drijven: men zag tallooze vaartuigen
de rivier afzakken: — (fig.) vele Duitschers komen
naar Holland afzakken, komen naar, vestigen zich;
— (van onweders, buien enz.), langzaam aftrekken:
het eene onweer zakt nauw af, of het andere zet
weer op; —
allengs, meestal stilletjes, ongemerkt aftrekken,
heengaan : langzaam zakte de menigte af. AFZAKKING, v.
AFZAKKER, m. (-s), iem .die afzakt, die zich
stilletjes verwijdert.
AFZAKKERTJE, o. (-s), gemeenzame benaming
van een glas sterken drank of likeur dat men na genoten spijzen of na andere dranken nuttigt.
AFZANDEN, (zandde af, heeft afgezand), (hooge
zandgronden, inz. duinen) door afgraving van het
zand verlagen en effenen, inz. om den bodem tot
bouwland geschikt te maken.
AFZANDERIJ, v. (-en), hooge zandstreek die men
bezig is af te graven en tot bouwland geschikt to
maken.
AFZANDERIJVAART, v. (-en), vaart naar eene
afzanderij.
AFZANDING, v. het afgraven, verlagen en effenen
van hooge zandgronden, inz. om den bodem tot
bouwland geschikt to maken; —, (-en), afzanderij,
zanderij : de afzandingen bij Bennebroek.
AFZANEN, (zaande af, heeft afgezaa gd), (Zuidn.)
de zaan of den room afscheppen, afroomen : de melk
afzanen; afgezaande melk. AFZANING, v.
AFZEEPEN, (zeepte af, heeft afgezeept), met zeep
schoonmaken, met zeepsop afboenen. AFZEEPING, v.
AFZEGELEN, (zegelde af, heeft afgezegeld), alles
behoorlijk zegelen.
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AFZEGGEN, (zei (de) (gew. en Zuidn.: zegde) af,
heeft afgezegd of afgezeid), afmelden, albestellen ;
afwljzen, bedanken ; — (Zuidn.) verk-laren de verdere
levering niet meer to verlangen (Noordn. opzeggen):
denk nu intijds er aan het dagblad af te zeggen.
AFZEGGING, v.
AFZEILEN, (zeilde af, is en heeft afgezeild),
naar elders zeilen, wegzeilen ; — een afstand zeilend
afleggen : het fregat had nog geen twee mijlen afgezeild.
AFZENDEN, (zond af, heeft afgezonden), wegzenden ; naar eene bepaalde plaats zenden ; iem.
afzenden, uitzenden met een bepaalden last ; koopwaren afzenden, aan een bepaald adres zenden ;—
hij zond er zijn broer op af, om die zaak in orde to
brengen.
AFZENDER, m. (-s), degeen die goederen, koopwaren, een brief, eene boodschap enz. aan een
bepaald adres verzendt of verzonden heeft. AFZENDSTER, v. (-s).
AFZENDING, v. het afzenden.
AFZENGEN, (zengde af, heeft afgezengd), door
schroeihitte afblakeren, afschroeien. AFZENGING, v.
AFZET, m. het verkoopen, aan den man brengen
van koopwaren, grondstoffen of voortbrengselen.
AFZETBAAR, bn. (van personen) op die voorwaarde aangesteld, dat men weder afgezet of ontqlagen kan worden. AFZETBAARHEID, v.
AFZETGEBIED, o. gebied, landstreek waar men
koopwaren, fabrieksgoederen kan afzetten, verkoopen : een nieuw afzetgebied zoeken, vinden.
AFZETNET, o. (-ten). een net waarmede men een
vischwater afzet, de uitgangen ervan afsluit.
AFZETPLANK, v. (-en), een plankje waarop
(scheeps)timmerlieden de bewerkingslijnen afzetten,
aischrijven die de afmetingen, het beloop enz. van
een werkstuk aanwijzen.
AFZETSEL, o. (-s, -en), een middel tot afzetting
van eene ruimte; eene schutting, heining, hek of
soortgelijke afsluiting, afschutsel.
AFZETTEN, (zette af, heeft en is afgezet), of doen;
afseheiden; ontslaan; oplichten; van de hand doen;
door het aanbrengen van verschillende kleuren
goed doen uitkomen; — stilhouden ' om iem. te
laten af- of uitstappen : ik zal u aan den kruisweg
afzetten.
AFZETTEND, bn. (van geneeskrachtige middelen)
zuiverend, afvoerend : een afzettend middel; een
afzettende drank; — (bouwk.) met schuin afloopend
bovenvlak : een venter met afzettende onderdorpels.
AFZETTER, m. (-s), iem. die anderen to veel
lent betalen, door ze sluw te bedriegen; — iem.
die goederen koopt en die niet of slechts ten deele
betaalt. AFZETSTER, v. (-s).
AFZETTERIJ, v. (-en), slinksche handeling waardoor men iem. op onwettige of onredelijke wijze
to veel laat betalen; oplichterij.
AFZETTERTJE, o. (-s), een glas sterken drank
of likeur dat men na genoten spijzen of andere dranken nuttigt, gewoonlijk afzakkertje geheeten.
AFZETTING, v. (-en), de heerkundige bewerking
waardoor lichaamsdeelen van het lichaam gescheiden worden; — het ongevraagde ontslag uit een
ambt of eene bediening.
AFZETZAAG, v. (...zagen), eene zeer smalle
draaizaag, voornamelijk dienende tot het uitzagen
van gaten die de werkman op het hout afgezet of
afgeschreven heeft; ook borstzaag geheeten.
AFZEULEN, (zeulde af, heeft afgezeuld), (zware
voorwerpen) met moeite en inspanning half dragende, half sleepende wegvoeren ; — rich of zeilen,
zich afmatten, sterk vermoeien door zware voorwerpen met moeite en inspanning to vervoeren.
AFZEVEN, (zeefde af, heeft afgezeefd), met de
zeef afzonderen, door zifting afscheiden : het kaf
van het koren afzeven; — (stoffen die met de zeef
gezuiverd moeten worden) geheel ziften, ze zoodanig
bewerken, dat ales behoorlijk gezift is: zoodra al
het koren afgezeefd is.
AFZEVEREN, (zeverde af, heeft afgezeverd),
(dicht.) (w. g.) vochten uit het blood afscheiden
door de klieren.
AFZICHTBAAR, bn. (-der, -st), (w. g.) afzichtelijk.
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AFZICHTELIJK, bn. bw. (-er, -st), in den hoogsten graad leelijk, wanstaltig of onooglijk; terugstootend voor het gezicht, z66 dat men er onwillekeurig den blik van afwendt; ook fig.; — bw. van
wijze en van graad : op eene afzichtelijke, zeer onooglijke wijze : de meesten zagen er afzichtelijk uit;
zijne harden zagen afzichtelijk zwart.
AFZICHTELIJKHEID, v. de hoogste graad van
leelijkheid
AFZICHTEN, (zichtte af, heeft afgezicht), (landbouw), (planten, inz. graangewassen) met eene
zicht. met eene kleine en kromme zeis afmaaien.
AFZICHTING, v.
AFZICHTIG, bn. bw. (-er, -st), (gew.) afzichtelijk.
AFZIEN, (zag 'af, heeft afgezien), den blik afwenden en naar jets anders zien ; — van lets
afzien, (t. w. van een voornemen, plan, besluit,
eene ondeineming enz.), ze laten varen, opgeven :
zij heeft daarom beter geacht geheel van het plan, van
die gevaarlijke anderneming af te zien; — opgeven,
staken, niet langer aanwenden : zie van uwe ijdele
pogingen af; — van een eisch, eene aan rack een
aanzoek ens. afzien, opgeven, er niet langer op aandringen; — van iets afzien (t. w. van eene voorgenomen of aangevangen handeling), besluiten niet
te doen of niet voort te zetten : van een oorlog, een
beleg, eene bestorming afzien; — van het pianospelen
afzien, het niet leeren of niet doorgaan, met het te
leeren; — van den drank afzien, niet 'anger sterken
drank gebruiken; — van de wreak afzien, het voornemen om zich to wreken laten varen; — van het
woord afzien, geen gebruik maken van het bekomen
verlof om in eene vergadering het woord to voeren; —
naar beneden zien, minder gewoon dan af kij k en ;
— (kunstverrichtingen, handgrepen, manieren ens.)
leeren verrichten door to zien naar een persoon die
erin bedreven is ; — meester, die jongen ziet van
mij af, schrijft mijn werk na; — (Zuidn.) ongemerkt bespieden : de moeder had dit tooneel glimlachende en met welgevallen afgezien; — men kan in
een uur al vrij wat afzien, seer veel zien, geheel en
al zien; — (eene uitgestrektheid in de ruimte) tot
het einde toe doorzien; — het met lets (of met iem )
afzien, zich er voorloopig mede tevredenstellen, in
afwachting dat men later meer tevreden zal zijn; —
(Zuidn.) met iem. afzien, hem moeten dulden, met
hem opgescheept zijn.
AFZIENBAAR, bn. af te zien, tot het einde toe
gezien kunnende worden : eene nauw afzienbare
vlakte; — in, binnen afzienbaren tijd, eerlang, na
niet al to langen tijd. AFZIENBAARHEID, v.
AFZIFTEN, (ziftte af, heeft afgezift), met de zift
afzonderen, door zifting afscheiden, afzeven: het
kaf van het koren afziften; — (stoffen die gezift
moeten worden) geheel ziften. AFZIFTING, v.
AFZIJDIG, bn. zieh afzijdig houden, zich terug
houden, zich niet op den voorgrond stellen; (ook)
zijne meaning niet uiten.
AFZIJDSCH, bn. bw. (w. g.) terzijde.
1. AFZIJGEN, (zeeg af, is afgezegen), (dicht.)
langzaam afzakken, nederzijgen, nederdalen.
2. AFZIJGEN, (zeeg af, heeft afgezegen), (vloeistoffen) doen afvloeien, door middel van doorzijging
afzonderen van de dikkere bestanddeelen waarmede
zij vermengd zijn : men teat de kruiden in water
koken en zijgt clan het vocht door een dock af.
AFZIJGSEL, o. (-s), eon afgezegen vocht.
1. AFZIJN, (alleen in de onbepaalde wijs), (w.
g.) nalaten, in gebreke blijven : ik kan niet afzijn
u mijn dank te betuigen. (Men schrijve in twee
woorden : wanner zal ik van dien last af zijn 'I —
wanneer kan het werk af zijn I — verre van iets af
zijn; dear wil ik af zijn, enz., niet afzijn).
2. AFZIJN, o. het verwijderd zijn van de plaats
waar anderen zich bevinden, of waar eene handeling
voorvalt, het niet tegenwoordig zijn.
AFZINGEN, (zong af, heeft en is afgezongen),
iem. van de wijs afzingen, eon medezanger door
verkeerd zingen in de war brengen, zoodat hij van
de wijs raakt; — (Ochorts., w. g.) iem. jets afzingen,
iem. door zingen (vleien, mooi praten) bewegen iets
te geven of toe te staan; — (Zuidn.) een doode
afzingen, een lijk afzingen, bij de uitvaart al de
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AFZOUTEN.
vereischte kerkzangen zingen; — tot vervelens toe
zingen; -- zich afzingen, zich afmatten door veel
of langdurig to zingen.
AFZINKEN, (zonk af, is afgezongen), naar
beneden zinken, langzaam in de diepte dalen.
AFZITTEN, (zat af, is en /weft afgezeten), van
het paard stijgen, afstijgen; ins. van ridders en
edelvrouwen en van gewapende ruiters gezegd,
thans bijna uitsluitend als krijgsmansterm. (Men,
schrijve : ik heb ver van u af gezeten, in twee woorden); — (lets waarmede eene zitplsats gedekt of
overtrokken is) allengs doen afslijten, door er veel
of langdurig op to zitten : die stoeles zijn afgezeten;
— zijne straf afzitten, uitzitten.
AFZODEN, (zoodde af, heeft ,ifgezood), (een
grasveld) van den met gras begroeiden bovengrond
ontblooten door dien er bij zoden af to steken.
AFZOEKEN, (zocht af, heeft afgezicht), opzoeken
en achtereenvolgens wegnem.en; geheel en al doorzoeken. AFZOEKING, v.
AFZOENEN, (zoende af, heeft en is afgezoend),
(de herinn.ering aan eene kleine oneenigheid of
onaangename bejegening) door het geven van een
zoen uitwisschen ; — door een kus wader met zich
verzoenen : kom, zoen uw zusje af, en beloof haar
niet wader te plagen.
AFZOETEN, (zoette af, heeft afgezoet), (suik.)
het allengs starker maken van het zoetgehalte.
AFZONDEREN, (zonderde af, heeft afgezonderd),
afscheiden, verwijderen ; — alleen plaatsen; — een
eiland, van de wereld afgezonderd, zeer eenzaam gelegen; — iem. afgezonderd houden (van iem. of iets),
hem bij voortduring daarvan gescheiden doen blijven; — eenige oogenblikken, een uurtje afzonderen, aan een bijzonder oogmerk wijden- —
zich in een gezelschap van de meerderheid der
aanwezigen verwijderd houden: eenige jongelui hadden zich, van de dansenden afgezonderd en waren aan
het spel gegaan; — (fig.) zieh in den geest afzonderen, zijne aandacht aftrekken van 't gezelschap
waarin men zich bevindt, zoodat men zich in gedachten als 't ware alleen gevoelt.
AFZONDERING, v. (-en), het afzonderen, afscheiden ; — het afgezonderd zijn : wij leven hier
op dit eiland in een staat van afzondering; — zich
niet met anderen in betrekking stollen of de bestaande betrekking laten varen : in afzondering
zoekt hij zijn behoud: — in afzondering lever: (zijne
dagen doorbrengen ens ), buiten omgang met anderen
in stilts of eenzaamheid leven.
AFZONDERINGSWIJZE, v. (-n), de wijze waarop
men stoffen uit mengsels of chemische verbindingen
afscheidt.
AFZONDERLIJK, bn., bw. op zich zelf staande,
of in gedachte op zich zelf beschouwd, het tegenovergestelde van gezamenlijk ; — van andere soortgelijke zaken of personen onderscheiden door een
eigenaardig karakter, het tegenovergestelde van
algemeen ; — in de gelagkamer sat een vreemdeling
aan een afzonderli,k tafeltje. een tafeltje dat alleen
stond; — eene zitkamer met afzonderlijk slaapvertrek
gevraagd, daarvan gescheiden;
bw. (van plaats) op eene afzonderlijke plaats:
ik heb dat boompje in mijn twin afzonderlijk geplaatst;
bw. (van omstandigheid), zonder het bijzijn of
buiten het gezelsehap van anderen, alleen ;
—afzonderlijkvg(bond,re
enz.) sluiten,
buiten m.edewerking der bondgenooten; — iem
(of met iem.) afzonderlijk spreken, onder vier oogen;
— op zich self, alleen : eene bijzonderheid die de
kroniekschri3ver afzonderlijk vermeldt.
AFZOOMEN, (zoomde af, heeft afgezoomd),
(voorwerpen die gezoomd moeten worden) naar
behooren zoomen : zoom eerst dien zakdoek af.
1. AFZOUTEN, (zoutte af, heeft afgezouten),
(groenten, vleesch, visch, boter, hoiden enz.) geheel
en voldoende zouten.
2. AFZOUTEN, (zoutte af, heeft afgezouten), (in
Friesl. Gron. en 0 verijsel) (kinderen) in plaats van
geschenken een zakje zout in het korfje, bij den
schoen of den klomp leggen, die voor St.-Nicolaas
was neergezet en daardoor het kind to kennen

AFZUCHTEN.
geven, dat het te groot is om nog in de kinder-.
geschenken bij het St.-Nicolaasfeest to deelen, dat
St.- Nicolgas niet Langer rijdt, iem. met een mooi
praatje ajzouten, afschepen : hij liet zich niet afzouten.
AFZOUTING, v.
AFZUCHTEN, (zuchtte af, heeft en is afgezucht),
veel of diep zuchten : dat mmsch zit eeuwig te
pruilen en te zuchten; ze heeft in hoar Leven al wat
afgezucht; — zich afzuchten, zich afmatten door
overmaat van zuchten : moede en afgezucht.
AFZUIGEN, (zoog af, heeft afgezogen), door
zuigen losmaken en afscheiden; — (fig.) iem. het bloed
afzuigen, hem allengs van geld en goed berooven en
to gronde richten uit inhaligheid of schraapzucht:
vgl. iem. uitzuigen.
AFZUIGING, v. (-en), planter door afzuiging
vermenigvuldigen, bijzondere wijze van enten.
AFZWAAIEN, (zwaaide af, beeft en is afgezwaaid), met een zwaai afscheiden, afrukken,
afbreken ; — zich zwaaiend verwijderen, met eene
onvaste en slingerende beweging weggaan, (meest
van beschonkenen gezegd). AFZWAAIING, v.
AFZWAARDEN, (zwaardde af, heeft afgezwaard),
(gew.) van de bovenste grondlaag (zwaard) ontdoen.
AFZWALPEN, (zwalpte af, heeft en is afgezwalpt), (dicht.) (van stroomend water) zwalpend
afstroomen, met een golvenden stroom mar beneden
storten.
AFZWEEPEN, (zweepte af, heeft afgezweept),
(eon trekdier) zoolang en zoo hevig met de zweep
slaan, dat het dier niet meer voort kan ; —
(fig., dicht.) (van den wind gezegd) door heen en
weer zweepen losmaken en doen afvallen (bladeren,
takken), vgl. voort- en opzweepen.
AFZWEERDER, m. (-s). AFZWEERSTER,
v. (-5).
AFZWEETEN, (zweette af, heeft afgezweet),
wat (vri) wat heel wat) afzweeten, zeer veel zweeten.
AFZWEMMEN, (zwom af, heeft en is afgezwommen); den zwemtocht beginners : morgen is er
een zwemwedstrijd, hier zullen de mededingers afzwemmen; — stroomafwaarts zwemmen : hij is de
rivier tot aan de schipbrug afgezwommen; — zweromend afleggen : in hoeveel tijd zou een goed zwem,mer
dien of stand kunnen afzwemmen.
AFZWENDELEN, (zwendelde af, heeft afgezwendeld), iem. zijn geld of goed afzwendelen, door zwendelarij doen verliezen, hem afhandig waken.
1. AFZWEREN, (zwoer af heeft afgezworen),
onder eede verwerpen, door eene plechtige verklaring
verzaken, verloochenen : hij moest het heidendom
afzweren en zich laten doopen; — (een regeerend
vorst) bij plechtig en beeedigd besluit van de
regeering vervallen verklaren, hem de gehoorzaamheid opzeggen : in 1581 zwoegen de Nederlanders
den koning van Spanje af.
2. AFZWEREN, (zwoor af, is afgezworen), door
verzwering afvallen, verliezen: de nagel is afgezworen. AFZWERING, v.
AFZWERING. v. (-en), het onder eede of plechtig
verwerpen, verzaken of verloochenen van iets of
van iemand : de afzwering van Philips I I in 1581,
de plechtige handeling van de Algemeene Staten
der Vereenigde Nederlanden, waarbij zij den Boning
van Spanje van de heerschappij over daze gewesten
vervallen verklaard hebben; de afzwering van het
Edict.
AFZWERVEN, (zwierf af, is en heeft afgezworven), onwillekeurig zich van den rechten weg of
de juiste richting verwijderen, of van zijn gezelschap afwijken en daardeor aan het omdwalen
raken ; — (bijb.) van het pad der waarheid of
der deugd afwijken. AFZWERV1NG, v. (-en).
AFZWETSEN, (zwotste af, heeft afgezweept),
veel zwetsen
AFZWEVEN, (zweefde af, is afgezweefd), (dicht.)
zich zwevend verwijderen, (meest van geesten en
denkbeeldige gevleugelde wezens).
AFZWIEREN, (twierde af, is en heeft afgezwierd),
(Nan schaatsenrijders en dancers) zich- zwierend
verwijderen, met vlugge wending wegspoeden.
AFZWINGELEN, (zwingelde af, heeft atgezwinVan Dale, Handwoordenboek.
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geld), het zwingelen (van vlas, hennep) ten einde
brengen.
AFZWOEGEN, (zwoegde af, heeft en is afgezwoegd), wet (vrij wet, heel wat enz.) afzwoegen, veel
zwoegen, veel en langdurig zorg en moeite hebben :
die man heeft al wat afgezwoegd om zijne vrouw en
kinderen te onderiwuden; — met sterke inspanning
en moeilijken arbeid ten einde brengen, afmaken :
eindelijk was het vermoeiende work afgezwoegd.
AGA (Turksch), m. (-'s), hoer, opperste, bevelhebber : de aga van een legerkorps in Albania.
AGAAT, o. (my. agaten in de bet. van soorten
van agaat), een zeer hard gesteente, tot het kiezelof kwartsgeslacht behoorendp, bestaande uit een
mengsel van verschillende kwartssoorten; vooral
bekend om de schoone kleurschakeeringen, de sierlijke figuren waarmede het geteekend is, en zijne
geschiktheid om zich tot allerlei sieraden to laten
verwerken en to laten polijsten; — m. (agaten),
een Steen van agaat.
AGAATACHTIG, bn. bw. op agaat gelijkende .
AGAATGESTEENTE, o.; ...GLANS, m.
AGAATHOORN, ook ...HOREN, m. (-s, -en), de
schelp of het huisje van een geslacht van landslakken (achatina), in Afrika levende; aldus genoemd
om de kleurschakeering der schelp.
AGAATKLEUR, v. kleur van agaat; ...KLEURIG, bn. met eene agaatkleur.
AGAATMOER, v. het ruwe en leelijk gekleurde
omhulsel van het agaat.
AGAATMOLEN, m. (-s), molen voor het slij pen
en het bewerken van agaten.
AGAATNIER, v. (-en), niervormige agaatkogel.
AGAATPEER, v. (...peren), agaatpeerhoorn.
AGAATPEERHOORN, ook ...HOREN, m. (-s,
-en), peervormige hoorn met dwarslijnen en overlangsche bruin vlekken en andere kleurschakee ringen; de schelp van een weekdier (fasciolaria
tulipa), in de tropische zeeen levende.
AGAATROOS, v. (...rozen), eene soort van rozen
(rosy provincialis), ook Provence-roos geheeten.
AGAATSLAK, v. (-ken), eene soort van landslak
(achatina) in Afrika, wier huisje agaatkleurig is.
AGAATSLIJPER, m. (-s); ...SLIJPERIJ, v. (-en).
Zie AGAATMOLEN.
AGAATSTEEN, m. (-en), de agaat.
AGAATTIJGER, m. (-s), (w. g.) een boat paard.
AGAATUILTJE, o. (-s), eene soort van nachtvlinder (noctua meticulosa), met fraai geschakeerde
vleugels, t. w. roodachtig grijs, bruin en olijfgroen.
AGACEEREN, (agaceerde, heeft geagaceerd), iem.
zenuwachtig maken, in een staat van opwinding
brengen.
AGALLOCHEHOUT, o. paradijshout, het hout
van een kleinen boom in Oost-India.
AGALMATOLIET, m. (-en), beeldsteen, soort van
veldspaat, in China veel gebruikt voor beelden,
pagoden, enz., meestal Chineesche speksteen of
pagodiet genaamd.
AGAME, v. (-n), diktongige hagedis der keerkringslanden (agamiclae).
AGAMI, v. (-'s), trompetvogel, eene soort van
trapgans, in Zuid-Amerika voorkomende.
AGAMIE, v. ongehuwde staat, inz. de staat van
man en vrouw die ongehuwd, toch samenleven.
AGAMIST, m. (-en), ongehuwde, inz. oude vrijer.
AGAPEN, v. my. voor allen toegankelijke liefdemalen (bij de eerste christenen).
AGAR-AGAR, m. kleverige stof, door uitkoking
in water verkregen uit Indisch zeegras.
AGATEN, stoff. bn., uit agaat vervaardigd : een
agaten knikker; een mes met agaten heft; een stok met
agaten knop.
AGATHA, v. (-'s), meisjes- en vrouwennaana.
AGATISEEREN, (agatiseerde, is geagatiseerd),
in agaat veranderen.
AGAVE, v. (-n), eene op de aloe gelijkende
Amerikaansche plant : de Amerikaansche aloe.
AGEEREN, (ageerde, heeft geageerd), handelend
in rechten optreden tegen iem.; — tegen iemands
plannen ageeren, alles in het work stollen om die te
doen mislukken (meestal in het geheim); ook tegen
iem. ageeren.
6

AGENDA.
AGENDA, v. (-'s), aanteekenboek waarvan elke
bladzijde een datum heeft en waarin alles naar
tijdsorde vermeld wordt ; — lijst van hetgeen
te verrichten is in eene vergadering, punters van
beschrijving, dagorde.
AGENDE, v. (-n), kerkelijk voorschrift; handboek
voor den altaardienst.
AGENDEEREN, (agendeerde, heeft geagendeerd),
stukken agendeeren, op de agenda plaatsen.
AGENS„ o. (agentia), (scheik.) iets dat zelfstandig
werkt, het werkende middel, de werkende kracht.
AGENT, m. (-en), lasthebber, vertegenwoordiger;
een zaakgelastigde : een agent voor landverhuizers;
— (bij de politie) een dienaar der gemeente-politie.
AGENTESSE, v. (-n), zij die zich tegen eene
zekere provisie met den verkoop voor een handelshuis belast.
AGENTIRN, my. werkende middelen, inz. in
de scheikunde.
AGENT-MAJOOR, m. (agenten-majoor), in sommige gemeenten een rang bij de politie, e ders
brigadier en hoofdagent geheeten.
AGENTSCHAP, o. (-pen), de betrekking van
agent in de verschillende opvattingen des woords ;
— het kantoor van een agent.
AGENTUUR, v. (...turen), (in den handel) dit
kantoor heeft verschillende buitenlandsche agenturen,
vertegenwoordigt verschillende buitenlandsche firma's; — deze bakker heeft eene agentuur in granen,
verkoopt tegen provisie voor een ander granen.
1. AGGER, m. eene vrij sterke, doch kortstondige
rijzing van het zeewater gedurende den tijd van
de eb.
2. AGGER, m. (-s), gew. voor AVEGAAR
AGGLOMERAAT, v. (...aten), eene opeenhooping
zonder innerlijken samenhang.
AGGLOMERATIE, v. (-s), de uitwendige aanzetting of ophooping; samenklontering, opeenhooping
zonder innerlijken samenhang (van delfstoffen
enz.)
AGGLUTINATIE, v. samenkleving.
AGGREGAAT, o. vereeniging of ophooping van
niet scheikundig verbonden gelijk- of ongelijksoortige deelen tot een geheel.
AGGREGAATVRUCHT, v. (-en), eene vrucht uit
eene geheele bloeiwijze ontstaan, zooals de vijg,
annanas, katjes en kegels.
AGGREGATIE, v. opneming.
AGGREGATIETOESTAND, m. (-en), (nat.) van
den warmtegraad afhangende toestand eener stof,
als vast, vloeibaar of gasvormig.
AGGREGEEREN, (aggregeerde, heeft geaggregeerd), in een gezelschap, in een hoogen adelstand
of eene vereeniging opnemen, aan een legercorps
toevoegen.
AGIO, m. (handelsterm) het opgeld boven den
parikoers of den als regelmatig of normaal geschatten

Pits.

A GIORNO, als bij klaarlichten da; : eene verlichting a giorno, schitterende illuminate.
AGIOTAGE, v. kunstgrepen in den effectenhandel
om den koers der fondsen te doen rijzen of dalen;
speculate met effecten, beursspel; woekerhandel.
AGIOTEEREN, (agioteerde, heeft geagioteerd),
met opgeld wisselen; beursspel drijven.
AGIOTEUR, m. (-s), geldwisselaar; speculant in
effecten.
AGITATIE, v. (-5, ...ten), gemoedsbeweging; onrust, gisting, opstand, woeling; opstokerij.
AGITATO, bw. (muz.) woelig, snel.
AGITATOR, m. (-s), roervink, onruststoker,
volksmenner, woelgeest.
AGITEEREN, (agiteerde_ heeft geagiteerd), aandoen, verontrusten; spanning brengen; opruien,
aanzetten, aansporen.
AGLAJA, v. (myth.) de schitterende, naam van
de jongste der drie Gratien.
AGLAJA-VLINDER, m. -(s), eene soort van
vlinder (argymnis aglaja).
AGNATEN, m. my. naaste bloedverwanten van
vaderszijde (inz. bij vorsten).
AGNITIE, v. (...tien)., erkenning (van een aanspraak, oorkonde, akte, wissel).
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AGNOSCEEREN, (agnosceerde, heeft geagnosceerd), erkennen, toestemmen, voor geldig verklaren
(geschriften).
AGNOSTICISME, o. de inz. door ' Spencer en
Huxley ontwikkelde leer, dat wij de eerste oorzaak
der dingen (God, het absolute) niet kennen kennen,
dat ons wezen dus tot de wereld der verschijnselen
beperkt is.
AGNOSTICUS, m. (...ci), aanhanger van het
agnosticisme.
AGNOSTISCH, bn. bw. volgens de leer van het
agnosticisme.
AGNUS DEI, o. lam Gods; afbeelding van een
lam met kruisvaan; — de eerste woorden van een
gebed (of zangstuk) van de mis in de R.-K.
kerk; — muziek op die woorden gemaakt.
AGOETI, m. (-'s), een diertje (dacyprocta aguti)
in Z. Amerika, ook goudhaas geheeten.
AGONE, v. (-n), de lijn getrokken over plaatsen
met gelijke declinatie van de magneetnaald.
AGONIE, v. zieltoging, doodsstrijd; — (scherts.)
dicht ophanden zijnde vervaldag van een wissel.
AGORAPHOBIE, v. pleinvrees, verschijnsel bij
sommige zielszieken, die zonder geleide Beene vlakte,
geen plein by. durven oversteken.
AGRAFFE, v. (-n), een hack om een kleedingstuk
om den hals te doen sluiten : eene agraffe van diamanten.
AGRAMMATISME, o. onvermogen om de woorden
tot zinnen to verbinden (verschijnsel bij sommige
hersenstoornissen).
AGRAPHIE, v. onvermogen om de gedachten
schriftelijk uit te drukken (verschijnsel bij sommige
hersenstoornissen).
AGRARIRRS, m. my. de landbouwende partij; zij
die den landbouw willen beschermen en doen bloeien.
AGRARISCHE PARTIJ, v. politieke partij in
Duitschland, die voor den landbouw beschermende
rechten enz. wil hebben.
AGRARISCHE WETTEN, v. my. (Romeinsche
gesch.) akkerwetten, volgens welke alle landerijen
gelijkelijk moesten verdeeld worden,
AGREMENT, o. (-en), lint, boordsel tot het
opmaken van japonnen, tot het afzetten van bekleede stoelen enz. AGREMENTWERKER, m. (-s).
AGRESSIE, v. (-s), aanranding, aanval.
AGRESSIEF, bn. aanvallend : een agressief en
defensief verbond.
AGRICULTUUR, v. land-, akkerbouw.
AGRIMONIE, v. leverkruid, boelkenskruid : zekere plant (agrimonia eupatoria).
AGRIPPIJNSCH, bn. de agrippijnsche zwaan,
bijnaam . van Vondel, naar zijne geboorteplaats
Keulen (Colonia Agrippina).
AGRONOOM, m. (...nomen), ...NOMIST, m.
(-en), wetenschappelijk gevormd landbouwer, landhuishoudkundige.
AGROSTOGRAPHIE, v. beschrijving der grassoorten.
AGURK. Zie AUGURK.
AH, tusschenw. uitroep van verwondering, toorn,
ongeduld, smart enz.
AH, o. ('-s), een smartelijk cai! ontsnapte haar.
1. AHA, tusschenw. uiting van aangename verrassing, van blijde voldoening, lichten spot, speelsche ondeugendheid.
2. AHA, o. (-'s), zoodra hij zijn vriend zag, begroette
hij hem met een vroolijk aha !
AHASVERUS, m. naam van den Wandelenden
Jood.
AHORN, m. de benaming van een geslacht van
boomen (acer), meer gewoon eschdoorn geheeten;
— (-en), de benaming van een boom tot het geslacht
eschdoorn behoorende; een eschdoorn. Ahorntje, o.( -s).
AHORNBAST, m. (-en); ...BLAD, o. (-eren).
AHORNBOOM, m. (-en), ahorn, eschdoorn.
AHORNEN, stoff. bn. van het bout van den ahorn
gemaakt, uit ahornhout bestaande, ahornhouten :
een ahornen tafelblacl; een ahornen hamersteel.
AHORNHOUT, o. AHORNHOUTEN, stoff. bn.
AHORNLOOF, o.; ...SCHORS, v.: ...SOORT, v.
(-en); ...SUIKER, v. sulker nit bet sap van den
suikerahorn bereid.

AHRIMAN.
AHRIMAN, m. (myth.) God des kwaads en der
duisternis, volgens de leer van Zoroaster.
1. AI, tusschenw. uiting van smart en verdriet, inz.
van pijn, enz. !
2. AI, o, (-'s); dat kleinzeerige „ai !" van zoo'n
grooten keret is niet uit te staan.
3. AI (ook AAI geschreven), m. (-'s), zoogdier
uit de orde der tandeloozen; de erieteenige luiaard
(bradypus tridactylus) bewoont Brazilie.
AIDE-DE-CAMP, m. (-s-de-camp), adjudant (te
velde), generaal-adjudant.
AIGRETTE, v. (-s), reigerkuif; — kuifachtige
tool van diamanten; — pluimpje op dameshoeden; —
haarkuif bij plantenzaden.
AILANTHUSVLINDER, m. (-s), vlinder tot de
familie der nachtpauwoogen behoorende, in China
en Japan als zijderups gekweekt.
AIR, o. (-s), gelaatsvoorkomen, uiterlijk, houding :
zich het air geven van, den schijn aannemen van; —
(muz.) aria.
AIS, v. (muz.) naam der noot welke een halven
toon hooger is dan a, ook a-kruis geheeten.
AISIS, v. (muz.) naam der noot, welke een
heelen toon hooger is dan a, ook a-dubbelkruis
geheeten•
AJAKKES, AJAKKERT, AJAKKIE, AJASZES
(ook AJASSES geschreven), tusschenw. uitroep
van tegenzin, afkeer of walging, in de Platte yolksspraak.
AJER-BLANDA, (Ind.) mineraalwater of sodawater.
AJER-IJS, o. (Ind.) ijswater.
AJOUR, bn. en bw. doorschijnend, doorzichtig,
opengewerkt; — (bouwk.) open, doorzichtig; —
goed voor kinderjurkjes, blouses enz. dat opengewerkt is.
AJOURNEEREN, (ajourneerde, heeft geajourneerd), uitstellen, verdagen, aanhouden tot.
AJUIN, m. (-en), als voorwerpsnaam : de bol
van de bekende en veelvuldig gekweekte plant,
look (allium), tot de familie der Leliên behoorende;
hetzelfde als ui, in gewestelijke spraak ook siepel
geheeten; de plant zelve die de ajuinen of uien
oplevert; —, v. als stofnaam : eene hoeveelheid
ajuinen of uien als spijs beschouwd; — (Zuidn.)
domkop.
AJUINACHTIG, bn. (-er, -st), lijkende op ajuin.
AJUINBED, o. (-den); ...BLAD, o. (bladeren);
...BOL. m. (-len); ...BOUW, m.; ...LOOF, o.
AJUINLUCHT, v. de onaangename lucht der
ajuinen; ...PLANT, v. (-en); ...ZAAD, o.
AJUSTAGE, zie ADJUSTAGE.
AKADEMIELID, o. (...leden); ...VERGADERING, v. (-en), lid, vergadering van de Koninklijke
Akademie te Amsterdam. Zie • ACADEMIE. (Deze
woorden worden meestal met eene k geschreven).
AKANT, m. (-en), Zuideuropeesche plant, (acant hus),
ook berenklauw geheeten; ...BLAD,
o. (...eren); ...PLANT, v. (-en); ...WORTEL,
m. ( -s).
AKEFIETJE, 0. (-8), (gemeenz.) eene onaangename taak, boodschap, opdracht, een lastig werk,
dat men ongaarne of met weerzin verricht : 't ik
een leelijk, een naar (iron. een mooi, pleizierig)
akefietje; — kleinigheid : 't is maar een akeftetje;
een akeftetje van iem. te vorderen hebben.
AKELEI, AKOLEI, v. (-en), sierplant, (aquileja)
tot de familie der ranonkelachtigen of boterbloemigen behoorende, ook bekend als pantoffeltje,
klokbloem.
AKELIG, bn. en bw. wat de zintuigen onaangenaam aandoet, (sterker dan) naar: een akelige
smaak, lucht; een akelig drankje; — een akelig
gezicht, spook, afzichtelijk, pijnlijk om te zien ;
— eene akelige kamer, somber; — een akelige
nacht, vrees aanjagend; — een akelig back, vol
huiveringwekkende bijzonderheden, onaangenaam
om te lezen; — akelig weer, ruw, onstuimig; — een
akelig gezelschap, verblijf, vervelend; — 't is akelig
met je, treurig gesteld; — een akelige jongen, vervelend; — een akelig wezen, iem. die afkeer opwekt, een onaangenamen indruk maakt; — wanstaltig, zeer leelijk.
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AKKERMAAL.
AKELIGHEID, v. (...heden), de hoedanigheid
van akelig; — lets dat akelig is : de wereld is vol
akeligheden; howl op met die akeligheden; — Beheldwoord : ga weg, akeligheid.
AKEN, stad in de Rijnprovincie; — Keulen en
Aken zijn niet op eft dag gebouwd, een groot
werk eischt tijd en geduld; — van Aken tot Paschen, nergens, nooit, in 't geheel niet.
AKENAAR, m. (-s), bewoner van Aken.
AKENSCH, bn. van, uit Aken.
1. AKER, m. (-s), (gew.) vrucht van den eik, eikel;
AKERBOOM, ,m. (-en); ...VARKEN, o. (-s);
...SPEK. o. Zie EIKELSPEK enz. Akertje, o. (-s).
2. AKER, m. (-s), metalen emmertje dat, aan een
ketting of touw bevestigd, dient om water te putten; — emmer. Akertje, o. (-s).
AKKER, m. (-s), stuk bouwland; een gedeelte van
een stuk bouw- of weiland dat tusschen twee voren
of greppels ligt : een land op breede akkers ploegen;
— (spr.) hij laat Gods water over Gods akker loopen,
laat de zaken haar gang gaan, trekt zich van de
zaken niets aan; — berouw is geene plant die op
zijn akker groeit, berouw bezit hij niet; — dit is
nog een onontgonnen akker, dit gebied (eener wetenschap) is nog weinig bewerkt; — (dicht.) Gods
akker, 's Heeren akker, de akker der dooden, het
kerkhof.
AKKERAARDE, v. (gewoonlijk tuinaarde, humus
geheeten) de bovenste, met organische stollen vermengde aardlaag.
AKKERARBEID, m. arbeid op den akker.
AKKERBOTERBLOEM, v. (-en), soort van
boterbloem (ranunculus arvensis), op bouwland
groeiend, ook bekend als akkerhanevoet en kroonranonkel.
AKKERBOUW, m. het bewerken van het bouw-

land; het bedrijf van den landbouwer (dichterlijker
dan landbouw); ...GEREEDSCHAP, o.
AKKERBREM, v. zekere vlinderbloemige plant
(genista tinctoria).
AKKERCIJNS, rn. (...cijnzen), korentiend; ...DIS TEL, in. akkerbrem; ...EEREPRIJS, v. soort van
het geslacht Veronica (veronica agrestis), ook
blauwbloempje, veldeereprijs en vogeldarm geheeten.
AKKERGANS, v. (...zen), verscheidenheid van
de rietgans, bijna even groot als de wilde Bans
(anser arvensis).
AKKERGEELSTER, v. eene plant (gagea arvensis), ook geelster en kleine vogelmelk genaamd.
AKKERGEREEDSCHAP, o. (-pen); ...GEWAS,
o. (-sen); ...GROND, m. (-en).
AKKERHOORNBLOEM, v. (-en), een veldbloempje (cerastium arvense), ook akkermanskruid, gemeene
oogentroost en pispotjes genoemd.
AKKERKAMILLE, v. onkruid op zandgrond
in het bouwland, (anthemis arvensis), ook wilde
kamille genaamd.
AKKERKERS, v. eene kruisbloemige plant,
(nasturtium silvestre), ook waterkers en bosch,waterkers geheeten.
AKKERKLAVER, v. gew. benaming voor de
roode klaver (trifolium pratense). AKKERKLIS, v.
(-sen), stekelige vrucht van het heggedoornzaad,
eene schermbloemige plant; deze plant zelve (torilis
anthriscus).
AKKERKLOKJE, v. een plantje (campanulla
rapunculoides), ook duivelsnaaigaren en raponsje
genaamd.
AKKERKOOL, v. eene kruisbloemige plant
(kzpsana communis), ook graskool, wilde kool, zurijnensla en hazensla geheeten.
AKKERKROMHALS, v. een algemeen voorkomend onkruid, tot de familie der ruwbladigen
behoorende (anchusa arvensis), ook kleine of wilde
ossetong genaamd.
AKKERKRUID, o. benaming voor de duivenkervel (fumaria officinalis), ook voor de adelaarsvaren.
AKKERLAND, o. (-en), land dat als akker gebruikt wordt.
AKKERLEEUWERIK, m. (-en), de gewone
leeuwerik (linaria arvensis).
AKKERMAAL, o. (oudt.) heg die tot afscheiding
diende.

AKKERMAALSBOSCH.
AKKERMAALSBOSCH, o. (...bosschen), bosch
van akkermaalshout; ..,EEK, v. afgeschilde schors
van jong eiken hakhout, als looistof gebruikt;
...HOUT, o. eiken hakhout.
AKKERMAALSLOT, o. (-en), spruit, takje van
akkermaalshout; ook collectief gebruikt.
AKKERMAN, m. (...lieden, ...lui), landbouwer.
AKKERMANNETJE, o. (-s), (gew.) kwikstaartje;
het geel akkermannetje, het gele kwikstaartje (bnt,,dytes flavus), het witte akkermannetje, het witte
•
kwikstaartje (motacilla alba).
AKKERMANSKRUID, o. akkerhoornbloem;
...MELKDISTEL, v. een plantje (sonchus arvensis),
ook melkdistel en zeugdistel geheeten; ...MODS, o.
akkerkool.
AKKERMUIS, v. (...muizen), zeker knaagdie r
(mus agrarius), ook brandmuis genaamd.
AKKERMUIZENOOR, v. of o. (-en), soort van
vergeet-mij-nietje (myosotis arvensis); ...MUNT, v.
lipbloemige plant, veldmunt; ...NOOT, v. aardaker;
...PAARDENSTAART, m. of v. (-en), zekere
bedektbloeiende plant (equisetum arvense), ook
akkerpest, kattestaart en hermoes geheeten; ...PLEI,
v. eene lipbloemige plant (mentha pulegium);
...ROOD, o. gew. benaming voor blauw walstroo
(sherardia arvensis); ...SCHERM, o. een plantje
(ammi majus).
AKKERSCHORS, v. schors van akkermaalshout.
AKKERSLA, v. gew. benaming voor veldsla
(valerianella).
AKKERSLEEP, ...SLEEPER, m. (...sleepen,
...sleepers), landbouwwerktuig waarmee de akker
vlak gemaakt wordt.
AKEERTUIG, o. (w. g.) landbouwwerktuigen.
AKKERVELD, o. (-en), (dicht.) bouwland.
AKKERVERDEELING, v. (-en).; ...VOOR, v.
(...voren).
AKKERVIOOLTJE, o. (-s), gew. benaming voor
het driekleurig viooltje (viola tricolor); ...VLAM, v.
gew. benaming voor • de bolderik (agrostemma);
...VOSSESTAART, m. of v. ander* iiaam voor
duist (alopecurus agrestis).
AKKERVRUCHT, v. (-en), vrucht die op den
akker groeit.
AKKERWERK, o. arbeid van den landbouwer
op den akker.
AKKERWESP, v. (-en), soort van graafwesp
(vespa arvensis).
AKKERWET, v. (-ten), eene wet (bij de Romeinen), die bepaalde, dat veroverde landerijen onder
de burgers of de soldaten verdeeld rnoesten
worden.
AKKERWINDE, v. zekere slingerplant, (convolvulus arvensis), ook als klokjeswinde, slingerroos
enz. bekend.
AKKERWOELMUIS, v. (...zen), een ondergeslacht der woelmuizen (agricola).
1. AKKOORD, ook ACCOORD, o. (-en), overeenkomst, schikking, vergelijk, verdtag : een akkoord
maken, aangaan, sluiten; schikking tusschen
schuldeischer en schuldenaar; — (gemeenz.) het op
een akkoordje gooien, eene schikking treffen door van
weerskanten iets toe to geven; — (Zuidn ) tot
akkoord komen, brengen, het eens worden, doen
worden;
(muz.) samenklank van drie of meer tonen, op
het oor een aangenamen indruk makend; — samenklinken van tonen in 't algemeen.
2. AKKOORD, bn. de rekening is akkoord, zooals
zij behoort to zijn, juist; — akkoord bevinden, in orde
bevinden; — met iets akkoord gaan, het er mee
eens zijn.
AKKOORDENLEER, v. (muz.) de leer der
akkoorden.
AKOLEI, zie AKELEI.
AKONIET, v. (-en), zeer vergiftige, ranonkelachtige plant (aconitum), ook stormhoed, monnikskap
(blauw), en wolfswortel (geel) genaamd; het akoniet,
vergif uit deze plant bereid. Ook ACONIET.
AKONIETJE, o. (-s), volksnaarn voor de winterakoniet (eranthis htemalis), ook lentebloem en kleine
of gele wolfswortel geheeten,.
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ALARMKREET.
AKROPOLIS, v. eene op een heuvel gebouwde
burcht of citadel bij de Grieksche steden.,
AKS, AAKS, AAKSE, AKST, AXT, v. (-en),
groote bijl; als voormalig strijdwapen aan 't boveneinde van eene scherpe punt voorzien, ook
kliigsakst, strijdakst geheeten.
AKTE, v. (-n), hoofddeel van een tooneelstuk,
een treurspel in eiv akten;
schriftelijk bewijsstuk, door een openbaar ambtenaar of een bevoegd gezag opgemaakt eene
akte van geboorte, overlijden; — aktevan bekwaamheid,
getuigschrift waarbij iem. na afgelegd examen gerechtigd wordt onderwijs to geven; — eene akte
passeeren, verlijden, door een notaris laten opmaken; — (fig.) ik neem akte van wat gij daar zegt,
ik zal 't in mijn oor knoopen.
AKTE-EXAMEN, o. (-s), examen ter verkrijging
eener akte van bekwaam.heid als onderwijzer(es).
AKTENREGISTER, o. (-s), openbare logger,
waarin koopakten worden bijgeschreven; ...SCHRIJ VER, m. (-s); ...SCHRIFT, o. grootschrift.
1. AL, onbep. hoofdtelw., bijvoegl. en zelfst.;
— al den dag, den ganschen dag; — hij doet al zijn
best, zijn uiterste best; — al zijn levee, uitroep
van verwondering;
de geheele hoeveelheid aanduidend, voor collectieven : al het vee,
2. AL, o. alles wat bestaat : de Heer die 't Al uit
't ledig Niet deed worden; — dat kind is zijn al
(gewoonlijk: zijn alles).
3. AL, bw. versterking van een bw. van graad :
dat is al een heel raar geval; — al wel, zeer wel;
zeer, in to hooge mate : dat bad was me
—alte,o
al te frisch;
reeds : daar is de man al; dat is al oud nieuws; —
voortdurend, gedurig : ze zit al maar te breien;
—(Zuidn.)
't Zekkers is al, is op.
4. AL, voegw. ofschoon, hoewel.
5. AL, voorz. (Zuidn.) a/ de weide gaan, langs,
door; — al strate loopen, over straat.
ALAAM, o. (Zuidn.) gereedschap; —BAK, m.
(-ken); —ZAK, m. (-ken).
ALAAN, bw. (gemeenz.) ik moet alaan diezelfde
klachten aanhooren, voortdurend, altijd aan.
ALAMBIEK, v. (-en), distilleerkolf.
ALANG-ALANG, v. (Ind.) reuzengrassoort (imclerata arundinacea), met ruim M. hoogen
halm.
ALANT, m. samengesteldbloem.ige plant (inula
helenium) met een vleezigen, vertakten, storkriekenden wortel.
ALANTSBIER, o., ...WIJN, m. bier, wijn op
alantswortel getrokken, als maagversterkend middel; ...OLIE, v. olie uit alantswortel getrokken;
...WORTEL, m. (-s), bittere, geneeskrachtige
wortel van den alant; ook vr. voor de plant zelve.
Samenst. ook zonder s.
ALARM, o. (-en), kreet of signaal om de troepen
in de wapenen to roepen bij nadering des vijands,
om bij watersnood, brand enz. de belanghebbenden
van 't gevaar to verwittigen ; — getier, geraas :
maak niet zoo'p, helsch alarm !
ALARMBLAZER, m. (-s), trompetter die alarm
blaast; — (fig.) opruier, onrustzaaier, verspreider
van verontrustende tijdingen.
ALARMEEREN, (alarmeerde, heeft gealarmeerd),
door alarm kleppen samenroepen : de brandweer
alarmeeren, door middel van eene brandschel oproepen; de troepen alarmeeren, sam.enroepen, te
wapen roepen.
ALARMFLUIT, v. (-en), fluit waarmee alarm
geblazen wordt: inrichting aan een stoomketel,
waardoor een fluitend geluid wordt voortgebracht,
als 't water in den ketel to laag staat.
ALARMGEKLEP, o.; ...GESCHREI, o.
ALARMIST, m. (-en). Zie ALARMBLAZER.
ALARMKANON, o. (-nen), kanon waarmee een
alarmsignaal wordt gegeven.
ALARMKLOK, v. (-ken), (fig.) de alarmklok
luiden, kleppert, onrust, schrik in de gemoederen
wekken.
ALARMKREET, m. (...kreten), (fig.) den alarmkreet aanheffen, de alarmklok luiden.

ALARMOEFENING.
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ALARMOEFENING, v. (-en), (krijgsw.) oefening
om bij alarm spoedig gereed to zijn.
ALARMPEIL, o. noodpeil; hoog peil der rivieren,
waarbij watersnood dreigt.
ALARMS CHOT, o. (-en); ...SEIN, o. (-en);
...SIGNAAL, o. (...signalers).
ALARMSTANG, v. (-en), (krijgsw.) hooge stang
waaraan men bij naderend gevaar lichtsignalen
bevestigt.
ALARMTEEKEN, o. (-en, -s); ...TOESTEL, o.
(-len) ...TOETER, m. (-s), hoorn om daarop alarm
to blazen, agentenfluitje; ...TOON,• m. (...tonen);
...TROM, v. (-men); ...TROMPET, v. (-ten);
...VERSPREIDER, na.: (-a) ; ...VLOTTER, m. (-s).
1. ALBAST, o. zachte, schilferige gipssoort, soort
van zwavelzure kalk, bros, zuiver wit, .min of meer
doorschijnend, soms geaderd ; — (fig en clicht.)
't zuiver blank° en doorschijnende der huid, van
,
vrouwen. ALBASTACHTIG, bn.
2. ALBAST, m. (-en), albasten of marmeren
knikker, ook albas, allebas, ba.'sje genoemd.
ALBASTEN, bn. van albast; — (fig.) zuiver blank
en doorschijnend : albasten voorhoofd. '
ALBA STERFLESCH, v. (bijb.) fiesch van albast,
ter bewaring van zalf of reukwater.
ALBASTGLAS, o. eene ondoorschijnende glassoort, ook melkglas, opaalglas en rijstglas genaamd.
ALBASTGR OEVE, v. (-n).
ALBASTPAPIER, o. voor visitekaartjes, enz.
ALBATROS, m. (-sen), reusachtige meeuw
(diomedea exulans), ook stormrogel en Kaapsche
hamel genoemd.
ALBE, v. (-n), 't witte miskleed, koorhemd der
Kath. priesters.
ALBED IL, ...BEDRIL, m. en v. (-len), iem. die
alles bedilt, op alles aanmerking maakt, ook bedilal.
ALBEGRIP, o. (dicht.) allesomvattend geheel :
't albegrip der schoonheid is de vrouw.
ALBEHEERSCHEND, bn. die of dat alles beheerscht; de albeheerschende staatkunde.
ALBEHOEDER, m. die alles behoedt; dicht.
naam voor het Opperwezen. ALGEBIEDER,
ALZEGENAAR, enz. enz.
ALBEKEND, bn. (dicht.) alom bekend, zeer
bekend.
ALBESTUUR, o. (dicht.) 't opperbestuur van
God; God zelf. ALBESTUURDER, m. (-s). ALBEWIND, o.
ALBIKOOR, m. (...koren), soort van makreel
(thynnus peliimys), ook boniet geheeten.
ALBINISME, o. ontbreken der pigmentkleurstof.
ALBINO, m. en v. (-'s), iem. zonder pigmentkleurstof en daardoor met matbleeke huid, wit haar
en roode oogen. Ook van dieren gebezigd.
ALBION, o. de oudste naam van Schotland, later
de naam voor Engeland.
ALBIONMETAAL, o. lood met eene dunne laag
tin.
ALBIS, (van een boek) in albis, in losse vellen.
ALBOID, o. vernikkeld brittanniametaal.
ALBOLIET, o. cement voornamelijk uit kiezel
en magnesia bestaande.
ALBUM, o. (-s), boek met wit papier of omslag
met losse blaadjes, bestemd om versjes, teekeningen
enz. tot aandenken aan vrienden to verzamelen;
— boek om portretten, postzegels, prentkaarten
enz. to verzamelen; — verzameling van naamteekeningen (vooral bij een geschenk). ALBUMBLAD, o. (-en); ...STANDAARD. m. (-s, -en):
...VERS, o. (...verzen).
ALBUMINATEN, my. (scheik.) eiwitverbindingen.
ALBUMINE, v. eiwitstof. ALBUMINE-FABRIEK, v. (-en), ter bereiding van albumin uit wei.
ALBUMINEPAPIER, o. papier met albumin
overtrokken, vooral in gebruik bij de fotografie.
ALCALDE, m. (-n), schout, rechter in Spanje.
ALCALI, ALKALI, o. loogzout. ALKALItN,
my . kaliloog, natronloog ALCALIMETER, m.
(-8), werktuig ter bepaling van het alcaligehalte
van potasch en soda. ALCALISCH, bn.; — ALCA.
LOME, o. ( -n), groep van plantaardige bases waartoe o. a. kinine, strychnine, atropine behooren.
ALCALISATIE, v. bereiding van loogzout.

ALGADER,
ALCALISEEREN, o. uitloogen.
ALCARRAZA, v. (-'s), niet verglaasde garden
krilik, inz. in Spanje.
ALCHIMIE, ALCHEMIE, v. gewaande wetenschap die zich ten, doel stelde, onedele metalen in
edele om to zetten en eon levenselixir to bereiden.
ALCHIMIST, m. (-en). ALCHIMISTERIJ, v.
ALCHIMISTISCH, bn.
ALCOHOL, ALKOHOL, m. (scheik.) gezuiverde
wijngeest, bestaande uit koolstof, waterstof en
zuurstof; — eene reeks van daarnaee verwante
stoffen; — (gemeenz.) geestrijke drank, vooral
jenever.
ALCOHOLBEREIDING, v.; ..,GEBRUIK, o.
gebruik van alcoholische dranken.
ALCOHOLHOUDEND, bn. alcohol bevattend.
ALCOHOLICA, my. alcoholische dranken.
ALCOHOLIS CH, bn. alcohol bevattend ; aan
alcoholische dranken verslaafd.
ALCOHOLISEEREN, (alcoholiseerde, heeft gealcoholiseerd), wijngeest van water bevrijden; —
alcehol bij eene vloeistof voegen; inz. bij het versnijden van wijn.
ALCOHOLISME, o. ziekelijke verslaafdheid aan
alcoholische dranken, drankzucht : de vloek van het
alcoholisme.
ALCOHOLIST, m. (-en), iem. die aan alcohol
verslaafd is.
ALCOHOLMETER, m. (-s), areometer om het
alcoholprocent to bepalen.
ALCOHOLMISBRUIK, o.; ...PREPARAAT, o.
(...raten); ...PROCENT, o.
ALCOHOLSERUM, o. serum tegen het alcoholisme.
ALCOHOLVERBAND, o. (-en), een met alcohol
gedrenkt verband.
AL COHOLVERGIFTIGING, v.; ...V RAA GSTUK,
o. de vraag hoe het alcoholisme to bestrijden;
...VRIJ, bn. geen alcohol bevattend ; ...WEGER,
m. areometer ter bepaling van het alcoholprocent.
ALDAAR, bw. deftiger dan daar.
ALDERM A N, m. (aldermen), overheidspersoon in
Engeleohe, Ett.,eden.
ALDOOR, bw. voortdurend.
ALDOORDRINGEND, bn. alles doordringend.
ALDRA, bw. reeds spoedig, (deftiger dan weldra).
ALDUS, bw. versterking van dus, op doze wijze.
ALE, v. Engelsoh bier uit tarwemout bereid; de
beste soort is pale-ale.
ALEENHEID, v. (dicht.) volkomeii eenheid.
ALEER, (voegw.) (nadrukkelijker en deftiger
dan) eer.
ALEIDA, v. (-'s), meisjes- en vrouwennaam.
ALEMBICUS, ALEMBIEK, m. (...bieken), (veroud.) distilleerheim.
ALEPPO-INKT, m. beste inktsoort bereid uit
Oostersche of Aleppische galnoten.
ALEVEL, bw. (gew.) niettemin, echter, toch.
ALEXANDRIJN, na. (-en), vers van 6 jamben,
met afwisselende mannelijke en vrouwelijke rijmen.
ALEXANDRIJNSCHE VERZEN, verzen •in alexandrijnen geschreven.
ALEXIE, v. onvermogen om to kunnen lezen,
geYolg van verschillende hersenaandoeningen.
ALF, to. (alven), zekere geesten in de Germ.
mythologie (vgl. elf); (in 't latere bijgeloof) booze
geest.
ALFENIDE, o. een zilverachtig metaal; eene
legeering van 2°A, zilver, 50°/. koper, 30°A, zink,
10°A, nikkel en ijzer.
ALFHEIM, o. (myth.) de hemelsche stad, het
verblijf van god Frey.
ALFOEREN, m. mv. minachtonde naam door
de strandbewoners van Celebes, de Molukken, em.
aan de binnenlanders gegeven. ongeveer met dorper, boerenkinkel en heiden gelijkstaande.
ALFOERS CH, bn. Alfoersche gebruiken.
ALFRANK, v. plant van de fam. der Nachtschaden, gewoonlijk bitterzoet geheeten (solanum
dulcamara), ook klimmencle nachtschade, wilde aardappel, wild zoethout, elfrank en alfsrank genoemd.
ALGADER, bw. (deftige vorm voor) allegaar, alle
to zamen.

ALGAUW.
ALGAUW, bw. (Zuidn.) haastig, spoedig.
ALGE, v. (-n), (plantk.) zeegras, zeewier.
ALGEBIED, o. gebied over alles, vgl. albestuur.
ALGEBRA, v. stelkunde; — (fig.) dat is algebra
voor mij, daar begrijp ik niets van.
ALGEBRA/SOH, bn. eene algebraische formule,
formule uit de algebra.
ALGEBRA/ST, m. (-en), stelkunstenaar, iem.
die knap in de algebra is.
ALGEEST, m. (dicht. en wijsg.) de geest van het
Heelal, in tegenstelling van de stof (de alstof).
ALGEHEEL, bn. (versterking van) geheel, volledig.
ALGELIJK, bw. (Zuidn.) toch, niettemin.
1. ALGEMEEN, bn. het tegenovergestelde van
bijzonder, allen of alles betreffende; — algemeen
stemrecht, het recht van alle staatsburgers om
mede to stemmen; — algemeene geschiedenis, geschiedenis van alle volken der aarde.
2. ALGEMEEN, bw. men vlagde algemeen, ieder
vlagde; — het is algemeen bekend, bij ieder.
3. ALGEMEEN, o. de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen; over 't algemeen, meestentijds.
ALGEMEENHEID, v. hoedanigheid van algemeen
in de verschillende beteekenissen; —, (...heden),
algemeene, vage beschouwingen, gezegden : hij
maakt er zich met algemeenheden af.
ALGE, v. (-n), (plantk.) zeegras, zeewier; de
algen, algemeene naam voor de wieren.
ALGENADIG, bn. (dicht.) algenadig God, eindeloos
in genade.
ALGENOEGZAAM, bn. en bw. (dicht.) volkomen
toereikend om alle behoeften to bevredigen.
ALGENOEGZAAMHEID, v. de hoedanigheid van
algenoegzaam.
ALGERIJN, m. ( -en), bewoner van Algiers.
ALGERIJNSCH, bn. de Algerijnsche zeeroovers.
ALGEWELD, o. (dicht.) alles overweldigende,
onweerstaanbare macht.
ALGEWELDENAAR, m. (-s of ...enaren), (dicht.)
alles overweldigende dwingeland.
ALGIERS, o. staat en stad op de noordkust van
Afrika.
ALGODENDOM, o. (gewoonlijk) pantheisme.
ALGODERIJ, v. (Zuidn.) pantheisme (alleen als
schimpwoord gebruikt). AL GODIST, m. (-en),
pantheist.
ALGOED, bn. volmaakt good, onuitputtelijk in
liefde (attribuut der Godheid). ALGOEDE, m. God.
ALGOEDE, v. plant (chenopodium bonus Henricus) van de familie der Melden.
ALGOEDERTIEREN, bn. volmaakt goedertieren :
de Alooedertierene, God.
ALGOEDHEID, v. volmaakte, eindelooze goedheld, als attribuut der Godheid; (dicht.) de Algoede.
ALGUAZIL, m. ambtenaar der politie in Spanje.
ALHAAST, bw. weldra.
ALHAMBRA, o. (eig. het roode huffs) paleis en
vesting der Moorsche koningen to Granada.
ALHEILIG, bn. alheilig God, volmaakt heilig.
ALHEILIGE, M. God. ALHEILIGHEID, v.
ALHIER, bw. (versterking van) bier.
ALHOEWEL, voegw. (minder gebruikelijk dan)
hoewel, ofschoon, hoezeer, (zie aldaar).
ALHOOG, bn. eindeloos hoog, boven alles verheven.
ALHOOGE, in. (slechts van God gezegd).
1. ALIAS, bw. (scherts.) anders gezegd, ook wel
genaam.d : de heer J. H. Bruis, alias Buikje.
2. ALIAS, m. (-son), schertsende bijnaam ;
—enwodrlijkas,
een rare snuiter.
ALIBI, o. (-'s), (recht.) zijn alibi bewijzen, bewijzen, dat men zich tijdens het plegen der misdaad
elders bevonden heeft en dus onschuldig is.
ALIENABEL, bn. vervreemdbaar : alienabele
goederen.
ALIENATIE, v. (...ien), vervreenading; verstandsverbijstering.
ALIENEEREN, (aliêneerde, heeft gealieneerd),
vervreem.den; — hij is gealieneerd, krankzinnig.
ALIGNEEREN, (aligneerde, heeft gealigneerd),
volgens eene rechte lijn afmeten, plaatsen : de
troepen aligneeren.
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ALLEENSPRAAK.
ALIGNEMENT, o. richtingslijn, rooilijn.
ALIKAS, m. (-son), fraaje albasten of wit marmoron knikker.
ALIKRUIK, v. (-en), soort van eetbare zeeslak
(litorina); — (fig.) een alikruik van een ventje, een
kort, dik (vaak krom) ventje.
ALIMENTATIE, v. (w. g.) voeding, verzorging,
onderhoud; geldsom daarvoor.
ALIMENTEEREN, (alimenteerde, heeft gealimenteerd), (w. g.) voeden, onderhouden.
ALINEA, v. (-'s), gedeelte van een geschreven of
gedrukt stuk, van een nieuwen regel tot een nieuwen
regel, lid.
ALIZARINE, v. roode kleurstof uit den meekrapwortel.
ALIZARINE-INKT, m. een groenachtig blauwe
schrijf- en copieerinkt.
ALK, v. (-en), geslacht van zwemvogels (alcinae)
in noordelijke zeeen.
1. ALKALI, v. (plantk.) loogkruid (salsola kali),
ook gemeen loogkruid, kali en Russische distel
genoemd.
2. ALKALI, o. zie ALKALI.
ALKANNA, v. altijd groen Indisch boompje
(alcanna tinctoria). ALKANNEWORTEL, m.
bruinrood van kleur.
ALKERMES, zie BERMES.
ALKOHOL, m. zie ALCOHOL.
ALKOOF, v. (alkoven), een klein vertrekje, in
eene grootere kamer uitkomende, meestal tot slaapplaats ingericht, ook ALKOVE.
ALKORAN, m. (gewoonlijk) koran, heilig book
der Mohammedanen.
ALLAH, m. naam van den God der Mohammedanen.
ALLE. Zie AL.
ALLEBEIDE, ALLEBEI, hoofdtelw. beide, 't een
zoowel als 't ander : ik heb die boeken allebei gelezen.
ALLEDAAGSCH, bn. (-er, -t, meest omschreven),
alledaagsche koorts, die zich dagelijks herhaalt; —
zeer gewoon, niet merkwaardig, zich door niets
onderscheidende, niet uitmuntend (geringschattend
gezegd) : een alledaagsch dichter.
ALLEDAAGSCHHEID, v. hoedanigheid van alledaagsch, gewoonheid, onbeduidendheid.
ALLEE, v. (-en), lawn, breede weg tusschen twee
rijen boomen.
1. ALLEEN, bn. (praedic.), zonder gezelschap : ik
zat wren tang alleen: — zonder getuigen : ik wilde
u alleen spreken; — zonder steun of hulp : de
Vader heeft mij niet alleen gelaten; —
zonder hulp : dit werk heb ik alleen uitgevoerd; —
uitsluitend : God alleen is goed.
2. ALLEEN, bw. uitsluitend, slechts, enkel: fangs
dezen weg alleen kunt gij er komen.
ALLEENBLIJVEN, (bleef alleen, is alleengebleven). Zie ALLEEN.
ALLEENHANDEL, m. monopolie, recht tot
verkoop van eenig artikel met uitsluiting van modedingers.
ALLEENHEERSCHAPPIJ, v. volstrekte hoerschappij, onbeperkte oppermacht. ALLEENHEERSCHEND, bn.
ALLgENHEERSCHER, m. (-s), een vorst die in
zijn gebied met onbeperkte oppermacht regeert :
de Czaar is de alleenheerscher der Russen; despoot; —
ook (fig.); ...HEERSCHERES, v. (-son); ...HEERSCHING. v.
ALLEENIG, bn. en bw. (gemeenz. en dicht.)
volkomen dezelfde bet. als alleen: Arm moedertje
is zoo alleenig.
ALLEENLATEN, (Het alleen, heeft alleengelaten).
Zie ALLEEN.
ALLEENLIJK, bw. (Zuidn.; bij ons bijna verouderd: en deftig), dezelfde beteek. als het bw. alleen.
ALLEENS, bw. (veroud. en gew.), eveneens, op
dezelfde wijze; hetzelfde, onverschillig : 't is mij
alleen.
ALLEENSPRAAK, v. (...spraken), gedeelte van
een tooneelstuk, dat door bon persoon, alleen op 't
tooneel, gereciteerd wordt : mcmoloog; ook woorden
die iem, tot zich zelven, hardop in gedachten,
spreekt.

ALLEENSTAAN.
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ALLEENSTAAN, (stond alleen, heeft alleen estaan). Zie ALLEEN.
ALLEENSTAAND, bn. zonder andere voorwerpen
derzelfde soort in de nabijheid: een alleenstaand
geval, felt, op zich zelven staande en daarom, niet
als regel geldende.
ALLEENVERKOOP, m. recht tot verkoop van
eenig artikel met uitsluiting van mededingers,
mon opoli e.
ALLEENWIJS, bn. (bijb.) de alleenwijze God;
(scherts.) iem. die meent dewijsheid in pacht te
hebben.
ALLEENZALIGMAKEND, bn. de Alleenzaligmakende Kerk, de Katholieke Kerk; — schertsend
van met ophef verkondigde leerstellingen.
ALLEGAAR, bw. (gemeenz. en Zuidn,) komt in
betook. en gebruik geheel met allemaal overeen.
ALLEGAARTJE, o. (-s), (gemeenz.) spel, dans,
waaraan 't heele gezelschap deelneemt; mengeling
van zaken of personen : een wonderlijk allegaartje.
ALLEGAAT, o. (...gaten), aanhaling, aan evoerde zinsnede.
ALLEGATIE, v. (-s), aanhaling; aangevoerde
stelling.
ALLEGEEREN, (allegeerde, heeft geallegeerd),
aanhalen, bijbrengen, inz. van schriftuurplaatsen;
bedoelen, noemen : geallegeerde huurovereenkomst.
ALLEGORIE, v. (-en), zinnebeeldige voorstelling
(schilder- en beeldhouwwerk); inz. in de stijlleer :
voortgezette en uitgewerkte vergelijking (metaphora).
ALLEGORISCH, bn. allegorische personen, begrippen als personen voorgesteld, by . de gierigheid,
de jeugd ; — allegorische poezie, die niet letterlijk,
doch zinnebeeldig moet opgevat worden.
ALLEGORISME, o. gebruik van zinnebeeldige
uitdrukkingen.
ALLEGORISEEREN, (allegoriseerde, heeft geallegoriseerd), zich zinnebeeldig uitdrukken.
ALLEGRAMENTE, bw. (muz.) opgeruimd, vroolijk.
ALLEGRETTINO, bw. (muz.) klein allegretto,
iets langzamer dan allegretto.
ALLEGRETTO, bw. (muz.) licht, opgeruimd,ft
een weinig levendig; o. (-'s), stuk dat allegretto
uitgevoerd moet worden.
ALLEGRO, bw. (muz.) snel, levendig, vroolijk,
langzamer dan presto; o. (-'s), stuk dat allegro
uitgevoerd moet worden.
ALLEHENS, (scheepsw.) allehens aan dek ! al
het yolk aan dek ! (Eng. all hands).
ALLEMAAL, bw. (gem.) alles te zamen.
ALLEMAN, zelfst. hoofdtelw. iedereen, de heele
wergild : hij gaat om met Jan en alleman, met
iedereen, vooral ook met 't geringere yolk.
ALLEMANSGADING, v. wat ieder past, bevalt.
ALLEMANSGEK, m. (-ken), sukkel die door
iedereen voor den gek gehouden wordt.
ALLEMANSKIESRECHT, o. (scherts.) algemeen
kiesrecht.
ALLEMANSVERDRIET, o. persoon of zaak die
iedereen tot verdriet is : als niet komt tot let, is 't
allemansverdriet.
ALLEMANSVRIEND, m. (-en), iem. die iedereen
vriendschap betoont : allemansvriend is allemansgek.
ALLEMANSZOT, m. (-ten), allemansgek.
ALLENGS, bw. langzamerhand, gaandeweg, van
lieverlede : de vriendenkring werd allengs grooter.
ALLENGSKENS, bw. drukt 't langzame, onmerkbare der werking of toeneming sterker uit dan
allengs.
ALLENTHALVE, bw. (veroud.) aan, van alle
kanten; overal; (thans, hoewel w. g.) in ieder opzicht.
ALLER, (voor superlatieven geplaatst) geeft den
superlatief weer nadruk : mijn allerkleinste broertje
heet Piet.
ALLERBEST, bn. en bw. in de hoogste mate
goed : wij zijn allerbeste vrienden.
ALLERCHRISTELIJKST, bn. eeretitel der vroegere Fransche koningen : Zijne Allerchristelijkste
Majesteit.
ALLEREERST, bn. en bw. aan al het andere
voorafgaande : de allereerste beginselen.

ALLO.
ALLERGETROUWST, bn. in de hoogste mate
getrouw: de allergetrouwste noon der Kerk, eeretitel
der voormalige Portugeesche koningen.
ALLERHANDE, bn. (onverbogen) van alle soort,
van zeer verschillende soorten ; — o. (-s), soort
gebak, koekjes, kleingoed.
ALLERHEILIGEN(-DAG), m. feestdag in de
R.-K. kerk (1 November) ; ...FEEST, o. ( -en).
ALLERHEILIGST, bn. bw. zeer heilig.
ALLERHEILIGSTE, o. binnenste gedeelte van
den Jeruzalemschen tempel; (fig.) 't allerheiligste
der wetenschap, voor niet-ingewijden gesloten ; —
(R.-K. kerk) de heilige hostie, meestal het Hoog waardige genoemd.
ALLERHOOGST, bn. bw. zeer hoog.
ALLERJONGST, bn. zeer jong.
ALLERKINDEREN(-DAG), m. feestdag in de
R.-K. kerk, (28 December) ; ...FEEST, o. (-en).
ALLERLAATST, bn. en bw. hij kwam het allerlaatst, later dan al de anderen.
1. ALLERLEI. Zie ALLERHANDE.
2. ALLERLEI, o. allerlei zaken : hij had allerlei
te vertellen.
ALLERLIEFST, bn. bij uitstek bevallig, beminlijk : een allerliefst kind, hoedje.
ALLERMEEST, bn. op zijn allermeest waren er
vijftig leden tegenwoordig, al neemt men het aantal
zoo hoog mogelijk; — menschen die het zich allermeest
moesten ter harte nemen, meer dan eenig ander; —
bw. aan mijn vriend heb ik allermeest dien gunstigen
afloop te danker.
ALLERMINST, bn. geringst; — bw. vooral niet,
inzonderheid niet : uwe tusschenkomst zou mij alterminst passen.
ALLERNAAST, bn. het dichtst bij ge1egen,
wonende : de allernaaste stad ; — wie is u het
allernaast I het nauwst verwant.
ALLERUITERST, bn. het hoogst in zijne soort ;
de alleruiterste prijs, waarvan men niets meer
laat afdingen.
ALLERVOLMAAKTST, bn. het allervolmaaktst
gebed, het Onze Vader.
ALLERWEGEN, bw. in alle richtingen, overal.
Ook ALLERWEGE.
ALLERZIELEN(-DAG), m. feestdag in de R.-K.
kerk (2 November) ...FEEST, o. ( en).
ALLERZIJDS, bw. (w. g.) van of aan alle zijden.
1. ALLES, zelfst. hoofdtelw. en voorn. : geduld
overwint alles, alle bezwaren; —
in Amsterdam leeft alles van den handel, alle
personen; (zeev.) alles wel aan boord, Beene
ziekte ofgroote averij gehad.
2. ALLES, o. gij zijt mijn alles, mijn dierbaarste; — geld is alles bij hem, waar 't op aankomt; — (versterk.) alles en alles; alles en nog wat.
ALLESBEHALVE, bw. volstrekt niet, lang niet.
ALLESZINS, bw. geheel en al, in ieder opzicht,
volkomen.
ALLIAGE, v. (-s), legeering, metaalmengsel.
ALLIANTIE, v. (-s, bondgenootschap,
vereeniging : triple-alliantie, in 1668; quadruple
alliantie, in 1718; de heilige alliantie. ALLIANTIEWAPEN, o. huwelijkswapen, dat uit het wapen
van den man en dat der vrouw is samengesteld.
ALLICHT, bw. duidt aan, dat iets gemakkelijk
kan plaats hebben, wellicht, misscbien.
ALLIEEREN, (allieerde, heeft geallicerd), verbinden, een bondgenootschap sluiten; samensmelten.
ALLIGATIE, v. (-s), vermenging van metalen,
legeering. ALLIGATIE-REKENING, v. mengiugrekening.
ALLIGATOR, m. (-s), kaaiman, Amerikaansche
krokodil (alligator mississippiensis).
ALLITERATIE, v. (-s, ...ten), herhaling derzelfde
aanvangsletters of lettergrepen, stafrijm : en Witte
wolken wassen weer uit der baren spel; het schip
verging met man en muis.
ALLITEREEREN (allitereerde, heeft geallitereerd), met dezelfde letters beginnen, eene alliterate
vormen : de woorden wind en weer, lief en leed
allitereeren.
ALLO, tusschenw. aansporing om iemands aarzeling te overwinnen : allo, komt binnen.

ALLOCUTIE.
ALLOCUTIE,v. (-s, Alen), toespraak, inz. van den
Paus tot de in consistorie vergaderde kardinalen.
ALLODIAAL, bn. niet leenroerig.
ALLODIFICATIE, v. verandering van een leen
in een vrij erfgoed.
ALLODIFICEEREN, van leenroerigheid ontheffen.
ALLODIUM, o. (...dia, eigen, vrij erfgoed,
zonneleen, (in tegenstelling van het feudum, waarvoor men leenhulde schuldig was).
ALLONGE, v. (-s), verlengstuk aan een wissel,
als er op den rug van den wissel geene plants meer
is voor endossementen.
ALLONGEEREN, (allongeerde, heeft geallongeerd), verlengen (van een wissel) door aanhechting
van eene strook blanco papier.
ALLONGE-PRUIK, v. (-en), lange krulpruik,
staartpruik uit de dagen van Lodewijk XIV.
ALLONS, tusschenw. komaan I vooruit !
ALLOOI, o. gehalte aan zuiver goud of zilver,
vooral van muntstukken; — eene jas van beter
allooi, van eene betere stof.
ALLOPAATH, m. aanhanger der allopathie,
geneesheer die de calopathie toepast.
ALLOPATHIE, v. geneeswijze waarbij men
tegenwerkende geneesmiddelen in voldoende mate
aanwendt; tegengestelde van homapathie.
ALLOPATHISCH, bn. bw. volgens de allopathie.
ALLOTRIA, v. my. bijzaken; niet tot het beroep
behoorende bezigheden.
ALLOTROPIE, v. (scheik.) de eigenschap, dat
eene zelfde stof in verschillende toestanden kan
voorkomen.
ALLOTROPISCH, bn. allotropische toestand : ozan
is een allotropische toestand van zuurstof.
ALLOUEEREN, (alloueerde, heeft gealloueerd),
inwilligen; late)]. geldeL. ALLGUABEL, bn. geldig;
in to willigen.
ALL RIGHT, (Eng.) in orde, heel goed; dat is
afgesproken.
ALLUDEEREN, (alludeerde, heeft gealludeerd),
toespelingen maken; — spotten.
ALLURE, v. (-s), gang, houding, manieren : hij
heeft zulke rare allures.
ALLUSIE, v. (-s, ...si8n), toespeling, zinspeling.
ALLUVIAAL, bn. tot het alluvium behoorend :
alluviale grond.
ALLUVIE-RECHT, o. (-en), recht der oeverbewoners op het aangeslibde land.
ALLUVIUM, o. (geol.) gronden in 't tegenwoordige
tijdperk der geologie gevormd.
ALLUVIUMPERIODE, v. het huidige tijdvak der
aardgeschiedenis.
ALM, v. (-en), weide in het hooggebergte.
ALMA MATER, v. eerwaarde moeder (eernaam
der hoogescholen).
ALMACHT, v. de alles en allen omvattende, onbeperkte macht : Gods almacht.
ALMACHTIG, bn. onbeperkt in macht, invloed;
buitengewoon : almachtig rijk. A LM ACH TI G HEID v.
ALMACHTIGE, m, God.
ALMAGRA, v. bruinroode okeraarde, ook Indisch
of Perzisch rood.
ALMANAK, m. (-ken), dagwijzer; kalender;
jaarboekje; — met eene roode letter in den almanak
staan, als een heilige vereerd worden, ook : hooggeschat worden ; hij liegt als een almanak; —
almanak, leugenzak; eig. gezegd van de weersvoorspellingen van den almanak, doch meest fig. van
iem. die veel liegt.
ALMAVIVA, wide, lange mantel zoo geheeten naar den graaf d'Almaviva, een der hoofdpersonen uit le Mariage de Figaro van Beaumarchais.
ALMEDE, ALMEE, bw. mede, ook, insgelijks.
ALMOGEND, bn. (minder gebruikelijk dan) almachtig. ALMOGENDHEID, v. almacht (voor God).
ALOE, v. (-'s), plantensoort uit de familie der
IAliaceen, in Afrika inheemsch.
ALOEBEREIDING, v. bereiding van het geneesmiddel aloe.
ALOE-HENNEP, m. AL0E-HOUT, o. verschil-
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ALSDAN,
lende Ind. welriekende houtsoorten, ook paradijs hout geheeten.
ALOEN-ALOEN, o. (Ind.) ruim vierkant grasplein
voor de woningen der regenten en hoofden op Java.
ALOEPIL, v. (-en), purgeerpil met aloe bereid.
ALONE, v. aloe-bitter, purgeermiddel uit aloesap bereid.
ALOM, bw. overal, op alle plaatsen : stilte heerscht
alom; alom gevreesd, bekend.
ALOMTEGENWOORDIG, bn. overal aanwezig of
zijne werking doende gevoelen. ALOMTEGENWOORDIGHEID, v.
ALOMVATTEND, bn. alles omvattend, in zich
sluitend.
ALOUD, bn. zeer oud, eerwaard : 't aloude Rome,
aloude gebruiken; ook soma nog : AALOUD.
ALOUDHEID, v. de overoude tijd (vooral de
Grieksch-Romeinsche tijd).
ALP, m. (-en), (gewoonlijk in 't meervoud) een
hooggebergte in Middel-Europa.
1. ALPACA, o. legeering van koper, zink en nikkel, meestal verzilverd : alpaca-lepels.
• 2. ALPACA, o. (-'s), Zuidamerikaansch bergschaap, lama; licht weefsel uit alpaca-wol; ALPACAWOL, v. lamawol.
ALPENBES, v. gew. naam voor kraaiheide
(empetrum nigrum), ook besheide heide-appeltjes
genoemd.
ALPENCLUB, v. (-s), vereeniging tot het bereizen
der Alpen.
ALPENDAL, o. (-en); ...FLORA, v. flora der
Alpen; ...FLUITHAAS, m. een knaagdier (lagomys
alpinus), ...GEBIED, o.; ...GLOEIEN, o.
ALPENHAAS, m. (...hazen), (lepus timidus);
...HERDER, m. (-s); ...HOOI, 0.; ...HOORN, m.
(-s), blaasinstrument der alpenherders, meest van
hout; ...JAGER, m. (-s); ...MEER, o. (...meren);
...PLANT, v. (-en), ...ROOS, v. (...rozen), rhododendron; ...SPOORWEG, m. (-en), bergspoorweg door de Alpen; ...STOK, m. (-ken),bergstok;
...TOP, m. (-pen); ...WEIDE, v. (-n).
ALPHA, v. (-'s), de eerste letter van 't Grieksche
alphabet; — (bijb.) ik ben de Alpha en de Omega,
de eerste en de laatste.
ALPHABET, o. (-ten), gezamenlijke letterteekens
eener taal, in bepaalde volgorde.
ALPHABETISCH, bn. en bw. gerangschikt volgens de letters van het alphabet.
ALPHABETISEEREN, (alphabetiseerde, heeft
gealphabetiseerd), alphabetisch rangschikken.
ALPHONS(US), m. jongens- en mansnaam.
ALPLINSCH, ALPINISHC bn. met de Alpen
in verband staande.
ALPINEN, my. een kortschedelig, zwartoogig,
donkerharig ras van menschen, van kleine gestalte,
dat aan den voet der Alpen woonde of woont.
ALPINENPLANTENGORDEL, m. streek wear de
alpenpianten voorkomen.
ALPINISME, o. belangstelling voor de Alpen.
ALPINIST, m. (-en), bergbekiimmer in de Alpen.
ALRAS, bw. reeds binnen korten tijd, aldra.
ALREE, alree, man ! ik ben er al klaar mee.
ALREE, ALREEDE, ALREEDS, bw. (deftiger
dan) reeds.
ALREGEERDER, m. (dicht.) God.
ALREIN, bn. (dicht.) volmaakt rein.
ALRUIN, v. en m. (-en), naar het Oudduitsche
volksgeloof een demon; — wortel der mandragora,
waaraan groote tooverkracht werd toegeschreven;
eene plant tot de Solaneen behoorende, verdoovend en bedwelmend, mandragora.
ALRUINWORTEL, m. (-s), wortel der mandragora.
1. ALS, bw. (van grand) (in de platte spreektaal
in de plants van al). Zie AL.
2. ALS, (voegw.) wijst eene overeenkomst aan;
hij liep als een haas; zoo goed als klaar, nagenoeg;
ale koning heerschen, in de hoedanigheid van ; verklarend voegw.: als oudste moest hij de wijste zijn;
voegw. van tijd en voorw. voegw. wanner, indien.
ALSDAN, bw. op dien tijd, in dit geval, (met
meer nadruk dan) dan; (versterking van) dan, in
de spreektaal w. g.; (Zuidn.) toen, alstoen; — voor

ALSEM.
alsdan, voor dien tijd, (in het verleden) voor datmaal.
ALSEM, m. samengesteldbloemige plant (artemisia absinthum) met bittere bladeren en bldemen
(in de volkstaal) alst, aalst; de toppen en bloesemknoppen der plant; — 't zeer bittere aftreksel van
deze knoppen als maagbitter aangewend; — (fig.)
zijne pen in gal en alsem doopen, scherpe, bittere
taal schrijven; — (fig.) bittere, grievende smart :
's levees alsern; het lot is verscheiden : voor den &nen
honing, voor den anderen alsem. ALSEMACHTIG,
bn. (-er -st), als alsem smakende ; ...AFTREKSEL,
o. (-s).
ALSEMBEKER, m. (dicht.) lijdenskelk, zinnebeeld
van grievende smart : een droppel honing in den
alsembeker, eene verza,chting der smart; — iem.
den alsembeker mengen, volschenken, bieden enz.,
hem bitter lijden berokkenen.
ALSEMBIER, o., ...BITTER, o. bier, jenever
waarin alsem is afgetrokken.
ALSEMDRANK, m. drank met alsem toebereid;
...DRONE, m. (-en), (fig.) eene bittere ervaring;
...DRUPPEL, m. (-s), (fig.) grievend Teed, hartzeer;
...KRUID, o.; ...SAP, o.; ...SMAAK, m.; ...WIJN,
m, wijn waarin alsem afgetrokken is; ...ZUUR, o.
ALSJEBLIEFT, ook ASJEBLIEFT.
ALSMEDE, voegw. (aaneensch.), alsook, benevens : Brie onder schepen, alsmede een brander,
werden in den grond geboord.
ALSNOG, bw. (versterking van) nog; nu nog,
toen nog, dan nog : dit gebruik is alsnog in twang;
vgl. vooralsnog.
ALSNU, bw. (versterking van) nu, vgl. vooralsnu.
ALSOF, voegw. hij keek, alsof hij mij niet begreep,
zooals (hij zou kijken), indien hij mij niet begreep;
—alsofhijzegn,(vr
enz.) Wilde, op dien Loon
of met die gebaren die als 't ware de uitdrukking
zijn van dat gezegde enz.; — doen, zich aanstellen,
zich houden also!; — alsof je niet beter wilt !
je weet knmers wel beter; — het was, scheen, onder
den schijn, alsof hij boos werd, het had er den schijn
van, dat; — hij handelde zoo (zoodanig), alsof hij
heer en meester was.
ALST, Zie ALSEM.
ALSTOF, v. (dicht.) de stof van het Heelal, in
tegenstelling van den Geest.
ALT, v. (-en), (muz.) tweede zangstem, lage
vrouwenstem; — altviool, ook: de persoon die de
altviool bespeelt. Altje, o.
ALTAAR, o. en m. (...taren), tafelvormige verhevenheid, bestemd om er te offeren of andere
godsdienstige plechtigheden te verrichten; offertafel;
de tafel voor offers of reukwerk in de heiligdom,men
der Israelieten, inz. in den tempel te Jeruzalem; —
— offers op 't altaar des Vaderlands, aan 't Vaderland gebracht ; — eene vrouw naar 't altaar voeren,
haar huwen.
ALTAARBEDIENING, v. priesterambt; ...BEL,
v. (-len); ...BLAD, o. (-en); ...BOEK, o. (-en),
misboek; ...DIENAAR, m. (...naren); ...DIENST,
m.; ...DOEK, m. (-en), de witlinnen doek die over
de altaartafel is gespreid; ...GAVE, v. (-n).
ALTAARGEHEIM, o. (-en), (in den Israel. godsd.)
verzoeningsplechtigheid op het altaar gebracht;
(R.-K. kerk) het H. Sacrament des altaars; ...GEHEIMENIS, v. (-sen), het H. Sacrament des altaars;
...GEREEDSCHAP, o. (-pen), bekers, schotels
enz.; ...GEWAAD, o. (...gewaden); ...HEMEL, m.
(-5), verhemelte -boven 't altaar; ...KAARS, v. (-en);
...KLEED, o. (-en); ...KNAAP, m. (...knapen).
ALTAARKUS, m. (-sen). kus dien de priester
onder de Mis op 't altaar drukt; ...LAMP, v. (-en);
...LESSENAAR, m. (-s), lezenaar, bestemd om
er het misboek of het missaal op te leggen; ...OFFER,
o. • (-s); ..:ORNAMENT, o. (-en); ...SIERAAD, o.
(...sieraden); ...STEEN, m. (-en), gewijde offersteen in de offertafel; ...STUK, o. (-ken), beeldhouwwerk of schilderstuk boven een altaar; ...TAFEL, v. (-s), het dekblad van het altaar; gedenkplaat aan de voorzijde van een altaar; ...TOMBE, v. (-n), tombevormig deel van het altaar;
...TOOI, m.; ...TRAP, v. (-pen); ...TREDE, v.
(-n); ...VERSIERING, v. (-en); ...WIJDING, v.
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ALUINERTS.
ALTEGADER, bw. alles, allen, alle te zamen.
ALTEGENWOORDIG, bn. (minder gewoon dan)
alomtegenwoordig.
ALTEMAAL, bw. (oorspronkelijke, nu weer
deftige vorm van) allemaal.
ALTEMET, ALTEMETS, bw. (veroud. en gew.>
somtijds, somwijlen, zoo nu en dan; — misschien,
soma.

ALTERABEL, bn. veranderlijk (vooral : aan
bederf onderhevig).
ALTERATIE, v. (-s), ontsteltenis, ontroering;
opschudding.
ALTEREEREN, (altereerde, heeft gealtereerd),
veranderen (meest ten kwade), verergeren, verschrikken, ontroeren.
ALTER EGO, m. ander ik; persoon die iem. in
alles bijstaat of vervangt; onafscheidelijke metgezel.
ALTERNATIE, v. (-s, ...tien), beurtwisseling, atwisseling.
1. ALTERNATIEF, bn. beurtelings, afwisselend;
alternatieve verbintenis, verbintenis naar keuze.
2: ALTERNATIEF, o. iem. voor' een alternatief
stellen, hem dwingen tot de keuze tusschen twee
dingen die hij beide onaangenaam vindt.
ALTERNEEREN, (alterneerde, hebben gealterneerd), afwisselen, bij beurten iets doen.
ALTEZAMEN, bw. alles, alien of alle te zamen;
vgl. allemaal.
ALTHAEA, v. heemst, plant van de fam. der
Malvaceen, ook kaasjeskruid en zeemaluwe geheeten:
...BLADEREN, mv.; ...STROOP, v.; ...WORTEL, m.
ALTHANS, voegw. ten minste : hij is niet gekomen, althans ik heb hem niet gezien; ik althans
denk er zoo over, ik denk zoo erover, daargelaten
hoe anderen denken.
ALTHOORN, m. (-s, -en), een bij de militaire
muziek gebruikelijk koperen blaasinstrument.
ALTIJD, bw. steeds, voortdurend.
ALTIJDDUREND, bn. onafgebroken, voortdurend : zij leefden in altijddurende veete.
ALTIMETER, m. (-s), hoogtemeter; ...METRIE,
v. hoogtemeting.
ALTIST, m. en v. (-en), altspeler in een orkest;
altzangeres.
ALTO-CUMULUS, my. ' schapenwolkjes met
schaduwpartijen. ALTO-STRATUS, vrij dichte
grijze of blauwachtige sluier van wolken, die soms
den hemel overdekt.
ALTOOS, bw. heeft dezelfde beteekenissen als
altijd.
ALTOOSDUREND, bn. Zie ALTIJDDUREND.
ALTPARTIJ, v. (-en), partij die de alt zingt of
speelt.
ALTRUISME, o. onbaatzuchtigheid, het tegenovergestelde van egoisme.
ALTRUIST, m. (-en), onbaatzuchtige, onzelfzuchtige, het tegengestelde van egoist.
ALTRUISTISCH, bn. onbaatzuchtig, onzelfzuchtig.
ALTSLEUTEL, m. (-s), (muz.) sleutel die de C
op de derde lijn aanwijst; ...SPELER, m. (-s);
...STEM, v. (-men).
ALTVIOOL, v. (-violen), soort van , groote viool,
de tweede in toonhoogte, die de altpartij speelt.
ALTZANGERES, v. (-sen), zangeres die alt zingt.
ALUIN, v. (scheik.) dubbelzout van aluminiumsulphaat en kaliumsulphaat, zeer samentrekkend.
ALUINAARDE, v. (soheik.) verouderde benaming
voor aluminiumoxyde; ...ACHTIG, bn. op alum
gelijkende: een aluinachtige smaak; ...HOUDEND,
bn.; ...BAD, o. (-en), oplossing van alum, in de
leerlooierij; ...BEREIDER, m. (-s); ...BEREIDING,
v.; ...BLOESEM, m. een wit zout, dat zich aan
de oppervlakte van aluinertsen afzet.
ALUINEN, (aluinde, heeft gealuind), (leerlooierij)
in een aluinbad doopen.
ALUINERTS, o.; ...FABRIEK, v. (-en); ...GAAR,
bn. aluingaar leder, voldoende gealuind; ...KETEL,
m. (-s); ...KUIP, Y. (-en); ...LOOG, v. sterk aluinbad; ...MEEL, o. fijn gekristalliseerde alum; ...OPLOSSING, v. (-en); ...PAP, v. geneesmiddel uit
eiwit en alum; ...POEDER, o.; ...STEEN, o.

ALUMINIUM.
zekere aluinertsen; ...VAT, o. (-en); ...WATER, o.
aluinoplossing; ...ZIEDER, m. (-s); ...ZIEDERIJ,
v. (-en); ...ZOUT, o. (-en).
ALUMINIUM, o. metaal, van dof zilverachtige
kleur en van zeer gering soortelijk gewicht ; —
BRONS, o. goudkleurig mengsel van koper en
aluminium ; —GRIFFEL, v. (-8); —SLEUTEL,
m. (-s), uit aluminium vervaardigd.
ALUNIET, o. aluinsteen.
ALUNEEREN, (aluneerde, heeft gealuneerd),
aluinen, in aluin dompelen.
ALVADER, m. (Germ:. godenleer), naam. van Odin
of Wodan; — (dicht.) 't Opperwezen, de Hemelsche
Vader.
ALVAST, bw. intusschen, reeds, in afwachting
van wat volgt.
ALVE, v. (-n), (vrouw. vorm van) alf.
ALVENAAR, m. (-s). Zie ALVER.
ALVER, m. (-s), meest alvertje, o. (-s), eene soort
van rootkarpertje (alburnus).
ALVERDELGEND, bn. (dicht.) alles verdelgend :
't alverdelgend zwaard. ALVERDELGER, m. (-s).
ALVERMOGEN, o. (iets minder absoluut en
daarom minder krachtige uitdrukking dan) alm.acht.
Zie ALMACHT.
ALVERMOGEND, bn. alvermogen bezittend,
almachtig.
ALVLEESCHKLIER, v. (-en), achter en onder
de maag gelegen klier die een speekselachtig vocht
afscheidt; ook pancreas, klierbedde geheeten; ...SAP,
o. sap dat de alvleeschklier afscheidt; ...VOCHT, o.
(dicht.)
ALVOLMAAKT, bn. (dicht.) in alle opzichten
volmaakt : Gods werk is alvolmaakt.
ALVOORZIENIG, bn. (dicht.) in alles voorziende,
alles met zorg omvattend. ALVOORZIENIGREID, v.
ALVORENS, bw. eerst, te voren, vooraf ; —
voegw. (voorz.), voordat, eer, aleer.
ALWAAR, voornaamwoordelijk bw., ook betrekkelijk bijw. genoemd, (deftiger dan) waar, op
welke plaats.
ALWEDER, ALWEER, tijdbep. bw. (versterking
van) weder, nogmaals, opnieuw.
ALWETEND, bn. volmaakte kennis van alles
bezittend : God is een alwetend Rechter. ALWETENDHEID, v. de alwetendheid Gods, de alwetondo God.
ALWETER, m. (-s), de Aiwetende; iem. die meent
alles te weten. ALWETERIJ, v. die alweterij van
hem is onuitstaanbaar, zijne aanmatigende waanwijsheid.
ALWIJS, bn. volmaakt wijs : de alwijze God.
ALWIJZE, m. God. ALWIJSHEID, v.
ALWILLENSDWAAS, m. (...dwazen), (veroud.)
potsenmaker, hansworst, clown.
ALZEGENAAR, m. (dicht.) God, die alles zegent.
ALZIEND, bn. die alles ziet : de alziende God; het
alziend oog.
ALZIJDIG, bn. alzijdige kennis, kennis op allerlei
gebied; — bw. een alzijdig ontwikkeld verstand, in
alle richtingen ontwikkeld. ALZIJDIGHEID, v.
ALZOO, bw. van wijze (versterking van) zoo, op
deze wijze, aldus.
AM, v. (-men), AMME, v. (-n), (gew.) min, zoogmoeder.
AMABILE, bw. (muz.) liefelijk, teeder.
AMALGAMA, o. ( -'s), ook AMALGAAM, o.
(...gamen), verbinding van kwikzilver met een
ander metaal; — (fig.) mengsel van vreemdsoortige
bestanddeelen.
AMALGAMATIE, v. het verbinden van metalen
met kwik; afscheiden van sommige metalen uit
bun ertsen door middel van kwik; — (fig.) innige
verbinding, samensmelting.
AMALGAMEEREN, (amalgameerde, heeft geamalgameerd), met kwikzilver verbinden; — innig
verbinden, samensmelten.
AMALGAMEERWERK, o. inrichting voor amalgamatie.
AMANDEL, v. (-5, -en), zekere eironde steenvrucht met eetbare pit, in de volkstaal mangel,
inz. de zaden hiervan : zoete, bittere amandelen; --
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AMAZONE.
Curagaosche amandelen, aardnootjes : (ontl.) twee
amandelvormige klieren op den overgang tusschen
mond- en keelhOlte; — m. (-s), amandelboom
(amygdalus communis).
AMANDELACHTIG, bn. een amandelachtige
smack, geur, naar lien van de amandel zweemend;
...BAST, in.; ...BLAD, o. (-en); ...BOOM, m. (-en),
boom waaraan de amandelen groeien.
AMANDELDEEG, o. deeg van gestampte of
fijngewreven amandelen; vandaar : AMANDELBROODJE, 0. (-s); ...GEBAK, o.; ...KAAS, v.
pindakaas • ...KOEK, m. (-en).
AMANDELMELK, v. (geneesk.) verzachtende
drank van zoete amandelen. water, sulker; ...OLIE,
v. olie uit amandelen en uit perzikpitten geperst.
AMANDELONTSTEKING, v. (-en), ontsteking
der amandelen.
AMANDELPAS, ...PAST, ...PERS, o. dik.
deegachtig overblijfsel van amandelen, waaruit de
olie is geperst; ...PODDING, v. (-en), podding met
amandelen toebereid; ...PRUIM, v. (-en), zekere
langwerpige pruim; ...STEEN, m. (-en), (delfstk.)
steen die de amandel omsluit.
AMANDELTAART, v. (-en), taart van amandelgebak; ...TAARTJE, o. (-s).
AMANDELVORMIG, bn. den vorm eener amandel
hebbende.
AMANDELWATER, o. geneeskrachtig en welriekend, uit bittere amandelen bereid; ...ZEEP,
v. fine zeep uit varkensreuzel en bittere amandelen
bereid; ...ZUUR, o. blauwzuur, uit bittere amandelen afgescheiden.
AMANT, m. (-s), minnaar.
AMANUENSIS, m. (-sen, ...ses), helper, assistent
(meestal in een physisch, chemisch, of physiologisch
laboratorium).
1. AMARANT, v. (-en), sierplant (amarantus) :
gepluimde amarant of kattestaart; (dicht.) zinnebeeld
der onsterfelijkheid.
2. AMARANT, o. (dicht.) het purper, donker rood: het amarant.
AMARANTHOUT, , o. mahoniehout met eene
donkere, bloedroode kleur.
AMARANTKLEUR, v. donker paarsroode kleur;
...KLEURIG, bn.
AMAREL, v. (-len), AMARELLE, v. (-n), morel,
zure kers, wijnkers (prunus cerasus); — (ook) hetbitterkruid, bittere of slanke gentiaan, (gentiana
amarella).
AMARIL, v. grauw of bruin gesteente.
AMARILLETJE, o. (-s), kussentje of kokertje met
amaril gevuld waarop naalden gestoken worden
om ze van roest te zuiveren.
AMARILHOUT, o. (-en), stuk hout met een
laagje amaril en olie bestreken om te slijpen, ook
smergelhout genoemd; ...KATOEN, o. katoen
waarop amarilpoeder gelijmd is, ook schuurlinnen
geheeten; ...MOLEN, m. (-s), molen waarin de
amaril tot poeder gemalen en tevens het amarilpapier gemaakt wordt; ...PAPIER, o. schuurpapier;
...POEDER, o.; ...ROL, v. (-len); ...SCHIJF, v.
(...schijven), smergelschijf of slijpschijf; ...STEEN,
o. amaril als steen uit de groove gebroken, maar
nog niet gestampt en gemalen.
AMARILTANG, v. (-en), bestaande nit twee
amarilhouten; ...VIJL, v. (-en), nit amaril en
schellak vervaardigd, o. a. bij het vijlen van glas
gebezigd.
AMATEUR, m. (-s), iem. die uit liefhebberij een
yak of eene kunst beoefent : amateur-photograaf,
(amateur-photografen); — (sporttaal) tegenstelling
van professional of beroepsrijder, -roeier enz.
AMATEURISME, o. dilettantisme, het beoefenen
uit liefhebberij.
AMATEURSWERK, o. werk van amateurs
(geringschattend gezegd).
AMATHIST, Zie AMETHIST.
1. AMAZONE, v. (-n),.(Gr. myth.) krijgshaftig
vrouwenvolk in Scythie; — kloeke, vooral strijdbare vrouw; — vrouw die vlug en sierlijk te paard
rijdt; lang damesrijkleed. AMAZONENKLEED, o.
2. AMAZONE, v. (-n), groene papegaai in Z.
Amerika (androglossa amazonica).

AMAZONEMIER.
AMAZONEMIER, v. (-en), mierensoort (polyergus
rufescens).
AMBACHT, o. (-en), een handwerk dat aangeleerd
moet worden ; — 't is met hem: twaalf ambachten,
dertien ongelukken, hij zoekt telkens een ander
middel van bestaan, maar komt er altijd slecht
af; — (Zuidn.) benaming der vroegere gilden; —
(oudt.) district voor de lagere rechtspraak,
schoutambacht ; district voor 't dijkwezen.
AMBACHTSBAAS, m. (...bazen), iem. die als baas
een ambacht uitoefent.
AMBACHTSBEWAARDER, m. (-s), titel van
de bestuursleden van een ambacht.
AMBACHTSGEZEL, m. (-len), jong ambachtsman, werkmansknecht; ...GILD, o. (-en), (oudt.)
gilde van handwerkslieden.
AMBACHTSHEER, m. (-en), .(oudt.) heer die
met de rechtspraak in een ambacht beleend was;
...HEERLIJKHEID, v. (...heden), gebied of waardigheid van een ambachtsheer; ...VROUWE, v. (-n).
AMBACHTSJONGEN, m. (-s), ...MAN, m.
(...lieden, ...lui), iem. die een ambacht uitoefent;
...NIJVERHEID, v.; ...ONDERWIJS, o. onderwijs
in eene ambachtsschool aan leerlingen gegeven: aan
het ambachtsonderwijs wordt than reel zorg besteed.
AMBACHTSSCHOOL, v. (...scholen), school tot
opleiding van bekwame ambachtslieden.
AMBACHTSVOLK, o. (minachtend) werklieden.
AMBASSADE, v. (-s), voornaam gezantschap; —
't gebouw waarin die vertegenwoordiging gevestigd is.
AMBASSADEUR, ni. (-s, -en), titel van den
hoogsten diplomatieken vertegenwoordiger.
AMBE, v. twee naast elkaar uitgekomen hummers
van de vijf (in het lotto-spel, in zekere loterijen).
AMBER, m. grijze amber of ambergrijs, galsteen
in den darm van den potvisch, wordt op zee drijvende
gevonden; vroeger als reukwerk, geneesmiddel en
specerij aangewend; — gele amber, barnsteen.
AMBERBOOM, m. (-en), boom uit wiens bast
de welriekende liars of styrax vloeit (liquidambar);
...GEUR, m. (-en), (dicht.) liefelijke geur; ...GEURIG, bn.; ...GRIJS, o. grijze amber; ...KORAAL
en ...KRAAL, v. kraal van gelen amber : een
bidsnoer van amber- en bloedkoralen; ...LUCHT, v.
(-en); ...REUK, m.; ...VERNIS, o. zwart glanzend
vernis, barnsteenvernis; ...VET, o. hoofdbestanddeel
Van den grijzen amber.
AMBERIET, o. buskruit van nitroglycerine en
nitrocellulose gemaakt.
AMBERHOORNSLAK, v. (-ken), eene soort van
veelvraatslakken (succinea).
AMBIEEREN, (ambieerde, heeft geambieerd),
dingen naar, staan naar (een post); verlangen naar.
AMBIGU, bn. dubbelzinnig.
AIV/BIGUITEIT, v. (-en), dubbelzinnigheid.
AMBITIE, v. groote ijver, eerzucht; — de leerlingen toonden niet reel ambitie, lust om te werken;
— er was niet reel ambitie bij die verkooping, lust om
te koopen. AMBITIEUS, bn. (...zer, -t), zeer
ijverig, eerzuchtig.
AMBLYOPIE, v. gezichtsverzwakking,_.
AMBOINA, o. eiland in de Banda-zee, ook Ambon
geheeten.
AMBOtNAHOUT, o. palmboom met zeer hard,
rood of goudgeel hout op het eiland Amboina.
AMBONEES, m. (...zen), bewoner van Ambon.
AMBONEESCH, bn. van of betreffende Ambon.
AMBRATNE, v. (whelk.) ambervlt.
AMBREEREN, (ambreerde, heeft geambreerd),
den geur van amber aan iets geven; barnsteenkleurig
maken.
AMBRINE, v. product uit barnsteenhars en
paraffine, een pijnstillend en genezend middel bij
brandwonden.
AMBROZIJN, o.; AMBROSIA, v.; AMBROOS,
m. (myth.) godenspijs; (fig.) uitgezochte spijs.
AMBT, o. (-en), openbare betrekking waartoe
men door de overheid of eenig erkend gezag benoemd wordt; post, bediening.
AMBTBEJAGER. Zie AMBTENJAGER.
AMBTELIJK, bn. door de regelen van 't ambt
voorgeschreven.
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AMENDEEREN.
AMBTELOOS, bn. geen ambt bekleedend, zonder
ambt : een ambteloos burger.
AMBTENAAR, m. (-s of -en), persoon, door bet
openbaar gezag met een ambt bekleed: de staat
zorgt voor zijne ambtenaren; — burgerlijk ambtenaar,
niet tot het leger behoorend; — rechterlijk ambtenaar,
algemeene benaming van de leden der rechterlijke
macht. AMBTENAARSSTAND, m. ; ...TRAKTEMENT, o. (-en); ...WEDUWE, v. (-n); ...WERELD,
v.; ...WONING. v. (-en).
AMBTENARES, v. (-sen), vrouwelijk ambtenaar.
AMBTENARIJ, v. bureaucratie.
AMBTENJAGER, m. (-s), iem. die alle moeite
doet om een ambt te krijgen en daartoe ook minder
kiesche middelen niet schuwt.
AMBTGENOOT, m. (-en), iem. die hetzelfde
ambt bekleedt.
AMBTMAN, m. (...lieden, ...rnannen), vroegere
overheidspersoon, belast met de rechtspraak namens
den vorst in een bepaald district, Brost, baljuw.
AMBTSBEDIENING, v. bediening van het ambt;
het ambt zelf; ...BEJAG, o. het rusteloos streven
naar voordeelige betrekkingen; ...BESLOMMERING, v. (-en), beslommering, velerlei moeite,
onrust en zorg, aan de vervulling van een ambt
verbonden; ... BEZIGHEID ,v. ( ...heden); ...BRIEF,
m. (...brieven).
AMBTSBROEDER, m. (-s), ambtgenoot, vooral
van geestelijken; ...DRUKTE, v. (-n); ...DWANG,
m. misbruik van gezag door een ambtenaar.
AMBTSEED, m. (-en), eed bij 't aanvaarden van
een ambt afgelegd; ...GEHEIM, o. (-en); ...GEWAAD, o. (...gewaden), gewaad dat men bij 't uitoefenen van 't ambt draagt.
AMBTSHALVE, bw. uit kracht van het ambt,
officieel.
AMBTSMISBRUIK, o. (-en), misbruik van de
macht, door 't ambt verleend; ...MISDAAD, v.
(...daden); ...MISDRIJF, o. (...drijven), door een
ambtenaar als ambtenaar gepleegd; ...OVERTREDING, v. (-en); ...PENNING, m. (-en),
penning dien sommige ambtenaren aan een lint
om den hals dragen, als teeken van hun ambt
en bevoegdheid; ...PLICHT, v. (-en); ...RESSORT,
o. (-s); ...TEEKEN, o. (-en); ...TROUW, v.
trouw als ambtenaar; ...VERRICHTING, v. (-en),
handeling door een ambtenaar als zoodanig verricht; ...VERVULLING, v.
AMBTSVOORGANGER, m. (-s), persoon die 't
ambt v6Or iemand bekleed heeft. (VAN) AMBTSWEGE, bw. ambtshalve; ...ZEGEL, o. (-s), zegel
van een ambtenaar; ...ZORG, v. (-en).
AMBULANCE, v. (-s), (bij het leger) ziekenwagen,
vervoerbaar veldhospitaal; instelling tot verpleging
van gekwetsten op het oorlogsveld ; —DIENST,
m. de ambulancedienst was slecht geregeld ; —
DOKTER, m. (-s); —TREIN, m. (-en); —
WAGEN, m. (-s).
AMBULANCIER, m. (-s), die werkzaam bij de
ambulance is.
AMBULANT, bn. zonder vaste plaats, heen en
weer trekkend.
AMBULEEREN, (ambuleerde, heeft geambuleerd), heen en weer trekken; ambulant zijn.
AMBULANTISME, o. regeling waarbij de hoof den
van scholen geen eigen klas "hebben.
AMECHTIG, bn. geheel buiten adem, stark
hijgend. AMECHTIGHEID, v.
AMELDONK, v. (Zuidn.) stijfsel.
AMELEN, (amelde, heeft geameld), (gew.) lang
en vervelend over eene onbeduidende zaak
spreken.
AMELKOREN, o. (gew.) spelt (triticum spelta): —
(gew.) gewone tarwe (triticum vulgare).
AMEN, slotwoord van gebeden, preeken (de
oorspr. beteek. is : dat is zoo, dat zij zoo); — amen
op iets zeggen, ermee instemmen, erin. toestemmen.
AMENDE, v. amelde honorable doen, openhartige
(en meest openlijke) schuldbekentenis afleggen en
vergiffenis vragen.
AMENDEEREN, (amendeerde, heeft geamendeerd), door amendementen wijzigen : de Tweede
Kamer kan de wetsvoorstellen nog amendeeren.

AMENDEMENT.
AMENDEMENT, o. (-en), een van een of Meer
leden der volksvertegenwoordiging uitgaand voorstel tot wijziging eener wetsvoordracht: de minister
ontrawlde de aanneming van het amendment-de
Meyier; het doen van zulk een voorstel : de Tweede
Kamer heeft het recht van amendement; bij uitbreiding
ook gebezigd voor veranderingen in een voorstel,
ingediend bij den gemeenteraad, in eene vergadering
van aandeelhouders enz.
AMERICANJSME, o. (-n), eigenaardige wijziging
der Engelsche taal in Amerika.
AMERIJ, v., AMERIJTJE, o. eene korte tijdruimte, een oogenblik (eigenlijk zootreel tijd als
noodig is om een Ave Maria te bidden) : ik ben in
een amerijtje terug.
AMERIKA, o. het bekende werelddeel.
AMERIKAAN, m. (...kanen), bewoner van.
Amerika, inz. van de Vereenigde Staten van NoordAmerika; — effecten in Amerikaansche ondernemingen, inz. als verkl. Amerikaantjes.
AMERIKAANSCH, bn. afkomstig uit Amerika ;
— van Amerika; — als in Amerika.
AMERSFOORDER, AMERSFOORTER, m. soort
van inlandsche tabak; in de om.streken van Amers foort verbouwd; — slechte, gemeene tabak.
AMERSFOORTSCH, o. eene gestreepte katoenen
stof.
AMETHIST, o. violetkleurig kwarts, vroeger
zeer gezocht als edelgesteente;m. (-en), een
stuk amethist : een fraaie amethist. IMETHISTEN,
bn. uit amethist vervaardigd..
AMETRIE, v. wanverhouding, gebrek aan evenredigheid, tegenst. van symmetrie.
AMEUBLEMENT, o.(-en), de gezam,enlijke
meubels in een vertrek, een huis : een, volledig salon-,
slaapkamer-ameublement.
AMFIOEN, o. en v. opium; — amftoen schuiven,
opium rooken uit eene daartoe ingerichte pijp; —
KIT, v. (-ten), gebouwtje, waarin geringe inlanders
hun opium komen schuiven; —PACHT, v.; —
PIJP, v. (-en); —SCHUIVER, m. (-s).
AMICAAL, bn. en bw. vriendschappelijk : een
amicale vent; hij schudde mij zeer amicaal de hand.
AMICALITEIT, v. (-en), intieme vriendschap.
AMICE, waarde vriend !; — een amice van je,
een goede kennis.
AMICISSIME ! beste vriend !
AMIKT, m. (-en), (R. K.) linnen doek waarmee
de priester in de Mis hall en schouders bedekt heeft,
humeraal.
AMIRAAL, m. (...ralen) = ADMIRAAL.
AMELAKEN, AMMELAKEN, o. (-s), (veroud.
en Zuidn.) tafellaken.
AMMONIA, v. (scheik.) scherpriekend gas, eene
verbinding van stikstof en waterstof.
AMMONIAK, m. in water opgeloste ammonia,
ook geest van salmoniak, vliegende geest genoemd.
AMMONIAKGOM, v. eene Perzische gomsoort.
AMMONIET, m. (-en), AMMONSHOREN; m.
(-s), fossiele schelp van eenige soorten uitgestorven
weekdieren (ammonites).
AMMUNITIE, v. krijgsbehoeften, vooral kruit en
lood, ook munitie. AMMUNITIEWAGEN, m. (-s).
AMNESIE, v. verbs van het geheugen; slecht
geheugen.
AMNESTIE, v. (-en), algem.eene kwijtschelding
van straf, vergiffenis voor politieke misdrijven.
AMOEBE, v. (-n), groep van eencellige dieren
van de klasse der wortelpootigen.
AMOEBOIDE, bn. als een amoeba.
AMOK, o. bij de inheemsche bewoners van Ind%
voorkomende toestand van razernij, waarin zij
ieder die hen ontmoet, trachten to vermoorden:
amokmaken.
AMOKMAKER, m. (-s), (Ind.) in blinde woede
ontstoken inlander, die amok maakt;
v. (-en); ...ROEPER, m. (-s); ...SIGNAAL, o.
(...signalen).
AMOOM, v. een geslacht van welriekende Indische
planten, waaruit men een geurigen balsem bereidde; o. de welriekende balsam, uit daze plant
(het woord is alleen door Bilderdijk meermalen
gebruikt).
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AMSTERDAMSCH.
AMOR, m. (-s), liefdegod; beeld daarvan.
AMOROSO, bw. (muz.) innig, teeder.
AMORPH., bn. (nat.) eene amorphe stof, eene stof
in amorphen'ioestand, eene stof die in hare structuur
geen spoor van kristallisatie vertoont.
AMORPHISME, o. de amorphe toestand eener stof.
AMORTISATIE, v. (-s, ...tiên), delging der schulden
(van een staat, van eene gemeente of eene maatschappij), door middel van over een zeker aantal
jaren verdeelde gelijke afbetalingen, waarin a/tossing en rente begrepen zijn; — het overgaan van
een onroerend goad in de doode hand.
AMORTISATIEFONDS, o. (-en), ...KAS, v. (-son),
gelden bestenid voor het delgen van schuld; ...PLAN,
o. (-nen); ...WET, v. (-ten).
AMORTISEERBAAR, bn. wat gedelgd kan
worden.
AMORTISEEREN, (amortiseerde, heeft geamortiseerd), schuld delgen, aflossen ; — waardeloos
verklaren.
AMOTIE, v. afbraak, slooping ; wegruiming.
AMOUREUS, bn. en bw. verliefd.
AMOURETTE, v. (-s, -n), minnarij, liefdesavontuur.
AMOVEEREN, (amoveerde, heeft geamoveerd),
ontzetten uit ambt of bediening; — sloopen.
AMPAS, v. (Ind.) uitgeperst suikerriet in bijzonder ingerichte ovens als brandstof gebezigd; —
OVEN, m. (-s).
1. AMPEL, v. (-s), zie AMPUL.
2. AMPEL, bn. en bw. breedvoerig, omstandig,
in bijzonderheden afdalend.
AMPER, bw. (gemeenz.) ternauwernood, maar
eventjes ; nauwelijks, pas (met betrekking tot den
tijd ; (-gew.) zuur, wrang : (fig.) ampere aanmerkingen
AMPERE, v. (-s), zekere sterktemaat voor electrische stroomen.
AMPERE-METER, na. (-s), galvanometer die
de stroomsterkte in amperes aangeeft. AMPEREUUR, o. (...uren), de electrische stroom van eene
amp&sesterkte gedurende den uur.
AMPHIBIE, o. (-en). (nat. hist.) gewerveld dier
met veranderlijke lichaamswarmte, naakte huid,
voortplanting door eieren, en gedaanteverwisseling,
ook tweeslachtig dier (kikvorsch, pad, salamander);
— (fig.) iem. die tusschen twee partijen door tracht
te zeilen.
AMPHIBIOLOGIE, v. amphibieenkunde.
AMPHIBIOLOOG m. (...logen), beschrijver en
keener van amphibieen.
AMPHIBRACHYS, m. drielettergrepige versvoet
met den betoonde in het midden.
AMPHITHEATER, o. (-5), de schouwburg der
Ouden, rond- of ovaalvormig theater met oploopende
bankenrijen. AMPHITHEATERSGEWIJZE, bw.
halfrond met oploopende banken.
AMPHORA, v. (-'s), Grieksche en Romeinsche
aarden vaas met nauwen hale en twee ooren.
AMPLET, v. (-ten), kegelvormig medicijnfieschje.
AMPLITUDO, o. (-'s), (nat.) grootte van den hoek
dien een slinger bij elke slingering beschrijft, ook
slingerwijdte geheeten; — (sterrenk.) afstand van
op- en ondergangspunt der zon van oost- en westpunt, ook morgen- en avondwijdte genoemd.
AMPUL, v. (-len), ook AMPULLA, v. (R.-K.)
fieschje of kan ter bewpring van zekere vloeistoffen,
bij den eeredienst in gebruik, — de heilige ampul,
kan met °lie' tot zalving der vroegere Fransohe
koningen.
afzetting van een
AMPUTATIE, v. .(-s,
lichaamsdeel.
AMPUTEEREN, (amputeerde, heeft geamputeerd),
een lichaamsdeel afzetten.
AMSTERDAMMER, m. (-s), bewoner van Amsterdam; — beurtschip, (ook) beurtschipper op Amsterdam; — weekblad in Amsterdam uitgegeven.
1. AMSTERDAMSCH, bn. van Amsterdam ; —
uit Amsterdam: Amsterdamsch peil, gemiddelde
hoogte van den dagelijkschen vloed bij Amsterdam,
v6Or de afsluiting van het Y.
2. AMSTERDAMSCH, o. hij spreekt Amsterdamsch, dialect en tongval als in Amsterdam.

AMULET.
AMULET, v. (-ten), talisman.
AMUSANT, bn. en bw. (-er, -st), vermakelijk,
onderhoudend.
AMUSEEREN, (amuseerde, heeft geamuseerd),
vermaken.
AMUSEMENT, o. (-en), vermaak : tot amusement
van 't gezelschap; — gelegenheid tot vermaak
die stad biedt niet veel amusementen.
...ANA, my. verzameling van allerlei uitspraken,
gezegden, anecdoten enz. van een bepaald persoon.
ANABAPTISME, o. leer der wederdoopers.
ANABAPTIST, m. (-en), wederdooper.
ANACHOREET, m. (...choreten), kluizenaar.
ANACHRONISME, o. (-n), zonde tegen de tijdrekening ; met voorstellingen die niet in het betreffende tijdvak thuis hooren.
ANACHRONISTISCH, bn. in strijd met de
tijdrekening.
ANAEMIE, v. (geneesk.) bloedarmoede: gebrek
aan bloedkleurstof.
ANAESTHESIE, v. gevoelloosheid.
ANAESTHESEEREN, gevoelloos maken door
inademing van chloroform enz.
ANAGRAM, o. (-men), letterkeer, verschikking
van de letters van een woord om nieuwe woorden
to vormen, by. Tesselschadc Sachte Sedeles.
ANALECTEN, o. my. (ANALECTA), bloemlezing,
uittreksels.
ANALEPTICA, my. versterkende, opwekkende
middelen.
ANALOGIE, v. (...gieen), overeenkomst, overeenstemming (vooral van begrippen) : bij analogie
redeneeren, de waarheid van iets uit overeenkomstige feiten, gevallen afleiden; — (taalk.) invloed
door een woord (of taalvorm) op een in klank of
beteekenis daarmee verwant woord (of taalvorm)
geoefend analogie is de levende vormkracht in
iedere taal; de vorm g e o r v en (voor geeerfd) is
ontstaan door analogic met g e s t o r v e n; v e r a ssureer en is ontstaan door analogic met verz ek e r e n; r o z e l a a r is gevormd naar analogie van
appelaar; boekerij naar bakkerij; vele
woorden op m a t i g en v o 1 zijn gevormd naar analogie van het Duitsch. ANALOGIEFORMATIE, v.
(-8, ...tien); ...WERKING, v. (-en).
ANALOGISEEREN, (analogiseerde, heeft geana1 ogiseerd), in overeenstemming brengen; vormen
naar.
ANALOOG, bn. overeenkomstig analoge gevallen, waarin dezelfde regel geldt.
ANALPHABEET, m. (...beten), iem. die niet
kan lezen of schrijven.
ANALYSE, v. (-n), ontleding.
ANALYSEEREN, (analyseerde, heeft geanalyseerd), eene analyse toepassen.
ANALYSEUR, m. (-5), ANALYSATOR, m. (-en),
(nat.) gedeelte van een polarisatie-toestel, waardoor
't licht ontleed wordt.
ANALYTISCH, bn. wat op analyse berust : analytische methode, analytische leergang, een analytisch
verslag. '
ANAMORPHOSE, v. (-n), onevenredig geteekende
afbeelding die, in een cilindrischen of kegelvormigen
spiegel gezien, een goed beeld oplevert.
ANANAS, v. (-son), eene uit Z.-Amerika afkomstige plant; de vrucht daarvan.
ANANASAARDBEI, v. (-en), groote, bijzonder
geurige soort van aardbei.
ANANASBESSEN, v. my. gew. naam voor den
duindoorn (hippophaes rh,amnoides), ook purgeerdoom, zanddoorn en zeedoorn geheeten. ANANASDRANK, m. (-en); ...HENNEP, m. de bladvezels
der ananas, ook aloehennep; ...TAART, v. (-en);
...VLINDER, m. (-s), Westin.dische dagvlinder,
wiens rups bij ananasplanten gevonden wordt
(colaenis dido).
ANAPAEST, ANAPEST, m. (-en), versvoet, bestaande uit twee onbetoonde letterprepen en eene
betoonde, b. v. inclerdaad.
ANAPHORA, v. (-'s, ...oxen), herhaling van
dezelfde woorden aan het begin van verschillende
regels; vgl. epiphora.
ANAPLASTIEK, v. de kunst om een misvormd
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ANDIJVIE.
of verminkt lichaamsdeel den natuurlijkeia vorm
terug to geven, .00k autopla,tiek genoemd.
ANARCHIE, v. volslagen regeeringloosheid.
ANARCHISME, o. leer van de onbegrensde
zelfstandigheid van elk individu in leder opzicht.
ANARCHIST, m. (-en), voorstander der anarehie.
ANARCHISTENBETOOGING, v. (-en); ...KOMPLOT, o. (-ten); ...PROLES, o. (-son); ...WOELING, v. (-en).
ANARCHISTISCH, bn. anarchistische beginselen,
woelingen.
ANASTATICA, v. (-s), eene plant die in Egypte,
Arable en Syria groeit, roos van Jericho, ook Mariaroos genoemd.
ANASTIGMATEN, my. eene verbinding van
objectieven of lenzen die bij groote duidelijkheid
een groot beeld met scherpe omtrekken geeft.
ANATHEMA, o. (-'s), banvloek in de R.-K. Berk;
— zijn 'anathema over iets uitspreken, lets in hooge
mate afkeuren, het schandelijk en laag noemen.
ANATHEMISEEREN, (anathemiseerde, heeft geanathemiseerd), in den kerkban doen, vervloeken.
ANATOMIE, v. ontleedkunde, kennis van het
inwendig samenstel der organismen. ANATO MISCH, bn. ontleedkundig: anatomisch onderzoek.
ANATOMISEEREN, (anatomiseerde, heeft geana tomiseerd), ontleden; tot in de kleinste bijzonderneden zeer strong beoordeelen.
ANATOOM, m. (anatomen), ontleedkundige.
ANCIENNITEIT, v. bepaling der volgorde naar
leeftijd of diensttijd : de bevordering' geschiedt naar
ancienniteit.
ANDALUSIER, m. (-s), iem. uit Andalusia, ZuidSpanje; een vurigen Andalusier berijden, volbloed
paard uit Andalusia;
wijn uit Zuid-Spanje.•
ANDANTE, bw. (muz.) iets langzamer dan allegretto; —, o. (-'s), muziekstuk aldus uitgevoerd.
ANDANTINO, bw. jets langzamer dan andante.
ANDER, rangtelw. en bn. (ook zelfst. gebruikt);
tweede, volgende; ten anderen, in de tweede
plaats ; om den anderen, beurtelings; niet dezelfde;
verschillend zijn broeder heeft een ander karakter.
ANDERDAAGSCH, bn. de anderdaagsche koorts,
koorts die elken tweeden dag terugkeert, ook
derdedaagsche koorts genoemd.
ANDER(S)DEELS, bw. (alleen als tegenstelling
van eensdeels) wat het andere deal betreft.
ANDERHALF, ...HALVE, telw. een en een half :
anderhalve flesch wijn;
(scherts.) de anderhalve
hoorder die bij Bien dominee komen, de zeer weinige
hoorders; — (scherts.) anderhalve cent, eon lang en
een klein mensch naast elkaar.
ANDERLAND, o. (Z. A.) hij vertrekt de volgende
maand naar Anderland, naar Europa.
ANDERMAAL, bw. ten tweeden male, wedorom,
nog eons : zij las den brief andermaal; — eenmaal,
andermaal, derdemaal ! bij verkoopingen, sommaties; — een- en andermaal (voor een en ander
maal), bij herhaling, herhaaldelijk.
ANDERMAN, m. (...lieden, ...lui), een ander,
iemand anders (vooral in den gen.): van andermans leer is het goed riemen snijden. ANDERMANSGEK, m. buurnaansgek.
ANDERS, bw. op eene andere wijze : los dit
vraagstuk anders op; geheel anders, een weinig anders;
daarmee is 't anders gelegen, gesteld; ge most zoo en
niet anders handelen.
ANDERSDENKEND, bn. eene andere kerkleer
toegedaan. ANDERSDENKENDE, m. en v. (-n),
verdraagzaamheid jegens andersdenkenden.
ANDERSGEZIND, bn. van eene andere kerkelijke
of politieke mooning. ANDERSGEZINDE, m. en
v. (-n).
ANDERSOM, bw. in tegengestelden stand, richting, of opvatting.
ANDERSZINS, bw. (deftig) anders, op andere
wijze, in een ander geval.
ANDERWAARTS, bw. (w. g.) in andere richting,
elders heen.
ANDERWERF, bw. (w. g.) andermaal.
ANDIEVIE, v. (spreektaal voor) ANDIJVIE.
ANDIJVIE, v. zekere samengesteldbloeroige plant
(cichorium endivia), waarvan de . bladeren als groente

ANDOREN.
gegeten worden; die groente zelf; — wilde andijitrie,
volksnaam van 't aschkruid (cineraria palustris).
ANDIJVIEBED, o. (-den); ...KORAAL, o. soort
van steenkoraal, vooral voorkomende in de MolukBelie zee; ...MOES o.; ...PLANT, v. (-en);
...STRUIK, rik. (-en); ...ZAAD, o.
ANDOREN, ANDOORN, m. (-s), benaming van
eenige lipbloemige planten.
ANDREASKRUIS, o. (-en), X vormig kruis van
twee gelijklange schuingestelde balken.
ANDREASORDE, v. Schotsche ridderorde, door
Jacobus V, in 1540 ingesteld.
ANDROIDE, v. (-n), automaat, in den vorm van
een mensch, beweegbare ledepop.
ANEKDOTE, (ook ANECDOTE) v. (-s, -n), kort
verhaal, eene bijzonderheid, een trek uit het leven
van een historisch persoon behelzend (bij uitbreiding
ook van andere personen); een amusant kort verhaal,
eene ui een liefhebber van anekdoten,.
ANEKDOTEt■IJAGER, m. (-s), iem. die er zicb bepaald op toelegt anekdoten te hooren en over te
vertellen; ...VERZAMLLING, v. (-en).
ANEKDOTISCH, bn. dat op eene anekdote
gelijkt, anekdoten bevat.
ANELECTRISCH, bn. (nat.) niet electrisch.
ANEMIE, v. bloedarmoede.
ANEMISCH, bn. aan bloedarmoede lijdende.
ANEMOBAROMETER, m. (-s), werktuig om de
kracht van den wind te meten, in 1782 door Wilke
uitgevon den.
ANEMOGRAAF, v. (...grafen), zelfregistreerend
werktuig om de windrichting op te teekenen.
ANEMOMETER, m. (-s), werktuig om de kracht
van den wind te meten.
ANEMOON, ANEMONE, v. (anemonen), zekere
ranonkelachtige plant: gele anemoon, Witte of boschanemoon.
ANEROTDE-BAROMETER, m. (-s), toestel met
eene lucht]edige veerkrachtige metalen doos, dat
de drukking van de lucht aangeeft.
ANETHOL, o. (arts.) hoofdbestanddeel van anusolie en venkelolie.
ANGEL, m. (-s), hank waaraan bij 't visschen
het aas bevestigd wordt; — (fig.) jets dat 't gemoed pijnlijk aandoet, grieft : de angel der smart,
van het berouw, de smart, het berouw, als pun
doende voorgesteld;
't orgaan waarmede wespen, bijen enz. steken.
Angeltje, o. (-s).
ANGELDRAGEND, bn. (dierk.) van een angel
voorzien : angeldragende insekten.
ANGELICA, o. (-'s), (muz.) engelenstem, een
aangenaam klinkend register op een groot orgel.
ANGELOT, m. (-ten), vroegere gouden munt met
het beeld van den Aartsengel Michael.
ANGELSPITS, v. (-en), punt van den angel;
(dicht.) angel; ...STEEK, m. (...steken), steek met
een angel toegebracht; ...VORMIG, bn.
ANGELUS, o. (R. K.), drieledig gebed, dat 's morgens en 's avonds om 6 uur en 's rniddags om 12
uur wordt gebeden; het klokje dat tot dat gebed
oproept. ANGELUSKLOKJE, o. (-s).
ANGINA, v. (gen.) keelziekte, bestaande in
ontsteking der amandelen en omgelegen slumvliezen, gaat met silk- en spreekbezwaren gepaard.
ANGKLOENG, v. (-8), (Ind.) vijf tot acht bamboepijpen van verschillende lengte, in een los raam
geplaatst, die bij het schudden van dit raam elk
een eigen toon voortbrengen.
ANGLICAAN, m. (...canen), lid der Anglicaansche
kerk.
ANGLICAANSCH, bn. de Anglicaansche kerk, de
Engelsche staatskerk.
ANGLICISME, o. (-n), een woord of eene uitdrukking naar het Engelsch gevormd of emit
overgenomen.
ANGLISEEREN, (angliseerde, heeft geangliseerd),
een paard angliseeren, zijn staart kort afsnijden,
,ANGLIST, m. (-en), keener of vorscher op het
gebied der Engelsche taal en literatuur.
ANGLOMAAN, m. (...maven), blind vereerder
van al wat Engelsch is of uit Engeland komt.
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ANIMOSO.
ANGLOMANIE, v. blinde ingenomenheid met
alles wat Engelsch is of uit Engeland komt.
ANGORAGEIT, v. (-en), wolgeit (capra hircus
angorensis), die het mohair oplevert.
ANGORAKAT, v. (-ten), fraai ras van katten.
ANGORAWOL, v. wol van de angorageit, mohair.
ANGST, m. (-en), gevoel van beklem.ming en
vrees: een doodelijke, onbeschrijfelijke, namelooze
angst.
ANGSTBEELD, o. (-en), (dicht.) eene voorstelling
(in den geest) die angst tinboezemt, vgl. schrikbeeld.
ANGSTGEGIL, o. gegil als uiting van hevigen
angst. Evenzoo (meest dicht.) ANGSTGEJAMMER,
o.. ...GEHUIL, o.; enz.
'ANGSTGEVOEL, o. gevoel van angst; ...GIL,
m. gil in angst uitgestooten.
ANGSTIG, bn. (-er, -st), angst gevoelende; — op
eene wijze die angst of zorg verwekt : dat drukte
mij angstig op het hart. ANGSTIGLIJK, bw. (w. g.)
ANGSTKREET, m. (...kreten), een kreet die van
angst getuigt, van iem. die in nood en hevigen
angst verkeert. Evenzoo : ANGSTMISBAAR, o.;
...SCHREEUW, m.; ...SCHREI, m. enz.
ANGSTVALLIG, bn. (-er, -st), geneigd tot angst,
angstig gestemd : ens angstvallig hart; nauwgezet,
zorgvuldig tot in kleinigheden : eene angstvallige
navolging; — bw. met angstgevoel; met de grootst
mogelijke nauwgezetheid : hij vermeed angstvallig
alle vreemde woorden. ANGSTVALLIGHEID, v.
(...heden), geneigdheid tot angst, nauwgezetheid,
ANGSTVERVOERING, v. hevige ontroering door
ge-w eldigen angst veroorzaakt.
ANGSTVOL, bn. (sterker dan) angstig.
ANGSTWEKKEND, bn. (-er, -st), angst veroorzakend of zoodanig, dat het angst kan veroorzaken :
eene anf stwekkende diepte.
ANGSTZWEET, o. het, tweet dat iem. uitbreekt
bij hevigen angst: het angstzweet breekt mij uit.
ANHYDRIDE, o. (-n), (scheik.) waterstofvrij
oxyde der elementaire stoffen, in tegenst. met de
waterstofhoudende hydraten.
ANHYDRIET, o. (scheik.) watervrije zwavelzure
kalk, ook karsteniet geheeten.
ANI-ANI, (hid.) rijstmesje waarmee de padi
halm voor halm wordt afgesneden.
ANIJL, m. indigo-plant.
ANIJS, m. zekere schermbloemige plant (pimpineila anisum), waarvan de geurige vruchtjes als
specerij en als geneesmiddel gebruikt worden;
anijszaad; anijelikeur. Anij4e, o. een glaasje anuslikeur.
ANIJSAPPEL, m. (-5, -en), kleine gele appelsoort,
fijn van smaak en met een geur van anus- of venkelzaad, ook venkelappel genoemd; ...BESCHUlT
v. k -en), beschuit met anus gekruid; ...DRANK.
m. (-en); ...DROP, v. drop met anus gekraid ;
...GEUR, m., ...LIKEUR, v.; ...MELK, v. melk
met anijszaad gekookt.
ANIJSOLIE, v. vluchtige olie, uit anijszaad geLrokken; ...ZAAD, o. vruchtjes der anijsplant.
ANIJZEN, (anijsde, heeft geanijsd), (w. g.) met
anus kruiden.
ANILINE, v. een uit steenkoolteer verkregen
product, dienend tot bereiding van verschillende
verven (aniline-verven) : aniline-rood, aniline-groen
enz.
ANIMAAL, bn. (dierk.) wat slechts aan dieren
(niet aan planten) eigen is : de animals legensverrichtingen zijn waarneming en willekeurige beweging.
ANIMEEREN, (animeerde, heeft geanimeerd),
opwekken, aanmoedigen ; een geanimeerd bal,
een bal waar druk gedanst wordt; — een geanimeerd debat, gesprek, waaraan met opgewektheid
wordt deelgenomen.
ANIMISME, o. godsdienst der geesten; bij natuurvolken, neiging om alle dingen als bezieid te beschouwen.
ANIMO, v. lust (vooral lust tot koopen) : er was
weinig animo op die verkooping; — met animo lets
doen, opgewekt.
ANIMOSITEIT, v. vijandigheid, verbittering.
ANIMOSO, bw. (muz.) levendig, bezield.

ANISETTE.
ANISETTE, v. fijne likeur uit anijszaad bereid.
ANISETJE, o. (-s), een anisetje drinken, een glaasje
anisette.
ANJELIER, v. (-en); ANJER, v. (-s), zeker
plantengeslacht (dianthus) met schoone, welriekende
bloemen, ook nagelbloem geheeten; de bloem der
planten; —PERK, o. ( -en).
1. ANKER, o. (-s), zwaar ijzeren werktuig,
bestaande uit eene rechte schaft, twee (of meer)
boogvormige armen van driehoekige bladen voorzien (aan 't ondereinde), een ring en een dwars op
de armen staanden stok (aan 't boveneinde) dat
dient om, in zee geworpen, er een schip aan vast
te leggen : het anker uitwerpen, laten vallen; — ten
(voor) anker komen, gaan, 't anker uitwerpen;
voor zijn anker, wordt op en neer
—hetsciprjd
geslingerd, terwig het voor anker ligt; — hat anker
katten, aan het zware anker een lichter anker
verbinden om 't doorgaan te verhinderen; — krabbend anker, anker dat medeeleept en daardoor de
snelheid van 't drijvende schip vermindert ; —
paraplu-anker, anker met vele armen;
(fig.) het of zijn anker lichten, zich stilletjes
verwijderen; — ergens, (bij iem.) zijn anker laten
vallen, zich ergens vestigen, er zijn intrek nemen;
—'tankerodhp,
waarop wij steunen, vast vertrouwen ('t anker is ook 't zinnebeeld der hoop); —
(bouwk.) ijzeren houvast waarmee de uitemden
der balken in de muren worden bevestigd om 't
vooroverzetten der muren te beletten; — ijzeren
klauw waarmee men hardsteenen blokken aan of
in het metselwerk verbindt; — (nat.) week-ijzeren
sluitstuk van een hoefmagneet, ook poolstuk genoemd; — (in een slingeruurwerk) boogvormig
stuk ijzer dat met den slinger schommelt en met
zijne beide armen beurtelings tusschen de tanden
van het schakelrad grijpt. Ankertje, o. (-s).
2. ANKER, o. maat, nog in den wijn- en vischhandel : een anker wijn, 38,8 L.; thans 44 of 45
flesschen; — een anker ansjovis, een fust, inhoudende 50 K. G. Ankertje, o. (-s), een houten vaatje,
houdende ongeveer een anker wijn of een anker
ansjovis.
ANKERARM, m. (-en), het boogvormige gedeelte
aan weerszijden van en onderaan de schacht
van een scheepsanker.
ANKERBEDDING, v. (-en), plaats waar 't anker
vastzit eene goede ankerbedding, .geschikte grond
om to ankeren; ankerrust.
ANKERBOEI, v. (-en), boei die de plaats aanwijst, waar 't anker ligt; ...BRUG, v. (-gen), ankerrust.
ANKEREN, (ankerde, heeft en is geankerd), het
anker laten vallen., ten anker komen ; — (fig.)
ergens geankerd zijn, zich er niet gem.akkelijk vandaan laten brengen ; een goed geankerde muur,
van ankers voorzien.
ANKERHALS, m. (...halzen), dunste einde der
schacht, waar daze door den stok gaat; ...HAND,
v. (-en), ankerblad; ...HARP, v. (-en), harpvormig
oog waaraan ketting of touw bevestigd is.
ANKERHORLOGE, o. (-s), horloge waarin de
pal door een anker vervangen is; ...KRUIS, o.
(-en), vereenigingsplaats van armen en schacht ;
(wapenk.) kruis welks armen aan de uiteinden
gespleten en omgebogen zijn.
ANKERKUIL m. (-en), zeker aan een anker
vastgelegd en met behuip van een vaartuig gebruikt
net dat aan een vierkant houten raam wordt
bevestigd en langzaam vernauwende in een punt
of zak waarvan de mazen zeer klein zijn, uitloopt.
ANKERNAGEL, m. (-s), korte en dikke taaie
spijker met breeden kop, waarmee een muuranker
aan den balk geklonken wordt.
ANKERRUST, v. (-en), uittimmering tegen den
boeg, waarop de hand van 't anker bij 't kippen
rust; ...SCHACHT, v. (-en), ijzeren staaf die 't
lichaam van 't anker vormt, van welker dikke
uiteinde de armen uitgaan; ...SCHOEN, m. (-en),
stuk hout dat bij verplaatsing van 't anker onder
't blad gelegd wordt.
ANKERSGEWIJZE, bw. in den vorm van een
anker.
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ANKERSLOF, v. ( -fen) , ankerschoen; S ME DERIJ, v. (-en), 't smeden van ankers; de workplaats waar dit geschiedt.
ANKERSTOK, m. ( -ken), houten of ijzeren stok,
onder den ring loodrecht op of in de schacht bevestigd; ...VOERING, v. (-en), ijzeren bekleedsel
der ankerrust; — beplanking van den boeg onder
de ankerrust.
ANKERVORMIG, bn. in den vorm van een
anker.
ANKLONG, v. (-s), zie ANGKLOENG.
ANNA, v. ( -'s), vrouwennaam; — (spr.) dear
loopt ids van St.- Anna onder, de zaak is niet
pluis, er loopt lets onbehoorlijkg, iets geks onder; —
(Zuidn.) in St- Anna's schapraai zijn, zitten, gezegd
van meisjes die weinig kans hebben nog een man
to krijgen.
ANNALEN, mv. (oorspr.) geschiedkundig verhaal
der gebeurtenissen jaar voor jaar ; — geschiedenis
in 't algemeen:.
ANNATEN. v. mv. 't aan den Paus verschuldigde
aandeel der inkomsten van een geestelijk ambt in
het eerste jaar.
ANNATO, o. kleurstof voor kaas en boter.
1. ANNEX, bn. behoorende bij lets dat als hoof d.aak wordt voorgesteld : te koop eene bierbrouwerij
met annexe gebouwen, (ook) met bottelarij annex; —
cum annexis, met hetgeen er bij behoort.
2. ANNEX, o. en v, (-en), het bijbehoorende: de
annexe van een verdrag, bijzondere bepaling.
ANNEXATIE, v. (-5,
daad van annexeeren;
het geannexeerde; —PLAN o. (-nen).
ANNEXEEREN, (annexeerde, heeft geannexeerd),
inlijven (van een gebied) 's-Gravenhage tad een
detl der omliggende gemeenten annexeeren.
ANNIVERSARIEN, m. m y. jaarlijksehe pleehtigheden, jaarfeesten.
ANNO, in het jaar : anno 1912.
ANNONCE, v. (-s), aankondiging, bekendmaking
(in een dagblad enz.) van een huwelijk, een aanbod
enz., advertentie.
ANNONCEEREN, (annonceerde, heeft geannonceerd), door middel eener annonce ter algemeene
kennis brengen : dit boek heb ik geannonceerd gezien.
ANNOTATIE, v. (-s), aanteekening.
ANNOTEEREN, (annoteerde, heeft geannoteerd),
(minder gebruikelijk dan) noteeren.
ANNUTTEIT, v. (-en), vaste som die men jaarlijks
betaalt ter afdoening eener schuld (waarin begrepen
is de rents en de aflossing; jaarlijks wordt de rente
minder en de aflossibg grooter), de bewijzen daarvan;
lijfrente.
ANNULEEREN, (annuleerde, heeft geannuleerd),
to niet doen, herroepen, nietig of ongeldig verklaren. ANNULATIE, v. vernietiging
ANNUNCIATIE, v. (R.-K. kerk) aankondiging
van de menschwording van Christus; feest van
Maria-Boodschap (25 Maart).
ANNUS GRATIAE, jaar na 't overlijden eons
predikants, waarin de ringbroeders den dienst ten
voordeele van weduwe of kinderen waarnemen.
ANODE, v. (-n), (nat.) de electrode die zich aan
de positieve pool bevindt.
ANOMALIE, v. (...lieen), onregelmatigheid, afwijking van den regel, tegenstrijdigheid er made.
ANONIEM, bn. naamloos, zonder onderteekening
een ammiem schrijven. ANONIMITEIT, v.
ANONYMUS, m. (anonymi), een ongenoemde.
ANOPHELES, wetenschappelijke naam der ma lariamuskiet.
ANORGANISCH, bn. onbewerktuigd, niet tot
het dieren- of plantenrijk behoorende : anorganische
stoffen; — anorganische scheikunde.
ANSJOVIS, v. (-sen), een vischje (engraulis
encrasicholus), van de fam. der haringen, dat gezouten of gekruid gegeten wordt : Bergsche ansjovis;
een anker ansjovis, een fust van 50 K. G.
ANTAGONISME, o. tegenwerking van twee
krachten; (fig.) strijd tusschen twee tegengestelde
meeningen, leeringen (of de personen of partijen
die daze belijden).
ANTAGONIST, m. (-en), (ontleedk.) eene spier
wier working die van eene andere opheft : buig- en
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strekspieren zijn elkaars antagonisten; (fig.) tegenstander, tegenwerker. ANTAGONISTISCH, bw.
ANTARCTISCH, bn. nabij de zuidpool gelegen
of voorkomend : de antarctische landmassa; antarctische diersoorten.
ANTE, v. (-n), uitstekende pilaster tegen een muur.
ANTECEDENT, o. (-en), vroeger gebeurd feit,
waarnaar een gelijksoortig feit beoordeeld kan
worden; — een antecedent stellen, iemands antecedenten, de voornaamste feiten uit zijn vroeger leven,
zijn vroeger gedrag; — (taalk.) 't woord, de uitdrukking of de volzin waarop een bijvoegl. bijzin
betrekking heeft : het betrekkelijk voornaamwoord
komt meestal met run antecedent in geslacht en getal
overeen.
ANTEDILUVIAAL, ...VIAANSCH, bn. vOOr den
zondvloed : antediluviaansche mensch; (geol.) antediluviale gronden, v6Or het diluvium ontstaan.
ANTENNE, v. ( -n). draad voor het ontvangen en
verzenden der electrische golven (bij de draadlooze
telegrafie).
ANTHOLOGIE, v. (...gieen), bloemlezing.
'ANTHRACEEN, o. vaste. stof, door distillate
van koolteer bij hooge temperatuur verkregen :
—OLIE, v zware teerolie.
ANTHRACIET, o. oudste steenkoolsoort ' met
95°I. koolstot; verbrandt zonder vlam, rook of
reuk en ontwikkelt veel warmte; —KOOL, v.
(...kolen); —NOOTJES, o. my.
ANTHRACOMETER, m. (-s), toestel om door
middel van kalkwater 't koolzuurgehalte der luoht
te bepalen.
ANTHROPOCENTRISCH, bn. de anthropocentrische wereldbeschouwing stelt den mensch voor
als het middelpunt en het doel der schepping.
ANTHROPOGENIE, v. leer van de voortbrenging
van den mensch; leer van de ontwikkeling der
menschenrassen.
ANTHROPOLOGIE, v. natuurkennis van den
mensch (in den ruimsten zin): gerechtelijke, psychiatrische en crimineele anthropologic. ANTHROPOLOGISCH, bn. op de anthropologie betrekking hebbend : anthropologische onderzoekingen.
ANTHROPOLOOG, m. (...logen), beoefenaar der
anthropologie.
ANTHROPOMETRIE, v. 't nauwkeurig bepalen
van eene reeks afmetingen aan het lichaam van
misdadigers, ter vervanging of aanvulling van het
signalement om hen ingeval van recidive te kunnen
herkennen; ...METRISCH, bn. eene anthropometrische opname.
ANTHROPOMORPH, bn. op den mensch gelijkend, mensohvormig : de anthropomorphe apen.
ANTHROPOMORPHISME, o. (phis.) voorstelling
van God in menschelijke vormen; het toeschrijven
van menschelijke opvattingen, hartstochten enz.
aan God.
ANTHROPOPHAAG, m. (...phagen), menscheneter.
ANTI, (in samenkoppelingen : vaak in een woord
geschreven) tegen; ook zelfstandig gebruikt : dat
is een anti, een tegenstander.
ANTICHAMBRE, v. (-s), voorvertrek, wacht'
kamer bij een hooggeplaatst persoon.
ANTICHAMBREEREN, (antichambreerde, heeft
geantichambreerd), gedurig zijne opwachting bij
de grooten maken; — iem. laten antichambreeren,
hem lang laten wachten, eer men hem binnenroept
of tot hem komt.
ANTICHRIST, m. (-en), (theol.) duivelsch wezen
dat de kerk onder Christus bestrijdt; incarnate van
dat wezen : in Napoleon werd door velen de Antichrist gezien.
ANTICIPATIE, v. daad van anticipeeren; vervroeging ; — (financiewezen) soort van leening, gesloten op nog to inners belastingen : anticipatiebiljetten; — (stijlleer) het bij voorbaat verwerpen
van bedenkingen die men voorziet dat de lezer kan
opperen.
ANTICIPEEREN, (anticipeerde, heeft geanticipeerd), vervroegen, een voordeel genieten, een recht
uitoefenen v66r den daartoe bepaalden tijd; op
lets vooruitloopen.
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ANTICLERICAAL, m. (...calen), iem. die tegen
de regeering der geestelijkheld is.
ANTICORPS, my. (gen.) de zelfstandigheden die
zich in het serum van een dier vormen, in welks
lichaam men ziekteverwekkende microben heeft
gebracht; daze stollen hebben de eigenschap de
microben te vernietigen.
ANTI-CRITIEK, v. (-en), antwoord op eene
critiek.
ANTIDATEEREN, (antidateerde, heeft geanti
dateerd), eene yroegere dagteekening dan de
werkelijke seven (eig. antedateeren).
ANTIDOTUM, o. (geneesk.) tegengif, middel tegen
vergiftiging.
ANTIEK, bn. (-er, -st), uit oude tijden afkomstig
(vooral van voortbrengselen der kunstnijverheid),
oud, ouderwetsch ; — in 't bijzonder van kunstwerken uit de Grieksche of Romeinsche Oudheid
afkomstig (of in denzelfden trant bewerkt): naar
antieke modellen werken; antieke kunst; eene antiek
gemeubelde kamer.
ANTIEKBRONS, o. dat met eene kunstmatige
oudheidskleur bedekt is.
ANTIEKEN, o. my. kunstwerken der classieke
oudheid .: bronzen reproducties der antieken; —, m.
my. de kunstenaars der classieke oudheid : in de
school der antieken gevormd ziin.
ANTIFEBRINE, v. (gen.) middel tegen koorts en
zenuwpijnen.
ANTILOGIE, v. tegenstrijdigheid.
ANTILOPE, v. (-n), een geslacht (pecora) der
holboornige herkauwers, waartoe o. a. behooren :
de eig. antilope, de gems, de gazel.
ANTIMAKASSAR, (-s), een gehaakt kleedje dat
over stoélen of canapé's gehangen wordt.
ANTI-MILITAIRISTISCH, bn. de anti-militairistische beweging onder dagen.
ANTIMONIUM, o. blauwachtig wit metaal, spiesplans.
ANTINOMIE, v. tegenstrijdigheid tusschen twee
wetten; tegenspraak van de wet met zichzelf.
• ANTIPATHIE, v. (...thieen), natuurlijke, niet
beredeneerde afkeer.
ANTIPATHIEK, bn. en bw. antipathie wekkend.
ANTIPERISTALTISCH, bn. de antiperistaltische
beweging van den slokdarm, samentrekking van
beneden naar boven (bij braking).
ANTIPHONA, v. (-'s), beurtzang tusschen igiesters en gemeente in de R.-Kath. en de Grieksche
kerk; korte spreuk of vers waarin door den voorzanger aan de zangers den toon van den volgenden
psalm wordt aangegeven.
ANTIPHONARIUM, o. (...ria), bock met antiphona's.
ANTIPHRASE, v. (stijll.) gebruik van een woord
of een zin in eene beteekenis, tegengesteld aan de
gewone, b. v. Pontus Euxinus = Herbergzame
Zee als benaming voor de Zwarte Zee.
ANTIPODEN, m. my. (aardr.) tegenvoeters,
bewoners van plaatsen met even groote, doch
tegengestelde breedte, en 180° verschil in lengte;
—iem.nardtpowschen,
hem ver wag
wenschen; — (fig.) menschen met geheel tegengestelde meeningen.
ANTIPYRINE, v. geneesmiddel tegen koorts,
enz. door de lichaamstemperatuur to verlagen;
het werkt kalmeerend op het zenuwstelsel.
ANTIQUA, v. latijnsche drukletter.
ANTIQUAAR, m. (...quaren), handelaar in
oudheden, in gebruikte boeken.
ANTIQUARIAAT, o. (...aten), handel in oudheden, in oude boeken. ANTIQUARISCH, bn. en
bw.
ANTIQUITEIT, v. (-en), voorwerp uit oude tijden :
een handelaar in antiquiteiten; voorwerpen, gebruiken en instellingen uit de klassieke oudheid : kennis
der Romeinsche antiquiteiten, oudheden.
ANTIREVOLUTIONNAIR, bn. en m. (-eh), tegen
de revolutie gekant; (in 't bijz.) benaming eener
staatkundige partij in Nederland.
ANTI-SEMIET, m., (-en); jodenhater. ANTISEMIETISCH, bn. de antisemietische partij.
ANTISEPSIS, v. wondbehandeling, waarbij men

ANTISEPTISCH.

97

reeds binnengedrongen verontreinigingen en bac- I
terien tracht onschadelijk te maken en het binnendringen van nieuwe zoekt te verhinderen.
ANTISEPTISCH, bn. het bederf werend, ontsteking voorkomend : een antiseptisch, verband;
antiseptische watten. ANTISEPTICA, my. bederfwerende middelen.
ANTISTOFFEN, v. my. (gen.) de leer der antistoffen, die de werking van andere stollen opheffen,
neutraliseeren.
ANTITHESE, v. (-n), (stijlleer) tegenstelling van
woorden of zinnen; — (staatk.) scherpe tegenstelling.
ANTI-TOXINE, v. tegengif; inz. de stollen in 't
organisme gevormd om de toxinen (de giftige
stofwisselingsproducten der bacterien) onschadelijk '
te maken; vgl. serumtherapie.
ANTONIUSBROOD, o. aalmoes en levensmiddelen ;
(brood) of geld voor de armen. met het doel om
door voorspraak van den H. Antonius bij God verhooring te vinden.
ANTONIUSKRUIS, o. (-en), T-vormig kruis.
ANTONIUS-VUUR, o. (geneesk.) eene soort van
koudvuurachtige coos, inz. in de M. E. zeer ge- ,
vreesd; bij epidemieen in de lie eeuw beweerde
men dat het gebeente van Sint-Antonius wonderen
vangenezing wrochte; — zekere ziekte onder
jonge varkens.
ANTONOMASIA, v. (-'s), (stijlleer) naamsverwisseling, 't gebruik van een soortnaam voor een
eigennaam of omgekeerd : de vorst onzer dichters
(Vondel), een Cicero (een welsprekend man).
ANTWOORD, o. (-en), mondeling of schriftelijk
loescheid op wat door een ander beweerd, gevraagd,
geeischt is : een gepast, bescheiden antwoord; —
't antwoord schuldig (moeten) blijven, geen antwoord
geven, omdat men er niet toe in staat is; — brief
waarin een schriftelijk antwoord vervat is: in
afwachting van uw antwoord (in brieven); (rechtst.)
schriftelijke verwering van den gedaagde : conclusie
van antwoord, akte waarin de verwering vervat
is; — Memorie van Antwoord, antwoord op het
Voorloopig Verslag omtrent een wetsontwerp in de
Kamer uitgebracht. Antwoordje, o. (-s).
ANTWOORDCOUPON, v. (-s), coupon aan het
postkantoor h 14 cent verkrijgbaar om in een brief
naar het buitenland het porto voor het antwoord
in te sluiten.
ANTWOORDEN, (antwoordde, heeft geantwoord),
ten antwoord geven (bijb.) Jezus antwoordende
zeide, gaf ten antwoord; — hij antwoordde met een
vuistslag, liet op de vraag, den eisch, de bewering,
de handeling van den ander een vuistslag volgen.
ANTWOORDER, m. (-s), (w. g.) degene die
antwoordt. ANTWOORDSTER, v. (-s).
ANUS, m. opening van den endeldarna.
ANYL, o. zie ANIJL.
AORTA, v. (-'s), (ontleedk.) de groote lichaamsslagader die nit het hart ontspringt.
APACHE, m. (-n), Indiaansche volksstam benoorden Mexico, bekend door de boeken van Aimard;
straatwilden, benden dieven en moordenaars te
Parts: de apachen der samenleving.
APACHENDANS, m. (-en), grillige modern dans.
APAGOGISCH, bn. een apagogisch bewijs, bewijs
nit het ongerijmde.
APANAGE, o. (-13), toelage uit de staatskas aan
niet regeerende leden van 't vorstelijk geslacht
APART, bw. op eene afzonderlijke plaats, afgescheiden van jets anders: de kinderen eaten apart;
afzonderlijk, op zich zelf, niet in vereeniging met
andere zaken : dit punt zal ik apart behandelen;
buiten gezelschap van andere personen : tem.
even apart roepen; — een woordje apart, onder vier
oogen;
bn. afzonderlijk : eene aparte kamer.
APARTJE, o. (-s), een onderhoud onder vier
oogen; (scherts.) fluisterend gesprek in 't bijzijn
van anderen : ik vind jelui apartjes niet aardig.
APATHIE, v. gevoelloosheid; afwezigheid van
driften of hartstochten; — afwezigheid van elk
streven naar iets : in eene Joffe apathie wegzinken.
APATHISCH, bn. bw. ongevoelig, lusteloos, traag,
onverschillig.
Van Dale, Handwoordenboek.

APLANEEREN.
APEGAPEN, (alleen als infinitief), (gemeenz.) op
apegapen liggen, op sterven liggen; (scherts.) het
zeer benauwd hebben, b y. door de warmte.
AP- EN DEPENDENTIEN, my. met ap- en dependentiên, met al wat erbij behoort.
. A PENBAKKES, o. (-en), (gemeenz.) het gezicht
van een aap; (fig.) een leelijk menschelijk aangezicht; — ook persoon met een apenbakkes.
APENBROODBOOM, m. (-en), volksbenaming
van een reusachtigen tropischen boom, den baobab
(adansonia digitata); (de vruchten worden apenbrood
genoemd).
APENGEZICHT, o. (-en), apenbakkes; ...GRIJ NS,
v. (...grijnzen), een grijnzend, knorrig gezicht.
APENHAAR, o. (...haren), Naar van apen; —
zeer fijn gekerfde tabak, shag;
(gew.) lork of larix;
...KOOI, v. (-en).
APENKOOL, v. (gemeenz.) dwaze, nietswaardige
praatjes; bedrieglijke zotternij : apenkool verkoopen;
't is maar apenkool; ...KOP, m.. (-pen), kop
van een aap; (gemeenz.) domoor, beroerde vent;
— volksnaam voor het leeuwenbekje.
APENKUUR, v. (...kuren), (gemeenz.) dwaze kuur
of gril, zotte vertooning : apenkuren uithalen, verrichten; die zenuwachtigheid ? apenkuren, anders niet.
APENLAND, o. (gew.) arm, onvruchtbaar land;
(scherts.) Oost-Indie.
APENLIEFDE, v. onverstandige, dwaze liefde
die meer kwaad dan goed doet (vooral van ouders
voor hunne kinderen).
APENROK, m. (-ken), ...ROKJE, o. (-s), kort
rokje waarmee men een aap uitdost; — nauwsluitend
jasje met korte panders; zeker lang kleedingstuk
voor zeer kleine kinderen (lijfje en rokje uit een
stuk); ...TAAL TJE, o. koeterwaalsch, minachteude
aanduiding eener taal die men niet verstaat.
APENTUIN, m. (-en), (gew.) volksnaam voor
diergaarde; ...VERTOONING, v. (-en); ...WERK, o.
APEPSIE, v. (gen.) zeer onvoldoende spijsvertering.
APEPTISCH, bn. onverteerbaar; aan slechte
spijsvertering lijdend.
APERCU, o. (-'s), kort overzicht.
APERIJ, v. (-en), kluchtige vertooning, zotte
handeling; gekheid, mallepraat : 't is alles kool en
aperij; — blinde, domme navolging : 't meeste wat
wij doer is touter aperij.
APERITIEF, o. (aperientia), m.iddel om den
eetlust op te wekken, drank vOOr het middagmaal
gebruikt by. madera, port, bitter.
APERTUS, bn. (muz.) (in den orgelbouw) open,
niet gedekt.
APERTUUR, v. (...turen), (ontl.) opening in het
menschelijk lichaam; opening in de omkleeding
van 't objectiefglas eens verrekijkers; (rechtst.)
opening van een testament.
APHAERESIS, v. (gramm.) weglating van letters
voor aan een woord, bv. muts uit amutse: ar van nar.
APHANIET, o. (miner.) zeker green gesteente,
groensteen.
APHASIE, v. (geneesk.) sprakeloosheid door
totaal gemis van 't woordgeheugen.
APHELIUM, 6 o. (sterrenk.) 't punt eener planetenloopbaan, dat 't verst van de zon verwijderd is.
APHONIE, v. (geneesk.) geluidloosheid, volkomen
heeschheid; onvermogen om te spreken of te
zingen.
APHORISME, v. (-n), korte, pittige spreuk,
stellingen, invallende gedachten. APHORISTISCH,
bn. en bw. aphoristische behandeling eener wetenschap,
samenvatting in beknopte stellingen.
APHRODIET, m. (-en), menschelijk wezen welks
g eslacht niet bepaald kan worden.
APHRODITE, v. (myth.) Grieksche Venus,
godin der liefde en der schoonheid.
APIN, v. (-nen), vrouwelijke aap; nakapster.
APIS, m. (-en), heilige stier der Oude Egyptenaren.
APLANATISCH, bn. (nat.) aplanatische lenzen,
lenzen waardoor de voorwerpen zich zonder gekleurde randen vertoonen, ook achroamatische
lenzen genoemd.
APLANEEREN, (aplaneerde, heeft geaplaneerd),
slechten, gelijkmaken, effenen, uit den weg rumen.
7

APLOMP.
APLOMB, o. zelfvertrouwen, Oink optreden;
iets met een zeker aplomb zeggen, zingen, spelen, zonder weifelen (vooral wanner dit gekunsteld is); —
zijn aplomb niet verliezen, zich niet in de war, van
de wijs laten brengen.
APOCALYPSIS en APOCALYPSE, v. openbaring;
de Openbaring van Johannes; APOCALYPTISCH,
bn. als in de Openbaring, wonderbaarlijk, geheimzinnig, te zinnebeeldig : eene apocalyptische voorstelling; — 't apocalyptisch getal, 't getal 666 (in de
Openbaring van Johannes 13 : 18).
APOCOPE, v. weglating van letters aan 't einde
van een woord, b. v. ik vin voor ik vind; Bind voor
einde.
APOCRIEF, bn. de apocriefe boeken, bijbelboeken
die niet als echt, als gezaghebbend erkend worden
(ook de apocriefen); — dat bericht komt me vrij
apocrief voor, ik twijfel sterk aan de waarheid ervan.
APODICTISCH, bn. en bw. een apodictisch bewijs, klaar en voldingend bewijs; op stellige
wijze, (ook) alsof men de wijsheid in pacht heeft :
apodictische uitspraken.
APOGEUM, (...GAEUM), o. (sterrenk.) punt
van de loopbaan der maan, dat 't verst van de
aarde ligt; (fig.) hoogste punt, toppunt.
APOLLINISCH, bn. wat Apollo betreft, aan hem
gewijd, hem gelijkend : eene Apollinische gestalts.
APOLLO, m. (Grieksche myth ) zonnegod, god
van de schoone kunsten, inz. van de diohtkunst.
APOLOGEET, m. (...geten), (theol.) verdediger
van 't Christendom. APOLOGETIEK, v. (theol.)
studie, leerboek van de apologie.
APOLOGETISCH, bn. verdedigend.
APOLOGIE, v. (...gieen), verdedigingsrede, verwecrschrift.
APOPLECTISCH, bn. wat de beroerte betreft;
aan beroerte onderhevig.
APOPLEXIE, v. (geneesk.) beroerte.
APOSTAAT, m. (...staten), iem. die zijn godsdienst verzaakt, geloofsverzaker.
APOSTASIE, v. afval, verzaking van den Christelijken godsdienst of van de Katholieke kerk.
APOSTASEEREN, (apostaseerde, heeft geapostaseerd), afvallig worden, zijn godsdienst verzaken.
1. APOSTEL, m. (-en, -s), benaming der leerlingen van Jezus en eerste verkondigers van het
Christendom : de twaalf Apostelen; — eerste verkondiger van het Christendom in eene streek :
Willebrord, de Apostel der IT riezen; — verkondiger
eener leer, van een beginsel : de Apostel der vrije
gedachten; — een rare, ruwe apostel, een raar, ruw
mensch; — mijne apostels, een huffs vol kleine
apostels, jonge kinderen.
2. APOSTEL, v. (-en, -s), (zeew.) benaming der
twee opstaande houten, aan weerszijden tegen den
voorsteven aangebracht.
APOSTELPAARD, o. (-en), op zijde Apostelpaarden gaan, reizen, te voet, evenals de Apostelen.
APOSTELIJK, bn. (Zuidn.) apostolisch : de apostelijke stoel.
APOSTIL, m. (-len), APOSTILLE, v. (-n), kantbrief, kantteekening op eene akte, op een verzoekschrift enz., gesteld met het doel, bericht, consideratie en advies to geven of te vragen.
APOSTILLEEREN, (apostilleerde, heeft geapostilleerd), kantteekeningen makers.
APOSTOLAAT, o. het apostelambt; de heilige
roeping ertoe; bisschoppelijke wa,ardigheid; — R.
K. godsdienstige vereeniging of kring : het apostolaat
des gebeds.
APOSTOLISCH, bn. van de Apostelen: een Apostolische ijver; — Apostolische geloofsbelijdenis, de
12 geloofsartikelen, credo; — van den Paus afkomstig of betrekking tot hem hebbende: Apostolische zegen, zendbrief; het Apostolisch paleis; —
Apostolische stoel, het Pauselijke hot, de Paus zelf.
APOSTROPHE, v. (-n), teeken dat de weglating
van eene letter of van letters aanduidt, afkappingsteeken, weglatingsteeken; — (stijll.) wending waarbij de schrijver plotseling iemand of lets aanspreekt.
APOTHEEK, v. (...theken), werkplaats en Winkel
waar geneesmiddelen worden toebereid en verkocht;
— voor die kwaal is in de apotheek geeh kruid te
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APPELBLOESEM.
vinden, geen middel baat ervoor; — de gezonde
apotheek, zuur- en eierkraam.
APOTHEKER, m. (-s), een geexamineerd persoon,
bevoegd aan het hoofd eener apotheek te staan.
APOTHEKERES, v. (-sen), vrouwelijke apotheker.
APOTHEKERIJ, v. bedrijf des apothekers (in
schertsenden of on gunstigen zin).
APOTHEKERSBEDIENDE, m. en v. (-n), geexamineerd persoon die in eene apotheek behulpzaam
is of mag zijn; ...REKENING, v. (-en), (ook) eene
zeer hooge en verwarde rekening.
APOTHEMA, o. (-'s), (wisk.) loodlijn uit het
middelpunt eens regelmatigen veelhoeks op eene
zijde neergelaten.
APOTHEOSE, v. (-n), buitengewone lof aan iem.
of iets toegezwaaid; verheerlijking, hulde; — (tooneel) schitterend slottooneel eener voorstelling.
APPARAAT, o. (...raten), toestel, inz. tot het
verrichten van physische of chemische proeven,
bewerkingen; — het apparaat van het Woordenboek
der Nederlandsehe taal, de bouwstoffen.
APPARTEMENT, o. (-en), vertrek, kamer :
gemeubileerde appartementen.
APPASSIONATO, bw. (muz.) hartstochtelijk.
APPEL, m. (-s, -en), vrucht van den appelboom
(Pirus malus) in tallooze verscheidenheden : zoete,
sure appelen; — de boom zelf : appels enten: —
(spr.) een appeltje voor den dorst, iets (vooral geld)
dat men bewaart om het in tijd van nood te gebruiken; — door den zuren appel bijten, iets onaangenaams uitvoeren, doorstaan (meestal met het
bijdenkbeeld, dat men zoodoende tot iets goads
komt); — een appeltje met iem. te schillen hebben,
hem moeten onderhouden over iets dat hem niet
aangenaam kan zijn, de les moeten lezen; — iets
voor een appel en een ei verkoopen, zeer goedkoop,
bljna om niet; — de appel volt niet ver van den
stare, kinderen aarden gewoonlijk naar hunne
ouders; — een rotte appel in de mand maakt al het
gave fruit te schand, een slecht persoon strekt 't
heele gezelschap tot oneer. (ook) 't kwaad is aanstekelijk; — gezien zijn als een rotte appel bil eene
groenvreuw, geminacht worden ;
de appel van het oog, de ronde opening in het
regenboogvlies, die zich ale eene iwarte vlek voordoet (ook wel het regenboogvlies zelf en de geheele
oogbol); — iets bewaren, schatten, liefhebben als den
appel zijner oogen, als het dierbaarste wat men
heeft; zinnebeeld van 't vorstelijk gezag (zie
RIJKSAPPEL); — bolvormige versiering op de
spits van een toren; — (in sommige samenst.)
vruchten, gewassen, enz. die in vorm min of
meer met den appel overeenkomen, (vgl. aardappel, doornappel, galappel, e. a.)
APPEL, o. (-s, -len), (rechtst.) hooger beroep :
in appel gaan, appelleeren : (strafz.) appal aanteekenen, in hooger beroep komen; — (fig.) verzet tegen
eene uitspraak in 't algemeen : tegen die bewering
teeken ik appal aan; —
(krijgsw.) sein tot verzameling der troepen: appal
blazer, slaan; — de verzameling der troepen, waarbij
de namen worden afgelezen om to zien of alien
tegenwoordig zijn : het middag-appel; —
(schermk.) het snel oplichten en neerzetten van
den voet om de tegenpartij tot eene valsche beweging nit te lokken; — (biljart-potspel) 't streepje
dat een speler aankrijgt, als hij gestopt wordt of
verloopt : een appel aankrijgen, aanhebben; —
(jachtt.) die bond is order appal, hij last zich gemakkelijk terugroepen of -fluiten; — (fig.) iem. order
appel houden, hem in bedwang en gehoorzaamheid
houden.
APPELAAR, m. (-s, ...laren), (Zuidn.; bij ons
dicht.) appelboom.
APPIILLABEL, bw. vatbaar voor hooger beroep.
APPELBEIGNET, m. (-s), een schijfje zure appel,
in beslag gedoopt en daarna in boter gebakken.
APPELBOL, m. (-len), geboorde zure appel met
sulker en kaneel opgevuld, omhuld met eene laag
banketdeeg, in den oven gebakken.
APPELBLOESEM, m. (-s), bloesem van den
appelboom; —, o. eene licht rozeroodekleur, ook
appelblos genoemd (ook als bn.); zekere lichtroode

APPELBOOR.
soort van gebakken steen; ...BOOM, m. (-en);
...BOOMGAARD, m. (-en); ...BOOMENHOUT, o.
APPELBOOR, v. (...boren), metalen buisje waarmee men 't klokhuis van een appel uitboort; (Zuidn.)
centerboor; ...DRANK, m. (-en), appelwijn of cider.
APPELFLAUWTE, v. (-n), Rate, meestal geveinsde flauwte : eene appeljlauwte krijgen.
APPELGRAUW, ...GRIJS, bn. grauw met appelrondo plekken (van de huid van een paard).
APPELLANT, m, (-en), APPELLANTE, v. (-n),
iem. die in hooger beroep is gekomen. APPELLATIE, v. (...tien), (w. g.) het appel aanteekenen.
APPELLATOIR, bn. een appellatoir verzoek indienen, waarbij men appel aanteekent appellatoir
mires, bezwaarschrift.
APPELLEEREN, (appelleerde, heeft geappelleerd), appel aanteekenen, in hooger beroep gaan;
opnieuw inzetten bij het spel.
APPELMAN, m. (-nen), iem. die appelen verkoopt; (scherts.) 't appelmannetje komt om zijn geld,
ge zijt ongesteld door 't eten van te veel fruit;
...MARKT, v.
APPELMAN, m. (-nen), ...MEESTER, m. (-s),
het hoofd eener werkstaking in de veenderijen; hij
leidt de appels en onderhandelt met den werkgever.
APPELMOES, o. tot moes gekookte appelen;
...PAP, v. brij met appelen gekookt.
APPELROND, bn. zoo rond als een appel (vooral
van lichaamsdeelen) : een appelrond gezichtje;
o. (-s); ...SCHIL, v. (-len).
APPELSCHIMMEL, m. (-s), een appelgrauw
paard.
APPELSIEN, ...SINA, ...SINE, v. (...sienen,
...sinen), volksnaam van den sinaasappel.
APPELVINK, m. (-en), eene soort van vink (coccothraustes vulgaris) met dikken sterken snavel, ook
dikbek genaamd.
APPELVRUCHT, v. (-en), (plantk.) vrucht die,
ale de appel, bestaat uit den vleezig geworden bloembodem die het perkamentachtig vruchtbeginsel
(klokhuis) orasluit.
APPELWIJN, m. wijn uit appelen bereid, cider.
APPELZAAK, v. (...zaken), (rechtst.) zaak die
in appel is of komt.
APPENDICITIS, v. (gen.) blindedarmontsteking.
APPENDIX, o. en m. (...dices), aanhangsel in een
boek.
APPERCEPTIE, v. (-s), waarneming; opzettelijke,
geconcentreerde opmerkzaamheid.
APPERCEPTIE-MATERIAAL, o. die voorstellingen in den geest, waarmede nieuwe voorstellingen zich kunnen versmelten.
APPERCIPIEEREN, (appercipieerde, heeft geappercipieerd), nieuwe voorstellingen met de vroegere
samensmelten; opzettelijk geconcentreerd waarnemen; met bewustheid waarnemen.
APPETIJT, m. begeerte near voedsel, eetlust,
trek.
APPETIJTELIJK, bn. den eetlust opwekkend,
smakelijk, lekker.
APPLAUDISSEEREN, (applaudisseerde, heeft
geapplaudisseerd), in de handen klappen als teeken
van goedkeuring, toejuichen.
APPLAUDISSEMENT, o. (-en), (minder gebruikelijk dan) applaus.
APPLAUS, o. toejuiching, handgeklap (voetge'damp) als teeken van goedkeuring : een daverend
applaus.
APPLICATIE,v. (-s), toediening van uitwendige geneesmiddelen; 't leggen van een verband; toepassing;
ijver.
APPLICATIE-SCHOOL, v. vakschool voor stafofficieren, hoogere krijgsschool voor speciale vakken.
APPLICATUUR, v. (muz.) vingerzetting bij 't
bespelen van een instrument (piano, viool, guitaar).
APPOINT, o. pasmunt; (hand.) wissel, dienende
om eene groote sohuld bij gedeelten te innen; inz. om
het saldo eener rekening-courant te vereffenen.
APPOINTEEREN, (appointeerde, heeft geappointeerd), bezoldigen; (recht.) de partijen bescheiden.
APPOINTEMENT, o. (-en), bezoldiging ; — besohikking.
APPORTE ! (bevel tot een hond) haal ! breng bier !
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ARABESK.
APPORTEEREN, (apporteerde, heeft geapporteerd), (van een hond) een weggeworpen voorwerp
terugbrengen : die hond apporteert goed.
APPOSITIE, v. (-s, ...tiên), (taalk.) bijstelling.
APPRECIATIE, v. (-5), waardeering- beoordeeling:
ik wil niet in eene appreciatie van het voorstel treden.
APPRECIEEREN, (apprecieerde, heeft geapprecieerd), naar waarde schatten, waardeeren ik
apprecieer ten zeerste 'uwe goede bedoelingen.
APPRET, o. katoen zonder appret geweven, zonder
het to appreteeren.
APPRETEEREN, (appreteerde, heeft geappreteerd), eene stof bewerken om haar ale handelswaar
fraai genoeg te maken, b, v. lakens glanzen.
APPRETUUR, v. het appreteeren; afwerking;
glans (van lakens); poetsgoed.
APPROBATIE, v. goedkeuring, vergunning;
(van een boek), uitgegeven
—metkrlijapob
met verlof der kerkelijke autoriteiten.
APPROV1ANDEEREN, (approviandeerde, heeft
geapproviandeerd), (een schip, eene vesting) van
levensmiddelen voorzien.
APPROXIMATIE, v. (wisk.) benaderde waarde.
APPROXIMATIEF, bn. en bw. bij raming, benaderend.
1. APRIL, v. (-len), hellend oploopende weg tegen
een dijk aangelegd (tegenwoordig tot Ora ver basterd).
2. APRIL, m. vierde maand des jaars. Grasmaand; — (spr.) April doet wet hij wil, het weer in
die maand is zeer wisselvallig; — op den eersten April
stuur je de gekken waar je wil, (op dien dag worden
en worden nog allerlei grappen uitgehaald,.
APRILBLOEMPJE, o. (-s), sleutelbloem, primula.
APRILBOODSCHAP, v. (-pen), looze boodschap
waarmee men iem. op 1 April uitzendt om hem te
foppen; ...GES, m. (-ken), iem. die op 1 April gefopt wordt, (of ook) zich gek aanstelt.
APRILMAAND, v. (-en), de maand April.
APRILSCH, bn. Aprilsche buien; Aprilsch weer,
zooals in April het weer soma ken zijn.
APRILWEER, o. veranderlijk, buiig weer.
APRILZAAD, o. (Zuidn.) iets dat niet bestaat;
iem. om Aprilzaad sturen, hem aprillen.
A PRIMA VISTA, (Lat. uitdr.) op 't eerste gezicht, van het blad (zingen of spelen).
A PRIORI, (Lat. uitdr.) van te voren, vooraf
iets a priori vaststellen, alvorens het gezien, onderzocht te hebben.
APROPOS, (volkstaal apprepo, apperpo), tusschenw. hoor eens ! (in een gesprek als overgang
of afbreking) wat ik zeggen wilde, daar valt mij
luist in: —, o. (gemeenz.) om op ons apropos terug
te komen, op datgene waarover we spraken; — hij
laat zich niet van zijn apropos brengen, van zijn stuk.
APSIDEN, v. my. (sterrenk.) uiteinden van de
groote as der loopbaan eener planeet, perihelium, en
aphelium.
APSIDENLIJN, v. groote as der loopbaan eener
planeet.
APSIS, v. (bouwk.) uitgebouwde, half-koepelvormige nis (vooral die in kerken achter 't hoogaltaar).
APYRIET, o. Zweedsch rookloos buskruit.
AQUA DESTILLATA, v. gedistilleerd water.
AQUADUCT, o. (-en), Romeinsche waterleiding:
brugkanaal.
o. edelsteen
AQUAMARYN, bn. zeegroen;
van zeegroene kleur.
AQUAREL, v. (-len), teekening in watervert.
AQUARELLIST, m. (-en), vervaardiger van
aquarellen. AQUARELSTTJDIE, v. (-s), losse
aquarelschets.
AQUARIUM, o. (-s, ...ria), glazen bak met water
waarin men levende waterdieren en waterplanten
hewaart.
1. AR, v. (-ren), arreslede.
2. AR, bn. (veroud.) toornig, gram, (nog slechts
in de uitdrukking) : in arren moede, in gramscbap„,
toorn; (ook) spijtig, verontwaardigd.
ARABESK, v. (-en), versiering in de schoone kunsten bestaande uit eene slingerende grondlijn, bekleed met bladeren, bloemen, vruohten, gedeelten

ARABIER.
van menschen of dierenbeelden in grillige vormen,
maar op sierlijke wijze geschikt en aaneengestrengeld.
ARABIER, m. (-en), inboorling van Arabie; paard
van Arabisch ras.
ARABISCH, bn. uit Arabie: Arabische gam; betrekking hebbende op, thuis behoorende in Arabi:
de Arabische godsdienst; Arabische vertellingen, gesqliedschrijvers.
ARABISME, o. 1-n), eigenaardige Arabische uitdrukking.
ARABIST, m. (-en), keener, beoefenaar der Arab ische taal.
ARAK, v. geestrijke drank, in Indie uit rijst,
suiker en sap van den areka-palm gestookt, ook
rijstbrandewijn geheeten.
ARAROET, o. zie ARROWROOT.
ARBEID, m. moeite, inspanning van lichamelijke
(oi' geestelijke) krachten om iets to verrichten, tot
stand te brengen; werk dat moeite kost : kunst
wordt door arbeid verkregen ; — kamers van arbeid,
vereenigingen om de gemeenschappelijke belangen
van patroon en werkman te behartigen; — arbeidt
adelt, zinspreuk van eene vrouwenvereeniging tot
werkverschaffing; (spr.) arbeid verwarmt, luiheid
verarmt; — de vrucht van iemands werk, het tot
stand gebrachte (vooral van kunstwerken, geestesvoortbrengselen); — (nat.) uitwerking eener kracht;
(werktuigk.) arbeid eener kracht, 't product van
massa en snelheid.
ARBEIDEN, (arbeidde, heeft gearbeid), arbeid
verrichten, werk verrichten dat inspanning en
moeite kost (arbeiden onderstelt meestal meer inspanning en moeite dan werken): in den wijngaard
des Heeren arbeiden, op godsdienstig, kerkelijk
gelded werkzaam zijn; (Zuidn. ook scherts. voor :
drinkers, een drinkgelag houden).
ARBEIDEND, bn. de arbeidende klasse, stand, het
arbeidende yolk, de stand in de maatschappij, die van
betaalden zwaren handenarbeid moet leven, de zoogenaanade vierde stand.
ARBEIDER, m. (-s), iem. die moet leven van het
loon dat hij voor zijn handenarbeid krijgt ; iem. die
op geestelijk of zedelijk gebied krachtig werkzaam
is : een arbeider in den wijngaard des Heeren (vooral
van geestelijken gezegd). ARBEIDSTER, v. (-s).
ARBEIDERSBEVOLKING, v. (-en), bevolking
uit arbeiders bestaande ; ...BEWEGING, v. (-en),
het streven naar lotsverbetering der arbeiders;
...KAART, v. (-en), spoor- of trarakaart tegen
verminderd tarief voor arbeiders verkrijgbaar gesteld; ...KLASSE, v. (-n), arbeidende klasse;
...ORGANISATIE, v. (-s); ...PARTIJ, v. (-en),
partij in den staat, die zich ten doel stelt, de rechten en belangen der arbeiders te behartigen;
...PENSIOEN, o. (-en); ...STAND, m. arbeidende
stand; ...TREIN, m. (-en), morgen- of avondtrein
voor werklieden.
ARBEIDERSVEREENIGING, v. (-en), vereeniging van arbeiders om hunne gezamenlijke belangen
te bespreken en te behartigen; ...VERZEKERING,
v. (-en), verzekering waardoor aan arbeiders schadevergoeding bij ongelukken of pensioen gewaarborgd
wordt.
ARBEIDGEVER, m. (-s), persoon die den arbeid
bestelt en betaalt, (minder gewoon dan) werkgever.
ARBEIDSBELANG, o. (-en), belang van den
arbeider, wat aangaat arbeid, loon, werkuren enz.
ARBEIDSBEURS, v. (...beurzen), plants, gebouw waar werkgevers en werkzoekers elkander
kunnen vinden of waar aanteekening wordt gehouden van gevraagde en aangeboden werkkrachten
en de prijzen ervoor betaald.
ARBEIDSCONFLICT, o. (-en); ...CONTRACT,
o. (-en), wettelijke overeenkomst tusschen patroons
en arbeiders betreffende loon, arbeidstijd enz.;
...DAG, m. (-en), werkdag, de dour van den dagelijkschen werktijd : de normale arbeidsdag, de ach,turige arbeidsdag; ...DRAAD, m. (...draden), voerdraad, waarlangs de electrische energie aangevoerd
wordt: de arbeidsdraden van de electrische tram.
ARBEIDSEENHEID, v. (...heden), de eenheid
waarmede in de natuurkunde de arbeid gemeten
wordt; ...HYGItNE, v. kennis van degevaren
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der versehillende beroepen en bedrijven en van
de middelen om die gevaren of to wenden en to
voorkomen; ...INSPECTEUR, m. (-s); ...INSPECTIE, v. (-5); ...LOON, o. (-en), het dagloon van
een workman.
ARBEIDSOVEREENKOMST, v. (-en), waarbij de
arbeider zich verbindt in dienst van den workgever tegen loon gedurende zekeren tijd arbeid te
verrichten.
ARBEIDSRAAD, m. (...radon), een lichaam bestemd om de regeering voor te lichten omtrent de
regeling van den arbeid, het lot van den arbeider;
eene vereeniging van werkgevers en arbeiders om
beider belangen to behartigen; ...REGELING, v.
(-en), regeling van den arbeid der werklieden;
...ROL, v. (-len), ook arbeider, egel, werkrol genoemd,
metalen cilinder die dient om de wol van de
trommel over to brengen op de wendrol (afnemcr,
wentelaar, poedel).
ARBE ID S SE CRETARIAAT, o. (...aten), permanent bureau voor vakvereenigingen, welke
federatief verbonden zijn tot onderlingen steun bij
arbeidsconilicten (werkstakingen, uitsluitingen enz.).
ARBEIDSVELD, o. (-en), het gebied van iemands
werkzaamheid : het arbeidsveld van lien geleerde is
omvangrijk; ...VERDEELING, v. (-en), waarbij aan
ieder zijne bijzondere taak wordt aangewezen.
ARBEIDSVERMOGEN, o. het vermogen om
arbeid to verrichten (van personen); — (natuurk.)
het arbeidsvermogen van een electrischen stroom; de wet
van het behoud van het arbeidsvermogen.
ARBEIDSWET, v. (-ten), wet op den arbeid in
fabrieken enz., waardoor de belangen van den workman worden behartigd, overmatige en gevaarlijke
arbeid wordt beperkt of tegengegaan ; ...WETGEVING. v. (-en), wetgeving op den arbeid; ...WILLIGE, m. (-n), iem. die tijdens eene werkstaking
wel wil werken.
ARBEIDZAAM, bn. (...zamer, ...zaamst), geneigd en gewoon om arbeid to verrichten; werkzaam
en vlijtig : een stil en arbeidzaam Leven leiden.
ARBEIDZAAMHEID, v. werkzaamheid. vlijt.
ARBITER, m. ( - s), persoon aan wien partijen de
beslissing van hun geschil opdragen, scheidsrechter.
ARBITEREN, (arbiterde, heeft gearbiterd), als
scheidsrechter optreden, werkzaam zijn.
ARBITRAAL, bn. door scheidsrechters gewezen :
eene arbitrate beslissing, uitspraak, seheidsrechterlijk.
ARBITRAGE, v. scheidsrechterlijke uitspraak of
beslissing ; Hof van Arbitrage, hof van door de
mogendheden gekozen arbiters tot beslissing van
internationals geschillen; — commissie van arbitrage..
door beide partijen gekozen commissie tot beslissing van geschillen.
ARBITRAIR, bn. en bw. willekeurig, eigendunkelijk ; scheidsrechterlijk.
ARBITREEREN, (arbitreerde, heeft gearbitreerd),
als arbiter optreden, naar billijkheid bepalen,
schatten ; door scheidsrechters laten beslissen ;
den veld- en wisselkoers berekenen.
ARCADE, v. (-n, -s), gewelf of boog op twee
kolommen rustend; bogengaanderij.
ARCADISCH, bn. landelijk, herderlijk ( Arcadie
voorgesteld als het land van onsohuld en vrede).
AR CANUM, o. (...na), (alchemie) geheimenis;
— geheim geneesmiddel, geheim middel : des kwakwirers arcanum.
ARCEEREN, (arceerde, heeft gearceerd), naast
elkaar geplaatste lijnen trekkers ter uitdrukking
der schaduwen, of (bij een vlakornament) om de
verschillende deelen to doen uitkomen. ARCEERING, v. (-en), enkele arceering, met evenwijdige
lijnen; — dubbele arceering, met gekruiste lijnen.
ARCEERMACHINE, v. (-s), (bij 't plaatsTA den).
ARCH(A)EOLOGIE, -v. oudheidkunde; kennis en
studio van de producten van kunst, nijverheid enz.
nit oude tijden. ARCH(A)EOLOGISCH, bn. ARCH(A )E 0 LO 0 G, m. ( ...logen), oudheidkenner.
ARCHAISME, o. (...men), verouderde uitdrukking of zinswending, verouderd woo rd. ARCHATSTISCH, bn.
ARCHIEF, o. (...chieven), verzameling van geschreven stukken, oorkonden, akten, registers enz.;

ARCHIPEL.
—GEBOUW, o. (-en); --STUB, o. (-ken); —
WEZEN, o. het inriehten, bewaren, catalogiseeren
enz. der archieven, vooral met 't oog op de historische waarde.
ARCHIPEL, m. (-s), eene uitgestrektheid zee
waarin een aantal eilanden en eilandengroepen niet
zeer ver van elkaar verwijderd liggen, (ook die
eilanden zelf) : de Grieksche, de Oostindische Archipel.
ARCHITECT, m. (-en), bouwmeester; bouwkundige die de plannen voor een gebouw ontwerpt en
teekent en de uitvoering van 't werk bestuurt.
ARCHITECTONISCH, bn. op de bouwkunst
betrekking hebbende : architectonisch schoon.
AR CHITECTUUR, v. bouwkunst, bouwstijl :
Grieksche architectuur.
AR CHITRAAF, v. (...traven), (bouwk.) de
hoofdbalk van het kroonwerk van een gebouw.
ARCHIVAAL, bn. archivale onderzoekingen, in
de archieven.
ARCHIVALIA, mv. stukken die tot een archief
behooren. ARCHIVALISCH, bn. wat het archief
betreft.
ARCHIVARIS, m. (-sen), ambtenaar die met
het beheer van een archief belast is.
ARCTISCH, bn. tot de Noordpoolstreken behoorend of daar voorkomend : de arctische fauna
en flora; de arctische streken.
ARDENTE, bw. (muz.) vurig.
ARDUIN, o. barde, blauwgrijze kalksteen, gebruikt voor stoepen, hoeksteenen, zerken enz.,
gewoonlijk hardsteen genoemd; — het hecht arduin;
zijn naam is in arduin (in marmer en arduin) gegrift;
—STEEN, m. en o. (-en); —ZERK, v. (-en).
ARDUINEN, bn. van arduin gemaakt; — (dicht.)
hecht, duurzaam : arduinen kasteelen, 't arduinen
praalgesteente.
ARE, v. (-n), vierkante decameter.
AREKA(PALM), m. boom (areca catachu) wiens
nootvormige vruchten tot bereiding van betel
gebruikt worden; --NOOT, v. (...noten).
ARENA, v. (-'s), strijdperk.
AREND, m. (-en), geslacht van groote roofvogels
kaquita), geroemd om hun moed, kracht, snelle en
hooge vlucht en scherp gezicht (vgl. 't meer
verheven en dichterlijke adelaar); — (spr.) een
arend vangt geen vliegen, een groot of edel
mensch strijdt niet tegen onbeduidende personen; —
veldteeken of standaard met de beeltenis van een
arend; 7-- (wapenk.) afbeelding van een arend in
natuurlijke gedaante (de phantastische vorm heet
adelaar); — (gew.) mannetjesvogel, inz. doffer.
ARENDPLOEG, m. (-en), zekere lichte ploeg
zonder raderen (naar 't fabrieksmerk genoemd).
AREND SBLIK, m. (-ken), de scherpe blik waarmee
iem. alles rondom hem overziet : niets ontsnapte
aan des veldlwers arendsblik.
ARENDSCHELLING, m. (-en); ARENDSGULDEN, m. (-s); ...RIJKSDAALDER, m. (-s), names
van oude munten met den arend als muntteeken.
ARENDSNEST, o. (-en), nest van een paar
arenden; — (fig.) een hooggelegen kasteel, ale
roofslot voorgesteld.
ARENDSNEUS, m. (...neuzen), kromme neus die
aan den bek van een arend doet denken, (iets
minder edel dan) adelaarsneus.
ARENDSOOG, o. (-en), scherpziend oog dat alles
overziet, vgl. arendsblik; (met 't denkbeeld van
roofzucht) : met arendsoogen rondloeren.
ARENDSVLEUGEL, m. (-s, -en), vleugel van een
arend; (dicht.) als zinnebeeld van eene snelle
beweging : de Tijd vliegt met arendsvleugelen voorbij;
— (dicht.) bij vergelijking in toepassing op de
hooge stoute vlucht van den geest : verbeeldinp
snelt op arendsvleugelen 't luchtruim door.
ARENDSVLUCHT, v. (-en), het vliegen van den
arend; (dicht.) zinnebeeld van snelle beweging; —
(dicht.) hooge, stoute vlucht van den geest; —
zwerm van in Gene riohting vliegende arenden; —
(wapenk.) twee arendsvleugels met de schoudereinden naar elkaar.
ARENPALM, ARENGPALM, m. (-en), zekere
Ned. indische palm (arenga saccharifera), die o. a.
suiker en palmwijn oplevert; ...SUIKER, v. Ja-
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vaansche suiker, bereid nit het Zoete sap der bloemkolf van den arenpalm.
AREOMETER, m. (-s). (nat.) een toestel waarmee
men, door het in eene vloeistof 'to laten drijven,
het soortelijk gewicht dier vloeistof kan bepalen.
AREOPAGUS, m., hoogste gerechtshof in 't oude
Athene; vergadering van wijzen of geleerden, die
een oordeel over iets uitspreken.
ARG, bn. (-er, -st), boos, kwaad, slecht; slim,
sluw, doortrapt; (de vorm arg is verouderd en
komt alleen nog gewestelijk voor). Zie ERG.
ARGANDSCHE BRANDER, m. (-s), een naar
den uitvinder ARGAND genoemde brander;
...LAMP, v. (-en).
ARGELOOS, bn. en bw. (...loozer, ...loost), (ook
ARGLOOS), onschuldig; aan geen kwaad denkende,
niets kwaads vermoedende : een argeloos meisj e.
ARGELOOSHEID, v. de onschuld van iem. die
aan geen kwaad denkt, het niet vermoedt : in
onschuld en argeloosheicl.
ARGENTAAN, o. eene soort van nieuwzilver :
eene legeering nit koper, zink en nikkel, ook nikkelkoper en witkoper genoemd.
ARGEREN, ARGELIJK, ARGENIS, v. Zie
ERGEREN, ERGERLIJK, ERGERNIS.
ARGLIST, v. booze en listige bedoeling, booze
toeleg, kwade trouw; booze, listige handeling.
ARGLISTIG, bn. listig en boosaardig, valsch.
ARGLISTIGHEID, v. listige boosaardigheid,
kwadt.: trouw; — een listige, valsche streak.
.
ARGOT, o. boeventaal, dieventaal.
ARGOTEEREN, (argoteerde, heeft geargoteerd),
zich van de dieventaal bedienen.
ARGUMENT, o. (-en), bewijsgrond; ook: dat zou
nog een argument zijn, eene reden.
ARGUMENTATIE, -v. (-8), bewijsvoering.
' ARGUMENTEEREN, (argumenteerde, heeft gear menteerd), bewidsgronden aanvoeren (tegen iem.
gu
of jets).
ARGUMENTUM, o. argumentum ad haminem, een
argument op den man af; — argumentum a posteriori, bewijs nit de ervaring geput; — argumentum a
priori, bewijs dat alleen op redeneering berust;
waarschijnlijkheidsbewijs. —argumentpobil,
ARGUS m. (in de Griek. en Rom. fabelleer) de
honderdoogige wachter; het zinnebeeld der waakzaamheid.
ARGUSFAZANT, m. (-en), (ook ARGUSVOGEL),
...KAPEL, v. (-len), een fazant, eene kapel, wier
oppervlakte geheel of gedeeltelijk met oogvormige
vlekken bezaaid is; (ook worden deze dieren alleen
argus genoemd).
ARGUSOOG, o. (-en), oogen aan wier opmerk7
zaamheid niets ontgaat (meestal in ongunstige
beteekenis) : iets met argusoogen bespieden, bekijken.
ARGWAAN, m. verdenking, achterdocht, meest
met het bijdenkbeeld dat het eene ongegronde
verdenking is; uit vreesachtigheid of zwakheid van
ktrakter voortgevloeid.
ARGWANEN, (argwaande, heeft geargwaand),
argwaan voeden, achterdocht koesteren; iets
kwaads vermoeden.
ARGWANEND, bn. (-er, -st), achterdochtig.
ARIA, v. (-'s), (muz.) een door de menschelijke
stem (some ook door een muziekinstrument) voorgedragen stuk, met instrumentale begeleiding, en
dat volgens zekere regelen samengesteld is.
ARIAAN, m. (...anen), aanhanger van Arius,
eengeestelijke te Alexandria, die de goddelijkheid
van Christus loochende; ketter, verworpeling.
ARIADNE, v. de draad, het kluwen van Ariadne,
middel om uit een neteligen toestand .te geraken,
om een moeilijk vraagstuk op te lossen.
ARIANISME, o. leer van Arius, in 381 voor
kettersch verklaard.
ARIERS, my.' stamvolk der Indo-Germanen. '
ARISCH, bn. Arische talen, de Oud-Perzische
en Indische talen; (bij uitbr.) de Indogermaansche
talen.
ARISTOCRAAT, m. (,..craten), iem. met zeer
beschaafde manieren en denkwijzen; — (scherts.)
een beer, een trotsch, ongenaakbaar persoon.
ARISTOCRATIE, v. regeering van den adel of
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van de patriciêrs ; een regeeringslichaam van aristocraten; de aanzienlijken van een land.
ARISTOCRATISCH, bn. en bw. eene aristocratische regeering, (regeeringsvorm) van de aristocraten; — de aristocratische partij, de aristocraten.
ARISTOPAPIER, o. met chloorzilverhoudende
gelatine toebereid fotografisch papier; ...PORTRET,
o. (-ten), portret op aristopapier.
ARISTOTELIAAN, m. (...anen), volgeling, aanhanger der leer van Aristoteles.
ARITHMETICA, v. (ongewoon voor) rekenkunde.
ARITHMETISCH, bn. rekenkunstig : eene arithmetische reeks, bewerking.
ARITHMOMANCIE, v. waarzeggerij uit getallen.
1. ARK, v. (-en), de kist waarin de tafelen der
Wet werden bewaard : de ark des verbonds; (w. g.)
heiligdom; — het gevaarte door Noach op Gods
bevel gebouwd; ook : de leden van het huisgezin
of de Christelijke gemeente, vergeleken bij de
bewoners van de ark; — (fig.) eene kleine ruimte
waarbinnen vele personen of dieren bijeen zijn :
het is hier de ark van Noach, van een groot, gemengd gezelschap gezegd; — (scherts., in groote
steden) huis waarin vele gezinnen bij elkaar wonen;
zeker kinderspeelgoed : eene doos, op de ark
gelijkende, met vele dieren van hout; — de hut
op eene schuit, waarin de veenarbeiders wonen.
Arkje, o. (-s).
2. ARK, v. (-en), (scheepsb.) houten keg die het
vooreinde van een houten scheepsnagel wordt
ingedreven.
ARKDUIF, v. (...duiven), de duif die door Noach
ward uitgelaten en met een olijfblad terugkeerde,
ten teeken dat de aarde weer droog word; (fig.)
een bode van vrede en geluk.
ARKEL, m. (-s), (bouwk.) vier- of veelhoekig
uitstek van een gebouw, somtijds halfrond, meestal
beginnende boven den beganen grond en dan
rustende op een kraagsteen.
ARKENEEL, o. (...neelen), ook ARKENIJL,
ARKENIJLTJE, o. (gew.) zolderkamertje met een
uitstek; — een uitstekende balk om goederen
op to hijschen, trijsbalk.
1. ARM, m. (-en), het middelste deel van elk der
bovenste ledematen bij den mensch, bestaande uit
den bovenarm en den voorarm of onderarm, reikende
van den schouder tot het gewricht van de hand :
gespierde, mollige, bloote armen; lange armen
hebben, verregaande macht bezitten; — een slag am,
den arm houden, (fig.) zich niet onherroepelijk
verbinden, verklaren; — zijne beenen onder den
arm nemen, haastig wegloopen; — met zijne ziel onder
den arm loopen, leegloopen, niets to doen hebben, zich
vervelen; — iem. met open armen ontvangen, zeer hartelijk, zeer voorkomend; — (fig.) in uitdrukkingen
ter uiting van wanhoop, pun enz.: de armen, slap
laten hangen, moedeloos zijn ; — den arm opheffen,
t. w. om to slaan; — de armen omhoog (ten hemel)
heffen, als uiting van angst of wanhoop, waarbij
men Gods hulp aanroept; — de wereldlijke arm,
de macht der overheid;
als maat van lengte of dikte : die boom is twee
armen dik; armvol : iedere koe krijgt twee armen
hooi; —
arm in toepassing op zaken : de armen van een
stoel, zie ARMSTOEL; — de uitstekende deelen
die bli eon voorwerp van het midden uitgaan :
eene gaskroon met twee armen; ook een gaspijpje
met brander aan den muur noemt men een arm;
—dearmenva enaker,vane kruis,vandela
van een weefgetouw, van een kam (bij het kawmen
met de hand in gebruik), van eene balans; — het
gedeelte van een hefboom aan weerszijden van
het steunpunt; — (werktuigk.) loodlijn nit het
steunpunt op de richting eener kracht (bij den
hefboom); — de afstand der krachten (bij het
koppel);
een deel eener rivier, door splitsing der rivier
ontstaan; — een armvormige inham door de zee
gevormd; — een armvorn, ig uiteinde van het land,
in zee uitstekende, zie ZEEARM; ook : de armen
van een weg. Armpje, o. (-s).
2. ARM, bn. (-er, -st), behoeftig niets of bijna
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niets hebbende . eene arme weduwe; — zoo arm als
Job, (ale de straat, de mieren enz.), in hooge mate
behoeftig; — arm en rijk was op het ijs, iedereen;
van de armen begraven worden. op kosten van een
armbestuur ; van den arme trekker, van het Armbestuur: — (fig.) 't zs alsof het van de armen gaat,
het itz zeer gebrekkig, armoedig; (bijb.) de armen
van geest, de eenvoudigen; —
wij zijn deze maand arm, hebben geen geld, geene
contanten; — arm aan geld, aan vrienden, geen
geld, geene vrienden hebben; beklagenswaardig,
alleenstaande eene arme, verlaten vrouw ;
een arm land, eene arme gemeente, niet veel bezittende; deze streek is arm aan vruchtboomen, er zijn
er niet veal; — ons land is niet arm aan dichters,
heeft vele dichters; — eene arme taut, arm aan
woorden, vormen enz.
ARMADA, v. (-'s), ARMADE, v. (-n), groote
Spaansche oorlogsvloot, inz. de onoverwinnelidke
vloot van 1588.
ARMATUUR, v. (...turen), wapening; — (nat.)
de armatuur van een magnet, stuk week ijzer aan
de polen van een hoefmagneet gezegd, om hem to
versterken; anker der dynamo-machines; —
werktuig tot bevordering der veiligheid bij stoomketels.
ARMBAND, m. (-en), een bandvormig sieraad
door de vrouwen om den pole gedragen; ook : een
band dien bestellers (aan enkele stations) enz. om
den arm hebben en die voorzien is van een num.mer,
vandaar wel eons : armbanden en kruiers.
ARMBEDEELING, v. (-en); (ook ARMENBEDEELING), regelmatige ondersteuning der armen;
een bepaalde kring waarover zich de bedeeling
uitstrekt.
ARMBESTUUR, o. het regelen van den toestand
der armen : het armbestuur is een onderwerp van
aanhoudende zorg der Regeering; (...besturen),
een lichaam dat de armen ondersteunt kerkelijk,
burgerlijk armbestuur; ...BEZOEK, o. (-en), het
bezoek aan de armen om hun toestand to leeren
kennen; ...BUS, v. (-son), eene bus waarin lief degaven voor de armen worden in ontvangst genomen.
ARMEE, v. (armeeen), Leger. ARMEEKORPS
o. (-en).
ARMELIJK, bn. van arraoede blijk gevende
eene armelijke waning, plaats; eene armelijke kleeding.
ARMELUISKIND, o. (-eren), (gemeenz.) een kind
van arme menschen.
ARMENBELASTING, v. (-en), belasting ten
behoove der armen.
ARMENBIJBEL, m. houtsneewerk uit de 15e
eeuw, bestaande uit een 50-tal platen, verschillende
gebeurtenissen uit den Bijbel voorstellende, tot
onderricht van hen die niet lezen konden.
ARMENBRIEFJE, o. (-s), bewijs van onvermogen.
ARMENIER, m. (-s), bewoner van Armenia.
ARMENISCH, bn. van, uit, behoorende tot,
betrekking hebbende op Armenia : de Armenische
kerk, de Christelijke kerk in Armenia, die in 1439
zich met de R. K. vereenigde.
ARMENINRICHTING, v. (-en), ...KAMER, v.
(-s), armbestuur; (gew.) aan de armenkamer komen,
vervallen, door het armbestuur onderhouden worden;
ook : eene waning, aan de diaconie behoorende;
...PODS, v. (...poozen.), (Zuidn.) korte tijd gedurende welken de klok luidt bij het begraven van
een arme.
ARMENPRAKTIJK, v. de praktijk onder de
armenbevolking, inz. van den armendokter ;
...RECHT, o. recht om kosteloos tc mogen procedeeren; ...SCHOOL, v. (...scholen), eene school
waar de kinderen van onvermogenden kosteloos
onderwijs ontvangen; ...VERPLEGING, v.; ...VERZORGER, m. (-s), die belast is met de zorg voor
de armen, inz. een diaken; ...VERZORGING, v.;
...VOOGD, m. (-en), arm.voogd, ...WET, v. (-ten),
wet van 1870 (1 Juni) tot regaling van het armbestuur, de verzorging der armen; ...WIJK, v.
(-en), armenbuurt; ...ZAKJE, o. (-s), zakje waarin
tijdens de godsdienstoefening liefdegaven voor de
armen worden ingezameld, in tegenstelling met het
kerkezakje.
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ARMENZORG, v. het zorgen voor de armen;
naam van vereenigingen die zich armenzorg ten
doel stellen.
ARMEZONDAARSBANKJE, o. bankje waarop
de arme zondaar knielt, zijne zonden belijdt en
boete doet (bij het Leger des Heils).
ARMEZONDAARSGEZICHT, o. gezicht als een
arme zondaar die boete doet, zeer deemoedig gezicht.
ARMGEESTIG, bn. arm aan geest; — bw. van
armoede aan geest getuigende.
ARMHUIS, o. (mhuizen), een gesticht voor
armen, weezen.
ARMINIAAN, m. (...anen), een in ongunstigen
zin bedoelde naam voor de volgelingen van A rminius, die de leer van Calvijn over de genade
en de praedestinatie verwierp.
ARMINIAANSCH, bn. Arminiaansche ketterijen,
zooals de Arminianen die leerden.
ARMLASTIG, bn. ten laste komende van eenig
armbestuur : die bedelaar 'is armlastig te Groningen,
ARMLASTIGHEID, v.
ARMLEUNING, v. (-en), (aan een zetel) de leaning waarop men den arm kan laten steunen.
ARMMEESTER, m. (-s), lid van een armbstuur.
ARMOEDE, ARMOR en (gew.) ARMOEI, v. de
toestand waarin hij verkeert, die arm is, die bijna
niets heeft om van te leven : gebrek en armoede; —
't is daar armoede troef, daar heerscht groote
armoede; — armoede zoekt list, hij die arm is,
neemt vaak zijne toevlucht tot list; — iem. uit
zijn armoedje schoppen, hem het weinige nog
ontnemen; — zijn geld in armoe verteren, er niet
het genoegen, het plezier van hebben dat men zou
kunnen; — wat heb ik eene armoede met dien lastigen
jongen op refs gehad, verdriet, moeite; — zij hebben altijd armoe, twist, oneenigheid. ARMOEDJE, o.
ARMOEDEN, (armoedde, heeft gearmoed), (in
spreektaal armoeien), over iets armoeden, tobben,
zeuren, wurmen.
ARMOEDIG, bn (-er, -st);blijk gevende van de
armoede van den bezitter, schamel : een armoedig
vertrek; een armoediqe bodem, boerenplaats, die niet
veel oplevert; — geringschattend gezegd : een
armoedige tweehonderd gulden gaan er mee been.
ARMOEDIGHEID, v.
ARMOEDZAAIER, m. (-s), iem. die altijd geldgebrek heeft.
ARMORIAAL, o. (-s), wapenboek, boek dat de
familiewapens beschrijft en afbeeldt.
ARMPLAAT, v. (...platen), metalen plaat als deel
van eene wapenrusting, dat den arm bedekt; -.POLIE? v. (-en); ...POOTIGEN, my. eene afdeeling
der wormen (brachiopoda).
ARMSGAT, o. (-en), opening in een kleedingstuk
(jas, vest, blouse, japon enz.) waardoor de arm gestoken wordt;, ...LENGTE , v. (-n), de lengte van
een arm (als meat).
ARMSIERAAD, c. ( ...raden), armband; ... ST 0 EL,
m. (-en), een stoel met armen (armleuning).
ARMSTRONG(KANON), 0. kanon met getrokken
of gegroefden loop, dat van achteren geladen wordt.
ARMTELEGRAAF, v. semaphoor.
ARMTIERIG, bn. bw. (Zuidn.) ellendig, armoedig.
ARMVOL, m. zooveel men in Mn arm kan dragen :
een armvol hooi (vgl. twee armen vol hooi).
ARMVOOGD, m. (-en), een lid van het Burgerlijk
Arm bestuur; ...V0 0 G DI.) , v. armbestuur; ... WE ZEN, o. de iegeling der armenverzorging; de wijze
van bedeeling der armen: het armwezen eischt jaarlijks
groote sommen.
ARMZALIG, bn. ook bw. (-er, -st), rampzalig,
zeer ongelukkig; beklagenswaardig (van personen):
er armzalig uitzit,n; — nietig, gering' mijn armzalig
traktement; — armoedig: een armzalig vertrek; —
armzalige fouten, zeer dom.
ARNHEMMER, m. (-s), inwoner van Arnhem;
(ook) eene aardappelsoort; — (ook als bn.) de
Arnhemmer (Courant).
ARNHEMS CH, bn. Arnhemsche jongens en
meisjes, bekende soort van koekjes.
AROMA, o. (-'s), geur : het aroma van koffte, van
wijn, (bouquet). AROMATICA, my . middelen om
aan iets geur te geven. AROMATISATIE, v.

ARTICULEEREN.
het geurig maken. AROMATISCH, bn. aroma
hebbende.
AROMATISEEREN, (aromatiseerde, heeft ge aromatiseerd), geurig maken, een aroma geven.
ARONSBAARD. m. (-en), eene plant (arum maculatum), gerlekte aronskelk, kalfsvoet, behoorende
tot het geslacht der Aronskelken; ...KELK, m.
(-en), eene kruidachtige plant, kalfsvoetachtigen.
ARRANGEEREN, (arrangeerde, heeft gearrangeerd), in orde brengen; rangschikken; — (een
muziekstuk) voor eene andere instrumentale uitvoering geschikt maken.
ARRANGEMENT, o. (-en), schikking, onderhandsch akkoord; ook pasklaarmaking van een
muziekstuk voor een orchest, of voor een ander
muziekinstrument : een arrangement voor piano.
ARREN, (arde, heeft Beard), met eene ar rijden.
ARRESLEDE, V. (-n), ...SLEE, v. (-en), fraaie,
door een of meer paarden getrokken slede waarrnee
men op de sneeuw of het ijs rijdt. Arresteeto, o. (-s).
ARREST, o. (-en), beslaglegging op goederen;
de wet) in voorloopige ver—invorlpgaest,(
zekerde bewaring, vgl. voorarrest ook iem. in arrest
nemen, houden, in arrest zitten; huis van arrest; — (bij
militairen) : drie dagen arrest; — uitspraak van
gerechtshoven en van den Hoogen Raad; souls
in tegenstelling met vonnis (uitspraak van kantongerechten en rechtbanken) : bij arrest van den
Hoogen Raad.
ARRESTANT, m. (-en), beslaglegger, hij die
krachtens een bevelschrift of vonnis op iem. of
iem ands goederen beslag legt of doet leggen, in
tegenstelling met gearresteerde; —
hij die gearresteerd wordt : je bent mijn arrestant,
(uitdrukking waarmee de politie iem. arresteert).
ARRESTANTE, v. (-n). ARRESTANTENHOK.
o. (-ken) ; ...KAMER, v. (-s).
ARRESTATIE, v. (-a, -Alien), gevangenneming.
ARRESTEEREN, (arresteerde, heeft gearresteerd),
gevangennemen; beslag leggen op een persoon of
op diens goederen; — bij besluit vaststellen: een plan,
een artikel arresteeren; — een stuk arresteeren, goodkeuren, voor gezien teekenen; de notulen worden goedgekeurd en gearresteerd.
ARRETIKKER, m. (-s), twig met bellen enz., dat
bij het arren op het paard gelegd wordt; ...TUIG, o.
(-en), ook bel(len)tuig genoemd.
ARRIVISME, o. het streven A tout prix om
vooruit to komen.
ARROGANT, bn. ( er, -st), aanmatigend; verwaand; laatdunkend.
ARROGANTIE, v. aanmatiging, verwaandheid,
laatdunkendheid.
ARRONDISSEMENT, o. (-en), onderdeel van een
gebied (meestal van eene provincie).
ARRONDISSEMENTS-BIBLIOTHEEK, v. (...theken), bibliotheek voor de onderwijzers van een bepaald (school-)arrondissement; ...-RECHTBANK,
v. (-en); ...-SCHOOLOPZIENER, m. (-s).
ARROWROOT, o. zetmeel uit de wortelstokken
van eenige soorten planten van het geslacht macanta,
in Oost- en West-Indie gekweekt, pijlwortelmeel.
ARSENAAL, o. (...nalen), bewaarplaats van
oorlogsbehoeften voor land- of zeemacht; tuighuis.
ARSENICUM, o. (ARSENIK), rattenkruit, 't
sterkste van alle minerale vergiften.
ARSENICUMHOUDEND, bn. arsenicum bevattende : arsenicumhoudend behangsel; ...VERGIF TIGING, Q.
AR SIS, v. (...ses), (muz., taalk.) heffing, tegenover thesis, daling; (dichtk.) versvoet die den klemtoon heeft; — (muz.) de naar boven gerichte beweging der hand bij het, maatslaan.
ARTEMIS, v. (myth.) de godin der jacht,
Diana.
ARTESISCHE PUT, m. (-ten), een put geboord
om ondergrondsche wateraderen to vinden, genoemd naar Artesium (Fransch Artois), waar ze
het eerst de algemeene aandacht trokken.
ARTICULATIE, v. (-a), het articuleeren.
ARTICULEEREN, (articuleerde, heeft gearticuleerd), (klanken, lettergrepen, woorden) nauwkeurig
uitspreken.
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ARTIFICIEEL, bn. kunstig; kunstmatig.
(plantk.) as eener bloeiwijze, stengeldeel waaromARTIKEL, o. (-en, -s), (van eene wet, belijdenis,
heen de bloemen geplaatst zijn; —
overeenkomst enz.) iedere van de .afzonderlijke be(bouwk.) lijn waardoor eene teekening in twee
palingen of verklaringen die met elkander een geheel
Brum. deelen verdeeld wordt; — as van een weg, lijn
vormen : — een artikel in een dagblad, een ,:ijdin de lengte langs 't midden van den weg getrokschrift, opstel; — er was niet veel vraag naar dat
ken.
(handels)artikel,' het was niet gezocht, gewild;
2. AS. (in gemeenzame spreektaal voor) ALS.
van dagelijksche artikelen, koopwaar. —enwikl
ASAM, ASSEM, m. (-s), (Ind.) tamarinde ;
ARTIKELSGEWIJZE, bn. bw. artikel voor ar—KOE KJ E, o. (-s), tamarindekoekje; - 7-STROOP, v.
tikel : de artikelsgewijz, behandeling van het wetsASBEST, o. zekere vezelachtige, meestal witte
ontwerp.
of grijze, voornamelijk uit silicates bestaande dellARTILLERIE, v. (...rieen), een hoofdwapen bij
stof, ook ancient en steenvlas geheeten.
.
de hedendaagsche legers; alles wat behoort tot het •
ASBESTCEMENTLEI, v. kunstmatig gesteente
geschut, benevens het personeel dat voor de beuit een mengsel van asbest en cement, onder hoogen
diening daarvan noodig is, in tegenstelling met indruk, vervaardigd.
fanterie, cavalerie, genie; — de rijdende artillerie,
ASBESTPAPIER, o. papier uit asbest vervaardigd,
waarbij alle manschappen bereden zijn; — (veld-,
on brand baar.
vesting-) artillerie, zie VELD-ARTILLERIE, enz.; —
ASBORG, m. (-en), rand of kraag, dienende om
tak der krijgswetenschap die zich met de artillerie
het verschuiven eerier as te beletten; ...BOUT, m.
bezighoudt.
(-en), door de as gestoken bout waartegen de naaf
ARTILLERIEBEDEKKING, v. (-en), troepen tot
van 't wiel schuurt:
bescherming der artillerie in 't gevecht.
ASCEET, m. (asceten), (oorspr.) iem. die zich
ARTILLERIE-CONSTRUCTIEWINKEL, in. (-s),
in de eenzaamheid aan vrome boetedoeningen wijdt;
rijkswerkplaats der artillerie; ...CURSUS, m. school
— (fig.) iem. van buitengewoon vromen, strengen
ter opleiding voor officieren der artillerie to Delft;
levenswandel.
...DEPOT, o. (-s), bewaarplaats voor geschut, munitie
ASCENDENTEN, my. verwanten in opklimmende
en krijgsvoorraad, meestal met werkplaats; .,.KAlijn.
ZERNE, v. (-n); ...OFFICIER, m. (-en); ...P.A.ARD,
ASCENSEUR, m. (-s), machine die personen op de
o. (-en), de inlandsche paarden warden als artillerieverschillende verdiepingen van een gebouw brengt,
paarden gebruikt; ...PARK, o. (-en), verzameling
gewoonlijk lift genoemd.
van materieel der artinerie; ...SCHIETSCHOOL,
ASCESE,, v. strenge en vrome levenswijze, boetev. eene rijksinrichting te Zwolle; ...TREIN, m. (-en),
doening; leefwijze der monniken.
troepenafdeeling belast met het vervoer van het
ASCETISCH, bn. streng vroom, ingetogen: eerie
geschut; ...VUUR, o. kanonvuur : de vijand week
ascetische levenswijze.
voor het artillerievuur der onzen; ...WERKPLAATS,
ASCETISME, o. het bedwingen der begeerten
v. (-en).
en hartstoohten, boetedoening, zelfkastijding : het
ARTILLERIST, m. (-en), iem. die dient bij de i ascetisme • was de grondslag van het kloosterleven.
artillerie of die de wetensohap der artillerie beASCH, v. (asschen, in fig. zin en als handelsaroefent.
tikel : potasch, weedasch enz.); oversohot dat bij de
ARTILLERISTISCH, bw. artilleristische belanverbranding van organische stoffen overblijft : asch
gen, berekeningen, betrekking hebbende op de
van eene sigaar; inz. als overblijfsel der stoffen die
artillerie.
bepaald als brandstoffen in haard, kachel enz.
ARTIS, (voor : natura artis magistra), benaming
gebezigd worden : kastanjes in de heete asch, bravoor den dierentuin te Amsterdam.
den; asch en vuilnis ophalen; — men kan geen vinger
ARTISJOK, v. (-ken), distelachtige plant, bij
in de asch steken, of hij zit er met zijn neus bij, men
ons gekweekt, waaraan de vruchtbodem en de
kan niet het geringste doen, of . . . ; — hij zit tusvleezige bloemschubben gegeten worden.
schen twee stoelen in de asch, hij weet geen besluit
ARTIST, m. (-en), hij die eene der schoone kunte nemen, van verslagenheid weet hij niets te
sten beoefent, kunstenaar; tooneelspeler; muzikant;
doen; — in zak en asch (assche) zitten, in .drepen
4emeenz.) iem. die optreedt in een circus, in een
rouw gedompeld zijn, in groote verslagenheid
cafe-chantant; ARTISTE, v. (-n).
neerzitten; — eene stad in de asch leggen, hear verARTISTENHOED, m. (-en), slap vilten hoed met
branden; — nagedachtenis eens afgestorvenen :
breeden rand; ...HAAR, o. lang Naar; enz.
zijne assche ruste in vrede ! zijn stoffelijk oversohot
ARTISTIEK, bn. (-er, -st), eene artistieke taal, van
(ook zijne nagedachtenis) worde niet ontheiligd.
een kunstenaar; — een artistiek persoon, die aanleg
ASCHACHTIG, bn. (-er, -st), op asch gelijkend,
voor de kunst heeft; — hij is artistiek aangelegd,
met asch bestoven.
hij heeft aanleg om artist te worden.
ASCH-ANALYSE, v. (-n), bepaling van de chem.
ARTS, m. (-en), geneesheer; inz. als titel bij de
bestanddeelen der asch (vooral van planten).
wet verleend.
ASCHBAK, m. (-ken), ijzeren lade aan eene kachel
ARTSENIJ, v. (-en), geneesmiddel (dat men
waarin de asch wordt opgevangen; bak waarin bij
inneemt); (fig.) slaap is eene hPilzame artsenij, doet
eene stoommachine de uitgebrande stoffen worden
het lichaam weldadig aan, herstelt het.
opgevangen; (meest ASCHBAKJE) schoteltje of
ARTSEXAMEN, o. (-s), het examen als arts.
bakje, dienende om de asch van sigaren in of to
1. AS, v. (-sen), de meestal ijzeren stang waaraan
stooten, of de pijp in uit to kloppen; — (gew.) vuilde wielen van een wagen draaien; — houten of
nisbak. Aschbakje, o. (-s).
ijzeren balk die met de daardoorheen gestoken
ASCHBELT, v. (-en), aschhoop, vuilnishoop.
roeden of wieken ronddraait: — (in 't algenieen)
ASCHDAG, m. (R.-K. kerk) Woendsag na Vas't voorwerp, de stang, staaf enz. waarom of waarop
tenavond, eerste deg der groote Vasten, wanneer de
een voorwerp ronddraait; — as des kernels of
geloovigen van den priester een kruisje van gewijde
hemelas, middellijn van den schijnbaren hemelbol,
asch op 't voorhoofd krijgen, om hen to herinneren
waarom diens schijnbare rotatie plaat grijpt; —
aan de vergankelijkheid van den mensch.
(meetk.) rechte lijn om welke eene figuur draait
ASCHKAR,v. (-ren), kar waarmee aan de huizen
die een omwentelingsoppervlak of lichaam beasch en vuilnis wordt opgehaald; — men wordt nooit
schrijft : as van een cilinder, kegel, bol; bij uitbreivan eene koets, maar altijd van eene aschkar overding : as van een regelmatig prisma, lijn die de middelreden, onbeschoftheid heeft men 't meest to waohten
punten der eindvlakken verbindt; — rechte lijn die
van menschen zonder geboorte en opvoeding; —
eene vlakke Oguur in twee symmetrische helften
(scherts.) de aschkar later rijden, gezegd van iem. die
verdeelt : groote en kleine as eener ellips; -de asch van zijne sigaar overal laat vallen.
(nat.) elke lijn die bij een bolvormigen spiegel
ASCHKLEUR, v. vale, grauwe, grijze kleur;
door 't krommingsmiddelpunt, bij eene lens door
...KRUISJE, o. (-s), een aschkruisje gaan haler,
het optisch middelpunt gaat; — as van een verre(vgl. aschdag).
kijker, lijn door de optische middelpunten der lcnzen,
ASCHMAN, m. (...lieden, ...lui), man die langs
vizierlijn; —
de huizen asch en vuilnis ophaalt, vuilnisman.

ASCHREGEN.

105

ASCHREGEN, m. (-s), regen van asch v(561 of
tijdens eene vulkanische uitbarsting; ...STAAL, m.
( ...stalen), asch belt: ... WO ENS D AG, m. Aschdag.
ASEM. m. (alledaagsch en gemeenzaam voor)
adem; — ruimer asem halen, weer tot zich zeif komen,
doordat men van angst wordt verlost; — Zang, kort
van asem zijn, lang of kort van stof; (gemeenz.)
geen asem meer hebben. geen geld meer hebben; — ik
gaf hem risen asem, ik . gaf geen a ntwoord; geen
asem geven op iets, niet antwoorden op; — wij kwamen
niet vooruit; wij hadden geen asem, geen wind.
ASEMEN, (asemde, geeft geasemd), ademhalen;
ademen.
ASEN, my. (Scand. myth.) de 13 goden en 18
godinnen die van Odin afstammen.
ASEPSIS, ASEPSIE, ASEPTIE, v. wondbehandeling waarbij de rottingsmicroben vernietigd
worden.
ASEPTINE, v. middel uit boorzuur en alum bestaande, om melk, vleesch enz. tegen zuurworden
en bederf te beveiligen.
ASEPTISCH, bn. aseptische wondbehandeling,
waarbij de rottingsmicroben gedood en verdei afgesloten worden.
ASGAARD, m. (Scand. myth.) verblijfplaats der
Asen.
ASJEBLIEFT, alsjeblieft.
ASKOPPELWERK, o. (-en); ...KRAAG, m.
(...kragen), verdikking rondom eene as om het
verschuiven der as te beletten; ...KUSSEN, o.
(-s), metalen blok waarin de tap of de hals eener
as steunt en ronddraait; ...LEGER, o. (-s), waarop
het askussen is geplaatst
ASMODEE, m. huwelijksduivel, verstoorder van
het huwelijksgeluk.
ASNOK, v. (-ken), nok op eene as om het daarop
gevestigde deel op zijne plaats te doen blijven.
ASPECT, o. (-en), aanblik der planeten; —
aanblik, gezicht (van bouwwerken enz.).
ASPERGE, v. (-8), (in de volkstaal SPERZIE),
eeneplant (asparagus), ook koraalkruid geheeten; de
loten van den wortelstok der plant worden als
groente gegeten ; —BOON, v. (-en), eene fijne
soort boonen, ook princesseboontjes en suikerboontjes
geheeten; —KOP, m. (-pen), het bovenste, fijnste
deel van eene asperge; —TANG, v. (-en), eene
tang om asperges mede op te scheppen.
ASPHALT, o. zeker zwartbruin of zwart mineraalhars, ook aardpek, jodenpek en jodenlijm geheeten ; —BEKLEEDING, v. (-en), bekleeding met
asphaltpapier of asphaltvilt; —BESTRATING, v.
(-en); —BLOB, o. (-ken); —DEK, o.
ASPHALTEEREN, (asphalteerde, heeft geasphalteerd), met asphalt bevloeren, bestraten.
A.SPHALTEERING, v.
ASPHALmiN, bn. van asphalt.
ASPHAL GEHALTE, o.; ...KIT, o. mengsel van
zand of fijne kalk met asphalt om daarmede to
asphalteeren; ...LAAG, v. (...laden); ...LINNEN,
o. linnen met een dun laagje asphalt overdekt,
waardoor het waterdicht is; ...MACADAM, o.
wegverharding van steenslag met een asphaltpreparaat vermengd en daarna vastgewalst; ...PAPIER,
o.; ...POEDER, o.; ...WEG, m. (-en).
ASPHYXIATIETOESTEL, o. (-len), toestel om
honden enz. to dooden, door hen gassen to doen
inademen.
ASPHYXIEEREN, (asphyxieerde, heeft geasphyxieerd), door inademing van gassen doen
stikken.
ASPHYXIE, v. het ophouden van den polsslag;
verstiaking; toestand van een schijndoode.
ASPIRANT, m. (-en), aanzoeker, leerling voor,
mededinger naar (een post, een graad). Ook ADSPIRANT. ASPIRANTE, v. (-n).
ASPIRANT-ADMINISTRATEUR, m. (-s, -en), die
opgeleid wordt tot officier van administratie bij
de marine. ASPIRANT-CONTROLEUR, m. (-8).
ASPIRANT-INGENIEUR, m. (-s).
ASPIRANT-ONDEROFFICIER, m. (-s, -en), militair die reeds zijn examen heeft afgelegd, doch nog
niet is aangesteld als onderofficier.
ASPIRANT-ONDERWIJZER, m.

ASSUMTIE.

ASPIRATEUR, ASPIRATOR, m. (-s), toestel,
dienende om een voortdurenden luchtstroom to
verwekken.
ASPIRATIE, v. ( -s), het streven, haken naar iets
ASPIREEREN, (aspireerde, heeft geaspireerd),
naar iets staan, stark naar iets verlangen.
ASPIRINE, v. (gen.) acetylsalicylzuur, geneesmiddel tegen rheumatiek, jicht, koorts enz.
ASPIS, m. (aspiden, aspides), de Egyptische
brilslang (raja haje), in Z. Afrika spuwslang geheeten. ASPISSLANG, v. (-en), ...ADDER, v. (-s),
eene addersoort (vipera aspic) in het Zuidwesten
van Europa.
ASPUNT, o. (-en), (dicht.) uiteinde van eene as,
inz. van de as der aarde; noordpool; — (fig.) een
persoon of eene zaak waarop iets steunt.
ASSAGAAI, v. (-en), werpspies met ijzeren punt,
bij Afrikaansche volksstammen in gebruik.
ASSAINEERING, v. (-en), verbetering van den
gezondheidstoestand.
SANTOCHT, m. (-en), grootere k4ppensnellerstocht dien de Dajaks vroeger ondernamen.
ASSAUT, o. (-s), wedstrijd in het schermen.
ASSCHEPOESTER, ASSCHEPOES, v. eene
m.orsige, slordige meid.
ASSEGAAI, m. (-en), zie ASSAGAAI.
ASSEM, zie A SAM.
ASSERTORISCH, bn. (van eene stelling, van een
oordeel) als waar aangenomen kunnende worden;
een assertorische eed, bevestigingseed.
ASSESSOR, m. (-en), iem. die den voorzitter ter
zijde staat; bijzitter; (oudt. ten platten lands) wethouder.
ASSIETTE, v. (-s), tafelbord.
ASSIGNAAT, o. (...aten), papieren geld dat in
Frankrijk op het laatst der vorige eeuw in omloop
ward gebracht (van 19 Dec. 1789 tot 19 Febr. 1796)
ASSIGNATIE, v. (—ten, -5), sehriftelijke betalingsopdracht ; aanwijzing. ASSIGNATIESTELSEL, o.
ASSIMILATIE, v. (-s), (taalk.) geheele of gedeeltelijke gelijkwording van twee medeklinkers: k o r r e l
uit kornel; balling uit banling; — de
omzetting van de voedingsstoffen (in het dierenen plantenrijk).
ASSIMILATIEPROCES, o. opneming der voedingsstoffen in het lichaam.
ASSIMILEEREN, (assimileerde, heeft geassimileerd), gelijk waken; — in voedingsstoffen omzetten.
ASSISES, mv. hof van assises, rechtbank in
Frankrijk en elders om to oordeelen over zware
misdrijven.
ASSISTEEREN, (assisteerde, heeft geassisteerd),
een handje helpen, bijstaan, hulp verleenen.
ASSISTENT, m. (-en), min of meer ondergeschikt
helper : een assistent op het postkantoor; — (Ind.)
plantage-employe. ASSISTENTE, v. (-n).
ASSISTENTIE, v. bijstand, hulp.
ASSISTENT-RESIDENT, m. (-en), ambtenaar
aan het hoofd van eene der afdeelingen waarin
eene residentie is verdeeld.
ASSOCIATIE, v. (-s, (handel) vereeniging
tot het drijven van handel; — associatie van
/dean, onwillekeurige verbinding en opeenvolging
der voorstellingen die de menschelijke geest zich
maakt.
ASSOCIE, m. (-'s), vennoot, compagnon.
ASSOCIEEREN, (ZICH) (associeerde zich, heeft
zich geassoneerd), (hand.) zich vereenigen met iem.
ASSONANTIE, v. halfrijm, het voorkomen van
denzelfden klinker in verschillende met den klemtoon
voorziene woorden van een versregel : zij rijden
en glijden en snijden door 't ijs.
ASSONEEREN, (assoneerde, heeft geassoneerd),
(muz.) een gelijkluidenden toon hebben.
ASSORTEEREN, (assorteerde, heeft geassorteerd),
(handel) de soorten bijeenzoeken; schikken.
ASSORTIMENT, o. (-en), (handel) voorraad
goederen; keuze.
ASSPONS, v. eene interessante hoomkiezelspons
(axinella polypoides) uit de Middellandsche zee.
ASSUMEEREN, (assumeerde, heeft geassumeerd),
toevoegen (een of meer laden aan eene commissie).
ASSUMTIE, v. het bestuur heeft het recht van

ASSURADEUR.
assumtie, om zich een of meer leden nog toe te
voegen; — Maria-Hemelvaart (R.-K. feestdag op
15 Aug.).
ASSURADEUR, m. (-en, -s), tem. die zijn beroep
maakt van het verzekeren tegen brand, gevaren
ter zee enz.; verzekeraar.
ASSURANT, bn. en bw. (vroegere vorm voor)
astrant.
ASSURANTIE, v. (—ten, -s), verzekering, overeenkomst waarbij de verzekeraar zich verbindt aan
den verzekerde de schade te vergoeden, welke deze
door het plaatsgrijpen van eene aangewezen onzekere, toevallige gebeurtenis zal lijden, en de
verzekerde zich verbindt eene premie te betalen ; —
de assurantie-maatschappij, ook het bestuur daarvan. Zie VERZEKERING.
ASSURANTIE-KANTOOR, o. (...toren): ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en); ...-PENNINGEN, m. my.
geld dat men aan den assuradeur betaalt; ...-POLIS,
V. (-sen), 't bewijs, dat men eene verzekering gesloten heeft; ...-PREMIE, v. (mien, -s), assurantiepenningen.
ASSUREEREN, (assureerde, heeft geassureerd),
(in de volkstaal verassureeren), tegen brandschade
enz. verzekeren; (volkst.) ik verassureer je, dat ..... ,
ik verzeker je ten stelligste.
ASTARTE, V. Phoenicische godin der zinnelijke
liefde.
ASTATISCH, bn. (nat.) aan geen vasten stand
gebonden.
ASTER, v. (-s), samengesteldbloemig plantengeslacht (aster); bloem eener aster.
ASTERISK, m. (-en), (ook asterisque) stervormig
teekentje om naar eene noot aan den voet der bladzijde te verwijzen; — kort dagbladartikei naar
aanleiding eener quaestie.
ASTEROIDE, v. (-n), kleine planet; inz. die in
groot aantal tusschen Mars en Jupiter voorkomen.
ASTHENIE, v. (geneesk.) zwakte, uitputting.
ASTHENIS CH, bn. (gen.) kraohteloos, door
zwakte ontstaan; asthenische koorts, zenuwkoorts.
ASTHMA, 0. aamborstigheid ; ...-CIGARETTE,
v. (-n), wier rook een aanval van asthma kan
doen bedaren ; . .PAP1ER, o.
ASTHMATICUS, m. asthmalijder.
ASTHMATISCH, bn. aan asthma lijdend.
ASTIGMATISME, o. (gen.) storing van het
gezichtsorgaan, door gebreken van het hoornvlies
of de lens veroorzaakt.
ASTRAAL, bn. wat de sterren betreft.
ASTRAALLAMP, v. (-en), sterrelamp, soort van
hanglamp met zeer gelijkmatige lichtverspreiding.
ASTRAALLICHAAM, o. (—amen), volgens het
spiritisme het tweede, etherische lichaam van den
mensch.
ASTRAALLICHT, o. sterrenlicht.
ASTRAKAN, m. en o. ruwe wollen stof naar
de stad Astrakan genoemd; bontwerk.
ASTRANT, bn. en bw. (-er, -st), vrijpostig, brutaal. ASTRANTERIGHEID, v. vrijpostigheid.
ASTROGNOSIE, v. kennis van de plaatsing der
sterren en sterrenbeelden. ASTROGRAAF, v.
(...grafen), toestel om sterrenkaarten te teekenen.
ASTROGRAPHIE, v. sterrenbeschrijving.
ASTROLABIUM, o. (...bia), hoekmeter, oud
instrument voor graadnaeting aan den hemel.
ASTROLATRIE, v. aanbidding der sterren.
ASTROLOGIE, v. sterrenwichelarij. ASTEOLOGISCH, bn. en bw. ASTROLOOG, m. (...logen),
sterrenwichelaar.
ASTRONOMIE, v. sterrenkunde. ASTRONO MISCH, bn. de astronomische waarnemingen.
ASTRONOOM, m. (...nomen), sterrenkundige.
ASTROPHOTOGRAPHIE, v. photographisch9
opname der sterren.
ASTROPHOTOMETRIE, v. het meten van de
lichtsterkte der sterren.
ASVANG, v. (-en), toestel welke om eene as
gekneld kan worden, ten einde de beweging te doen
ophouden, ook yang genoemd.
ASWENTELING, v. (-en), wenteling, draaiing
om eene as; rotatie.
ASYL, o. (-en), (w. g.) toevluchtsoord, wijkplaats
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waar voorheen een misdadiger niet gegrepen mocht
worden, zooals kerken enz.; — (tegenwoordig) gesticht tot opneming van personen die in de mast sohappij zouden ten onder gaan : aryl voor drunkaards; — ook voor dieren : een honden-asyl.
ASYLRECHT1 o. (inz. in de staatk.) het recht van
oorlogsschepen, om eene neutrale haven binnen te
vallen, om zich van levensmiddelen of van drinkwater te voorzien.
ASYMMETRIE, v. 't ontbreken van symmetrie;
A.SYMMETRISCH, bn. en bw. oneymredig,
ongelijkmatig.
ASYNDETISCH, bn. en bw. asyndetische verbinding, zinsverbinding zonder voegwoorden.
ASYNDETON, o. (taalk.) weglating der voegwoorden : ik, kwam, zag, overwon.
ATACAMIET, o. (min.) zoutkopererts.
AT4LANTE, v. (-n), eene soort van vlinder,
admiraalvlinder.
ATAP, v. de bladeren van een waterpalm in India
ATAPPALM, m. (-en), (Ind.) water- of moeras palm.
ATAVISME, o. (afstammingsleer) neiging der
georganiseerde wezens om tot een .00rspronkelijker
type terug te vallen; 't zich vertoonen van een
kenmerk, dat voorouders bezaten.
ATAVISTISCH, bn. het atavisme betreffend.
ATAX, m. (-en), huur-automobiel met taxameter.
ATAXIE, v. (gen.) stoornis in de samenwerking
der spieren.
ATE, v. (Gr. myth.) naam der onheilaanbrengende
godin die de menschen door hun dwaasheid in het
ongeluk soort.
ATELIER, o. (-5), werkplaats eens kunstenaars;
(bij uitbr.) werkplaats van een photograaf, eene
modiste, ,een coupeur enz.
ATERLING, m. (-en), (dicht. en gew.) onverlaat,
snoodaard, onmensch.
ATHEISME, o. het niet gelooven aan het bestaan
van God.
ATHEIST, m. (-en), godloochenaar. A THEIS TISCH, bn.
ATHENAEUM, o. (-s, ...naea), vroegere inrichting
voor , hooger onderwijs.
ATHERMAAN, bn. (nat.) geene warmtestralen
doorlatend.
ATHLEET, m. (...leten), worstelaar of vuistYechter van beroep ; — een sterk, zwaar gebouwd
man. ATHLETIEK, v. worstelkunst. ATHLETISCH, bn. forsch gebouwd.
ATHOPIE, v. zwakte van het gezicht.
ATJAR, (Ind.) ingelegd zuur,inz.palmiet, uitjes,
augurken, boontjes enz.: soms ook vibch (atjar ikan);
atjar bamboe, in azijn ingelegde spruiten van het
bamboeriet.
ATJEESCH, ATJEHSCH, bn. van, uit, met
Atjeh; op Atjeh betrekkelijk.
ATJEH, o. rijk op de Noordpunt van Sumatra.
ATJEHER, m. (-s), inboorling van Atjeh.
ATJEHJAS, v. (-sen), tot aan den hals dichtgeknoopte colbertjas met staanden kraag.
ATLANT,m. ( -en), (bouwk . )dragende mannentiguur..
1. ATLAS, m. (-sen), (myth.) drager van den wereldbol; — boek met kaarten; — boek met afbeeldingen die bij den tekst van een werk behooren; —
(ontl.) bovenste 'halswervel die 't hoofd draagt; —
(gemeenz. en gew.) wat heb ik een atlas met diem
jongen, wat eene drukte, vgl. hartlast.
2. ATLAS, o. zekere zijden stof, satijn; ...ROUT,
0. glanzige houtsoort; ...SPAAT, o. (min.) kristal
van koolzure kalk; ...VLINDER, m. (-s), groote
Oostindische vlinder (saturnia atlas); ...VOGEL,
m. satijn-vogel in Australia; ...WEEFSEL, o.
ATMOSFEER, ...PHEER, v. (...feren, ...pheren),
dampkring, het gashulsel dat de garde omgeeft;
— lucht waarin we ademen ; — (fig.) omgeving :
hij was in eene atmosfeer van ruwheid en ondeugd
opgegroeid; — (nat. en werktuigk.) drukking van
den dampkring, als eenheid genomen om de spanning van gassen en dampen (van stoom vooral)
te meten.
ATMOSFERISCH, bn. op de atmosfeer betrekking
hebbende : atmosferische drukking. Ook ATMOS PHERISCH.

ATOL.
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ATOL, v. (-len), (aardr.) kringvormig koraaleiland.
ATOMIST, m. (-en), aanhanger van het atomisme.
ATOMISME, o. leer dat alle voorwerpen en
stoffen uit atomen bestaan.
ATOMISTISCH, bn. volgens het atomisme.
ATONIE, v. (geneesk.) verslapping, zwakte.
ATOOM, o. (atomen), (scheik.) de deeltjes waaruit
de molecules zijn samengesteld; — (bij vergelijking)
iets wat zeer klein is in betrekking tot iets anders.
ATOOMGEWICHT, o. (-en), (whelk.) gewioht
van een atoom eener stof in dat van waterstof als
eenheid uitgedrukt : 't atoomgewicht van zuur stof is 16.
ATOOMTHEORIE, v., ...LEER, v. leer volgens
welke de lichamen uit atomen zijn opgebouwd.
ATOXYL, o. (gen.) eene arsenicumverbinding.
ATRAMENTSTEEN, m. (-en), (min.) steen waaruit vitriool verkregen wordt, inktsteen.
ATRIUM, o. (-s, atria), 't voornaamste deel eener
Romeinsche wooing; — voorhof eener christelijk
latijnsche basiliek.
ATROPHIE, v. (nat. en geneesk.) krachtsverlies,
wegkwlining door gebrekkige voeding.
ATROPHIEEREN, (atrophieerde, heeft geatrophieerd), wegkwijnen, wegsterven ; in groei aanzienlijk ten achteren blijven.
ATROPHISCH, bn. slecht gevoed, aan vermagering lijdend.
ATROPINE, v. verdoovingsmiddel bij oogziekten en zenuwziekten.
ATTACHE, m. (-'s), iem. die aan een gezantschap
is toegevoegd.
ATTAQUE, v. (-s), (krijgsk.) aanval; ook van eene
ziekte : eene attaque van eene beroerte (gemeenz. een
tak van eene beroerte).
ATTAQUEEREN, (attaqueerde, heeft geattaqueerd), aanvallen.
ATTENT, bn. en bw. (w. g. -er, -st), oplettend
wees wet meer attent; — bw. iemand op jets attent
maken, zijne aandacht erop vestigen; oplettend,
aardig voor anderen.
ATTENTIE,
(-s), aandacht; — oplettendheid,
hoffelijkheid, zorg.
ATTEST, o. (-en), getuigschrift, getuigenis ;
schriftelijke verklaring, inz. dat een middel goed is.
ATTESTATIE, v. (...tien, -s), getuigschrift, verklaring; bewijs van lidmaatschap ; attestatie de vita,
le ven sverk arin g.
ATTESTEEREN, (attesteerde, heeft geattesteerd),
(w. g.) met een attest bekrachtigen.
ATTICA, o. landschap in Oud-Griekenland,
waarvan Athene de hoofdstad was.
ATTICISME, o. zuiverste Grieksche tongval (in
Attica); — fijne smaak in denken en spreken.
ATTIEK, v. (-en), (bouwk.) staand vlak, op de
kroonlijst van een gebouw geplaatst om het dak
aan 't oog to onttrekken.
ATTILA m. (-'s), kort huzarenbuis.
ATTISCH, bn. zijne tacit met Attisch tout kruiden,
met fijne geestigheid.
ATTRACTIE, v. (-s), aantrekking; (nat.) aantrekking der stofdeeltjes; — aantrekkelijkheid : de
attracties eener groote stad.
ATTRAPEEREN, (attrapeerde, heeft geattrapeerd), op heeterdaad betrappen.
ATTRIBUUT, o. (...buten), kenmerkende eigenschap ; zinnebeeldig kenteeken 't zwaard en
de weegschaal zijn de attributen der Gerechtigheid;
(taalk.) bijvoeglijke bepaling.
ATTRIBUTIEF, bn. (taalk.) als bijvoeglijke bepaling gebruikt, in tegenstelling met praedicatief
AU, (tusschenwerpsel) uitroep van pijn.
AUBADE, v. (-s), muziek of sang die men 's morgens als eerbewijs voor iemands woning komt
maken.
AUCTIE, v. (-s,
verkooping bij opbod
(thans alleen van boeken, platen enz.).
AUCTIONARIS, m. (-sen), persoon die aucties
houdt.
AUCTOR INTELLECTUALIS, m. aanstichter.
AUDIENTIE, v. (-s, plechtig of officieel
gehoor dat door een hooggeplaatst persoon wordt
verleend ; sitting, terechtzitting.
AUDITEUR-MILITAIR, m. (auditeurs-militair),

AUTO.
ambtenaar die bij krijgsraden het Openbaar Ministerie waarneemt.
AUDITORIUM, o. de toehoorders ; — gehoorzaal:
het auditorium eener universiteit.
AUERBRANDER, m. (-s), brander voor gasgloeilicht.
AUERHAAN, m. (...hanen), eene hoendersoort,
wordt
I M.
AUERHOEN, o. (-ders), eene soort van boschhoen
(tetrao urogallus).
AUERKOUSJE, o. (-s), gloeikousje; ...LAMP, v.
(-en) ; ...LICHT, o. gloeilicht.
AUEROS, zie OEROS.
AUGIAS-STAL, m. (eig.) de stal van Augias,
welke in geen dertig jaar gereinigd was; Hercules
reinigde hem in 66n dag; — (fig.) een bijna niet te
redderen boel : het lijkt wel een Augius-stal.
AUGIET, m. (-en), als voorwerpsnaam; o. als
stofnaam groene, schitterende steen, colophoniumsteen.
AUGMENT, o. (-en), toevoegsel; — (taalk.) een
voorgevoegde klank of lettergreep.
AUGUREN, m. my. (in Rome) personen, priesters
die uit de vlucht of 't geschreeuw der vogels, uit
natuurverschijnselen de toekomst voorspelden; (fig.)
voorspellers.
AUGURK, v. (-en), soort van kleine komkommer,
(cucumis sativus). Augurkje, (-s).
1. AUGUSTIJN, m. (-en), AUGUSTIJNER, m. (-s),
monnik, levende volgens den regel van den heiligen
Augustinus. AUGUSTIJNERKLOOSTER, o. (-5).
2. AUGUSTIJN, m. (-en), (boekdr.) lettersoort van
12 punten hoogte. AUGUSTIJNHOOGTE, v.
AUGUSTUS, m. achtste maand van het jaar,
Oogstmaand.
AULA, v. (-'s), groote gehoorzaal eener universiteit.
AUREOOL, v. (...oleo), stralenkrans om het
hoofd van Christus, Maria en de Heiligen; — (fig.)
die edelmoedige daad gaf hem eene aureool van
braafheid.
AURIPIGMENT, o. (min.) delfstof, zwavelarseen,
ook goudkleur, koningsgeel en operment genoemd.
AURORA, v. (myth.) godin van den dageraad;
(dicht.) het morgenrood, de dageraad.
AUSCULTATIE, v. geneeskundig onderzoek waarbij men de in het lichaam ontstaande geluiden waarneemt om daarnaar den toestand der inwendige
organen te beoordeelen.
AUSCULTEEREN, (ausculteerde, heeft geausculteerd),iem ausculteeren, eene auscultatie op hem
toepassen.
AUSPICIEN, v. my. onder gunstige auspicien,
onder goede voorteekens.
AUSTRAAL, bn. zuidelijk.
AUSTRAALAARDE, v. eene in Nw. Zuidwales
ontdekte delfstof.
AUSTRAALLICHT, o. zuiderlicht.
AUSTRALIE, o. het vijfde of kleinste werelddeel,
ten Z. 0. van Azle.
AUSTRALIER, m. (-s), bewoner van Australia.
AUTRALISCH, bn. nit, van Australia; de
Australische negers, de Papoea's.
AUTAAR, o. (autaren), altaar.
AUTEUR, m. (-s), schrijver, opsteller van een
boek, van eene verhandeling; (fig.) 't werk van een
so/laver.
AUTEURSCHAP, o. het auteur zijn van iets.
AUTEURSRECHT, o. het uitsluitend recht van
den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden,
om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen,
behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.
AUTEUR SWET, v. wet van 25 Sept. 1912,
houdende nieuwe regeling van het auteursrecht.
AUTHENTICITEIT, v. het authentiek zijn.
AUTHENTIEK, bn. (rechtst.) in den wettelliken
vorm door een bevoegd ambtenaar opgemaakt en
daardoor in rechten geldig eene authentieke akte,
ambtelijk ; (bij uitbr.) een authentiek kunstwerk, eoht;
— authentieke berichten, betrouwbaar, geloofwaardig.
AUTO, m. (-'s), automobiel.

AUTOBAND.
AUTOBAND, m. (-en), gummiband voor een
auto(mobiel); ...BESTUURDER, m. (-s), chauffeur.
AUTOBIOGRAAF, m., (...grafen), iem. die zijn
eigen leven beschrijft.
AUTOBIOGRAPHIE, v. (...phieen). AUTOBIOGRAPHISCH, bn.
AUTOBUS, v. (-sen), als omnibus gebruikte auto.
AUTOCAR, m. (-s), automobiel.
AUTO CHROOMPLAAT, v. (...platen), gevoelige
plaat voor de kleurenphotographie.
AUTOCHTHONEN, m. my. oorspronkelijke bewoners van een land.
AUTOCRAAT, m. (...craten), heerscher die alle
staatsmacht in zich vereenigt; alleenheerscher;
(fig.) persoon die aan ieder zijn wil tracht op te
leggen. AUTOCRATIE, v. onbeperkte heerschappij.
AUTOCRATISCH; bn. en bw.
AUTO CRITIEK,. v. (-en), zelfcritiek.
AUTO-DA-FE, o. (-'s), een door de Spaansche
Inquisitie voltrokken kettergericht.
AUTODIDACT, m. (-en), iem. die zijne ,Kennis
door eigen studie, zonder leermeester, verkregen
•he( ft.
AUTODIENST, m. (-en), dienstverkeer per auto(mobiel).
AUTOEN, (autode, heeftgeautood), tgemeenz.)
met een auto(mobiel) rijden.
AUTOFIETS, v. (-en), motorfiets.
AUTOGAAM, bn. (plantk.) zelfbevruchtend,
zelfbestuivend. AUTOGAMIE, v. (plantk.) zelfbestuiving, zelfbevruchting.
AUTOGARAGE, v. (-s), staffing voor auto's.
AUTOGEEN, bw. autogene lassching, lassching op
de plaats zelf met behulp van eene buitengewoon
heete steekvlam (waterstof, acetyleen, lichtgas met
ingeblazen zuurstof).
AUTOGRAPHEN, (...GRAFEN), v. my . origineele handschriften; handteekeningen enz. van
beroemde personen; — VERZAMELAAR, m. (-s);
—VERZAMELING, v. (-en). AUTOGRAPHISCH,
bn. autographische brief, eigenhandig geschreven.
AUTOGRAPHIE, v. (...phieen), steendruk, gemaakt van 't eigen handschrift des auteurs. AUTOGRAPHISCH, bn. autographische inkt, bij de
autographie gebruikt.
AUTO-INFECTIE, v. (-s), (gen.) zelfbesmetting.
AUTO-INTOXICATIE, v. (-s), (gen.) zelfvergiftiging; de oorsprong van vele ziekten.
AUTOMAAT, n 1. (...maten), sohijnbaar zich zelf
bewegend kunstwerk; — iem. die werktuiglijk handelt; — zelfwerkend toestel voor den verkoop van
chocolade, bonbons, enz.
AUTOMATISCH, bn. en bw.(werktuigk.) zelf werkend, niet bestuurd door de hand van den
niensch : een automatisch weegtoestel; -- (physiologic) onwillekeurig, niet aan den wil onderworpen:
de hartbewegingen zijn automatisch; — (fig.) iets
automatisch doen, in sleur. AUTOMATIE, v.
onwillekeurigheid eener beweging.
AUTOMOBIEL, rn. (-en), motorrijtuig, een
rijtuig voortbewogen door eigen motor (meestal
met benzine of electriciteit), niet op rails loopend
en daarom bestuurbaar; —BAND, m. (-en); —
DIENST, m. (-en); —GARAGE, v. (-s); —SPORT,
v. enz.
AUTOMOBIELEN, (automobielde, heeft geautomobield), (w. g.) met een automobiel rijden.
AUTOMOBILISME, o. kennis en gebruik van
automobielen ; au tom obi elsp ort.
AUTOMOBILIST, m. (-en), gebruiker van automobielen.
AUTONIEM, bn. onder den waren naam van den
schrijver verschenen, (in tegenst. met anonym).
AUTONOMIE, v. zelfregeering.
AUTONOOM, bn. autonomie bezittende.
•AUTO-PIANO, v. (-'s), zelfspelende piano.
AUTOPLASTIEK, v. (heelk.) herstelling van een
verminkt lichaamsdeel door middel van een stuk
vleesch of huid, dat aan een ander deel van 't lichaam
ontnomen wordt.
AUTOPSIE, v. onderzoek der inwendige organen
bij lijkopening.
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AUTORISATIE, v. (...tien), machtiging, verleening van bevoegdheid, vergunning.
AUTORISEEREN, (autoriseerde, heeft geautoriseerd), machtigen, volmacht geven.
AUTORITAIR, bn. en bw. eigenmachtig, eigener
autoriteit : autoritair optreden.
AUTORITEIT, v. (-en), erkend gezag, macht over
anderen : de autoriteit der hooge regeering; — de
vaderlijke autoriteit, macht die een vader over zijne
kinderen heeft; — eigener autoriteit iets doe% op
eigen gezag; — overheidspersoon: zich tot de bevoegde autoriteit wenden; — Prof. Fruin is eene
autoriteit op 't gebied der vaderlandsche geschiedenis,
zijne uitspraken hebben gezag, worden algemeen
aangenomen.
AUTORITEITSGELOOF, o. het gelooven op gezag
van anderen.
AUTOSPUIT, v. (-en), brandspuit op een chassis
van een auto.
AUTOSUGGESTIE, v. het suggereeren van ,zich
zelf.
AUTOTAX, m. (-en), ATAX, huurautomobiel,
waarin een taxameter is.
AUTOTECHNIEK, v. techniek betreffende auto's.
AUTOTHERAPIE, v. genezing door de natuur.
AUTOTYPIE, v. (boekdr.) proc6c16 waardoor eene
photographische opname geschikt wordt voor de
drukpers.
AUTOWEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd met automobielen.
AUXILIAIR, bn. auxiliaire troepen, hulptroepen.
AUXOMETER, m. (-s), instrument om de vergrooting van een veirekijker te bepalen.
AVAL, o. : ivisselborgtocht
AVALIST, m. (-en), iem. die voor aval teekent,
wisselborg.
AVANCE, v. (-s), winst; voorschot; — iem. zekere
avances doen, maken, de eerste stappen doen, de
eerste aanleiding geven.
AVANCEEREN, (avanceerde, is geavanceerd),
voorwaarts gaan ; — (fig.) in rang bevorderd worden; — vooruitkomen, opschieten ; — (hand.) op
N oorscho t geven; — geavanceerd liberaal, die verder
gaat dan zijne partijgenooten.
AVANCEMENI, o. bevordering in rang.
AVANT-SCENE, v. (-s), voorgrond van het tooneel, loge vlak bij het voetlicht.
AVARIJ, v. zie AVERIJ.
AVATAR, re. in den godsdienst der Hindoes,
elk der vleeschwordingen van Vishnoe; — (bij uitbr.)
elk der toestanden, die iem. die van partij of Meening verandert, doorleeft.
AVE, o. (-'s), zeker R.-K. gebed (verkoiting van
AVE MARIA = Wees gegroet, Maria).
AVEELZAAD, o. raapzaad (brassica rapa).
AVEGAAR, m. (-s), groote boor, dienende om
wijde gaten te maken.
AVEL, m. (-s, -en), een klein vischje.
AVELING, v. (-en), (veroud.) strook land langs
een dijk, die voor de stevigheid van dien dijk onaangeroerd moest blijven.
AVENANT, bw. naar avenant, naar evenredigheid, ook naar advenant (in den volksmond :
navenant).
AVENTURIEN, o. (min.) gele, roode of bruine
kwartssoort met schitterende puntjes; ...GLAS,
o. nabootsing van het aventurien.
AVENUE, v. (-s), oprijlaan van een kasteel;
recite breede laan of met boomen beplante
straat.
AVER, m. (veroud.) kind, nakomeling (slechts
in) : van aver (tot) aver, van geslacht tot geslacht,
nu verbasterd tot : van haver tot gort.
AVERECHTS, bw. (van wijze) in omgekeerde
richting : een boek averechts lezen (van achter naar
voren); re,chts en averechts breien; — onoordeelkundig, onverstandig, verkeerd ; — anders dan men
gehoopt had: 't valt averechts uit; — anders dan in de
bedoeling lag (verkeerd of ongunstig).
AVERECHTSCH, bn. (verouderend) omgekeerd :
de averechtsche kant, de keerzijde; — eene averechtsche
belooning, straf of ondank in stede van belooning;
— linksch, lomp, onjuist : averechtsche begrippen

AVERIJ.
aver schilderkunst;
misplaatst een averechtsch
medelijden. AVERECHTSCHHEID, v. (...heden).
AVERIJ, (ook AVARIJ) v. ( -en), (zeew.) schade
aan schip of lading toegebracht ; (bij uitbreid.)
schade aan andere voorwerpen bekomen: je hebt
averij gehad: ik zie eene groote seheur in je jas.
AVERIJ-KOSTEN mv.
AVERSIE, v. afkeer, tegenzin, walging.
AVERUIT, AVEROON, v. zekere samengesteldbloemige plant, (artemisia campestris), ook veldalsem, citroenkruicl en bijvoet genoemd.
AVIATEUR, na. (-s), vlieger, vliegenier, bestuurder
van eene vliegmachine.
AVIATIEK, v. het zioh door de lucht bewegen met
eene vliegmachine, luchtvaart.
AVIATISCH, bn. op de aviatiek betrekking hebbende.
AVICULTURA, AVICULTUUR, v. kunst om
vogels op te kweeken, vogelteelt.
AVISO, AVISOJACHT, o. vaartuig om berichten
over te brengen (zie ADVIESBARK).
AVIVEEREN, (aviveerde, heeft geaviveerd), het
helderder, glanziger maken van geverfde weefsels.
AVOIR-DU-POIDS, o. Eng. handelsgewicht
0,4536 K.G.
AVOND, AVEND, m. (-en), de tijd die komt, als
de dag voorbij is en die nog niet tot den nacht gerekend wordt; de tijd der vallende duisternis, ook die
duisternis zelve ; (soherts.) hoe later op den avond,
hoe schooner gasten (yolk), (gebezigd tegen late
bezoekers);
de dag haalt den avond wet, door die moeilijkheden komen we wel keen; — de morgen weet niet,
wet de avond brengt, 't lot is onbestendig; —
eene avondpartij, soirée : een avondje geven ;
—(bijverg.)
de avond van het leven, de ouderdom;
(dicht.) het Westen; — volgens Oudgerm. gebruik
het begin van een nieuwen dag, zie MEI-, SINTERKLAAS- en VASTENAVOND.
AVONDBEDE, v. (-n), avondgebed; ...BEURT,
v. (-en), predikbeurt in eene avondgodsdienstoefening.
AVONDBLAD, o. (-en), dagblad of gedeelte daarvan dat 's avonds verschijnt; ...BLOEM, v. zekere
bloem die tegen den avond opengaat; ...BRIES,
v. (...briezen), brier die 's avonds komt opzetten;
...BROOD, o. brood als avondeten gebruikt.
AVONDDIENST, m. (-en), godsdienstoefening die
's avonds gehouden wordt; ...DISCH, m. tafel
waarop 't avondeten staat, dat eten zelf; ...EDITIE,
v. (-s, Alen), dat gedeelte van een in versohillende
uitgaven verschijnend dagblad, hetwelk 's avonds
verschijnt.
AVONDEN, (avondde, heeft geavond), het avondt,
het wordt avond; — (gew.) bij iem. komen avonden,
den avond komen passeeren.
AVONDETEN, o.; ...FEEST, o. (-en), feest dat
men 's avonds viert, soirée; ...FLOERS, o. (dicht.)
duisternis the de avond (als een sluier) over de voorwerpen brengt; ...GEBED, o. (-en); ...GESTARNTE,
o. (dicht.) avondster; ...GLOED, m. gloed van 't
avondrood.
AVONDGRAUWEN, o. (dicht.) het vallen van den
avond; ...GROET, m. (-en), het „goeden avond;"
...KERK, v. avonddienst; ...KIM, v. (-men), (dicht.)
westerkim; ...KLOK, v. (-ken); ...KLOKJE, o. (-s),
klokgelui dat den avond aankondigt.
AVONDKOELTE, v. koelte the de avond brengt;
avondbries; ...KOELTJE, o.; ...KOUT, m. gekeuvel in 't avonduur; ...LAND. o. (dicht.) de
westelijk gelegen landen; ...LIED, o. (-eren);
...LUCHT, v. hij kan niet tegen de avondlucht, tegen
de lagere temperatuur the 's avouch. intreedt.
AVONDMAAL, o. avondeten; (bijz.) het Avondmaal, Heilig A.vonclmaal, Avondmaal des Heeren,
plechtigheid in de Protestantsche Kerk, waarbij
de gemeenteleden brood en wijn nuttigen, herinnering aan het laatste avondmaal door Christus
met zijne discipelen gehouden, (gew.) nachtmaal.
AVONDMAAL(S)BEKER, m. (-s); ...BROOD,
o. (-en); ...GANGER, m. (-5); ...GANGSTER, v,
(-5); ...TAFEL, v. (-s); ...VIERING, v. (-en) ;
...WIJN, m.
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AVONDMAALTIJD, m. (-en), avondeten;
...NEVEL, m. (-s), avonddamp; ...PARTIJ, v.
(-en), partij die 's avonds gegeven wordt, soiree;
...PARTIJTJE, o. (-a).
AVONDMALEN, (avondmaalde, heeft geavondmaald), het avondmaal gebruikeD.
AVONDPOST, v. bestelling van brieven enz. in
den avond : die brief komt eerst met de avondpost;
...PREEK, v. (...preeken), avonddienst.
AVONDROOD, o. roode gloed aan den westelijken
hemel na zonsondergang;— de olifantsvlinder (sphinx
elpenor).
AVONDSCHADUW, v. (-en), avondduister ;
...SCHEMER, m.; ...SCHEMERING, v.
AVONDSCHOOL, v. (...scholen), schooltijd in den
avond, derde schooltijd; ...SCHOT, o. schot dat
het vallen van den avond aankondigt; ...STER,
v. naam der planeet Venus, als zij kort na de
zon ondergaat; ...STOND, m. (-en).
AVONDTAFEL, v. (-s); (Ind.) avondmaaltijd, om
8 uur of halfnegen.
AVONDTOILET, o. (-ten), toilet dat men voor
eene soiree maakt; ...VLEERMUIS, v. (...zen),
krachtigste en vlugste geslaohten der vleermuizen
(vesperugo).
AVONDVLINDER, m. (-s), (dierk.) benaming
voor de vlindersoorten welke in de schemering rondvliegen, inz. de pauwoogpijlstaartvlinder ;...VOER,
o. laatste eten dat aan 't vee gegeven wordt;
...WIND, m. avondbries; ...WIJDTE, v. (sterrenk.),
zie AMPLITUDO; ...ZITTING, v. (-en), avondvergadering (ook van rechtbanken); ...ZON, v. de
ondergaande zon.
AVONTUREN, (avontuurde, heeft geavontuurd),
(gemeenz.) wagen : dat avontuur ik niet.
AVONTURIER, m. (-s), km. die op avonturen
uitgaat, vroeger vooral van rondzwervende krijgslieden gebezigd; (bij uitbr.) gelukzoeker ik gal
mijne doehter niet aan zoo'n avonturier.
AVONTURIERSTER, v. (-s), gelukzoekster.
AVONTUUR, o. (...turen), iets vreemds, zonderlings wat iemand overkomt : op avontuur uitgaan,
zijn fortuin elders zoeken to maken; — op
avonturen uitgaan, vreemde lotgevallen zoeken; —
(gemeenz.) geluk ik zal mijn avontuur ook Bens
beproeven; — het rad van avontuur, (ook rikketik
genoemd) zeker hazardspel op kermissen.
AVONTUURLIJK, bn. en bw. op avonturen belust ; — avonturen opleverend ; — gewaagd.
A VUE, (op wissels) dadelijk op vertoon to betalen.
AXIEL, bn. (plantk.) tot de as der plant behoorend.
AXIOMA, o. (-'s, ...mata), (wick.) waarheid die
zonder bewijs aan de ervaring ontleend wordt;
(bij uitbr.) eene onomstootelijke waarheid.
AXIOMETER, m. (-s), (zeew.) instrument dat
de richting van het roer aanwijst, roerverklikker.
AXMINSTER, o. Axminster tapijten.
AZALEA, v. (-'s), plantengeslacht van de familie
der Ericaceen, als sierstruiken gekweekt.
AZAZEL, m. (bijb.) booze geest.
AZEN, (aasde, heeft geaasd), iets als prool
begeeren, zoeken ; — (fig.) gretig naar iets verlangen (steeds ongunstig).
AZIAAT, m. (...aten), bewoner van Azie.
AZIATISCH, bn. van, uit, in Azie : de Aziatische
olifant; Aziatische vorsten, toestanden.
AZIE, o. het grootste werelddeel.
AZIG, AZING, m. (-en), (in 't oude Friesche
recht) een door de Buren gekozen persoon die het
landrecht kende en het vonnis uitsprak.
AZIJN, m. vloeistof bestaande uit azijnzuur
en water; — (spr.) hij kijkt, of hij azijn gedronken
heeft, hij kijkt zuur, verdrietig; — men vangt meer
vliegen met eeen lepel stroop, Ian met een vat azijn,
men kan met vriendelijkheid meer van de
menschen gedaan krijgen dan met harde woorden;
— (Zuidn.) veldzuring. AZIJNAALTJES, my. Zie
AALTJ E.
AZIJNACHTIG, bn. (-er, -st), zuur, scherp, wrang.
AZIJNAETHER, m. (scheik.) zekere vluchtige
vloeistof, in apotheken en voor parfumerieen gebruikt, azijnzuur aethyl-oxyde.

AZIJNBEREIDING.
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AZIJNBEREIDING, v. bereiding van den azijn.
1. AZIJNEN, (azijnde, heeft geazijnd), met azijn
begieten : de sla azijnen (vgl. peperen, suikeren).
2. AZIJNEN, bn. gemaakt van azijnhout : to
koop een stel azijnen dollen.
AZIJNFABRICAGE, v.; ...FABRIEK, v. (-en);
...FABRIKANT, m. (-en).
AZIJNFLESCH, v. (...flessohen).
AZIJNGEEST, m. (scheik.) vloeistof, verkregen
door droge distillatie van azijnzure zouten, aceton;
...GISTING, v. vorming van den azijn; ...HONING,
m. (gen.) stroopachtige lichtgekleurde vloeistof,
bestaande uit 5% azijnzuur en 95°J° gezuiverden
honing.
AZIJNHOUT, o. hout van den wintergroenen eik
(in Z.-Europa).
AZIJNMETER, ...WEGER, m. (-s), areometer
ter bepaling van het azijnzuurgehalte van den
azijn; ...MOER, v. sohimmelplantjes die de azijngisting veroorzaken.
AZIJNSTEL, o. (-len), olie- en azijnstel, tafelgereedschap waarin fleschjes voor olie en azijn
(mosterd, peper, zout) staan; ...ZUUR, o. (whelk.)
2uur dat verkregen wordt door oxyuatie van
alcohol of door droge distillate van hout.

BAAIVANGEN.

AZIMUTH, o. (sterrenk.) boog van den horizon
begrepen tussohen het zuidpunt en het snijpint
van den vertioaaloirkel van een hemellichaam met
den horizon, gemeten in de richting Z.-W.-N.-O.,
ook zuidwijdte genoemd; ...KOMPAS, o. (-sen);
...PEILING, v. (-en).
AZING, v. het azen. ,
AZOISCH, bn. (geolog.) azoische vormingen,
lagen waarin men geen spoor van dieren vindt.
AZOTEERINGSOVEN, m. (-a), in den azoteeringsoven vormt men kalkstikstof uit carbid.
AZOTISCH, bn. stikstofhoudend.
AZOTOMETER, m. (-a), stikstofmeter.
AZOTUM, o. (whelk.) stikstof.
AZOTURIE, v. urine waarbij veel stikstof afge scheiden wordt.
AZUREN, bn. (dicht.) hemelsblauw : de azuren
boog, het hemelgewelf; (wapenk.) een gouden ieeuw
op azuren veld.
AZURIG, bn. azuurkleurig.
AZUUR, o. de hemelsblauwe kleur ; (dicht.) 't
hemelgewelf.
AZUURSTEEN, m. (-en), steensoort waaruit eene
donkerblauwe verf bereid kan worden, lapis lazuli,
azuurkobalt.

B.
B, v, (-'a), tweede letter van het alphabet, zie A;
de gezamenlijke namen of woorden in een adres-,
in een woordenboek, die met b beginnen;
—(in de muziek) benaming van den zevenden to n
der toonschaal van C;
b, mol of molteeken : het teeken dat voor eene
noot geplaatst, haar een halven toon verlaagt;
—b,
dubbel mol, waardoor de noot een heelen toon
wordt verlaagd;
(in de wiskunde) eene bekende grootheid; vgl. a;
B.
— basso
— zie BAS;
B.
— borium
— (scheik.); —
B(a). — barium
— (scheik.); —
B(r). — bromium
B. B. — (Ind.) ambtenaar B. B. — bij het
binnenlandsch bestuur;
—B.Cbasocntiu—
doorgaande bas, generale bas; —
B. c. D. — bone cum Deo — met den goeden
God, met Gods genade;
B. L. — benevole lector —welwillende lezer;—
B. M. — beatae m,emoriae — zaliger gedachtenis;
ook bene misceatur -- goed vermengd (op
recepten);
B. 0. W. — (Ind.) Burgerlijke openbare werken; —
B. P. F. — bon pour francs — goed voor ... francs
(op Fransche wiseels);
B. V. — beata virgo
—de HeiligeMaagd ;—
B. V. — (Ind.) buitenlandsche vijand; —
B. W. — burgerlijk wetboek — artikel 84 van het
B. W .; —
B. W.
en— burgemeester en wethouders;
B, Bco.
— banco — bank (handel);
—Bar.,
ease, — baron, baronesse; —
Bibl.
— biblia — bijbel;
Br, Bro, Btto. — brute — zie aldaar;
Br.
— Irroeder ;
B1., Blz.
— bladzijde;
bb.
— bankbiljet; —
b.b.b.
— beste blanke baai (tabak);
—b.h
ook z. b. b. h. h. — zijne bezigheden
buitenshuis hebbende (in advertentien); —
b. d.
— in buitengewonen dienst; —

— bijlage; —
— bijzonder; —
— brevi manu — dadelijk, zonder
oponthoud; burg.
— burgemeester; b.v., bijy. — bij voorbeeld.
BA, BAH, tusschenw., uitroep van minachting,
afkeer of walging; —
boe nook, ba zeggen, in t geheel nets zeggen,
taal noch teeken geven.
BAADJE, o. (-a), een wijd, loshangend, tot op
de heupen reikend buis, (in Indict badjoe geheeten);
een engsluitend kleedingstuk van zeelieden en
schippers; (gew.) een buis; een borst- of hemd
rok;
op zijn baadje krijgen, eene aframmeling, een pak
slaag krijgen; — in zijn baadje loopen, in zijn
boezeroen, geen jas aan hebben.
BAADSTER, v. (-s), vrouw die zich baadt.
1. BAAI,o. env. (-en, als soortnaam), een dik en grof
wollen weefsel, op molton gelijkend flanel: hij zit
heelemaal in 't baai.
2. BAAI, v. (ook roode baai geheeten) roode wijn,
meest van Bordeaux gezegd; (vroeger ook) Rijnsche
baai, Rijnwijn.
3. BAAI, v. verkorting voor baai-tabak, fijngesneden rooktabak van Maryland, veel in Friesland en Groningen gebruikt; Friesche baai; heerenbaai.
4. BAAI, v. (-en), eene insnijding die de zee in
het land maakt; een zeearm : de Engelsche kust
heeft vele baaien.
BAAIEN, bn. van baai : een baaien hemd,
onderbroek.
1. BAAIERD, m. de ongevormde mengelklomp;
chaos; — (fig.) warboel, verwarring.
2. BAAIERD, m. (-en), (veroud.) passantenhuis,
waar behoeftige vreemdelingen tijdelijk onder dak
konden komen; — (gew.) herberg; — (gew.) going kamer.
BAAIFABRIEK, v. (-en), fabriek waar baai
geweven wordt.
BAAI-TABAK, v. zie baai (3de art.).
BAAIVANGEN, ww. (alleen in de onbep. wijs),
vlug en zwierig schaatsenrijden; vgl. blokzeilen,
fleuren.
Bijl.
bijz.
br. m.

BAAIVANGER.
BAAIVANGER, m. (-s), kleedingstuk voor
zeelieden, ook waakrok en schanslooper geheeten;
— een mw matroos; — een ruziemaker;
iem. die vlug en zwierig op zijne schaatsen rijdt; —
(gew.) een haantje-de-voorste; iem. die nietbang is.
BAAIZOUT, o. zeezout, gewonnen door verdamping van zeewater.
BAAK, v. (baken) meestal in het meerv.; ook
BAKEN, o. (bakens), (zeew.) elk vast merk, dat
een loods of whipper het vaarwater aanwijst, als
kustlichten, torens, palen in en langs het water,
torten in het water vastgelegd enz.; zie verder
BAKEN; —
(waterst. en krijgsw.) staak of pawl ter aanduiding
van eene richting; (fig.) hij was mij eene beak op
de levenszee, een vvegvitzer; vgl. vraagbaak; — (Z.
A.) baken steken, ran het paard vallen.
BAAKGELD, o., ...MEESTER enz., zie BAKENGELD, BAKENMEESTER enz.
BAAKSTER, v. (-s), (gew.) baker.
BAAL, v. (balen), een groote zak van matwerk
of grof linnen, die dichtgenaaid wordt en dient om
koopmansgoederen in to verzenden ; — de hoeveelheid koopwaar die in eene bawl gaat ;— eene beat
papier, tien riem. of 5000 ye!; — (Zuidn.) eene beat
gezwingeld vlas, twee en zeventig booten of ongeveer honderd en twee (een zak heeft een en
veertig booten).
BAAL, m. de naam van den zonnegod Bien inz.
de Phoenicibrs vereerden ; (bij uitbr.) afgod; Zie
BEL, BELL.
BAALDOEK, o. grof weefsel voor balen.
BAALGAREN, o. grof garen waarmee men balen
benaait; ...LINNEN, o.
BAAL SDIENST, m. (-en), afgodendienst; ...DIENAAR, m. (-s, ...naren); ...PRIESTER, m. (-s),
afgodendienaar.
BAALZAK, m. (-ken), groflinnen zak.
BAAN, v. (banen), dikke pleat staal aan de
bovenzijde van een aanbeeld; viak deel aan den
kop van een hamer; het near beneden gekeerde,
schuine vlak van een graveerijzer; ondervlak of
zool van eene schaaf;
onderste laag zand of puin ale grondslag van
een weg; — een in orde gebrachte weg: eene bean
vegen (op bet ijs); eene gladde bean (op sneeuw of
ijs); (ook fig.) een gevaarlijke weg waarop men lioht
valt ; (fig.) zijn baantje schoonvegen, zich van
alle schuld vrij pleiten; — iem. van de bean knikkeren, hem onderkruipen, den voet lichten; — weer
op de bean zijn, weer hersteld en aan het werk
zijn; — iets op de Lange bean schuiven, telkens uitstellen, er zich afmaken; — (fig.) pad, weg, zie
LEVENS-, LOOPBAAN; — hij is zijne bean ten
einde, het is met hem gedaan; — deel van de
werkplaats van den touwslager, vgl. LIJNBAAN; —
weg lien een voortbewegend hemellichaam aflegt,
zie AARDBAAN; —
strook van eene stof in hare voile breedte :
boerinnen houden van Wilde rokken, liefst van zes
banen; — (van eene vlag) de Nederlandsche vlag
heeft drie banen.
BAANBED, o. (-den), dat gedeelte van den weg
dat door voertuigen bereden wordt en door bermen
is ingesloten ; deel van een werktuig waarop de
geleiders van een schuivend machinedeel zijn bevestigd.
BAANBESTUUR, o. bestuur eener ijsbaan,
renbaan enz.
BAANBREKEND, bn. den weg banend : baanbrekende hypotheses; baanbrekende waarnemingen.
BAANBREKER, m. (-s), met recht noemt men
Luther den baanbreker der Hervorming, hij is een
der eerste hervormers geweest.
BAANCENT, m. (-en), geld dat men aan de baanvegers geeft; ...COMMISSARIS, m. (-son), persoon
die bij wedstrijden of op ijsbanen toezicht houdt.
BAANDER,
(-8), baangast.
BAANDERHEER, m. (-en)," (oudt.) een edele die
het recht had zijne welgeboren mannen onder zijne
banier ten stride to voeren (in Vlaanderen en
Brabant ook baanrots geheeten); den baanderheer
spelen, zie BANJER.

BAARD.
BAANGAST, m. (-en), workman in de lijnbaan,
baander.
BAANLOOPER, m. (-s), tamme oink in de vinkenbaan.
BAANMEESTER, m. (-s), baanoomr issaris; —
opzichter van eene afdeeling spoorwegarbeiders.
BAANOOG, o. (-en), het oog in kabeltouwen of
trossen, dat om de dukdalven gelegd wordt en niet
diohtgetrokken kan worden.
BAANOPZICHTER, m. (-s), opziehter over een
deel der spoorbaan.
BAANROTS, m. (-en), (hist.) baanderheer.
BAANSCHOUW, m. onderzoek naar den toestand der spoorbaan.
BAANRUIMER, m. (-s), m. (-s),
raam onder om eene electr. tram, om voorwerpen
of menschen ter zijde to schuiven.
BAANSLOOT, v. (-en), spoorsh ot; ...STRIJKER,
m. (-s), (Zuidn.), ...STROOPER, m. (-s), (gew.)
struikroover.
BAANTEGEL, m. (-s), groote soort van tege1
voor gangen, keukenvloeren enz.
BAANTJE, o. (-s), betrekking, werkkring hij
heeft een goad baantje; — dat is me het baantje
wel ! eene onaanzienlijke, lastige betrekking;
gezegd van onaangename
—okenlrbatj!
werkzaamheden.
BAANTJERIJDEN, (meest in de onbep. wijs),
op de ijsbaan heen en weer rijden.
BAANTJESGAST, m. (-en), sohepeling die werk
verricht, dat niet tot het eigenlijke scheepswerk
behoort; — (fig.) hij is een e,chte baantjesgast, onder
den sohijn van bedrijvigheid voert hij niets uit.
BAANTJESJAGER, m. (-s), iem. die de voordeeligste of aangenaamste betrekkingen tracht to
krijgen; ...JAGERIJ, v.
BAANVAK, o. (-ken), gedeelte van eene spoorbaan tusschen twee stations.
BAANVEGER, m. (-s), ...VEEGSTER, v. (-s),
die de ijsbaan maakt en schoon houdt, of de rails
van de trambaan schoonmaakt.
BAANVERSCHUIVING, v. (-en), versohuiving
van de spoorbaan bij eene aardversohuiving.
BAANWACHTER, m. (-s), ...WACHTSTER, v.
( -s); ... WE D S T RIJ D. m. (-en), wedstrij d, meestal
metrijwielen, op eene bepaalde baan.
BAANWIJS, bn. een paard baanwijs maken, het
in de baan leeren draven; — die koopman maakt
zijn won baanwijs, bezoekt met hem de klanten,
de beurs enz. om hem in 't yak in to wijden.
1. BAAR, v. (baron), golf; — (fig.) de baren der
levenszee, de dreigende gevaren.
2. BAAR, v. (baron), zandbank voor eene riviermonding; waarover de schepen slechts bij hoog
water kunnen komen.
3. BAAR, v. (baron), eene staaf van gegoten
kostbare metalen eene bear goud; in Zuidn. ook
van andere metalen, inz. van ijzer gezegd; —
(Zuidn.) streep, getrokken als grenslijn in eene
soort van krijgertjesspel.
4. BAAR, v. (baron), draagwerktuig; draag-,
lijkbaar.
5. BAAR, m. (baron), Europeaan die voor het
eerst in Indio voet aan wal zet: een ,nieuweling,
een groen aan de Militaire Academie; een matroos
die voor het eerst naar zee gnat. Zie BAARSCH
en BAREN.
6. BAAR, bn. open, ruw : de bare zee ; — (fig.)
eene bare leugen, eene tastbare leugen; — bear
geld, klinkende munt; — (veroud.) naakt, bloot
(van het lichaam), thans nog bar in barrevoets; — (van booze geesten) zonder eenige vermomming dat was de bare duivel;
(Z. A.) deze Kaffer is nog bear, heeft nog niet
onder de blanken gewoond.
BAARBLIJKELIJK, bn.
(-er, -st), (w .g.) duidelijk, kennelijk, klaarblijkelijk.
-BAARD, m. (-en), hear om de kin, op de
bovenlip en de wangen; — om 's keizers beard
spelen, om niets spelen; — (Zuidn.) hij wil omen
Heer een vlassen (strooien) beard maken, God door
schijnheiligheid zoeken to bedriegen;
(bij dieren) de sik van een bok of eene geit; de
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lange haren aan den kop van de kat; — (bij walvisschen) yeerkrachtige, achter elkaar staande
hoornplaten aan de bovenkaak en het gehemelte; —
(van eene contourveer) de twee rijen dunne plaatjes of takken die de vlag der veer vormen; —
(Zuidn.) de fine vezeltjes onder aan knolgewassen; — het blad van een sleutel, dat rechthoekig
op het ondereinde van de schacht staat.
BAARDAAP, m. (...apen), een mooi geslacht van
apen (cynocephalus silenus) met een zwaren ringbaard.
BAARDBRANDERTJE, o. (-s), (Zuidn.) een kart
eindje pijp, neuswarmertje.
BAARDELOOS, bn. zonder baard ; — nog geen
baard hebbende, opgevat als teeken van omnondigheid : baardelooze knapen.
BAARDEN, (baardde, heeft gebaard), een baard
krijgen.
BAARDGIER, m. (-en), benaming van den
lammergier (gypaetus barbatus) die een dikken,
zwarten baard onder den snavel draagt.
BAARDGRAS, o. eene plant met twee langgenaalde kelkkafjes en waarvan ook het buitenste.
kroonkafje genaald is.
BAARDGROEI, m.; ...HAAR, o.
BAARDIG, bn. (-er, -st), met een zwaren baard.
gespierd.
1. BAARDMANNETJE, o. (-s), zekere oude munt
( = f 0,30) waarop een gebaarde man was afgebeeld.
2. BAARDMANNETJE, o. (-8), ...MEES, v. (...mezen), eene soort van rietmees (panurus biarmicus).
BAARDMOS, o. een plantje dat tot de korstmossen behoort.
BAARDSCHEERDER, m. (-s), ...SCHRABBER,
m. (-s), ...SCHRAPER, m. (-s), minachtende
benaming voor den barbier.
BAARDSCHIMMEL, v., ...SCHURFT, v., ...VIN,
v. ontsteking der haarwortelzakjes van den baard,
BAARDSEL, o. uitgehekeld dotwerk van hennep.
BAARDSNIJDERIJ, v. (-en), werkplaats waar
de walvischbaarden worden stukgesneden.
BAARDUIL, m. (-en), Laplandsche uil (syrnium
lapponicum). eene groote soort van katuil.
BAARDVIS CH, m. (...visschen), Groenlandsche
walvisch; ...VOGEL, m. (-s), eene soort van klimvogels (capitonidae).
BAARDWERK, o. (-en), (waterb.) zeker soort
van rijswerk, dienende tot het aanleggen van
kribben in eene rivier
BAARDWERKEN, o. het werken met baarden,
het maken van baardwerk; ...WERKER, m. (-s).
BAARDZWIJN, o. (-en), eene soort van wilde
zwijnen op Borneo, (sus barbatus).
BAARHAVEN, v. (-s), eene haven die door eene
baar of bank wordt afgesloten.
BAARHUISJE, o. (-s), doodhuisje; ...KLEED, o.
(-en), kleed waarmee de lijkbaar gedekt wordt,
lijkkleed.
BAARLIJK, bn. (alleen in) : baarlijke duivel,
de duivel in eigen persoon, zonder eenige vermomming of bedekking.
BAARLOOP, m. (Zuidn.) herbergkermis, die
gevierd wordt met een wedstrijd om een baarkoek.
BAARMIS, v. (-sen), (Zuidn.) zielmis.
BAARMOEDER, v. (-s), (ontl.) het lichaamsdeel
waarin bij de vrouwelijke zoogdieren zich de vrucht
ontwikkelt.
BAARPIJP, v. (-en), (muz.) een register in
het orgel, n.1. een open pijpwerk en zacht van
geluid.
BAARRECHT, o. (oudt.) rechtsproef in de
middeleeuwen, waarbij de van moord verdachte
voor de baar waarop de vermoorde lag, werd
gebracht; begon het lijk bij het aanraken te bloeden,
dan was hij schuldig.
1. BAARS, m.(baarzen), als voorwerpsn. (v.
als stofnaam), zekere stekelvinnige riviervisch
(perca
Baarsje, o. (-s).
2. BAARS, v. (baarzen), (kuipersgereedschap)
kuipersbijl, holmes.
BAARSCH, bn. en bw. als een baar, nog groen
en onervaren.

BABOKKIG.
BAARZEN, (baarsde, heeft gebaarsd), op ba6rs
visschen.
1. BAAS, m. (bazen), het hoofd van het gegin
(inz. bij boeren en kleine luiden) : is de baas thui4 ?;
— (Z. A.) naam waarmee de kleurlingen een blanke
aanspreken; — ook woord om een man van
zekeren leeftijd of van minderen stand aat te
spreken ; — man in 't algemeen 't is een leuke
baas, een leuke vent; — den baas over iem. spclen,
hem zijn wil opdringen; — ergens den baas spelen,
doen alsof men er alles te zeggen heeft;
iem. die met zijne knechts onder zich, een ambacht uitoefent : timmermansbaas, rich als baas
vestigen; — eigenaar van eene zaak: huisbaas, veenbaas; — er is altijd baas boven baas, ieder heeft zijn
meerdere; er is altijd iem. die de anderen overtreft; — hij is een baas in het rekenen, een belleboos, zeer ervaren;
een baas van een snoek, een zeer groote snoek; —
een baas van een jongen, een meisj& een flinke, gezonde jongen of meisje. BAASJE, o. (-s), het is een
baasje, een ferme jongen, (ook) een haantje-devoorste; — (Z. A.) naam waarmee de kleurlingen
blanke jongelingen, inz. de zoons hunner meesters
aanspreken.
2. BAAS, v. (bazen), voetstuk van een monument
enz.
BAASSCHAP, o. het baas zijn.
BAAT, v. (baten), nut, voordeel ; winst: deze zaak
werpt geene baten af; — ten bate van, ten voordeele van.
BAATZIEK, bn, tuk op winst.
BAATZUCHT, v. zucht tot eigen voordeel.
BAATZUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), uit baatzucht
handelende; uit baatzucht voortkomende.
BABA, m. (-'s). (Ind.) in Indiê geboren Chinees
van zekeren stand.
BABBAARD, m. (-en), (Zuidn.) klein kwijlend kind.
BABBE, v. (-n), slabbetje ; — (gew. op Marken)
borstlap; — (gew.) gezwel aan de keel van menseben
of dieren.
BABBEL, m. (gemeenz.) loud je babbel, zwijg tech;
babbelaar, babbelkous. BABBELTJE, o. (-s),
gezellig praatje; klein briefje.
BABBELAAR, m. (-s), iem. die veel babbelt; —
zeker balletje van sulker of stroop, ook kussentje,
spekje, kokinje geheeten. BABBELAARSTER,
v. (-s).
BABBELAARTJE, o. (-s), eene der benarningen
voor den braamsluiper (sylvia curruca).
BABBELACHTIG, bn. (-er, -st), die gaame en veel
babbelt.
BABBELARIJ, v. (-en), het babbelen.
BABBELEN, (babbelde, heeft gebabbeld), veel
praten over dingen van weinig belang, uit lust tot
praten; — zich in ongunstigen zin over iemand of
jets uitlaten : over het verdwijnen van lien man wordt
heel wat gebabbeld; — keuvelen, gezellig praten.
BABBELGUIGJES, o. my. (gew.) grimasssen,
fratsen, zotte kuren; (ook) bedrieglijke praatjes,
u itvluchten.
BABBELKOUS, v. (-en), babbelaarster; ...PRAAT,
v., ...PRAATJE, o. (-s), 't gebabbel over iemands
gedrag, handelingen; ...ZIEK, bn. een babbelziek
kind, dat gaame babbelt; ...ZUCHT, v. zucht tot
babbelen.
BABEL, eigennaam aan den Bijbel ontleend : de
toren van Babel; — (fig.) een toren van Babel bouwen,
lets groots beginners dat niet is te volvoeren; (ook)
ruzie maken.
BABI, m. (-'s), (Ind.) zwijn; zwijnevleesch;
dikzak.
BABIJN, v. (-en), garenklos, zie BOBIJN.
BABIJNEN, (babijnde, heeft gebabijnd), op klossen winders; (w. g.) uitvoeren, uitrichten : wat zit ge
dear weer te babijnen, zie BOBIJNEN.
BABIROESA, m. (-'s), (Ind.) hertzwijn.
BABISME, o. nieuwe godsdienst in Perzie, (sekte
die van den Islam afgevallen is) in 1839 gesticht.
BABOE, v. (-'s), Indische kindermeid, oppasster,
of huismeid.
BABOK, m. (-ken), domoor, lomperd.
BABOKKIG, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) dom, lomp.
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BABY, (Eng.) v. klein kind, kindje; — kinderjurk,
losse jurk; (ook voor grootere meisjes); huishoudsehort met mouwen; —HOED, m. (-en), —
JURK, v. (-en), enz. hoed, jurk voor eene baby.
BABYLONISCH, bn. van, uit Babel; — 't werd
eene Babylonische spraakverwarring (in eene vergadering b. v.), er werd zooveel gepraat, dat men
elkaar niet meer verstond of begreep.
BACCALAUREAAT, o laagste academische
graad; diploma van goed volbracht eindexamen,
toegang gevende tot de universiteit, (in Engeland,
hier en daar in Duitsehland enz.).
BACCARAT, o. zeker kaartspel, een hazardspel; —
fijn kristal; —SPELER, m. (-s).
BACCHANAAL, o. (...nalen, ...nalien), drinkgelag, losbandige zwelgpartij.
BACCHANALISCH, bn. bw. drinklustig, losbandig.
BACCHANT, m. (-en), Bacchuspriester; wijnzuiper.
BACCHANTE, v. (-n), vrouw die zich schaamteloos aan dronkenschap en wellust overgeeft.
BACCHANTISCH, bn. bw. verhit door den wijn.
aan
BACCHUS, m. (myth.) de god des wijns;
Bacchus off eren, veel wijn enz. drinken.
BACHSCHISCH, door den sultan bij zijne troonsbestijging gegeven geschenk; fooi.
BACHTEN, voorz. (Zuidn.) achter.
BACK, m. (-8), (Eng. voetbalspel) verdediger,
achterspeler.
BACKWOODS, my . (Eng.) maagdelijke wonden
in het Westen der Ver. Staten van N.-Amerika.
BACIL, m. (-len), staaf- of kommavormige
bacterie.
BACILLENDRAGER, m. (-s), iem. die pathogen,. bacillen met zich omdraagt : de bacillendragers zijn een gevaar voor hunne omgeving.
BACILLENVREES, v. overdreven vrees voor
bacillen.
BACOVE, v. (-n) soorten van pisang in WestIndie, inz. de musa sapientum en de musa sinensis;
BACOVENCULTUUR, v.; ...OPBRENGST, v.
BACTERIE, v. (...rien), (geneesk.) microscopische eencellige organismen, van 0,001 m.M. middellijn
of nog kleiner; de bacterien vermenigvuldigen zich
door deeling; het zijn splijtzwammen; niet alle
bacterien zijn ziekteverwekkend; besmettelijke ziekten
worden door bacterien veroorzaakt.
BACTERIEDOODEND, bn.
BACTERIEEL. bn. bacterieele infecties, door
bacterien veroorzaakt; betreffende de bacterien
bacterieele waarnemingen, onderzoekingen.
BACTERIENVREES, v. overdreven vrees voor
ziekteverwekkende bacterien.
BACTERIEVRIJ, bn. zeelucht is vaak bacterievrij,
vrij van bacterien.
BACTERIOLOGIE, v. leer der bacterien. BACTERIOLOGISCH, bn. een bacteriologisch onderzoek.
BACTERIOLOOG, m. (...logen), geleerde die de
bacterien bestudeert.
BACTERIOLYSE, v. het dooden en oplossen der
bacterien.
BACTERIOSCOPIE, v. microscopisch onderzoek
der bacterien.
BAD, o. (-en), vloeistof, inz. water, waarin men
het lichaam of een deel ervan laat verblijven; ook de
indompeling : een verfrisschend bad; een bad nemen;
koude en warme baden; — (fig.) iem een koud bad
geven, hem zijne illusies ontnemen, (ook) hem
kalmeeren; — (bijb.) het bad der wedergeboorte, de
doop; — (scheik. techn.) zelfstandigheid of oplossing waarin men een lichaam dompelt : het te vergulden voorwerp wordt in een bad van cyaangoud geplaatst; — kuip waarin men zich baadt : een bad
vullen; — badhuis; — badplaats. BADJE, o. (-s).
BADAK, m. (-s), (Ind.) neushoorn, rhinoceros.
BADARTIKELEN,o.mv.;... ARTS, m.; ...BROEK,
v. (-en), (minder gewoon dan) zwembroek; ...DOKTER, m. (-s),
BADDING, v. (-5), plaat van Noorsch dennenhout;
(that's inz.) grenen vloerbint.
BADEN, (baadde, heeft gebaad), een bad nemen
(ook) zich baden; — in zijn zweet baden, uitermate
Van Dale, Handwoordenboek.
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bezweet zijn; — in zijne tranen baden, veel tranen
vergieten; — (zich) in weelde baden, zich aan het
genot ervan geheel overgeven; hij baadde in zijn
bloed, hij lag als 't ware in het bloed dat uit zijne
wonden gevloeid was; — in een bad doen, een bad
geven : we zullen het kind baden.
BADER, m. (-s), hij die in zee een bad neemt.
BADGAST, m. en v. (-en), iem. die op eene bad- '
plaats eene kuur doet; ...GELD, o. (-en), geld voor
't nemen van een bad betaald; ...HANDDOEK, m.
(-en); ...HEMD, o. (-en); ...HOTEL, o. (-s),
...HUIS, o. (...zen), badinrichting.
BADJING, m. (-s), (Ind.) klapperrat of Javaansch
eekhorentje (sciurus notatus).
BADINAGE, v. vroolijke scherts, kortswijl.
BADINE, v. (-s), dunne rotting, rijzweepje.
Badinetje o. (-5).
BADINEEREN, (badineerde, heeft gebadineerd),
schertsen, gekscheren.
BADINRICHTING, v. (-en), inrichting waar men
een bad kan nemen.
BADJAKKER, m. (-s), liederlijke vent.
BADJOE, (Ind.) zie BAADJE.
BADKAARTJE, o. (-5); ...KACHEL, v. (4), kachel
om het badwater te warmen; ...KAMER, v. (-s);
...KNECHT, m. (-s), knecht die op eene badplaats,
bij 't baden behulpzaam is; ...KOETS, v. (-en),
rijtuigje waarmee men in zee gereden wordt;
...KOSTUUM, o. (-s, ...tumen), kostuum dat men
bij 't baden draagt; ...KUIP, v. (-en); ...KUUR, v.
( ...kuren).
BADMAN, m. (-nen), badknecht: ...MANTEL,
m. ‘-s): ...MEESTER, m. (-s); ...MUTS, v. (-en)
gummi-routs die de dames bij het baden opzetten:
...PLAATS, v. (-en).
BADRAAF, m. (...raven), straatvlegel, gemeene
havelooze vent.
BADSEIZOEN, o. (-en), 't jaargetijde waarin op
eene badplaats gelegenheid gegeven wordt tot
baden.
BADSTOEL, m. (-en), rieten strandstoel;
...ST 0 OF, v. ( stoven), (veroud. ) inrichting
waar men een zweetbad kan nemen; ...STOOFHOUDER, m. (-s); ...VROUW, v. (-en), die de
vrouwen helpt bij het baden.
BADWATER, o. water dat voor een bad dient;
in zijn liver om
—methbadwrkinego,
het verkeerde in eene zaak aan te toonen of weg
te nemen, de geheele zaak afkeuren of bederven.
BADZEEP, v. poreuze zeep waarvan men zich
in eene badkuip bedient.
BAFFEN, (bafte, heeft gebaft), blaffen, bassen.
BAG, N . (-gen) of BAGGE v. (-n), edelgesteente,
inz. dat in een vingerring is gezet; (gew.) oorhanger, oorbel; — (gew.) benaming voor de bellen of
bloemen der fuchsia.
BAGAGE, v. reisgoed, koffers, tasschen enz.;
legertros.
BAGAGE-BEWIJS, o. ( ...bewijzen), BILJ ET .
o. (-ten), bewijs dat men (op spoorwegen, enz.) bij
afgifte van zijne bagage ontvangt; ...BUREAU, o.
(-'s); ...KAR, v. (-ren); ...MEESTER, m. (-s);
...RECU. o. (-'s), bagagebiljet; ...WAGEN, m.
(-s), bagagekar; (ook) goederenwagen in een spoortrein.
BAGATEL, o. (voorheen v.), (-len), kleinigheid.
Bagatelletje, o. (-s).
1. BAGGE, v. (-n), (gew.) groote korf die op den
rug wordt gedragen, of waarmede een ezel beladen
wordt.
2. BAGGE, v. (-n), edelsteen, bag.
BAGGELAAR, m. (-s), veenarbeider met het bag gelen belast; —, v. Friesche platte turf.
BAGGELARIJ, v. onderneming tot het winners
van baggerturf.
BAGGELBAK, m. (-ken); ...BULT, v. hoop baggelaarturf; ...STEKEN, o.; ...TIJD, m. tijd waarin
de baggelaars werken, gewoonlijk van Paschen tot
Pinksteren.
BAGGELEN, (baggelde, heeft gebaggeld), laagveen spitten en in een bak met water fijnmaken en
mengen.
BAGGER, v. slijk, modder.
8

BAGGERBEUGEL.
BAGGERBEUGEL, m. (-s), ijzeren beugel of ring
waaraan een net of zak is bevestigd, en die voorzien
is van een houten steel waarmee men tot den bodem
van 't water kan reiken.
BAGGERBOER, m. (-en), veenboer; ...BOK, v.
(-ken), platboomd vaartuig, om daarin te staan
baggeren.
BAGGEREN, (baggerde, heeft gebaggerd), slijk
uit slooten, grachten, veenplassen ophalen; —
(gemeenz.) wij moesten door de modder baggeren,
baden, waden.
BAGGERLAARS, v. (...laarzen), hooge waterlaars; ...LAP, m. (-pen), lederen lap op den schouder van den baggertrekker; ...MACHINE, v. (-s);
...MOLEN, m. (-s); ...SPECIE, v. de stol die
opgebaggerd is; ...TURF, v. turf van baggerveen
en niet door het vergraven van veen gewonnen.
BAGIJN, (in ouderen vorm BEGIJN), v. (-en),
weduwe of ongehuwde vrouw, die zonder eene
kloostergelofte al te leggen, met anderen gemeenschappelijk ale geestelijke zuster leeft; (Zuidn.)
(fig.) er is eene bagijn, te geeselen, nog heden gezegd
door iem. die ergens een oploop van yolk ziet; —
soort van kindermutsje; — (gew.) zwartbonte koe.
BAGIJNEBRAS, m. (-Ben), (zeew.) bras van de
bagijnra.
BAGIJN(EN)HOF, o. (...hoven), gesticht waarin
de bagijnen wonen; ...KOEK, m. (-en), zekere lekkere koek; ...MUTS, v. (-en), zekere vrouwen- en
meisjesmuts; ...RA, v. (...rags), onderste ra aan
den bezaansmast; ...RIJST, v. rijst met suiker en
saffraan; ...STRAA.T, v. straat waarin de bagijnen
wonen; ...STUKJE, o. (-s), wat lekker, fijn, keurig
in zijne soort is.
BAGNO, o. (-'s), de slavengevangenis in Turkije,
Tunis enz.; de groote gebouwen, gevangenissen of
kazernen die in de Fransche zeehavens de galeien
vervangen hebben.
BAHOE, v. (Ind.) zie BOUW.
BAHUT, m. (-5), (Fr.) antieke kart.
BAIGNOIRE, v. (-s), (Fr.) loge in den gohouwburg.
BAING, bw. (Z. A.) banja, erg, zeer veel.
BAISSE, (Fr.) (handel) daling van eftecten ; et la
baisse speculeeren, op daling.
BAISSIER, m. (-s), speculant op de daling van
effecters.
BAJADERE, v. (-n, -s), min of weer aan den tempeldienst gewijde danseressen en zangeressen in
Indie.
BAISSIER, (Fr.) m. (-s), speculant op het dales
der prijzen.
BAJES, v. (dieventaal) gevangenis.
BAJONET, v. (-ten), geweerdolk; — (fig.) de bajonet afslaan, den strijd staken, (ook) zijn beroep
vaarwel zeggen.
BAJONETAANVAL, m. (-len), aanval met gevelde bajonet.
BAJONETSCHEEDE, v. (-n), leeren scheede voor
de bajonet; ...SCHERMEN, o. oefening in het gebruik der bajonet ; ...STEEK,
( ...steken).
1. BAK, m. (-ken), eene vierkante, van hout gemaakte, diepe, groote kist, met of zonder deksel,
dienende om verschillende goederen in te bewaren,
ten verkoop te hebben ; ook eene hoeveelheid
brandstof als in een bak gaat : een bak cokes;
—en lade ane kachelwarinaschenz.wordt
opgevangen, aschbak; — eene in den grond gemetselde bewaarplaats van water: regenbak;
een houten getimmerte (ook van steen), dat boven
den grond uitkomt, met glas gedekt wordt en waarin
gewassen gekweekt worden ; —
gedeelte van wagens, dat op het onderstel rust
wagens met een vasten, lossen bak; (stud.) een rijtuig;
vgl, bakje, bakbeer, en kattebak;
een plat houten of ijzeren voorwerp met opstaande
zijden in verschillende bedrijven in gebruik : kalk-,
iiroeibak (van een singer);
(als scheepsterm) houten balie waarin de warme
spijs van den kok voor de schepelingen wordt gehaald: aan den bak eten de baksmaats; afdeeling
van 12 of 14 matrozen - die samen eten, dienst
doen, enz.; —
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gevangenis, arrestantenhok: in den bak zitten;
—(inschouwbrgen)dezitpla senopdenbgane
grond, het parterre (vgl.. engelenbak); — (scherts.)
kweeksohool voor onderwijzers ; —
kopje : een bakje koffie; — steenen schoteltje onder bloempotten; (gew.) schoteltje onder
kopjes; vgl. broodbak, slabak enz.; — (voorheen en
gew.) maat pl.m. een vierde hectoliter; (Zuidn.)
maat voor natte waren = een achtste liter; — (spr.)
het regent, alsof het met bakken (emmers) van den
hemel wordt gegoten, het regent sterk; —
(gemeenz.) grap, poets: iem. een bak leveren, hem
eene poets bakken.
2. BAK, rn. (-ken), (gew.) het bakken; het baksel ;
baksteen, plavuis.
3. BAK, m. een lomp, plomp voorwerp : een bak
van een waden, van een hoed; vgl. bakbeest.
4. BAK, v. (-ken), (veroud.) wang, koon (nog in
bakkes, bakkebaard).
BAKAAL, m. (v. als stofnaam), jonge aal.
BAKAARDE, v. (purisme voor) terra cotta.
BAKBAROMETER, m. (-s), eene buis van Tonicelli met kwik gevuld en geplaatst in een open
bak met kwik.
BAKBEER, m. (...beren), (stud.) rekening bij den
stalhouder.
BAKBEEST, o. (-en), een groot, lomp, vet dier;
(Zuidn.) een dronkaard; — een lomp, moeilijk te
hanteeren voorwerp.
BAKBOORD, o. (-en), (zeew.) linkerzijde van het
schip, wanner men het gezicht naar den voorsteven richt, het tegenovergestelde van stuurboord
de rechterzijde; — (spr.) iem. van bakboord naar
stuurboord (ook wel : van bikboord naar bakboord)
zenden, iem. om eene kleinigheid van den een naar
den ander sturen.
BAKEN, o. (-s), elk vast merk dat een loods of
schipper het vaarwater aanwijst, zie BAAK; —
(spr.) als het tij verloopt, moet men de bakens verzetten, bij veranderde omstandigheden moet men
andere maatregelen treffen;
de baken(s) zijn verzet, het vaarwater is veranderd;
(fig.) de omstandigheden zijn anders geworden;
men doe zijn
—enschipotrad,bkenz(fig.)
voordeel met de ongelnkken, misslagen van anderen.
BAKENDIENST, m. het in orde houden der bakens.
BAKENEN, (bakende, heeft gebakend), bakens
stellen, met bakens bezetten. Zie AFBAKENEN.
BAKENGELD, o. (-en), wat de varenden moe ten betalen tot dekking der kosten van de bebakening; ...LICHT, o. (-en); ...MEESTER, (-s),
opzichter der bakens; ...RECHT, o. (-en), bakengeld.
BAKENSTOK, m. (-ken), ...TON, v. (-nen), ton
van bepaalden vorm en kleur waarmede het vaarwater aangegeven wordt; ...VUUR, o. (...vuren),
dienende tot baken.
BAKER, v. (-s), vrouw Wier task het is pasgeboren
kinderen te verzorgen en de kraamvrouw op te
passers.
BAKEREN, (bakerde, heeft gebakerd), kind
en kraamvrouw oppassen; — baker zijn: zij gaat uit
bakeren; — (fig.) heet gebakerd zijn, driftig van aard
zijn; — rich in de zon bakeren, zich koesteren.
BAKERFOOI, v. (-en); ...GELD, o. (-en), de fool,
het handgeld, het loon van de baker; ...KINDJE,
o. (-s). zeer klein kind, dat nog gebakerd wordt;
...KUSSEN, o. (-s), groot speldenkussen.
BAKERMAND, v. (-en); ...MAT, v. (-ten), mand
waarin voorheen de baker met het kind zat om
het to bakeren; — (fig.) de plants waar de stamvader eener familie is geboren; — (ook) plants wear
iets het eerst werd aangekweekt : de bakermat der
vrijheid.
BAKERPENNING, m. (-en), bakerfooi, bakergeld; ...PRAATJE, o. (-s), kwaadsprekende beuzelpraat; ...RIJM, o. (-en), rijmpje dat door bakers
aan de oudere kinderen werd voorgezongen.
BAKERSCHELLING, m. (-en), (veroud.) schelling dien men, vooral omdat deze munt groot van
stuk was, ale eene tooi aan de baker gaf; ...SPELD,
v. (-en), zeer groote speld; ...SPROOKJE, o. (-s),
sprookje zooals door bakers aan Qudere kinderen
wordt verteld: ...STOEL, m. (-en).

BAKFIETS.
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BAKFIETS, v. (-en), driev‘ieler met bak, als
bestelwagentje dienende.
BAKGELD, o. (-en), loon voor het bakken;
...HITTE, v. de graad van hitte, die voor het bakken
noodzakelijk is; ...HUIS, o. (...zen), bakkerij; (gew.)
afzonderlijk gebouw waar de boeren hun eigen
brood bakken, het veevoeder koken enz.
BAKHUIS, o. (...zen), (veroud. en Zuidn. voor)
BAKKES.
BAKJE, o. (-s), een kleine bak; -- met het bakje
rondgaan (van kermisgasten enz.), centers ophalen; —
schoteltje, kommetje : (gemeenz.) een bakje koffie.
BAKKEBAARD, m. (-en), baard op de wangen.
BAKJESPOMP, v. (-en), (Z. A.) baggermachine.
BAKKEET, v. (...keten), (gew.) bakhuis, ovenhuis
op hoeven of in boerenwoningen.
BAKKELEIEN, (bakkeleide, heeft gebakkeleid),
(gemeenz.) vechten, plukharen.
BAKKELEISLAG, m. (-en), (Z. A.) vechtpartij.
BAKKELEN, (bakkelde, heeft gebakkeld),(Zuidn.)
een weinig vriezen, zoodat alleen de grond er hard
van wordt.
1. BAKKEN, (bakte, heeft gebakken), deeg,
beslag gaar en eetbaar maken door het in een sterk
verhitten oven of op een heet vuur te zetten,
waardoor het tevens eene korst krijgt ; — pannen,
potters, steepen bakken, de daartoe benoodigde klei
enz. in vormen zetten en sterk verhitten; — (fig.)
het zal van nacht een koekje bakken, geducht vriezen; — (spr.) zoete broodjes bakken, handelbaar
worden; — iem. eene poets (eene kool) bakken, eene
kool stoven; — dat moet ge mij niet weer bakken,
dat moet ge niet weer uithalen; — kleven : het eten
bakt aan de pan, zet zich vast; — (gew.) de sneeuw
wil niet bakken, (pakken), men kan er geene ballen
van maken.
2. BAKKEN, (bakte, heeft gebakt), op 't verkeerbord spelen.
1. BAKKER, In. (-8), iem. die brood enz. bakt en
verkoopt; — een koude bakker, broodslijter, die zelf
het brood niet bakt; — het is beter te gaan bij den
bakker dan bij den apotheker, (eene aansporing om
goed te eten); — meikever wiens schildvleugels
veel Witte stippen hebben.
2. BAKKER, m, (-s), (gew.) groote knikker.
BAKKER-AN, hij is bakker-an, hij is er in geloopen, betrapt, bekeurd, hij moet betalen.
BAKKERIN, v. (-nen), vrouw van een bakker.
BAKSTER, v. (-s).
BAKKERIJ, v. (-en), de plaats waar gebakken
wordt; de winkel, het hula van den bakker; het yak
van bakker.
BAKKERSBEDRIJF, o. het bedrijf van den bakker; ...BEEST, o. (-en), huiskrekel; ...B E WE GING, v. (-en), algemeene beweging onder de
bakkers, inz. tot afschaffing van den nachtarheid ;
...BOND, M. (-en); ...BRAAK, v. (...braken),
bank waarop het deeg gebraakt (dooreengewerkt)
wordt: ...BUIL, m. (-en), zeer fijn gebuild meel;
...COURANT, v. (-s).
BAKKERSGEZEL, m. (-len); ...GILD, o. (-en);
...KOLEN, v. my. houtskolen, uitgedoofde kolen
van het hout, waarmee de bakker zijn oven heeft
gestookt; ...LEERLING, m. (-en); ...SCHOTEL, m.
(-s), smalle plank aan langen steel waarmee de bakker
de platen, de brooden in den oven schiet, ook schietplank, schieter genaamd; ...TOR, v ( -ren), benaming
voor sommige kakkerlakken; ...TROG, ] r . (-gen),
bak waarin het brooddeeg gekneed enz. wordt.
BAKKERSUITSLAG, m. huiduitslag bij bakkers
en anderen : zwelling en kleine puistjes aan armen
en handers; ...WAGEN, m. (-s); ...WET, v. wet
regelende den nachtarbeid in bakkerijen; ...WINKEL, m. (-s).
BAKKERTJE, o. (-s), (gew.) een gebreid pluimmutsje voor kleine jongens.
BAKKES, o. (-en), (gemeenz.) gezicht : een leelijk
bakkes.
BAKKOLEN, my. soort van steenkolen, die
samengebakken cokes geven.
BAKKRUID, o. primula-veris, (voorjaars-) sleutelbloem; — pijpbloem (aristolochia clematitis).

BAL.
BAKLAMP, v. (-en), eene ouderwetsche olielamp
met platten bodem.
BAKOE BAKOE, o. (Ind.) mangrovebosch op
de moeraskusten van Java.
BAKOVEN, m. (-a), ...PAN, v. (-en), oven, pan,
waarin gebakken wordt; ...POEDER, o. soort van
gist om het deeg te doen rijzen.
BAKRECHT, o. (-en), (hist.) reoht om zijn eigen
brood te bakken; geld dat men daarvoor betaalde.
BAKSCHELP, v. (-en), soort van sohelpdieren
(tridacna gigas), waarvan de schelp als wijwaterbak
kan worden gebruikt.
BAKSCHOL, v. (-len), Bohol, geschikt om te bakken. Bakscholletje, o. (-s).
BAKSEL, 0. (-s), het gebakken.
BAKSEN, (bakste, heeft gebakst), (op sohepen)
het geschut met handspaken omzetten.
BAKSKIST, v. (-en), kist waarin het kommaliewant en het rantsoen van een bak geborgen
worden.
BAKSLEDE, v. (-n), eene diepe slede, ook koets
genaamd.
BAKSMAAT, m. (-s), (scheepst.) schepelingen
die met elk. aan denzelfden bak eten; ...MEESTER,
m. (-s), die aan het hoofd van den bak staat en belast
is met het handhaven der orde; ...ORDER, v. de gezamenlijke bepalingen op de huishouding der bemanning.
BAKSROL, v. (-len,, rol of lijst met de namen en
graden der soheepsbemanning, zooals die aan de
versohillende bakken verdeeld zijn.
BAKSTAFEL, v. (-s), (scheepst.) tafel die voor
elken bak in het tusschendeks is opgehangen.
BAKSTAG, o. (-en), benaming der dikke touwen
die den boegspriet, het kluif- en het jaaghout zijde
steunen en op den bak worden vastgemaakt.-Hugs
Zie STAG.
BAKSTAGKOELTE, v., ...WIND, m. (-en), een
flinke bries; ...TALIE, v. (mien).
BAKSTEEN, m. ( zen), gebakken Steen; — ale een
baksteen, zwaar, log; — (bij een examen) zakken
als een baksteen, met zeer lage oijfers afgewezen
worden; — het regent baksteenen, hevig, met groote
droppels.
BAKSTENT, v. (-en), (zeew.) tent die vO6r den
tokkemast wordt uitgespannen.
BAKSTUK, o. (-ken), deel van het hoofdstel van
een paard.
BAKSVOLK, o. de schepelingen van Oen bak;
...ZEUNTJE, o. (-s), de matroos die de spijzen
voor den bak haalt.
BAKTONG, v. (-en). kleine soort van tong, in
tegenstelling met kooktong. Baktongetje, o. (-s).
BAKTROG, m. (-gen), waarin het brooddeeg gekneed wordt.
BAKUNINISME, o. anarchisme van de dead,
volgens de leer van den Rus Bakunin, in 1814 to
Torfhok bij Twer geboren.
BAKVISCH, v. kleine visoh, geschikt om to bakken. Bakvischje, o. (-s), spottend gezegd van aan komende meisjes (van 14 tot 17 jaar).
BAKWAGEN, m. (-s), groot voertuig met banken;
kruiwagen met vier hooge wangen.
BAKZEILHALEN, (haalde bakzeil, heeft bakzeilgehaald), de zeilen tegen den mast brengen, zoodat
de wind er niet op werkt; — (fig.) achteruitkrabben,
zoete broodjes bakken.
BAR ZOO, v. eene hoeveelheid kleine visch om te
bakken; (fig.) eene bakzoo, rommel. Bakzootje, o. (-s).
1. BAL, m. (-len), bolrond lichaam; — een bal
(balletje) gehakt, fijngehakt vleesch in bolvorm samengepakt; — suikerballetje; — ,(fig.) den bal misslaan,
het mis hebben ; — (spr.) wie kaatst moet den bat
verwachten, wie iemand iets scherps toevoegt of
eene poets bakt, moot het zich getroosten, dat hij
met gelijke munt betaald wordt;
bal van den voet, van de hand, gedeelte van den voet zool (handpalm), dat op de teenen (vingers) volgt.
2. BAL, o. (-a). eenigszins groote danspartij :
bal masque, gemaskerd bat, waarop de dansers gemaskerd zijn; — bat champôtre, bal in de open luoht.
3. BAL, ook BALT, BALSCH, bn. (gew.) boos,
driftig, onrustig; (ook) schuw (van vogels gezegd).

BALANCEEREN.
BALANCEEREN, (balanceerde, heeft gebalaneerd), met kleine schommelingen in evenwicht
Louden; — (fig.) besluiteloos zijn, nog niet weten wat
aen doe]) zal: tusschen twee meeningen balanceeren;
– (hand ) de balans opmaken
BALANCEERMES, o. (-sen), scherpkantige as,
vaarop het juk eener balans draait; ...PLOEG,
a. (-en), zie BALANSPLOEG; ...STOK, m. (-ken).
tok waarmede de koorddanser zich in evenwicht
Loudt.
BALANS, v. (-en), weegschaal;
Romeinsche
alans, weegwerktuig met een verplaatsbaar vast
ewicht aan den eenen arm, unster;
evenwicht:
ets in balan.4 houden;
(hand.) eindrekening van het grootboek : de
alans opmaken, afsluiten; — de balans sluit niet,
le rekening komt niet goed uit; — (fig.) de balans
pmaken, het voor en het tegen wegen.
BALANSARM, m. (-en), arm eener balans (van
ene weegschaal enz.); ...AS, v. (-son), as waarom
le balans draait.
BALANSBOEK, o. (-en), een hoofdboek bij het
lubbel boekhouden, waarin elk jaar de opgemaakte
ralans eener zaak wordt bijgeschreven.
BALANSMACHINE, v. (-s), stoommachine met
ralans.
BALANSOPRUIMING, v. (-en), uitverkoop aan
Let einde van een jaar.
BALANSPLOEG, m. (-en), ploeg waarbij de balk
Loch door een voorstel, nosh door een voet wordt
ndersteund.
BALANSREKENING, v. (-en), (hand.) 't opaaken der balans.
BALBOEKJE, o. (-s), kaart in den vorm van een
roekje, waarin men op een bal de personen opeekent, met wie men een dans zal waken.
BALATA, m. (-'s), naam van een Westindischen
^oom (mimusops balata);
o. gutta-percha van
Leze boomsoort.
BALDADIG, bn. en bw. (-er, -st), (eenigszins
eroud.) misdadig; — in brooddronkenheid allerlei
noedwil plegend (vooral straatsehenderij). BAL)ADIGHEID, v. het baldadig zijn; ...HEDEN,
ay. straatschenderij.
BALDAKIJN, m. en o. (-en, -s), (R. K.) halfcirkel-ormig dak op zuilen rustend boven 't altaar,
Lemel boven den Pauselijken of Bisschoppelijken
roon;
(bij uitbr.) hemel boven een ledekant.
BALDER, BALDUR, m.(Noorsche myth.)
.od van het licht en de lento, van wijsheid en welprekendheid.
BALDEREN, (balderde, heeft gebalderd), buldeen; — roepen van kor- en auerhoenders in den
)aartijd
BALE(H)-BALE(H), v. (-s), (Ind.) inlandsche
ustbank van bamboe,
BALEIN, o. de veerkrachtige stof der walvischmarden, zie BAARD; — v. (-en), eene reep, een
Itaafje van die stof gemaakt; (bij uitbr.) reopen of
taafjes van hoorn of staal die denzelfden dienst
Loen. Baleintje, o. (-s), pijpendoorsteker van balein.
BALEINEN, bn. van balein.
BALENIET, o. mengsel van caoutchouc, schellak,
nagnesia en zwavel.
BALG, m. (-en), afgestroopte huid, vooral van
rogels; (ook) opgestopt dier; — lederen zaak eener
Larmonica, eener klapcamera, van een blaasbalg; —
plat) buik, maag.
BALGENTREDER, m. (-s), (gew.) orgeltrapper.
BALGROEVE, v. (-n), ruimte tusschen de twee
Loornige ballen van een paardenhoef.
BALGZIEKTE, v. (Zuidn.) buikpijn bij een
oaard.
1. BALIE, v. (-s, ...lien), leaning, balustrade,
Lekwerk; — (Zuidn.) afsluiting langs het water: —
ralustrade die tot afsluiting van een gedeelte eener
aal dient; — rechtbank: hij moet voor de balie
omen, voor de rechters verschijnen; — beroep van
,dvocaat : dit jongmensch is voor de belie besiemd;
– (gew.) 't is eene bezige balie, eene bedrijvige
TOUW.
2. BALIE, v. (-s, ...lien), groote tobbe, kuip; —
Ialiemand.
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BALKLAAG.

BALIEKLUIVER, m. (-s), leeglooper, los sjouwerman.
BALIEMAND, v. (-en), groote platte vierkante
wand, inz. voor linnengoed en kleeren.
BALIEMOLEN, m. (-s), hooge windmolen met
eerie galerij of zwichtstelling.
BALIEN, (baliede, heeft gebalied), met eene bale
uit een vaartuig water scheppen.
BALIEWELSPREKENDHEID, v. welsprekendheid der rechters, advocaten enz.
BALIEZOLDER, m. (-s), zolder in den molen.
BALIJE, v. de balije van Utrecht, eene onderafdeeling der Tempeliers, der Duitsche ridders of der
ridders van St.-Jan.
BALINEES, m. (...neezen), inboorling, bewoner
van het eiland Bali.
BALINEESCH, bn. van, uit Bali.
BALISTA, enz. zie BALLISTA.
BALJAPON, v. (-nen), japon zooals men die op
een bal draagt.
BALJAREN, (baljaarde, heeft gebaljaard), (gew.)
tieren, schreeuwen, schelden; (gew.) stoeien,
ravotten, springers.
BALJUW, m.. (-s), voormalig ambtenaar, met
de rechtspraak in eene zekere landstreek belast,
ook drost geheeten! —SCHAP. o. (-pen), rechtsgebled van een baljuw ; ambt eons baljuws.
BALK, m. (-en), groot stuk hout, in langwerpigen
prismatischen vorm gezaagd, in 't bijzonder, wanneer doze dienen om aan een bouwwerk de noodige
stevigheid te geven ; — (bijb.) hij ziet den splinter in een anders oog, maar den balk in zijn eigen
oog niet, hij is scherp in 't opmerken van een anders
gebreken, maar zijn eigen, veel grootere gebreken
ontgaan hem; — (scherts.) dat wag wel met een krijtje
aan den balk, dat is in lang niet gebeurd; zij
gooien het (hooi) niet over den balk, leven op bescheiden voet; — er liggen (zijn) nog Beene balken
onder het ijs, het ijs is nog niet stork genoeg;
blauwe kringen; —
—hijeftbalknodrg,
(wapenk.) horizontale rechte band dwars over het
wapenschild en geboorte buiten het huwelijk of
bastaardij aanduidend; (muz.) samenstel van 5
horizontale linen waarop de muzieknoten geschreyen worden. BALKJE, o. (-s).
BALKAART, v. (-en), kaart die denzelfden dienst
doet als een balboekje.
BALKANKER, o. (-s), ijzeren anker waarmee zolderbalken in den muur bevestigd worden, vgl.
anker.
.
BALKBRUG, v. (-gen), brug waarvan de belasting op twee zijdelingcche hoofdbalken wordt
overgebracht.
BALKDEEL, o. (...delen), dikke eiken. plank.
1. BALKEN, (balkte, heeft gebalkt), schreeuwen
(van ezels, bij uitbr. ook van menschen, vooral van
huilende kinderen).
2. BALKEN, (balkte, heeft gebalkt), (matrozenterm) Lets omkeeren, op eene andere zijde leggen.
BALKENBRIJ, v. eene stijve brij van meet
gekookt in het nat waarin de lever, de worsten enz.
gekookt zijn, en stork gekruid.
BALKENVLOTTER, m. (-s), iem. die houtvlotten
vervoert.
BALKENZOLDERING, v. (-en), niet geplafonneerde zolder.
BALKGAT, o. (-en), gat in den muur voor 't
opnemen van den balk; — plaats waar bij een
zaagmolen de balken in het water liggende bewaard
worden.
BALKHAAK, m. (...haken), handspaak om
balken om te keeren, ook duivelsklauw en kanthaak geheeten; ...HAVEN, v. (-s), bewaarplaats
van het ongezaagde hout bij een houtzaagmolen; ...HOOFD, o. (-en), voorvlak van een balk;
...HOUT, o. algemeene naam voor hout, dat
balken oplevert.
BALKIJZER, o. (-s), ijzer tot balken gewalst ;
hoefijzer waarvan de uiteinden door een dwars
stuk ijzer vereenigd zijn.
BALKLAAG, v. (...lagen), (bouwk.) de laag
balken van eene verdieping; muur waarop de balken
rusten.

BALKLEED.
BALKLEED, o. (-en), japon, zooals die op een
bal gedragen wordt; ...KLEEDJE, o. (-s).
BALKON, o. (-s), uitbouwsel aan eene bovenverdieping van een huis, voorzien van eene balustrade ; galerij in den schouwburg ; — gedeelte v66r
en achter aan een tramrijtuig, een spoorwagon,
waar passagiers kunnen staan; — KAMER, v. (-s);
—VENSTER, o. (-8).
BALKPLANK, v. (-en), zware eiken plank;
...RECHT, o. recht van den eigenaar van een erf,
om balken in den muur van zijn buurman to
mogen hebben; ...STEEN, m. (-en), ingemetselde,
v6Or den muur uitspringende steen, om er de
uiteinden van balken op te doen rusten, ook draagsteen en knor geheeten.
BALKWEGER, m. (-s), (zeew.) zware eiken
weger waarop een dekbalk rust.
BALLADE, v.(-n), episch dichtstuk in strophischen vorm, dat een romantisch voorval behandelt; zeker muziekstuk.
BALLADENDICHTER, m. (-s); ...VORM, m.
BALLAST, m. lading van keen, zand enz. die
men onder in een schip bergt om het vast to doen
liggen ; — zakken met zand, die een luchtreiziger
meeneemt; — (fig.) al die kennis is maar ballast, is
nutteloos.
BALLASTBED, , o. bovenbedekking eener spoorbaan, waarop de sporen rusten.
BALLASTEN, (ballastte, heeft geballast), een
schip ballasten, het van ballast voorzien; — (fig.)
hij is te zwaar geballast, heeft to veel om handen.
BALLASTONDERNEMER, m. (-s); ...POORT,
v. (-en), poort of opening in het schip, waar de
ballast door geladen wordt; ...SCHIETER, m. (-s),
werkman die zich met het ballasten van sohepen
bezighoudt; ...SCHIP, o. (...schepen).
BALLASTSCHOP, v. (-pen), ook BALLAST
en BALLASTER geheeten, zeer groote whop, inz.
om daarmede ballast, uit zand en kleine steentjes
bestaande, to verwerken; — (fig.) ballastschopp en van
handen, zeer groote handen.
BALLASTSCHUITJE, o. (-s), balkvormig gegoten
ijzer, tot ballast dienende; ...STUWER, m. (-s);
...VOERDER, m. (-s); ...ZAND, o.
BALLEN, (balde, heeft gebald), tot een bal
worden, tot een bal vormen; — met den bal spelen : zullen we Bens ballen I
BALLERINA, v. (-'s), balletdanseres.
BALLET, o. (-ten), kunstige dans, op het tooneel
uitgevoerd. BALLETDANSER, m. (-s); ...DANSERES, v. (-son); ...MEESTER, m. (-s), die het
ballet regelt en leidt; inz. iem. die belast is met de
leiding van een bal.
BALLETJE, o. (-s), een kleine bal; — (fig .) een balletje van lets opgooien, van lets beginnen to spreken;
een balletje gehakt vleesch; een suikerballetje.
BALLING, m. en v. (-en), gebannene; — balling
's lands, een uit het land verbannene. BALLINGE,
v. (-n).
BALLINGSCHAP, v. de toestand Bens ballings,
het levee ale balling ; — de Babylonische ballingschap, het gedwongen verblijf der Israelieten in
Babel.
BALLISTA, v. (-'s), oorlogstuig der Romeinen
en in de M. E., waarmee zware steepen enz. geworpen werden.
BALLISTIEK, v. werpkunde : leer van de baan,
welke projectielen in de lucht beschrijven.
BALLISTIET, o. rookzwak kruit.
BALLISTISCH, bn. ballistische slinger, werktuig om de snelheid van afgeschoten kogels to
meten.
BALLON, m. (-s), luchtbol, zie LUCHTBALLON;
— ballon captif, luchtballon die door een kabel wordt
vastgehouden; — ballon d'essai, proefballon, opgelaten om de windrichting to kennen, vO6r de eigenlijke luchtballon opgelaten wordt; (fig.) krantenartikel om de openbare meening betreffende een
to nemen maatregel enz. to toetsen; — (scheik. en
nat.) een bolvormig vat, kogelflesch; — matglazen
bol of kap op lampen, gaspitten enz. geplaatst om
de scherpte van het lucht to temperen. Ballonnetje,
o. (-s).
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BALLONCOMMANDANT, m. (-en), bestuurder
eener luchtballon.
BALLONFOTOGRAFIE, v. (-en), .fotogratie van
een deel der aardoppervlakte, van uit een ballon
genomen.
BALLONHAL, v. (-len), hal of bergplaats voor
luchtballons, inz. voor bestuurbare luchtschepen;
...LOODS, v. (-en); ...STATION, o. (-s), station
voor luchtballons, waar zij gemakkelijk veilig
kunnen landen.
BALLONZIEKTE, v. (gen.) ziekte tengevolge
van het opstijgen met een luchtballon.
BALLOTAGE, v. (-s), het balloteeren.
BALLOTEEREN, (balloteerde, heeft geballoteerd), stemmen (oorspr. met gekleurde balletjes,
thans met gesloten briefjes) over iem. die tot lid
eener vereeniging is voorgesteld.
BALMUZIEK, v. opgewekte dansmuziek.
BALNEOTHERAPIE, v. leer van de toepassing
der baden bij verschillende ziekten.
BALNET, o. (-ten), (bij lawn-tennisspel) net dat
de twee velden scheidt en waaroverheen de ballen
geslagen worden.
BALOORIG, bn. bw. (-er, -st), (veroud. en Zuidn.)
verdoofd door geraas; — (fig.) niet naar raad willen
luisteren, ongehoorzaam, weerspannig; gemelijk,
ontevreden..
BALROOS, v. (...rozen), een heester (viburnum
opulus), tot de familie der kamperfoelieachtigen behoorende, ook sneeuwbal en Geldersche roo6 geheeten.
BALSCHOEN, m. (-en), lage verlakte schoen, op
een bal gedragen.
BALSEM, m. (-5), dik vloeibare oploseing van
harsen in vluchtige °lien, als uitwendig geneesmiddel of als parfumerie gebruikt; — (in kwakzalverstaal) elk uitwendig geneesmiddel, smeersel,
zalf; — (fig.) troost, opbeuring: balsem in de wonde
gieten, troosten.
BALSEMACHTIG, bn. (-er, -st), op balsem gelijkend.
BALSEMBOOM, m. (-en), algemeene naam voor
gewassen wier bast welriekende harsachtige stollen
opleveren, inz. de geslachten balsamodendron.
BALSEMEN, (balsemde, heeft gebalsemd), met
balsem of andere welriekende dingen geurig makers;
— (fig.) door troost en opbeuring diepe smart
lenigen. BALSEMING, v. (-en), (fig.) zalving,
stiohting.
BALSEMGEUR, m. (-en), (dicht.) de balsemgeur
van Arable, de heerlijke geuren der Arabische planten.
BALSEMIEK, bn. en bw. geurig : het ruikrt balsemiek.
BALSEMINE, v. (-n), ook BALSAMINE, v.
(-n), eene plantenfamilie, waarvan enkele soorten
it ons land zeer bekend zijn, inz. de tuinbalsemine
(impatiens balsamina); — (Zuidn.) (scherts.) eene
knappe vrijster of vrijer; (ook) het meest geliefde
kind.
BALSPEL, o. (-en), spel dat met ballen gespeeld
wordt.
BALSTEEN, m. (-en), (gew.) min of meer rondo
keisteen.
BALSTURIG, bn. bw. (-er, -st), ongezeglijk,
eigenzinnig; grillig; — balsturig weer, wild, ruw weer.
BA LS TU RI G H EI D, v. koppigheid, halsstarrigheid.
BALTOILET, o. (-ten), baljapon.
BALUSTER, m. (-s), stijl, kolommetje eener
balustrade.
BALUSTRADE, T. (-s, -n), hekwerk van balusters die door een dekstuk verbonden zijn.
BALUSTREEREN, (balustreerde, heeft gebalustreerd), van eene balustrade voorzien.
BALVANGERTJE, o. (-s), vangbekertje, zeker
kinderspeeltuig; ...ZAAL, v. (...zalen), danszaal.
BALZAK, m. (-ken), biljartzak.
BAMBOCHEEREN, (bambocheerde, heeft gebambocheerd), pierewaaien, aan den zwier zijn.
BAMBOCHEUR, m. (-s), iem. die aan den zwier
is, pierewaaier.
BAMBOE, o. zelden ook BAMBOES, o. tropisoh
plantengeslacht, tot de familie der grassen behoorende, inz. bambusa arundinacea en bambusa vulgaris ; — m. (bamboezen), stok van bamboe.

BAMBOEBRUG.
BAMBOEBRUG, v. (-gen), brag van bamboe ;
...KOKER. m. (-s); ...RAT, v. (-ten), geelachtig
wit knaagdier, 4 0-50 cM. groot, inz. in barnboebosschen levende ; ...RIET, o. ; ...ROTTING,
m. (-en).
BAMBOES, m. (...zen), (gew.) onbekwaam en
onbevaren matroos; (bij uitbr.) ruwe kerel; (gew.)
't is bamboes vandaag, gemeen, ruw weer
BAMBOESTOEL, m. (-en), sterk vertakte wortelstok van de bamboeplant, waaruit talrijke sten-'
gels ontspruiten; ...STOK, m. (-ken).
BAMBOEZEN, bn. van bamboe.
BAMI, o. (Ind.) Chineesche macaroni met varkensyleesch, garnalen en groenten.
BAMIS, v. (Zuidn.), St. Bavomis, die op 1 October valt; (bij uitbr.) de Octoberdagen, de herfsttijd;
—DAGEN, my . de herfstdagen; —KLOK, v. (-ken);
—MARKT v.; —PACHT, v. pacht die met 1 Oct.
meet betaald worden; —PRUIM, v. (-en), pruimensoort die in 't begin van October rijp wordt;
—REGENS, my. de herfstregens; —TIJD, m.
herfsttijd.
1. BAN, m. (-nen), (oudt.) krijgsban, heerban, de
oproeping ten strijde van de leenmannen door
hun leenheer; — geslagen of geblazen signaal
bij het voorlezen van proclamatien; — (Zuidn.)
de bannen afroepen, het huwelijk afkondigen; —
keizerlijk vonnis waarbij de schuldige van de
bescherming der rijkswetten werd verstoken, zelf
vogelvrij en zijne goederen verbeurdverklaard
werden; — (fig.) iem. in den ban doen, zijn gedrag
algemeen afkeuren, hem dood verkiaren; — (oudt.)
het rechtsgebied; landstreek waarover zich de
rechtsban van den ambtenaar uitstrekte; (nog gew.)
polderdistrict, vgl. bandijk, banrecht;
(oudt. bij de Israèlieten) een besluit der kerkelijke
overheid, waarbij iem. de gemeenschap met de
synagoge werd verboden of waarbij personen en
zaken tot banoffers werden verklaard; — (in de
Christelijke kerk) een streng tuchtmiddel, ook
banvloek, anathema, excommunicatie, ten opzichte
van landen en volken interdict genoemd.
2. BAN, m. (-nen), landvoogd : de ban van
Kroatie.
BANAAL, bn. (...aler, -st), alledaagsch, plat,
afgezaagd eene banale uitdrukking.
BANAAN, v. (bananen), eene tropisohe plant tot
de familie der Musaceen behoorende; in Ind%
altij d pisang genoemd; —BOOM, m. ( -en);
—SOORT, v. (-en); —VEZEL, m. (-s), vezeistof uit
de bladstelen der bananen verkregen; —WAS, v.
(gen.) eene soort van was op Java gewonnen van
eene in 't wild groeiende soort bananen.
BANAAT, o. (...aten), grensgewest in Hongarije
dat een banus (ban) bestuurde : het banaat van
Temenar.
BANALITEIT, v. (-en), alledaagsche platte opmer king, woorden, gedachten.
BANANENMEEL, o. meel van bananen.
BANBLIKSEM, m. (-s, -en), kerkelijke banyloek,
die vernietigt als de bliksem.
BANCO, o. bankmuntvoet, gefingeerde geldswaarde waarnaar het geld bij de bank berekend
wordt; bankgeld.
1. BAND, m. (-en), een min of meer smal, ook
rond voorwerp van verschillende stof, dienende
om te binden, te verbinden, vast te maken, stevigheld aan een ander voorwerp te geven of tot versiering enz.; —
houten of ijzeren hoepels om de duigen van een
vat of eene ton bij elkander te houden;
een stevige omslag met sterken rug om verscheiden vellen of afleveringen tot een boekdeel te vereenigen : een boek in een band laten zetten; —
(ontleedk.) yliezige of peesachtige deelen, die
twee of meer beenderen zoo' met elkander verbinden dat deze zich op verschillende wijzen meer of
minder vrij ten opzichte van elkander keen en
weer kunnen bewegen of, zooals men dan zegt,
een gewricht vormen; — eene buitenste laag steenen bij steepen enz.; —
(van een biljart) ronde of driehoekige stukken
meestal van gummi, die aan de randen van de
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biljarttafel zijn gelijmd en er boven uitkomen;
door hunne veerkracht stooten ze de ballen af;
(ook) de rand met de gummi . de korte, de lange
band; de boven- en benedenband; iem. aan banden leggen, iem. in zijn doen en laten
van zich afhankelijk maken; de banden verbreken, zich vrijmaken; — iem. aan een zacht bandje
(lijntje, draadje) leiden, iem. gemakkelijk kunnen
raden, vgl. leiband; — bedwang : iem. in den
band houden; uit den band springen, buiten de
orde gaan, zich ordeloos gedragen;
(om eene overeenkomst, verbantenis uit te drukken) door de banden der vriendschap, des huwelijks verbonden zijn, door yriendschap verbonden,
getrouwd zijn; — men legt geene banden met leege
handen, men meet van beide kan ben iets toegeyen;—
door den band, gewoonlijk, doorgaans. Bandje,
o.es), een kleine band, inz. een gebonden boekje;
en speciaal een gebonden exemplaar van een
academisch proefschrift; (plantk.) een kieverig
kliertje in den norm van een knopje of sohildvormig aanhangsel van de stuifklompjes (van
sommige planten).
2. BAND, o. geweven lint van katoen, linnen,
fluweel enz. ; — allerlei soorten van teenhout, bij
de kuiperij en den waterbouw in gebruik.
3. BAND, m. (-en), (nat.) bandvormige lichtbundel of streep; — (wapenk.) schuinbalk.
BANDAAL, m. (...alen), een geslacht van alen
(leptocephalus).
BANDAGAAT, o. agaat met bandvormige strepen.
BANDANADRUK, m. eene manier van katoendrukken, waarbij helle kleuren op een donkeren
achtergrond worden aangebracht.
BANDAGE, v. (-s), verband, zwaehtel, windsel;
breukband; ijzeren banden.
BANDAGEWALSWERK, o. (-en), inrichting om
wielbanden to walsen.
BANDAGIST, m. (-en), iem, die breukbanden en
andere heelkundige verbandmiddelen vervaardigt.
BANDBLIKSEM, m. (-s), bandvormige bliksem.
BANDE, v. (-s), (wapenk.) een band die schuin
over het veld loopt.
BANDEL, m. (-s), (gew.) hoepel. BANDELDEUR.
Zie BANSERDEUR.
BANDELEN, (bandelde, heeft gebandeld), (gew.)
hoepelen.
BANDELIER, m. (-s, -en), breede draagriem of
band over schouder en borst om den sabel of degen
in te handen of dienende tot sieraad; — (Z. A.)
breede draagriem over schouder en borst, om patronen in te steken.
BANDELOOS, bn. (van gemoedsuitingen) ongetemperd; (van hartstochten) rdet beperkt door
eenig gevoel van eer, schaamte, bedachtzaamheid;
— zich Diet aan behoorlijke tucht onderwerpende,
onordelijk. BANDELOOSHEID, v.
BANDEN, (bandde, heeft geband), (gew.) de
korenschooven binden; — (Zuidn.) iem. van een
breukband voorzien; — (Zuidn.) hoepelen.
BANDERILLA, v. (-'s), de met een vaantje versierde spies in stierengevechten.
BANDERILLERO, m. (-'s), iem. die in de stierengevechten den stier met eene banderilla tergt.
BANDEROL, v. (-len), smalle vaan, uitloopende
in (twee soms drie) punten of staarten.
BANDHOND, m. (-en), zie B A.NDREKEL.
BANDIET, m. (-en), straat-, sbruikroover; — (Z.
A.) gevangene.
BANDIETENHOOFDMAN, m. (-nen); ...KLEEREN, my. (Z. A.) gevangenispak; ...STREEK m.
(...streken); ...TREK, m. (-ken), gemeene, ploertige streek; ...TROEP, m. (-en), troop gemeen yolk.
BANDIJK, m. (-en), rivierdijk, geschikt om de
hoogste waterstanden bij open rivier to keeren.
BANDIJZER, o. zeer plat staafijzer, waarvan
men de banden, de ijzeren hoepels voor eaten maakt.
BANDKRAAL, v. (...kralen), timmermansgereedschap, dienende tot het schaven van lijstwerken, ojiefschaaf.
BAN(D)JIR, m. (-s), (Ind.) hoogwater in eene
Indisohe rivier, plotseling opkomende watervloed
of overetrooming tengevolge van zware regens.

BANDJIREN.
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BANDJIREN, (bandjirde, heeft gebandjird), (Ind.)
plotseling buiten de oevers treden door geweldigen
aanwas van boven.
BANDREKEL, m. (-s), hoed die gewoonlijk aan
een band of ketting ligt; — een ondeugende, bandelooze jongen.
BANDRIJS, o. donne teentjes, bindrijs.
BANDS CHAAF, v. (...schaven), een kuipersgereedsohap, timmermansgereedschap voor het schaven van platte banden en bossingen rondom paneelen, wanden, enz.
BANDSTEEK, m. (...steken), zoomsteek.
BANDVEER, v. (-en), stalen veer waarmede de
banden van eene geweerlade worden bevestigd.
BANDVINK, m. (-en), ...VOGEL, m. (-s), een
vogeltje (amadina fasciata), met een donkeren band
om den pals, in Noord-Afrika.
BANDVORMING, v. (-en), (plantk.) platte bandvormige verbreeding van den stengel, veel voorkomende bij planten met kruiswijs staande bladen.
BANDWIER, o. (-en), eene soort van wieren.
BANDWEVER, m. (-s); ...WEVERIJ, v. het
woven van band; —, v. (-en), plaats waar men band
cervaardigt; ...WORM, m. (-en), eene soort van
ingewandswormen (botryocephalus).
BANDZAAG, v. (...zagen), lintzaag.
BANEN, (baande, heeft gebaand), een weg banen,
een weg maken, begaanbaar maken, (ook) een weg
vinden; — (fig.) den weg tot iets banen, de hindernissen overwinnen; — (vinkersterm) van vinken
gezegd : nit het hout op de baan komen.
BANG, bn. bw. (-er, -st), het valt mij bang, dat
benauwt, drukt mij; — (gew.) de lucht is bang,
het is drukkend in de lucht; bang weer, zwaar
onweer; — het iem. bang maken, hem in 't nauw
brengen; — dat waren bange dagen, benauwde dagen
waarin men vol vrees was; — eene min of meer
beredeneerde vrees voor iets hebbende; — gebrek
aan stoutmoedigheid, aan moed verradende; bevreesd : hij is bang 's avonds alleen thuis te zijn;
hij is niet bang voor een beetje, ziet niet tegen een
beetje op; — bloods : hij is bang zich bij een groot
gezelschap aan te sluiten; hij is zoo bang als een wezel,
voor alles is hij bang; — bang voor iem. zijn, zich
zijn mindere gevoelen, hem niet durven tegenspreken.
BANGERD, m. (-s), BANGERIK, m. (-en), iem.
die bang is.
BANGHEID, v. gemis aan moed (vooral bij kinderen). BANGIGHEID, v.
BANGMAKER, m. (-s), iem. of iets waardoor
iem. wordt bang gemaakt; — een brief, eene bedreiging, ook een schot, om vrees aan te jagen.
BANGMAKERIJ, v. 't is maar bangmakerij,
goon ernst.
BANIANENBOOM, m. (-en). Zie WARINGIN.
BANIER, v. (-en), vaandel, standaard, (bij uitbr.)
het vaandel van eene vereeniging : de banier ontplooien; — de banier hoog houden, de eer der banier
handhaven; (fig.) de banier opsteken, een opstand
beginnen. BANIERDRAGER, m. (-s), hij die do
bonier draagt; (ook fig.).
BANING, v. (Ind.) algemeene naam voor moerasschildpad.
BANJER, m. (-s), BANJERHEER, m. (-en),
(gemeenz.) branimaker, druktemaker; — den
banjer spelen, withangen, den grcoten hoer spelen,
veel drukte, beweging maken.
BANJEREN, (banjerde, heeft gebanjerd), zich
als een banjer gedragen, veel bran waken.
BANJIR, m. (-s), zie BANDJIR.
1. BANK, v. (-en), een eenigszins smalle doch
large zetel, met of zonder leuning, waarop meestal
meer dan 6On persoon kan zitten ; — schoolbank, ook
het hellend viak, en het kastje hieronder wordt bank
genoemd ; — nog op de A- B.-bank zitten, de eerste
beginselen leeren; — de leerlingen die op (in)
eene bank zitten : de achterste bank is lastig; —
(in eene kerk) gestoelte, met of zonder deuren : de
bank der ouderlingen; — door de bank, door
elkander, gemiddeld; — (spr.) voo: stoelen en banken
spreken, voor weinig kerkgangers; — iets niet onder
stoelen of banken steken, openlijk voor zijne mee-
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ning uitkomen ; — (veroud.) iem. van de bank
drinken, thans : onder de tafel drinken;
houten tafel, waarop hetgeen men te koop
biedt, ligt uitgestald, toonbank; — achter de bank
raken, liggen,vergeten worden, niet meer in tel zijn;
— allerlei andere houten tafeis bij verschillende
ambachten in gebruik, vaak met een kastje er
onder, vgl. werkbank, schaafbank, aanrechtbank enz.;
— een plankje met twee pooten, waarop de voeten
gezet worden, voetbank;
eene verheffing van den bodem onder water,
zandplaat, zandbank, klip; — de plaats in zee of
in zeearmen, waar men oesters plant, oesterbank ; zie KORAALBANK; — eene laag
van eene eenigszins vastere steensoort dan de
omringende en tevens van groote uitgebreidheid;
oerbank; — (veend.) veenakker, door evenwijdige
lijnen afgedeeld die de grootte van een turf bepalen; — eene bank van wolken, donkere streep van
wolken aan den horizon; bankje, o. (-s), zie
aldaar.
2. BANK, v. (-en), (handel) instelling die den
omloop van geld, het crediet bevordert, enz., zie
CIRCULATIE-, DEPOSITO-, GIRO-, HYPOTHEEK-, WISSELBANK: — thans inz. eene
instelling die tegelijkertijd disconto-, deposito- en
circulatiebank is: de Nederlandsche bank; — zoo
goed, zeker, solide als de bank, zeer solide; — de
bank van leening, eene credietinstelling waar men
voorschotten verstrekt op onderpand van roerende
goederen; — gebouw waarin eene bank gevestigd is;
(bij hazardspelen) instelling die de gelegenheid
voor zulke spelen aanbiedt: de bank van Monte
Carlo; — de bank laten springers, zoo veel winnen,
dat de bankier niet meer betalen kan.
BANKAANBEELD, o. ( - en), smidsaanbeeldje.
BANKAANGELEGENHEDEN,v. mv.verschillende
taken, eene bank betreffende; ...AANWIJZING,
v. (-en), schriftelijke lastgeving aan eene bank tot
betaling van eene bepaalde som geld aan een
derde.
BANKAARD, m. (-s, -en), (veroud.) onecht kind,
bastaard.
BANKACTIE, v. (...tien), bewijs van aandeel in
eene bank; —HOUDER, m. (-s).
BANKAGENTUUR, v. (...turen), agentuur eener
bank.
BANKAGIO, m. (handel) opgeld dat door eene
bank in rekening gebracht wordt, bankdisconto.
BANKBILJET, o. (-ten), eene als papiergeld in
omloop zijnde schuldbekentenis van eene circulatiebank; inz. een door de Nederlandsche Bank
uitgegeven geldswaardig papier.
BANKBREUK, v. (-en), bepaalde onrechtmatige
handelingen van kooplieden, die strafbaar worden
in geval van faillissement.
BANKBREUKIG, bn. buiten staat zijne schulden
to betalen : bankbreukig worden.
BANKBRIEFJE, o. (-s), (eertijds) nota door de
bank afgegeven en waarin het saldo, waarover
iem, beschikken kon, was uitgedrukt; (thans) bankbiljet; (ook) lommerdbriefje.
BANKCONTO, v. (-'s), rekening die een koopman
bij de eene of andere bank heeft.
BANK CREDIET, o. (-en), iemands crediet op
de beckon eener bank.
BANKDEPOSITO, o. (-'s), de golden die iem. bij
eene bank gestort heeft; ...DISCONTO, o. (-'s),
bet disconto dat eene bank neemt.
1. BANKEN, (bankte, heeft gebankt), gezellig
bijeenzijn; (ook) vertoeven, ergens verblijven: hij
tat dear wet niet tang banken.
2. BANKEN, (bankte, heeft gebankt), op eene
bank komen om daar te visschen; — een sohip
op eene droogte zetten om het van onderen te kunnen herstellen of schoonmaken.
3. BANKEN, (bankte, heeft gebankt), zeker kaartspel spelen, ook een- en twintigen of vinqt-et-un genoemd.
BANKER, m. (-5), een vaartuig bestemd veer de
vischvangst op de bank van Terre-Neuve.
1. BANKET, o. (-ten), een officieel gastmaal; iets
fijns, fijn gebak, inz. boterbanket.
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2. BANKET, o. (-ten), (krijgsw.) verhooging tegen
het binnentalud eener borstwering, zoodanig aangelegd. dat er over de borstwering heen kan ge
vuurd worden.
BANKETBAKKER, m. (-s), een bakker die hoofdzakelijk taarten, klein gebak, gekonfijte vruchten
levert, confiseur. BANKETBAKKERIJ, v. (-en).
BANKETDEEG, o.; ...GEBAK, o.
BANKETEEREN, (banketeerde, heeft ' gebanketeerd), smullen, verkwistend leven. BANKETEERDER, m. (-s), verkwister.
BANKETHAMMETJE, o. (-s), eene fine kleine
ham; — fijn gebak van banketdeeg in den vorm
van een hammetje.
BANKETJE, o. (-s), (Z. A.) suikermuisjes.
BANKETLETTER, v. (-s), letter van banketdeeg gebakken, inz. omstreeks Sinterklaas gegeten.
BANKGELD, o. geld dat men van Pane bank
in leen heeft; — (Z. A.) geld dat men voor eene
plaats of bank in de Kerk betaalt.
BANKHAAK, m. (...haken), haak ter bevestiging
van voorwerpen op de schaafbank.
BANKHAMER, m. (-s), een kleine voorhamer,
door de bankwerkers gebruikt.
BANKHOUDER, m. (-s), iem. die eene speelbank
of eene bank van leering houdt, of ze voor eigen
rekening bestuurt; die de bank houdt bij het banken. BANKHOUDSTER, v. (-s).
BANKIER, m. (-s), hoofd of eigenaar eener
bank; iem. die gelden voor een ander beheert;
kassier; de bankhouder bij het spel.'
BANKIERSHUIS, o. (...huizen), handelsinrichting, zaak van een bankier; deelhebbers van de
firma.
BANKJE, o. (-s), eene kleine zit- of voetbank;
een plankje waarop iets gezet wordt; — (gemeenz.)
bankbiljet : een bankje van duizend.
BANKJONGEN, m. (-s), een Jong gezel die bij een
timmerman, smid enz. aan de bank werkt.
BANKKNECHT, m. (-s), een vleeschhouwertsknecht die het vleesch voor de aflevering klaarIII aakt.
.
BANKLOOPER, m. (-s), loopknecht voor eene
geldbank.
BANKNOOT, v. (...noten), bankbiljet (inz.
Engelsche); ...00TROOI, o. octrooi aan eene bank
verleend, inz. betreffende het uitgev en van bankbiljetten; ...PAPIER, o. credietpapier door eene
bank uitgegeven; b ankbil j etten; ... RE KE NI NG, v.
(-en), ieniands rekening-courant bij eene bank.
BANKROET, o. (-en), bankbteuk; staking van
betalingen: fraudvleus bankroel, bedrieglijke bankbreuk. BANKROETJE, o. (-s), een winkelier heeft
reel bankrdetjes, krijgt verschillende kleine post es
niet betaald; — dat is ook een, bankroetje voor mi j,
ook een schadepost.
BANKROETIER, ro.. ( -s), iem. die brankroet gaat,
inz. wanneer daarbij bedrog gepleegd wordt. BANKROETIERSTER, v. (-s).
BANKSCHAAR, v. (...scharen), eene schaar die
in de bankschroef wordt vastgemaakt, dienende om
dikke metaalplaten door te snijden.
BANKSCHROEF, v. ( ... yen), een werktuig van
smid en timmerman, bestaande uit twee wangen;
tusschen de beide wangen (den bek) Vk o r dt het te
bewerken voorwerp vastgeschroefd.
BANKSNIJDER, m. (-s), werkman die de flenzen
(groote stukken walvischspek) in vinken (kleinere
stukken) kapt om ze in de vaten te stouwen.
BANKSNIJIJZER, o. (-s), gereedschap tot het
insnijden van schroefdraden.
BANKSTAAT, m. (...staters), staat, verslag eener
bank.
BANKVAST, bn. ergens bankvast zijn, er niet
gemakkelijk van daan gaan; (scherts.) iem. bankvast
maken, hem gevangenzetten.
BANKVEEN, o. het bovenste veen.
BANKVEZELS, v. my . spaanders en krullen (in
eene meubellabriek).
BANKVLEESCH, o. kleine stukjes vleesch, afsnijdsels die tegen geringen prijs worden verkocht.
BANKWERKER, m. (-s), werkman in smederijen, die aan de bank de voorwerpen met beitel
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en vijl koud bewerkt; ook in timmerwinkels; —
de knecht in eene broodfabriek, die het deeg afweegt
en tot brooden vormt.
BANKWET, v. (-ten), wet waarbij de inrichting
van eene of meer banken wordt geregeld, inz. de
overeenkomst tusschen den Staat en de Nederlandsche Bank; ...WEZEN, o. alles wat tot de
inrichting en den werkkring der banken behoort;
...ZAAK, v. (...zaken), zaken die men bij eene
bank doet.
BANMOLEN, m. (-s), (hist.) molen binnen een
ban, waarop de onderhoorigen verplicht waren
hun koren te doen molen.
BANNAGEL, m. (-s), korte dikke, dooh taaie
spijker, ter bevestiging van ijzerwerk.
BANNE, v. (-n), (veroud.) rechtsgebied; — polderdistrict.
BANNELING, m. en v. (-en), balling. BANNELINGE, v. (-n). BANNELINGSCHAP, o.
BANNEN, (bande, heeft gebannen), (hist.) op
pleehtige wijze bijeenroepen, n. 1. de vierschaar;
plechtig afkondigen; — in ballingschap zenden;
dien verdrijven; vgl. duivel—denuivlba,
banner. BANNING, v. verbanning ; (fig.) bezwering.
BANO, m. (-'s), hooge boomsoort op Sumatra.
BANPAAL, m. (...palen), (hist.) grenspaal van
een ban.
BANRECHT, o. (hist.) het ban- en vangrecht eener
stad.
BANSBESTUUR, o. (...uren):, bestuur van een
ban of polderdistrict.
BANSCHEIDING, v. (-en), gvensscheiding tusschen twee bannen. BANSCHEIDINGSSLOOT,
v. (-en).
BANSDEUR, BANSERDEUR, v. (-en), (gew.)
schuurdeur, inz. groote deur die toegang geeft
tot de deel eener boerderij.
BANST, m. (Zuidi.) tondel; -- zoo droog als banst,
zeer droog, (ook van een saai mensch gezegd); —
een ronde korf uit stroo of biezen gevloohten.
BANTAMMER, m. (-s), soort van kippen.
BANTENG, m. (-5), (Ind.) stier van eene in
't wild levende rundersoort (bos banteng).
BANUS, m. landvoogd van een banaat.
BANVLOEK, m. het vonnis van den ban, als
eene vervloeking beschouwd; (fig.) den banvloek
over iem. uitspreken.
BANVLOEKEN, (banvloekte, ].eeft gebanvloekt),
met den banvloek slaan.
BANVONNIS, o. (-sen), vonnis waarbij iem. verbannen wordt : het banvonnis over iem. uitspreken.
BAOBAB, m. (-s), apenbroodboom.
BAPTISTEN, my, protestarttsche sekter die
den kinderdoop verwerpen.
1. BAR, bn. bw. (-der, -st), (veroud.) naakt, van
het lichaam gezegd, vgl. barrevoets; — (van plaatsen)
kaal, naakt, onvruchtbaar : eene barre zanciwoeWin,
— ruw, onstuiwig, koud: het barre jaargetijde; —
onherbergzaar, (door 't ruw klimaat) : het barre
Noorden; — (fig.) onvriendelijk, ruw, terugstootend, barsch : een bar uiterlijk; (vooral van onaangename dingen) : ik ben bar verks9uden. BARHEID ,
v. het bar zijn.
2. BAR (Eng.), m. (-s), buffet; tapperij; benaming
voor sommige café's : de sportbar.
BARAGE, v. (-s), stow, afdamming eener
rivier.
BARAK, v. (-ken), (Zuidn.) loods; — veldhospitaal;
gebouw tot het verplegen van iijders aan besmettelijke ziekten; — (fig.) slecht ingericht, groot,
bouwvallig huis; (ook) een groot, vierkant, smakeloos gebouw. Ook BRAK.
BARAKKEEREN, (barakkeerde, heeft gebarakkeerd), veldhutten bouwen; in veldhutten wonen.
BARATTA, v. (handel) koopen op krediet om'
het gekochte dadelijk weer a contant tie verkoopen, zonder den leverancipr te betalen.
BARATTERIE, v. iedere onrechtmatige daad van
den gezagvoerder of de bemanning van een schip,
ten nadeele van lading, reedei of assuradeur.
BARATHANDEL, m. ruilhandel.
BARATTEEREN, ruilhandel drijven.

BARBAAR.
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BARBAAR, m. (...baren), woest, onbeechaafd
mensch, lem. zonder smack of fijn gevoel; inz.
wreedaard.
BARBAARSCH, bn. bw. (-er, 4), strijdig met
onze zeden, onbeschaafd, ruw : barbaarsche zeden.
BARBAARSCHHEID. v. (...heden).
BARBARAKRUID, o. naam der planten nit het
geslacht barbaraea, het gemeen barbarakruid, ook
winterkers geheeten (barbara vulgaris).
BARBARIJSCH, bn. uit Barbarije, het land der
Berbers : Barbarijsche zeeroovers.
BARBARISME, o. (-n), een woord of eene uitdrukking, gevormd in strijd met den aard der
Ned. taal. Al naardat de barbarismen navolgingen
zijn van Hoogduitsche, Fransche, Engelsche, Latijnsche enz. woorden of uitdrukkingen, heeten ze
germanismen, gallicismen, anglicismen, latinismen
enz.
BARBEEL, m. (-en), zekere riviervisch (barbus
Aviatilis) van de familie der karpers.
BARBETTE, v. (-n), (vestingbouwk.) verhevenheld waarop 't geschut geplaatst wordt, als er geene
geschutgaten zijn.
BARBIER, m. (-s, -en), baardscheerder.
BARBIEREN, (barbierde, heeft gebarbierd), het
barbiersbedrijf uitoefenen; (gemeenz.) scheren.
BARBIESJE (in de uitdr.) iem. naar de barbiesjes
wenschen, naar Berbice waar een moordend klimaat
is, dus gelijkstaande m et : iem. naar de Mookerhei,
naar de hxl wenschen; — naar de barbiesjes gaan,
om zeep gaan.
BARBOT, v. (-ten), smeerling, riviergrondel.
BARCAROLLE, v. (-s), gondellied, muziekstuk
voor zang of inFtrumentaal.
BARD, m. (-en), zanger en dichter bij de oude
Selten en Germanen; (in verheven taal) dichter ;
inz. olksdichter.
BARDENKOOR, o. (...koren); ...LIED . o. (-eren);
...ZANG, m. (-en).
BAREGE, o. luohtige, doorschijnende stof van
Tao', zijde of katoen, vooral voor japonnen gebruikt.
BAREN, (baarde, heeft gebaard), een kind ter
wereld brengen; — (spr.) de berg heeft eene muis
gebaard, datgene waar zooveel ophef, zooveel drukte
van gemaakt werd, is op weinig of niets uitgeloopen; — de tijd baart rozen, de tijd brengt alles weder
terecht; — (fig.) veroorzaken: opzsen baren;
(gew.) schreeuwen, aangaan, geweld maken; (op ae
Bon. Mil. Ak.) ontgroenen. BARING, v, het
baren.
BARENSTEEL, m. (wapenk.) smalle
waterpasse streep boven het schild, als teeken van
eene jongere lijn.
BARENSWEE, o. (...weeen), hevige, tusschenpoozende pijnen die 't baren voorafgaan.
BARET, v. (-ten ), platte mute met vier uithoeken,
bij de toga (door rechters, professoren, enz.) gedragen; platte meisjesmuts, zeskant of road.
BARETKRAAM, v. (hand.) handel in gewerkte,
gebrei de stoffen.
1. BARG, m. (-en), (gew.) overdekte, doch overigens geheel open bergplaats voor het hoof, hooiberg.
2. BARG, m. (-en), gesneden mannetjesvarken.
BARGE, (oudt. BARGIE), v. (-s), sierlijke trekschuit. BARGEDIENST, m.
BARGEBLOEM, v. (-en), (gew.) wilde roode
klaver, ook beemd- en varkensklaver geheeten.
BARGOENSCH, o. onverstaanbare taal, dieventaal ; mengeltaal van Joodsch en plat Duitsch.
. BAR1LLA, v. Spaansche soda; plant waaruit deze
bereid' wordt.
BARISAN, v. (-s), (Ind.) min of meer geregelde inlandsehe hulptroepen.
BARITON, m. (-s), mannenstem tusschen bas
en tenor; baritonzanger; —LANGER, m. (-s),
iem. die bariton zingt.
BARIUM, o. geelaohtig wit metaal, dat ale
zwavelzuur baart zwaarspaat oplevert.
1. BARK, m. (gew.) ruig korstachtig gedeelte der
boomschors; (elders) al of niet gemalen eikenschors;
(ook) gebroikte run, ale brandstof gebezigd.
2. BARK, v. (-en), groot koopvaardijschip, drie
marten voerend; —SCRIP, o. (...scheren).
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BARKAN, (BARKAAN), o. (mv. (-s), in de bet.
van soorten van barkan), soort van grof kamelot.
BARKANEN, bn. van barkan gemaakt.
BARKAS,
(-sen), zwaarste sloep aan boord
van een schip; — zware, bewapende sloep met
stoom vermogen, stoombarkas.
BARKHOUT, o. (-en), zwaar stuk hout, voor de
stevigheid aan de buitenhuid tegen de kimmen
van het schip aangebracht.
BARKOEN, BERKOEN, v. (-s), (zecw.) rondhout, windboom.
BARM, m. (-en), barbeel, baardvisch; gew. naam
voor het fratertje (acanthis flavirostris).
BARMHARTIG, bn. bw. (-er, -st), medelijden,
mededoogen hebbende: de barmhartige Samaritaan.
BARMHARTIGHEID, v. (...heden), niedelijden,
mededoogen; — (Zuidn.) berg van barmhartigheid,
de bank van leening.
BARMSIJSJE, o. (-s), eene soort van sijsje (fringilla linaria), ook paapje en steenbarm geheeten.
BARNABIETEN, my. eene geestelijke orde in
1532 te Miiaan gesticht, thaw vooral in Italie en
Oostenrijk voorkomende.
BARNEN, (barnde, heeft gebarnd), (gew.
dicht.) branders! — (fig.) in het barren der gevaren,
in het ergste gevaar.
BARNSTEEN, o. eene voorwereldlijke harssoort
(vooral in en bij de Oostzee gevondon).
BARNSTEENEN, bn. van barnsteen : een barnsteenen s'igarenpijpje.
BARNSTEENHARS, v. residu van gesmolten
barnsteen, ook Engelsch asphalt geheeten;
...KRACHT, v. vroegere naam voor de electriciteit; ...OLIE, v. uit barnsteen bereide olie, voor
reukwerk gebruikt; ...TINCTUUR, v. (gen.)
tinctuur, van barnsteen in sterken spititus gemaakt;
...VERNIS, o. met terpentijn en lijnolie bereide
barnsteenhars; ...VISSCHERIJ, v.; ...ZUUR, o.
zuur uit barnsteen verkregen.
BAROGRAAF, v. (...grafen), zelfregistreerende
barometer, inz. als hoogtemeter gebruikt.
BAROK, bn. (-ker, -st), scheefrond (van paarlen); — (fig.) zonderling, grillig, wonderlijk.
BAROKSTIJL, m. (bouwk.) zware pompeuze stijl.
BAROMACROMETER, m. (-s), toestel om het
gewicht en de lengte van pasgeborenen te bepalen.
BAROMETER, m. (-s), werktuig waarmee de
drukking der dampkringslucht gemeten wordt ;
inz. om de weersgesteldheid te voorspellen.
BAROMETERSTAND, m. (-en), grootte van den
luchtdruk door den barometer aangegeven.
BAROMETERVISCH, m. (...visschen), (w. g.)
donderaal, weeraal.
BAROMETRISCH, bn. op den barometer ,(den
luchtdruk) betrekking hebbend.
BARON, m. (-nen, in Zuidn. ook barons), adellijke titel, in rang tusschen jonkheer en graaf;
vrijheer; (fig.) den baron spelen, den grooten beer
uithangen.
BARONES, v. (-sen), BARONESSE, v. (-a),
adellijke dame; inz. vrouw of dochter van een
baron.
BARONET, m. (-s), een Engelsch edelman die
in rang staat tusschen een baron en een knight of
ridder, en den titel Sir vOOr zijn doopnaam voert.
BARONIE, v. (...ieen), vrije heerlijkheid : de
baronie van Breda.
BAROSCOOP, m. (...scopen), (oorspr.) barometer; — (thane) toestel om het gewichtsverlies der
liohamen in gassen aan te toonen.
BARO- THERMOMETER, m. (-s), instrument
uit een barometer en een thermometer bestaande.
BAROUCHET, v. (-ten), soort van licht tweewielig rijtuig.
BARREL, m. (gew.) afval, uitschot; (fig.) doordraaier, dronkaard, ploert.
BARRELEN, (barrelde, heeft gebarreld), (in
rijstpellerijen enz.) partijtjes barrel dooreenwerken.
BARREVOETBROEDER, m. (-s), monnik die
geheel barrevoets of alleen op sandalen loopt, inz.
de Franciscanen. BARREVOETER, m. (-s), iem.,
die blootsvoets loopt; barrevoetbroeder.
BARREVOETMONNIK, m. (-en).

BARREVOETS.
BARREVOETS, bw. blootsvoets.
BARRIBAL, BARRIBAAL, m. (gew.) iem. die
altijd op anderen scheldt, bullebak, bulderbast.
BARRICADE, v. (-n), straatversperring, verschansing van wagens, huisraad, steenen enz. om
eerie straat ontoegankelijk te maken (meest bij
oproer). BARRICADENGEVECHT, o. (-en),
...00RLOG, m.
BARRICADEEREN, BARRIKADEEREN, (barricadeerde, heeft gebarricadeerd), door 't opwerpen eener barricade een weg, eene straat versperren; (bij uitbr.) eene deur barricadeeren, het openen
der deur beletten door er zware voorwerpen tegen
to zetten.
BARRIERE, v. (-s), slagboom, hek; van 1715
tot 1783, eene rij van steden in de Zuid. Nederl.,
waarin ooze Republiek bezetting legde. BARRIERE-STEDEN, v. mv.; BARRIRRE-TRACTAAT, o. in 1715 vastgesteld verdrig waarbij de
Republiek de barriere kreeg.
BARRING, v. (zeew.) rondhouten, ingescheept
om in geval van nood de bestaande te vervangen,
waarloos rondhout; — (spr.) wat eene barring ! wat
een rommel.
BAR-ROOM, (Eng.) v. (-s), lunchroom.
BARSCH, bn. bw. (-er, -t), onvriendelijk, stuursch,
ruw, terugstootend. BARSCHHEID, v.
BARST, m. (-en), spleet, scheur in een hard
voorwerp ontstaan : een barst in een muur.
BARSTJE, o. ( -s).
BARSTEN, (barstte, is gebarsten), scheuren,
spleten of barsten krijgen, met geweld vaneenspringen : tot barstens toe vol; — (fig.) barsten van spijt,
grooten spijt gevoelen; — het moet buigen of barsten,
mijn wil zal ik doordrijven, hoe dan ook. Vgl.
bersten, losbarsten, uitbarsten.
BART, v. Licht vervoerbaar bruggendek; — (gew.)
opstap aan den waterkant, waterstoepje.
BARYT, o. of BARYTAARDE, v. (scheik.)
oxyde van barium.
1. BARYTON, m. (-s), (muz.) zie BARITON.
2. BARYTON, v. (-5), eene soort van oude basviool die ook onder den toets snaren heeft.
1. BAS, v. (-sen), (muz.) laagste partij in een
muziekstuk; lage mannenstem; de contra-bas, die
staande bespeeld wordt; — de lagere partij in een
pianostuk voor 2 personen; instrument waarmee
de lage tonen worden voortgebracht.
2. BAS, m. (-sen), baszanger.
3. BAS, v. (-sen), (bouwk.) kardoes, eene soort
van consol, waarvan de voorsprong veel meer
bedraagt dan de dikte.
4. BAS, v. (-sen), draaibas, (veroud.) scheepsgeschut van klein kaliber.
BASALT, en BAZALT, o. (-en, in de bet. van :
soorten van basalt), (min.) donker gekleurd, hard,
vulkanisch gesteente, meest in zuilen voorkomend,
vooral voor dijkglooiingen, havenhoofden enz.
gebruikt; —BLOB, o. (-ken); —LAVA, v.; —MUUR,
m. muur van basalt opgetrokken; —STEEN, o.;
—STEENSLAG, o. fijngeklopte basaltsteen ;
--STEENSLAGWEG. m. (-en); —ZUIL, v. (-en).
BALSALTEN, bn. van basalt.
BASALTINE, v. kunstbasalt, mengsel van fijn
gebroken basalt en nat cement.
BASEMENT, o. (bouwk.) het voetstuk; grondstuk
voor beelden en zuilen; de fundeering.
BASANIET, o. harde, zwarte Egyptische steen soort.
BASBAZUIN, v. (-en), (muz.) lage bazuin.
BASCULE, v. (-s, -n), brugbalans, waarvan de
eene arm doorgaans 10 maal zoo lang als de
andere is.
BASCULE-BRUG, v. (-gen), ophaalbrug met eene
bascule of brugbalans.
BASCULE-SLUITING, v. (-en), espagnolet-afsluiting aan balkondeuren enz., waarbij de stang uit
twee deelen bestaat, waarvan het eene naar boven,
't andere naar beneden beweegt; ...-WISSEL, m.
(-s), soort van paardentramwissel welke 'tpaard
zelf omtrapt.
BASEDOWSCHE ZIEKTE, v. (gen.) ziekte door
Basedow in 1840 beschreven, bestaande in eene
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verdikking der schildklier en vergezeld van een
overmatig snellen hartklop.
BASEEREN, (baseerde, heeft gebaseerd), gronden : eene meening baseeren op iets anders.
BASILICUM, o. koningskruid, balsemkruid (ocimum basilicum).
BASILIEK, v. (-en), (ook BASILICA), langwerpig vierkant gebouw in Athene; gerechtszaal
bij de Romeinen; eerste Christelijke kerken in
denzelfden vorm gebouwd.
BASILISCUS, m. (-sen); BASILISK, m. (-en),
eene addersoort in Noord-Afrika (vipera cerastes),
volgens het bijgeloof zoo vergiftig dat zelfs zijn
blik iem. dooden kan; — eene onschadelijke boomhagedis in Z.-Amerika en Aziö.
BASINSTRUMENT, o. (-en), instrument voor
de baspartij gebruikt, zooals ,contra-bas, fagot,
basbazuin, basfluit, serpent.
BASIS, v. (basissen, bases), alles waarop een
lichaam steunt of rust, grondslag, grondvlakte;
— (wisk.) grondgetal van een logarithmenstelsel; —
grondvlak, grondlijn van een wiskundig figuur; —
(krijgsk.) versterkt terrein vanwaar de operation
tegen den vijand uitgaan; — (fig.) grondslag eener
beschouwing, redeneering : zich op eene verkeerde
basis plaatsen; — (scheik.) verb inding van zuurstof met eene andere stof die in staat is met een
zuur een zout te vormen. BASISCH, bn. (scheik.)
basische zouten.
BASISHOEK, m. (-en), een der hoeken aan de
basis.
.
BASPARTIJ, v. (-en), (muz.) partij van de bas.
BASPIJP, v. (-en), naam voor de grootste orgelpijpen.
BAS-RELIEF, o. (-8), halfverheven beeldwerk.
BASSA, m. (-'s), pacha, bestuurder eener provincie in Turkije.
BASSEN, (baste, heeft gebast), (inz. Zuidn.)
blaffen; — den diamant voor den eersten keer
slijpen.
BASSE-TAILLE, v. (muz.) lage tenor, vroegere
naam voor bariton.
BASSETHOORN, m. (-s), houten horen. ook
kromhoorn, eene soort van klarinet, in 1770 uitgevonden en thane weinig meer in gebruik.
BASSIN, o. (-s), waterbekken, groote kom (van
dokken, zweminrichtingen enz.).
BASSIST, m. (-en), iem. die de bas zingt of
speelt.
BASSLEUTEL, m. (-s), sleutel om de bassnaren
te spanners; muzieksleutel die de plaats der f
aanwijst; ...STEM, v. (-men), lage mannenstem.
BASSON, v. (-s), zeker blaasinstrument, fagot.
BASSORINE, v. het taaie sap of slijm, het gommig bestanddeel der bassora-gom enz.
BAST, m. (-en), (plantk.) laag die de schors van
het hout soheidt; de bast met de schors; (aan
vruchten) schil, peal, dop; — (jagersterm) de behaarde huid orn 't jonge gewei; -- iemand op zijn
bast geven, hem afrossen.
1. BASTA, tusschenw. genoeg; afgedaan !
2. BASTA, v. (-'s), klaverenaas, de derde matador
in het omber- en quadrillespel.
BASTAARD, m. (-en, -s), ook BASTERD, m.
(-s), een niet uit een wettig huwelijk geboren kind; —
(bij uitbr.) de vrucht van dieren die tot verschillende, doch aan elkander verwante soorten behooren : de muilezel en het muddier zijn bastaarden.
BASTAARDEEREN, (bastaardeerdc, heeft gebastaardeerd), bastaarden vormen, inz. van planten
gebezigd.
BASTAARDAAP, m. (...apen), naam voor eene
of meer soorten van halfapen.
BASTAARDBROEDER, m. (-s), halve broeder,
niet gesproten uit eene wettige verbintenis; ...KIND,
o. (-eren); ...ZUSTER, v. (-s).
BASTAARDAREND, m. (-en), een aan de oevers
der Wolga levende arend (aquila clanga).
BASTAARDIJ, v. onwettige geraeenschap met
eene vrouw; een kind in zulk eene gemeenschap
verwekt; — al wat vreemd is, al wat het vaderlandsche, het nationale besmet; — vreemde vormen in
de moedertaal.

BASTAARDNACHTEGAAL.
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BASTAARDNACHTEGAAL, m. (...galen), een
in ons land voorkomende zangvogel (accentor modularis), op den nachtegaal gelijkende, doch krachtiger gebouwd, ook winterzanger, boerennachtegaal
en doornkruiper genaamd.
BASTAARDPLANTEN, v. my. planten die haar
ontstaan aan de bestuiving eener plantensoort met
het stuifmeel eener andere soort te danken hebben,
wat vaak in kweekerijen voorkomt, hybriden.
BASTAARDSCHRIFT, o. (-en), eigenaardig steil
en breed schrift, road noch loopend schrift.
BASTAARDSPIN, y. (-nen), eene orde der
spinachtige dieren, gewoonlijk hooiwagens genoemd.
BASTAARDTAAL, v. taal vol basterdwoorden,
zeer onzuivere taal.
BASTAARDUITGANG, m. (-en), een vooral in
andere talen gebruikelijk achtervoegsel achter
Nederlandsche woorden : -n, e n t, -t e i t, -a g e,
-i e r, -e e l e n, -e e r en in dreigement, flauwiteit,
tuigage, tuinier, houweel, waardeeren, voe eeren zijn
bastaarduitgangen.
BASTAARDVLOEK, m. (-en), vloek die verminkt
is en daardoor min of meer onschuldig klinkt, by.
jandorie, potvolblomme, jasses.
BASTAARDVORM, m. (-en), verscheidenheid
(van planten en dieren) verkregen door vermenging van verschillende soorten; — (taalk.) iedere
vorm, waarin uitheemsche bestanddeelen voorkomen.
BASTAARDWOORD, o. (-en), aan eene andere
taal ontleend woord dat zich min of meer heeft
gewijzigd naar de regels van de taal waarin
bet is overgenomen, zooals tracteeren, dineeren,
fabriek.
BASTACHTIG, bn. (-er, -st), op bast gelijkende.
BASTELOOS, bn, zonder bast.
BA STERD, m. (-s), (gew.) een knikker, stuiter
van albast. Zie BASTAARD.
BASTERDATLAS, o. vijfknoopig of vijfbindig
atlas; ...FLUWEEL, o. fluweel waarvan de haartjes
lisjes en nopjes vormen; ...SATIJNVLINDER,
m. (-s), een voor boomen zeer schadelijke donsvlinder (porthesia chrysorrhoea).
BASTERDMUUR, v. een tot de familie der
sleutelbloemen behoorend plantengeslacht (anagallis arvensis), ook guichelheil geheeten, veel als
sierplant gekweekt; (ook) benaming voor het /wornbloempje (cerastium triviale).
BASTERDPEN, v. (-nen), (bouwk.) pen the niet
overal dezelfde dikte heeft; ...SPATPEN, v.
(bouwk.) gedeelte van eene houten pen, dat niet
ontzien wordt.
BASTERDSUIKER, v. eene soort minder zuivere
suiker, tusschen, de witte en de bruine; ...TRAS,
o. een mengsel van vier deelen kalk, een deel tras
en een deel zand.
BASTERDVIJL, v. (-en), eene viii met een niet
al te groven of al te fijnen houw (of groefjes);
...VLOEK, r-.. (-en); ...WAGEN, m. (-s), boerenwagen met krommen dissel; ...WEDERIK, v. tot
de fam. der Onagrarieen behoorende en bij ons als
sierplant gekweekt; ...ZWAAIERIJ, v. (-en), afdeeling eener suikerfabiiek, waar de basterdsuiker
afgescheiden wordt.
BASTILLE, v. de geduehte vesting voor
staatsgevangenen te Parijs, onder Karel V gebouwd
(1370-1383) en in 1789 door de Parijzenaars be stormd en met den grond gelijkgemaakt.
BASTION, o. (-s), bolwerk eener vesting, uitspringend gedeelte aan een vestingwal, in de gedaante van een onregelmatigen vijfhoek.
BASTIONNEEREN, (bastionneerde, heeft gebastionneerd), met bastions voorzien.
BA STJE SHOUT, o. (gew.) ramenasbast, gedroogde schil van ramenas, dient als purgeermiddel;
...THEE, v. aftrekeel van bastjeshout, als purgeermiddel gebruikt.
BASTKEVER, m. (-5), een geslacht van kevers
dat de broedplaatsen heeft onder de schors van boomen, by . de dennenscheerder (hylcsinus piniperda).
BASTKLOPPER, m. (-s), knaap die den bast
van wilgenhout losmaakt.
BA STLAAG, v. (...lagen).

BATTING.
BASTONNADE, v. het straffen met stokslagen
op de voetzolen (bij de Turken); pak slaag.
BASTONNEEREN, (bastonneerde, heeft gebastonneerd), met stokken exerceeren; met stokken
schermen; iem. afranselen met een stok.
BA STVEZEL, v. (-a), vezel der bastlaag:
...WEEFSEL, o. (-s).
BA SVIOOL, v. (...oleo); ...LANGER, tn. (-s).
1. BAT, o. (-ten), (gew.) losse brug van planken
over eene sloot; kaai of dijk van een spoorweg .
2. BAT, (Eng.) v. (-s), (sport) slaghout waarmee
bij 't cricketspel de bal weggeslagen wordt.
BATAAF, (Bataven), Nederlander : Bataven,
kent uw taal en heel haar overvloed.
BATAAFS CH, bn. de Bataafsche Republiek,
(van 1795 tot 1806).
BATALJON, o. (-s), een gedeelte van een regiment infanterie, dat weer in compagnieön verdeeld
wordt.
BATALJONS COMMANDANT, m. (-en);
...SCHOOL, v. eene reeks van bewegingen welke
met een bataljon in den strijd uitgevoerd kunnen
worden.
BATATEN, v. mV. een tropisch gewas (ipomoca
batatas) dat knollen oplevert, die aangenaam van
smack en rijk aan zetmeel zijn.
BATAVIA, o. hoofdstad van NederlandschIndie.
BATAVIAAN, m. (...ianen), bewoner van Batavia.
BATAVIAAS CH, bn. van, uit, met betrekking
tot Batavia.
BATAVIEREN, m. my. (gesch.) een stam der
oude Germanen die ongeveer 100 v. C. zich in de
Betuwe vestigden.
BATE,v. zie BRAT; ten bate van, ten voordeele van.
BATEN, alleen in den 3 pers. (het baatte, heeft
gebaat), baat geven, voordeel aanbrengen, helpen ;
— bevorderen, bevoordeelen.
BATENGEL, v. (gew.) soort van gamander (betonicula).
BATHMETAAL, o. bijna witte legeering uit
45 deelen zink en 55 deelen gee]. koper bestaande.
BATHOMETER, m. (-s), werktuig, dienende om
de diepte der zee te bepalen.
BATIG, bn. voordeelig; — batig slot of saldo.
BATIKKEN, (batikte, heeft gebatikt), Javaansche methode om weefsels met teekeningen in kleuren to voorzien, door het doek voor het verven
met was te beteekenen.
BATIKKUNST, v.; ...TECHNIEK, v.
BATIKSTER, v. (-s), zij die batikt.
BATIST, o. eene fijne soort lijnwaad uit de zachtste en langste vlasvezels geweven.
BATIST-MOUSELINE, o. een fijn en niet zeer
dioht weefsel van katoen.
BATISTEN, bn. van batikt.
BATNET, o. (-ten), (gew.) kruisnet, totebel.
BATONNEEREN, (batonneerde, heeft gebatonneerd), met den stok schermen.
BATRAAF, v. en m. (gew.) boos wijf; (ook)
rakker van een jongen.
1. BATS, v. (-en), groote whop, om zand op te
echeppen, ballaster.
2. BATS, tusschenw. plof !
BATS CH, bn. bw. (-er, -t), (veroud. en gew.)
trotsch, overmoedig, hoogmoedig.
BATTERIJ, v. (-en), eenige stokken geschut,
samen opgesteld om eene vijandelijke stelling te
beschieten; de verdedigingswerken waarachter dat
stuk is geplaatst; tactische eenheid der artillerie;
een bepaald getal vuurmonden met de bediening :
elk regiment veldartillerie bestaat uit 6 batterijen; —
iedere geschutlaag op een oorlogsschip; eene
batterij opwerpen; — eene batterij tot zwijgen brengen; — in batterij komen, in positie komen om te
vuren;
(nat.) electrische batterij, eene verbinding van
een zeker aantal Leidsche flessohen die zoo verbonden en geisoleerd zijn, dat zij te gelijk ontladen
kunnen worden; — eene galvanische batterij, verbinding van galvanische elementen.
BATTING, v. (-s), ook BADDING, vuren
vloerbint.

BAUTASTEENEN.
BAUTASTEENEN, m y . steenen door de oude
bewoners van Scandinavia opgericht ter gedachtenis aan hun .gesneuvelde helden.
BAUWEN, (bauwde, heeft gebauwd), geluid
geven, meest van de echo gezegd, doch bijna enkel
in nabauwen.
BAVELAAR, m. (-s), houten of ivoren gesneden
voorwerpje.
BAVETJE, o. (-s), (Ind.) slabbetje.
BAVIAAN, m. (...anen), een groote, kwaadaarclige gap die in Afrika, Arabia en India leeft
(cynocephalus); — (scherts.) neger; scheldwoord
voor : leelijk mensch. Baviaantje, o. (-s), (Z. A.)
(scherts.) pasgeboren kind.
BAVIANEN, (alleen in de onbepaalde wijs),
sterk dampen, groote rookwolken uitblazen.
BAVIAANHOUT, o. (-en), (Z. A.) ouderwetsch
schietgeweer.
BAVIAANSTAART, m. (Z. A.) een tulpaohtig
gewas.
BAVIAANTOUW, o. (-en), (Z. A.) slingerplant.
BAVIANENGEZICHT, o. (-en), (fig.) leelijk gezicht, apenbakkes, ook baviaansgezicht.
1. BAZAAN, v. (bazanen), gelooid schapenvel.
2. BAZAAN, v. (bazanen), (bouwk.) zekere versiering van platte ronde schijven.
BAZAR, (ook BAZAAR) m. (-s), Oostersche
overdekte marktplaats; — winkel waar meestal de
artikelen tegen een uniformen prijs worden verkocht : de 30-cents-bazar, de twee-puldens-bazar;
ook de naam voor groote winkels ; — verkooping
van vrijvvillig afgestane voorwerpen voor een liefdadig doel.
BAZELEN, (bazelde, heeft gebazeld), ijlen, razen;
onsamenhangende taal spreken; onzin praten.
BAZEN, (alleen in de onbepaalde wijs), den baas
spelen, de baas over iem. zijn.
BAZIG, bn. bw. (-er, -st), geneigd den . bass
over anderen te spelen, zijn zin willende doordrijven.
BAZIJN, o. (Zuidn.) fijn en sterk bombazijn,
streepjesgoed. BAZIJNEN, bn. van bazijn.
BAZIN, v. (-nen), meesteres; de vrouw van den
baas; eene brutale, ook eene groote vrouw. BAZINNETJE, o. (-s).
BAZUIN, v. (-en), zekere trompet of haren, van
zeer kraehtigen klank; de bazuin steken, den lof
van iem. verkondigen; — (thane) geelkoperen schuiftrompet; en naam voor een der krachti gste orgelregisters.
BAZUINEN, (bazuinde, heeft gebazuind), me de
bazuin verkondigen; iemands lof verkondigen;
(fig.) overdreven hard verkondigen; alleen in ronden uitbazuinen.
BDELLE, v. (-n), eene soort van mijten.
BDELLIUM, o. naam voor verschillende soorten
van wekiekende gom.
BDELLOMETER, m. (-s), (heelk.) een verbeterd
kopglas dat de bloedznigers vervangt.
B-DUUR, v. (muz.) duurtoonaard met b als
grondtoon.
BEAAIEN, (beaaide, heeft beaaid). veel aaien
over: (fig.) iem. beaaien, op alle wijzen vleien.
BEAARDEN, (beaardde, heeft beaard), met
aarde bedekkeL; begraven (inz. bij R.-K.); (R.-K.)
gewijde aarde in de kist strooien op het lichaam
van den overledene als deze op een ongewijd kerkhof moet begraven worden. BEAARDING. v.
begrafenis.
BEADEMEN, (beademde, heeft beademd), over
iets den adem laten gaan. BEADEMING, v. (-en).
BEAMBTE, m. en v. (-n), ambtenaar, (inz.
gebruikt voor hen die in lagere bedieningen zijn
geplaatst).
BEAMEN, (beaamde, heeft beaamd), (eig.)
amen op iets zeggen, vandaar : met iets instemmen,
er zijne goedkeuring aan hechten; — het program
cener partij beamen, die beginselen als de zijne
erkennen. BEAMING, v.
BEANGST, bn. bw. benauwd, angstig, angst
gevoelende, bevreesd. BEANGSTHEID, v. (w. g.)
BEANGSTIGEN, (beangstigde, heeft beangstigd),
ook BEANGSTEN, angstig maken, angst aanjagen.
BEANGSTIGING, v. (-en).
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BEANKEREN, (beankerde, heeft beankerd), door
middel van steunijzers balken in muren bevestigen;
een• schip van zijne ankers voorzien. BEANKERING, v. (-en).
BEANTWOORDEN, (beantwoordde, heeft beantwoord), iem. eene vraag, een brief beantwoorden,
mondeling of schriftelijk antwoord geven aan
iem. (op iets); — een spreker beantwoorden (in eene
vergadering), zijne op- en aanmerkingen ontzenuwen; — het vijandelijke. vuur beantwoorden, terugschieten; het vertrouwen beantwoorden, bevredigen,
niet beschamen; — aan . een examen, aan de eischen
van een examen beantwoorden, blijk geven, voldoende kennis te bezitten, slagen; — aan een doel
beantwoorden, overeenkomen met; — aan eene beschrijving een signalement beantwoorden, geheel
daarmede overeenkomen.
BEANTWOORDER, m. (-s). BEANTWOORDING, v. (-en), ter beantwoording van, als (in)
antwoord op (aan).
BEARBEIDEN, (bearbeidde, heeft bearbeid),
aan iets arbeiden en tot een zeker doe] bewerken ;
(fig.) zijn arbeid, zijn werk uitstrekken over : die
zendelina heeft een groot veld te bearbeiden.
BEARBEIDER, m. (-s). BEARBEIDING, v.
(-en). BEARBEIDSTER, v. (-s).
BEASCHT, bn. met asch bedekt, bestoven.
BEASEMEN, (beasemde, heeft beasemd), (yolkstaal) beademen. BEASEMING, v. (-en).
BEATA, v. heilige bidzuster; ook : schijnheilige.
BEATIFICATIE, v. (-s), zaligverklaring.
BEATIFICEEREN, (R.K.) zaligspreken, eene formaliteit welke de heiligverklaring 50 jaren voorafgaat.
BEATISME, o. schijnheiligheid; femelarij.
BEATITUDO VESTRA, Uwe Zaligheid (titel van
den Paus).
BEAU-MONDE, m. de aanzienlijke, deftige stand.
BEAUMONT-GEWEER, o. (...geweren), achterlaadgeweer, door den fabrikant Eduard de Beaumont te Maastricht uitgevonden.
BEAUTE, (Fr.), BEAUTY (Eng.) v. mooi meisje,
BEB, m. (-ben), (gew.) grootvader; (bij uitbr.)
oud man, man in 't algemeen; elders duidt men
met beppe grootmoeder, oude vrouw aan.
BEBABBELEN, (bebabbelde, heeft bebabbeld),
iem. of iets maken tot het voorwerp van zijn
kwaadsprekend gebabbel.
BEBAKENEN, (bebakende, heeft bebakend),
(een vaarwater) van bakens voorzien. BEBAKENING, v. (-en), BEBAKENINGSBOEI, v. (-en).
BEBEK, v. zomerpaleis van den Turkschen sultan
aan den Bosporus.
BEBLOEDEN (bebloedde, heeft bebloed), met
bloed bedekken, bevochtigen, bemorsen : zijn
gezieht was geheel bebloed; bebloede kleeren.
BEBOETEN, (beboette, heeft beboet), in boete
slaan; tot boete veroordeeltn. BEBOETING, v.
(-en).
BEBORDING, v. (-en), (bouwk.) beplanking, inz.
dakbeschot.
BEBOSSCHEN, (beboschte, heeft beboscht), met
bosch beplanten.
BEBOUWBAAR, bn. geschikt om bebouwd (geploegd en bezaaid) te worden.
BEBOUWEN, (bebouwde, heeft bebouwd), (een
terrain) met gebouwen bezetten; — den grond
bebauwen, de aarde omspitten, beploegen en er planten op kweeken.
BEBOUWER, m. (-s). BEBOUWING, v. (-en).
BECIJFEREN, (becijferde, heeft becijferd), berekenen; voorrekenen; nagaan; met cijfers beschrijyen; door cijfers aanwijzen. BECIJFERING, v.
(-en), berekening.
BE CQUEREL STRALEN, my. (nat.) radium stralen, zie aldaar.
BED, o. (-den), een met veeren, dons, kapok,
zeegras, kaf enz. gevulde zak om op to slagen;
inz. zulk een zak met zijn toebehooren van peluw,
kussens lakens, dekens enz.; (ook) ledikant of bedstede met bed en toebehooren; — het bed
opmaken, het beddegoed naar behooren erin leggen;
— men moet rich niet uitkleeden, voor men naar
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bed gaat, v66r zijn dood moet men zijne bezittingen niet verdeelen en weggeven; van het
bed op het stroo geraken, met zijne zaken achteruit
raken, aan lager wal komen; — sterven op het bed
van eer, op het slagveld sneuvelen;
een vrij bed in eene inrichting, waar een patient
kosteloos opgenomen wordt; —
(recht.) van tafel en bed gescheiden zijn, bij rechterlijk vonnis van de verplichting tot samenwoning ontheven zijn; —
het leger van grof wild; — plaats waar korhoenders, patrijzen enz. in het zand hebben liggen
gullen; onderstel, legger voor verschillende
machines, zie bedding;
het bed of de bedding eener rivier, van een gletscher,
de begrensde ruimte waarbinnen het water stroomt,
het ijs voortschuift; — breedte eener rivier : zomerbed, winterbed; — laag in eene mijn;
eene afgeperkte en verhoogde plaats, in een tuin,
waarop bloemen of gewassen gekweekt worden.
BEDJE, o. (-s).
BEDAAGD, bn. (-er, meest bedaagd), niet Jong
meer, oud, (minder sterk dan) bejaard. BEDAAGDHEID, v.
BEDAARD, bn. bw. (-er, -st), tot rust, kalmte
gekomen, kalm. BEDAARDHEID, v.
BEDACHT, bn. op iets bedacht zijn, jets w61
overwegen, er met zorg over denken;
hij is
op alle,s bedacht, hij voorziet alle omstandigheden.
BEDACHTELIJK, bw. (veroud.) voorzichtig.
BEDACHTZAAM, bn. bw. (...amer, -st), alles
wel overleggende, voorzichtig. BEDACHTZAAMHEID, v.
BEDAGEN, (bedaagde, heeft bedaagd), (Zuidn.)
dag worden.
BEDAK, v. (Ind.) rijstpoeder, geparfumeerd als
blanketsel gebezigd.
BEDAKING, v. (-en), (bouwk.) dak, dakwerk :
het huffs is op de bedaking na klaar.
BEDAKKEN, (bedakte, heeft gebedakt), (Ind.)
zich poederen.
BEDAMMEN, (bedamde, heeft bedamd), met een
dam omringen, afsluiten. BEDAMMING, v. (-en).
BEDANKEN, (bedankte, heeft bedankt), zijn
dank betuigen; (ook) iets van de hand wijzen, niet
aannemen (een raad, eene uitnoodiging); — iem.
bedanken, (beleefde term voor) afdanken, uit zijn
dienst ontslaan; voor een ambt bedanken, zijn
ontslag indienen; — voor een tijdschrift bedanken,
het abonnement opzeggen.
BEDANKING, v. (-en), dank; ontslag; weigering.
BEDANKJE, o. (-s), (ontstaan uit: (ik) bedank je)
dankbetuiging, of beleefde weigering van eene uitnoodiging enz.
BEDAREN, (bedaagde, heeft en is bedaard),
(gew.) belanden, terechtkomen : waar is mijn mes
bedaard I; — tot rust komen, zich kalmeeren ; —
stiller, kalmer worden; de storm bedaart, wordt
minder in hevigheid. BEDARING, v.
BEDAREND, bn. (geneesk.) een bedarend drankje,
middel, kalmer makend, pijnstillend.
BEDDE '-)BEHANGSEL, o. (-s); ...DEKEN,
v. (-s), deop een bed wordt gebruikt.
BEDDEGAMIERJD, m. tijd waarop men naar
bed dient to gaalt, bedtijd.
BEDDEGERIEF, o. (Zuidn.) zaken of voorwerpen
welke tot een bed behooren; ...GOED, o. stukken
tot een bed behgorende; ...JAB, o. (-ken),
nachtjak.
BEDDEKAST, v. (-en), soort van kart in eene
veenkeet, waarin de veenarbeider op een weinig
beddegoed, stroo of ruigte op den grond slaapt;
bedstee; ...BLEED, o. (-en), sprei.; ...KLEEDJE,
o. (-s); ...KUSSEN, 0. (-s); m. (-en),
een van boven tot in het bed afhangend koord
met kwast (en handvat) ; ...LAKEN, o. (-s) ;
...LINNEN, o. linnengoed voor een bed.
BEDDEN, (bedde, heeft gebed), (bijb.) to bed
leggen : al bedde ik mi./ in de hel (Ps. 139); (gemeenz.)
het bed of de bedden opmaken.
BEDDENMAGAZIJN, 0. (-en); ...MAKER, m.
(-s); ...VULLER, in. (-s); ...WINKEL, m. (-s).

BEDEKT.
BEDDEPISSER, m. (-s), die des naehts in bed
watert; — (gew.) zeker geleedpootig dier, gewoonlijk
pissebed, varken, keldervarken geheeten; ...PISSTER,
v. (-s); ...PLANK, v. (-en), plank voor of in eene
bedstede.
BEDDESPREI, v. ( -en), kleed over een bed (tot
sieraad); ...STOEL, m. (-en), (Zuidn.) ledekant.
BEDDETAFEL, v. (-s), nachttafel; ...TIJK, o.
de stof waarvan overtreksels voor bedden worden
vervaardigd ; —, v. (-en), overtrek van een bed.
BEDDEZAK, m. (-ken), overtreksel van een bed.
BEDDING, v. (-en), rivierbed; — sluisvloer;
van een schip, de kuil Bien een schip,
—bedingofmat
den grond rakende, zich zelf maakt; — planken
vloer waarop het geschut staat, teneinde het
inzakken en het omwoelen van den grond te voorkomen; — batterijplank; — aardlaag : zand-,
leembedding; — opeenhooping van aardgesteente :
steenkolen-, ertsbedding.
BEDE, v. (-n), gebed tot God; (in Zuidn. inz.)
het gebed van het Angelus; — dringend verzoek :
zijne bede werd niet verhoord; — (Zuidn.) te bee
zitten, op straat zitten om to bedelen; — (hist.)
aanvraag van den landsheer tot het opbrengen
eener geldsom, eene soort van belasting.
BEDEBIER, o. (in Drente) onthaal dat een boer
geeft aan zijne buren die hem op zijne bede, bij iets
behulpzaam zijn. geweest.
BEDEDAG, m. (-en), biddag, dag tot algemeen
bidden vastgesteld, vroeger zeer gewoon, wanneer het land of een geliefd vorst in gevaar
verkeerde.
BEDEDIENST, m. (-en), (gew.) dienst door buurlieden aan elkander verleend, waarvoor zij op
bedebier onthaald worden.
BEDEELDE, m. en v. (-n), arme, behoeftige
die bedeeld wordt.
BEDEELEN, (bedeelde, heeft bedeeld), een deel
van iets geven; inz. aan de behoeftigen eene vaste
uitdeeling geven; — (fig.) met de gaven der fortuin
bedeeld zijn, veel geld en goed bezitten; — hij is
rijk bedeeld, met veel geestesgaven of rijkdommen
toegerust.
BEDEELER, m. (-5), BEDEELSTER, v. (-s),
hij, zij die gaven uitdeelt.
BEDEELING, v. (-en), uitreiking van gaven;
uit de armenkas (der ge—todeblinghr,
meente of der kerk) ontvangen; — de plaats waar
bedeeld wordt near de bedeeling gaan; —
(in godgeleerden sti,j1) openbaring, mededeeling
Oude en Nieuwe bedeeling, Oude en Nieuwe Testament.
BEDEESD, bn. bw. (-er, -st), niet vrij in zijn
spreken, in zijn doen, (minder sterk dan) bloode;
beschroomd, verlegen; zedig. BEDEESDHEID, v.
BEDEGUAR, BEDEGAR, o. (plantk.) hondsrozenspons; de mosachtige uitwassen, aan de takken dor egelantiers of wilde rozen, veroorzaakt
door de steken van eene soort van galwesp.
BEDEHUIS, o. (...zen), kerk, kapel.
BEDEKKEN, (bedekte, heeft bedekt), iets over,
voor of op iets anders plaatsen, leggen, hangen, inz.
om het min of meer onziohtbaar te waken, voor
bet gezicht to verbergen; — iets met den mantel der
liefde bedekken, uit barmhartigheid verzwijgen
of vergoelijken; — zijne armoecle bedekken, die
verbergen.
BEDEKKING, v. (-en), het bedekken.
BEDEKKINGSBETON, o. (waterb.) beton voor
eene oeverbedekking.
BEDEKLOK, v. (Zuidn.) klokje dat oproept
tot het gebed, inz. het Angelusklokje.
BEDEKSEL, o. (-s, -en), wat bedekt, verbergt
(eig. en fig.).
BEDEKT, bn. bw. (-er, -st), een bedekt terrein,
een terrein, dat wegens de daarop zich bevindende
heesters, tuinen, afsluitingen, gehuchten enz. geen
uitzicht toelaat; — in bedekte termen, niet openlijk, maar toch duidelijk genoeg; — (fig.) een bedekt
karakter, een geveinsde acrd; — eene zaak bedekt
houclen, geheimhouden, er niet rond voor uitkomen; — bedekt te kennen geven, laten raden, doen
vermoeden.

BEDEKTBLOEIEND.
BEDEKTBLOEIEND, bn. (plantk.) bedektbloeiende
planten (cryptogamen), planten, die geene' bloemen
of zaden voortbrengen, doch zich door sporen vermenigvuldigen.
BEDEKTELIJK, bw. op eene bedekte wijze, niet
openlijk.
BEDEKTKIEUWIGEN, my. eene soort van
zeeslakken (tectibranehiata), die een mantel bezitten,
die de kieuwen meer of minder volkomen bedekt.
BEDEKTMONDIGEN, my. eene familie van torretjes (cryptostomota) bij wie door loodrechten
stand van het voorhoofd de mondopening ver naar
achteren is verschoven.
BEDEKTOOGIGEN, my. eene familie der tienarmige, koppootige weekdieren waartoe yerschillende soorten van inktvissohen behooren.
BEDEKTZADIGEN, my. eene afdeeling der
planten, waarvan de zaadknoppen in een yruchtbeginsel zijn opgesloten.
BEDELAAR, m. (-s), iem. die om aalmoezen
vraagt; — (spr.) (w. g.) jonge slempers, oude
bedelaars, wie in zijne jeugd verkwistend is, zal
later gebrek lijden. BEDELAARSTER, v. (-s).
BEDELAARSDEKEN, v. (-s), deken uit allerhande lappen en lapjes samengesteld; ...DOELEN,
m. (veroud.) bedelaarsherberg of -kwartier.
BEDELAARSGEBED o. (...gebeden); (fig.) een
bedelaarsgebed doen, zijn geld tellen, als men alleen
is; ...GESTICHT, o. (-en).
BEDELAARSKOLONIE,v. (-s, ...ien), strafkolonie
om de bedelarij te weren.
BEDELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), dat staat zoo
bedelachtig.
BEDELARES, v. (-sen), zij die bedelt.
BEDELARIJ, v. het bedelen.
BEDELARMBAND, m. (-en), armband waaraan
men allerlei charivaii hangt en die men van goede
kennissen bij elkaar bedelt.
BEDELBRIEF, m. (...ven), schriftelijke vergunning om te bedelen; geschreven aanvrage om eene
aalmoes; brief waarin men eerbiedig om hulp verzoekt; ...BROEDER, m. (-s), een monnik of brooder van eene der bedelorden; ...BROK, m. (-ken),
gebedeld stuk (brood enz.); — m. en v. (fig.) iem.
die op schaamtelooze wijze bedelt.
BEDELEN, (bedelde, heeft gebedeld), zich door
aanhoudend of deemoedig vragen verschaffen; aalmoezen vragen voor zijn levensonderhoud ; — om
iets bedelen, smeekend vragen.
BEDELKRUID, o. (plantk.) volksnaam voor de
clematis recta en de clematis vitalba of boschrank.
BEDELMEID, v. (-en); ...MEISJE, o. (-s);
...MONNIK, m. (-en).
BEDELORDE, v. (-n), broederschap van bedelmonniken, in de 13e eeuw ontstaan om tot de eenvoudige levenswijze der Apbstelen terug te keeren;
Het waren de orden der Dominicanen, der Franciscanen, der Karmelieten en der Servieten.
BEDELSTAF, m. stok van een bedelaar; — (fig.)
iem. tot den bedelstaf brengen, zeer arm maken, (ook)
in hooge mate in financieele zaken achteruitbrengen.
BEDELVEN, (bedolf, heeft bedolven), met garde
bedekken; — bedolven liggen, begraven liggen.
BEDELZAK, m. (-ken), (oudtijds) zakje, napje dat
de bedelaar den voorbijganger voorhield bij het
vragen om eene aalmoes; — zak waarin de bedelaar
zijne aalmoezen verzamelt; — de bedelzak heel
geen bodem, hoeveel men den bedelaar ook geeft,
nooit houdt hij op te bedelen; (fig.) iemand tot den
bedelzak brengen. Zie BEDELSTAF.
BEDENK, o. overweging iem. iets in bedenk
geven, hem in overweging geven.
BEDENKDAG, m. (-en), bedenktijd van een dag.
BEDENKELIJK, bn. bw. (-er, -st), ongerustheid
wekkende, (minder sterk dan) zorgelijk ; — denkbaar; — gevaarlijk : dat net er bedenkelijk uit;
— een bedenkelijk gezicht zetten, doen alsof men
veel bezwaren zal maken; de zieke is, ligt bedenkelijk, is gevaarlijk ziek. BEDENKELIJKHEID, v.
zwarigheid, gevaar.
1. BEDENKEN, (bedacht, heeft bedacht), zijne
gedachten vestigen op, zich te binnen brengen,
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nadenken over; — voor gedaan en na bedacht, heeft
menigeen in feed gebracht, het berouw komt doorgaans te laat; iem. goed bedenken, ruim bedeelen;
— iem. in zijn testament bedenken, hem een legaat
vermaken; — overleggen : dat geeft veel te bedenken;
— een raadsel bedenken, verzinnen, uitdenken;
zich bedenken, lets in overweging nemen; hij heel
rich bedacht, is van besluit veranderd.
2 BEDENKEN, o. (w. g.) beraad; — bedenken
hebben, bezwaar vinden.
BEDENKER, m. (-s), BEDENKSTER, v. (-s),
die zich lang bedenkt, die lang overlegt alvorens te
besluiten.
BEDENKING, v. (-en), iets in bed,enking geven,
nemen, in overweging, in beraad; dat is boven alle
bedenking, dat is buiten alien twijfel; — geen bedenkingen gij moet niets tegenwerpen.
BEDENKSEL, o. (-s, -en), (minachtend) iets dat
men heeft uitgedacht, bedacht.
BEDENKTIJD, m. tijd van overleggen ; uitstel, tijd van beraad.
BEDEPLAATS, v. (-en), plaats waar men bidt.
BEDERF, o. schade, ondergang ; het bederven,
verminderen in waarde; verrotting; — het sleohter
worden of maken : het bederf der zeden.
BEDERFELIJK, bn. (-er, -st), vatbaar voor
bederf, verkeerd ; (gew.) bederfelijk weer, broeierig
weer, waardoor melk, gekookte spijzen enz. spoedig bederven. BEDERFELIJKHEID, v.
BEDERFWEREND, bn. het bederf tegenhoudend.
BEDERVEN, (bedierf, heeft en is bedorven),
beschadigen, onbruikbaar maken, in waarde doen
verliezen;
het spel bederven, in de war sturen;
iemands pleizier bederven, vergallen; een kind
bederven, te veel toegeven; — aan hem valt niets meer
te bederven, hij is door het slechte been; —iemands
karakter bederven, slecht of slechter maken; — de
goede zeden bederven, (fig.) slecht of slechter maken
BEDERVING, v.
BEDERVER, m. (-s), BEDERFSTER, v. (-s).
BEDESTOND, m. (-en), (w. g.) biduur, bidstond.
BEDEVAART, v. (-en), reis (meest te voet) naar
eene heilige plaats ; — de gezamenlijke personen
uit eene stad of streek die eene bedevaart doen.
BEDEVAARTGANGER, m. (-s), ...GANGSTER,
v. (-s), die eene bedevaart doet.
BEDEVAARTKAPEL, v. (-len); ...KERK, v.
(-en).
BEDEVAARTSOORD, o. (-en); ...PLAATS, v.
(-en).
BEDGORDIJN, v. en o. (-en).
BEDIEDEN, (veroud. en Zuidn.) BEDUIDEN.
BEDIENAAR, 17, (-s, ...aren), iem. die bedient,
inz. in : bedienaar van het goddelijk woord, geestelijke, predikant; — bedienaar ter begrafenis, bidder,
aanspreker, lijkbezorger.
BEDIENDE, m. en v. (-n), iemand die bij eeu
ander voor loon bepaalde huiselijke diensten verricht : bedienden in livrei; — persoon die in Madergeschikte betrekking in eene zaak werkzaam is :
kappersbediende.
BEDIENDENBELASTING, v. (-ens, belasting
yerschuldigd voor het aantal bedlenden die men
heeft.
BEDIENDENKAMER, v. (-s); ...LOON, o. (-en);
...PERSONEEL, 0.. ...TAFEL, Y. (-s), tafel waaraan de bedienden eten.
BEDIENEN, (bediende, heeft bediend), iem.
rich aan tafel
dienen, helpen, gerieven ;
dienen, van de aanwezige spijzen een deel gebruiken; — zich van iem. bedienen tot, iem. voor iets
gebruiken; — (R.-K.) hij is ten voile bediend (in
Zuidn. berecht), hij heeft het H. Oliesel en de H.
Communie ontvangen; — een stervende bedienen,
de laatste sacramenten toedienen; — het Evangelic
bedienen, prediken; — het geschut bedienen, behandelen, inz. laden en vuren; eerie spuit bedienen.
BEDIENING, v. (-en), het bedienen van een
ambt : vele regenten werden uit hunne bediening
ontzet; — het bedienen van personen als oppasser,
leverancier, bediende, enz.;
(R.-K.) het geven
der laatste H. Sacramenten aan stervenden.

BEDIENINGSMANSCHAP.
BEDIENINGSMANSCHAP, v. de personen die
een stuk geschut bedienen.
BEDIJEN, (het bedeeg, heeft en is bedegen, ook
het bedijde, is bedijd), gedijen; zegen, voorspoed
aanbrengen ; — dijen, uitzetten rijstebrij laten
bedijen.
BEDIJKEN, (bedijkte, heeft bedijkt), met dijken
omringen ; dijken erlangs leggen : eene rivier
bedijken. BEDIJKER, m. (-s), iem. die land wint
door bedijking.
BEDIJKING, v. (-en), het bedijken; de aangelegde dijken; — polder.
BEDILAL, m. en v. (-len), iem. die op alles aanmerkingen maakt, die alles beredderen, beschikken
wil (het klinkt iets minder hatelijk dan albedil).
BEDILGEEST, m. (-en), een bediller, een vitter.
BEDILLEN, (bedilde, heeft bedild), eigenlijk
bebabbelen; (bij uitbr.) bevitten, min of weer
gezochte aanmerkingen maken ; — de keuken bedillen, besturen. BEDILLING, v. (-en).
BEDILACHTIG, bn. geneigd tot bedillen.
BEDILLER, m. (-s), vitter. BEDILSTER, v. (-s).
BEDILLIG, bn. bw. bedilziek.
BEDILZIEK, bn. zeer gaarne bedillende;
...ZUCHT, v.
BEDING, o. (-en). voorwaarde : onder beding van;
ik wit het doen, onder Eon baling.
BEDINGEN, (bedong, heeft bedongen), bij verbintenis bepalen; — door lovers en bieden verkrijgen:
die prijzen kan men niet bedingen, krijgen, eischen;
—iem.nauwbdg,
hem zooveel mogelijk afpingelen. BEDINGING, v. (-en).
BEDISCUSSIEEREN, (bediscussieerde, heeft bediscussieerd), iets in eene beraadslaging behandelen.
BEDISCUTEEREN, (bediscuteerde, heeft bedisouteerd), bediscussieeren.
BEDISPUTEEREN, (bedisputeerde, heeft bedisputeerd), over iets (twijfelachtigs) redeneeren, redetwisten.
BEDISSELEN, (bedisselde, heeft bedisseld), met
den dissel bewerken, gladmaken; (fig.) in orde
brengen, beredderen. BEDISSELING, v.
BEDKRUIK, v. (-en), kruik met heet water
gevuld, waarmee men het bed verwarmt.
BEDLAM, o. krankzinnigengesticht to Londen.
BEDLAMIET, m. en v. (-en), krankzinnige.
BEDLEGERIG, bn. door ziekte aan an bed
gebonden. BEDLEGERIGHEID, v.
BEDOEYNEN, my. rondzwervende roofgierige
Arabieren.
BEDOEK, m. (-s), (Ind.) moskeetrom waarop
12 uur overdag geslagen wordt.
BEDOELEN, (bedoelde, heeft bedoeld), ten doel
stellen ; — ten doel hebben.
BEDOELING, v. (-en).
BEDOENING, v. (-en), (gew.) eene heele bedoening,
gedoe, moeilijk te verrichten work.
BEDOLVEN, bn. onder den grond verborgen;
(fig.) bedekt met, verborgen onder.
BEDOMPT, bn. (-er, -st), een bedompt vertrek,
bedompte atmosfeer, vochtig en benauwend bij
gebrek aan frissche lucht; — bedompt weer, somber,
vochtig en nevelig; bedompte kring van personen, enghartige, kleinzielige lieden. BEDOMPTHEID, v.
BEDOOMEN, (bedoomde, is bedoomd), (Zuidn.)
beslaan, ondoorzichtig worden : de bedoomde ruiten.
BEDORVEN, bn. niet frisch of zuiver meer ;
een bedorven kindje, een vertroeteld kind; — ik
ben een bedorven man, 't is mis met me, ik word
ongelukkig.
BEDOTTEN, (bedotte, heeft bedot), iem. foppen,
misleiden, verschalken, bedriegen.
BEDOTTER, m. (-s), fopper, bedrieger. BEDOTSTER, v. (-5).
BEDOVEN, bn. (gew.) onder water; bedolven;
'in iets verdiept : in zijne smart bedoven.
BEDRAAIEN, (bedraaide, heeft bedraaid), (gew.)
iem. in iets bedraaien, in iets helen, wikkelen;
nadeel, schande ondervinden; —bedraiutkomn,
er draaiende een vorm
—enstukhobdrai,
aan geven.
BEDRAG, o. beloop (van geld) : ten bedrage
van; —, (-en), geldsom.
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BEDRAGEN, (het bedroeg, heeft bedragen), beloopen, komen op, eene som uitmaken.
BEDREIGEN, (bedreigde, heeft bedreigd), dreigen
met; — iem. bedreigen, dreigen hem leed, geweld
aan te doen; — de rivier bedreigt de aanliggende
landerijen (met overstrooming). BEDREIGING,
V. (-en).
BEDREMMELD, bn. bw. (-er, -st), beteuterd,
onthutst. BEDREMMELDHEID, v.
BEDREMMELEN, (bedremmelde, heeft bedremmeld), iem. in het nauw brengen, verlegen maken.
BEDREMMELING, v.
BEDRETSEN, (bedretste, heeft bedretst), (Zuidn.)
(den schoonen vloer) vuil maken door met vuile
voeten erover to loopen; — iem. uitschelden; —
wagon, ondernemen.
BEDREVEN, bn. (-er, -st), ervaren. BEDREVENHEID, v. ervarenheid; vaardigheid.
BEDRIEGAL, m. en v. (-len), iem. die iedereen
tracht to bedriegen.
BEDRIEGEN, (bedroog, heeft bedrogen), bedrog
plegen, misleiden; — (spr.) schijn bedriegt, de schijn
doet zich anders (mooier) voor dan de werkelijkheld; — in zijne verwachting, meening bedrogen
worden, bedrogen uitkomen, teleurgesteld worden.
BEDRIEGER, m. (-s), iem. die doorgaans of bij
eene bepaalde gelegenheid bedriegt; (spr.) de
bedrieger bedrogen. BEDRIEGSTER, v. (-s).
BEDRIEGER, m. (-s), (dierk.) eene soort van
lipvisch (epibulus insidiator), in Oost-India.
BEDRIEGERIJ, v. (-en), bedrog.
BEDRIEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), bedriegend,
zich mooier voordoende : het weer is bedrieglijk.
BEDRIEGLIJKHEID, v.
BEDRIJF, o. (...ven), daad; dat is uw bedrijf,
gij zijt de oorzaak van den sleohten toestand; —
beroep, handwerk ; — (tooneel) onderdeel van een
tooneelstuk ; — onder, tusschen de b"drijven door,
int-usschen, ondertusschen.
BEDRIJFAL, m. en v. (-len), hij of zij die ales
op zich neemt, zich met ales bemoeit.
BEDRIJFBOER, m. (-en), iem. die voor den eigenaar eener boerderij daze bestuurt, zetboer.
BEDRIJFSBELASTING, v. (-en), belasting op
inkomsten die voortvloeien uit het beoefenen van
een bedrijf, handel, beroep, handwerk, enz.
BEDRUFSHYGIENE, v. de toepassing van de
wetten der gezondheid op het maatsohappelijk
bedrijfsleven.
BEDRIJFSKAPITAAL, o. (...talen), vlottend
kapitaal dat in eene onderneming steeds besohikbaar is voor het drijven der zaak.
BEDRIJFSLEER, v. het samenstel der regels, volgens welke het landbedrijf behoort bestuurd to
worden; (ook) technologie; ...LEIDER, m. (-s),
leider van een technisch bedrijf ; ...LEVEN, 0.
BEDRIJFSTER, v. (-s), daderes.
BEDRIJVEN, (bedreef, heeft bedreven), doen;
volvoeren, verrichten. BEDRIJVING, v. (-en).
BEDRIJVEND, bn. verrichtende;
(taalk.) bedrijvend werkwoord, werkwoord dat een 1ijdend
voorwerp bij zich kan hebben, ook overgankelijk
werkwoord genoemd; — bedrijvende vorm van een
werkw., vorm waarbij 't onderwerp werkend
(tegenover den lijdenden vorm.)
BEDRIJVER, m. (-s), dader, verrichter.
BEDRIJVIG, bn. (-er, -st), werkzaam, ijverig ;
- eene bedrijvige stad, druk, met 'creel handel en
nijverheid. BEDRIJVIGHEID, v.
BEDRILAL, m. en v. (-len). Zie BEDRIJFAL.
BEDRILLEN, (bedrilde, heeft bedrild), (w. g.)
zij wil alles zelf bedrillen, naar hear eigen zin
inrichten. BEDRILLING, v.
BEDRILLER, m. (-s). BEDRILSTER, v. (-s).
BEDRINKEN, (bedronk, heeft bedronken), iem.
bedrinken, dronken maken; — zich bedrinken, zich
dronken drinken.
BEDROEDE, v. (-n), ijzeren stang voor een
bedgordijn.
BEDROEFD, bn. bw. (-er, -st), droevig, treurig ;
— ellendig: een bedroefde toestand; — heel 'Klein:
een bedroefd beetje. BEDROEFDHEID, v. neerslachtigheid.

BEDROEVEN.
BEDROEVEN, (bedroefde, heeft bedroefd), droefheid veroorzaken. BEDROEVING, v. (-en), het
bedroeven; bedroefdheid, verdriet.
BEDROEVEND, bn. (-er, -st), wat droefheid wekt.
BEDROG, o. bedriegerij, bedrieglijke handeling ;
huichelarij ; — (spr.) in 't fijnste taken is 't
meeste bedrog, gezegd in toepassing op schijnheiligen; — een optisch bedrog, een gezichtsindruk die
niet met de werkelijkheid overeenstemt.
BEDROGEN, bn. om den tuin geleid; teleurgesteld : bedropen uitkomen.
BEDROPPELEN, (bedroppelde, heeft bedroppeld), bedruppelen.
BEDRUIPEN, (bedroop, heeft bedropen), druppelsgewijze bevochtigen of bedekken met iets;
druipen op iets; — rich zelf kunnen beclruipen,
genoeg verdienen om voor zichzelf te kunnen
zorgen. BEDRUIPING, v. (-en).
BEDRUIPLEPEL, m. (-s), lepel waarmede men
bedruipt.
BEDRUKKEN, (bedrupte, heeft bedrukt), iets
op een papier drukken; het voldrukken; katoenen
stoffen bedrukken. BEDRUKKING, v. het voldrukken; (fig.) bedruktheid.
BEDRUKT, bn. (-er, -st), niet opgewekt, bedroefd, neerslachtig (inz. van vrouwen gezegd) ;
(gew.) bedrukt weer, drukkend. BEDRUKTHEID, v.
BEDRUPPEN, BEDRUPPELEN, (bedrupte, bedruppelde, heeft bedrupt, bedruppeld), druppels
op iets laten vallen.
BED SERMOEN, o. (-en), gordijnpreek; ...SPONDE,
v. (-n), (Zuidn.) onderstel waarop het eigenlijke bed
Iigt; ...STEDE, v. (-n), ...STEE, v. (...steeen),
door intimmering afgesloten deel van een vertrek,
als slaapplaats gebruikt.
BEDSTROO, o. stroo waarmee een beddezak is
gevuld; verhuizen kost bedstroo, brengt vele
onkosten mode ; — den huisheer met bedstroo betalen, met de noorderzon vertrekken, zonder de
huur to betalen.
BEDTAFEL, v. (-5), BEDTAFELTJE, o. (-5),
nachttafeltje.
BEDTIJD, m. 't is bedtijd, tijd om naar bed
to gaan.
BEDUCHT, bn. (-er, -st), bevreesd. BEDUCHTHEID, v. vrees, bezorgdheid.
BEDUCHTEN, (beduchtte, heeft beducht), vreezen : het is, staat te beduchten.
BEDUIDEN, (beduidde, heeft beduid), door
teekens aanvvijzen : een hart beduidt liefde; — duidelijk maken, aanduiden : iem. den weg goed beduiden;
— beteekenen : die zaak heeft weinig te beduiden
BEDUIDEND, bn. bw. (geen germanisme) beteekenis hebbende; van beteekenis, van belang.
BEDUIDENIS, v. (-son), (w. g.) beteekenis.
BEDUIMELEN, (beduimelde, heeft beduimeld),
bevlekken; met Joffe plekken maken : een beduimeld boek, een beduimelde spiegel. BEDUIMELING,
v. (-en).
BEDUWELD, BEDUVELD, bn. (gemeenz.) hij
stond beduveld te kijken, verbijsterd, verward;
ben je mat; (Zuidn.)
—benjduivl( )I
zeer geneigd, stork gedreven tot : die jongen is
beduiveld om altijd zijn broer te plagen.
BEDUIVELEN, ook BEDUVELEN, (beduivelde,
heeft beduiveld), verlegen maken ; (volkstaal)
hij wilde mij dear eventjes beduvelen, om den
tuin leiden, misleiden; (ook) afzetten. BEDUIVELING, v.
BEDUNKEN, o. mijns bedunkens, naar niijne
meening.
BEDUUSD, bn. onthutst, bedremmeld, beteuterd.
BEDUUSDHEID, v.
BEDWANG, o. bedwinging, beheersching.
BEDWANTS, v. (-en), weegluis.
BEDWARMER, m. Zie BEDDEWARMER.
BEDWELMD, bn. beneveld, duizelig ; bewusteloos; — (gew.) bedremmeld, verlegen. BEDWELMDHEID, v.
BEDWELMEN, (bedwelmde, heeft bedwelmd),
duizelig maken, benevelen, het bewustzijn doen
verliezen. BEDWELMING, v. (-en).
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BEDWINGBAAR, bn. (dicht.) bedwongen kunnende worden. BEDWINGBAARHEID, v.
BEDWINGEN, (bedwong, heeft bedwongen),
onderdrukken; onderwerpen, in toorn houden; — zijn
zijne ongerusttoorn bedwingen, niet botvieren;
held bedwingen, niet laten merken, (ook) er niet
aan toegeven. BEDWINGING, v.
BEDWINGER, in. (-s), BEDWINGSTER, v. (-s).
BEgEDIGD, bn. den eed afgelegd hebbende;
— eene beeedigde getuigenis, door een eed bekrachtigd; — beeedigd translateur, die bevoegd is in rechterlijke en notarieele zaken als vertaler op to treden.
BEgEDIGEN, (beeedigde, heeft beeedigd), den
eed laten afleggen; met Bede bekrachtigen. BE(-s). BEfEDIGING, v. (-en).
EEDIGER,
BEEFAAL, m. (...alen), sidderaal (gymn,ostus
electricus), eene vischsoort in Zuid-Amerika, die
bij aanraking sterke electrische schokken kan
geven.
,BEEFESP, m. (-en), (gew.) ratelpopulier (populus
trtmula) waarvan het loof bij het minste windje
trilt.
BEEFROG, m. (-gen), trilrog; ...VISCH, m.
( ...visschen), (malapterurus electricus) eene vischsoort in Afrika die willekeurig electrische schokken
ken uitdeelen.
BEEFSTEAK, (Eng.) o. biefstuk.
BEEFTEA, (Eng.) v. vleeschthee, zeer sterke
bouillon voor zieken.
BEEINDIGEN, (beeindigde, heeft beeindigd),
tot een einde brengen. BEEINDIGING, v.
BEEK, v. (beken), smal stroomend water dat
nog overal doorwaadbaar is. Beekje, o. (-s).
BEEKBEZINKING, v. (-en), alluviale aardlaag,
bestaande uit de door de beken aangevoerde
zandige klei.
BEEKBUNGE, v. (plantk.) eene soort van
le,euwenbekken (veronica becabunga), ook waterpunge
en ovaalbladige eereprijs genaamd.
BEEKDUIN, o. (-en), opeenhooping van nand
(duinvorming in 't klein) door de beken aangevoerd.
BEEKLOK, v. (Zuidn.) klok die het angelus
kiept; klok die klept als iem. berecht wordt.
BEELD, o. (-en), nabootsing in hoot, Eteen, metaal, was enz. van een mensch, een dier of ook wel
cone godheid; nabootsing van mensch of dier enz.
in een plat vlak, in teekening of schilderij; ook wel
alleen den omtrek aanduidende : een schaduwbeeld; —
een beeld van een hoedje, een bijzonder mooi hoedje; —
(iron.) ook een beeld, ook een mooie (gezegd van iem.
met slechte hoedanigheden, karaktertrekken enz.);
juiste voorstelling van iets in woorden, bevoorschrijving : een beeld van Luther geven;
stelling van iem. of iets in den geest: zijn beeld
beelden in de teal,
was diep in haar ziel gegrift;
tropen.
BEELDAANBIDDER, BEELDENAANBIDDER ,
in. (-s), beeldendienaar.
BEELDEN, (beeldde, heeft gebeeld), vormen,
maken; — de beeldende kunsten, kunsten die door
oog op het schoonheidsgevoel werken, (de teeken-, graveer-, schilder-, beeldbouwkunst enz.);
beeldend vermogen van een schrijver, vermogen,
—het
om levendige beschrbvingen to kunnen geven.
BEELDENAAR, m. (-5), de kop, de liguur op
een muntstuk of penning.
BEELDENDIENAAR, re. (-5), die beelden dient
of aanbidt; ...DIENST, m. aanbidding van beelden.
BEELDENGALERIJ, v. (-en), galerij waar beeldhouwwerken zijn tentoongesteld.
BEELDENKRAAM, v. (...amen), kraam waarin
men beelden verkoopt; ...KRAMER, m. (-s),
...KRA AMSTER, v. (-s),
BEELDENLEER, v leer, eeredienst der afgodsbeelden; verklaring der beelden.
BEELDENRIJK, bn. Zie BEELDRIJK.
BEELDENSTORM, m. (Gesch.) volksbeweging
tegen het vereeren van beelden in de kerken, eindigende met eene schandelijke vernieling der beelden, schilderijen enz. in de kerken; inz. eene zelfde
volksbeweging in Holland en Brabant in Aug. 1566.
BEELDENSTORMER, m. (-s), iem. die ijvert
tegen de vereering van beelden in kerken; — die
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deelgenomen heeft aan de vernieling van kerkbeelden en sieraden tijdens den beeldenstorm.
BEELDENSTRIJD, m. hevige strijd in de 8ste
en 9de eeuw in de Oost-Christ. kerk gevoerd over
de vereering van beelden in de kerken.
BEELDENVEREERDER, m. (-s), beeldendienattr.
BEELDERIG, bn. bw. (-er, -st), beeldschoon,
lief, zeer fraai, verrukkelijk : een beelderig hoedje.
(-s), ...GIETSTER, v. (-s),
BEELDGIETER,
die beelden giet (in metaal, gips enz.).
BEELDGIETERIJ, v. het gieten van beelden; —,
(-en), de plaats waar dit gesohiedt.
BEELDGROEP, v. (-en), ook BEELDENGROEP.
BEELDHOUWEN, (beeldhouwde, heeft gebeeldhouwd), in hout of steen beelden of andere voorwerpen b.ouwen, — het was een man uit een stuk
gebeeldhouwd, van een vast karakter, van vaste
beginselen.
BEELDHOUWER, m. (-s); ...HOUWERIJ,
v. (-en).
BEELDHOUWERSKNECHT, (-s); ...WERK,
o.; ...WINKEL, m. (-8).
BEELDHOUWKUNST, v. kunst van het beeldhouwen; ...WERK, o. (-en), voorwerpen in hout
of steen gehouwen; gebeeldhouwde versierselen.
BEELDIG, bn. en bw. (-er, -st), beeldschoon,
zeer fraai, allerliefst: 't is een beeldig hoedje.
BEELDJE, o. (-s), klein beeld; (fig.) een beeldje
van een kind, een zeer mooi kind: 't is een beeldje.
BEELDJESKOOP, m. (-en), veikooper, rondventer van beelden (in gips of pleister); ...MAKER,
ID. (-s).

BEELDKRAMER, m. (-s); ...KRAAMSTER, v.
(-8). Zie het betere BEELDENKRAMER, BEELDENKRAAMSTER.
BEELDMOOI, bn. (gemeenz.) beeldschoon.
BEELDRIJK, bn. (-er, -st), (lett.) rijk aan vergelijkingen, aan beeldspraak : beeldriike taal.
BEELDSCHILDER, m. (-s), iem. die zijn bedrijf
maakt van het beschilderen der pleisterbeelden
waarmede kerken versierd worden (inz. in Belgie).
BEELDSCHOON, bn. bw. zeer fraai, beeldig,
beelderig.
BEELDSCHRIFT, o. hierogliefen (als bij de oude
Egyptenaren).
BEELDSNIJDEN, o. het beeldhouwen in hout
en ivoor; ...SNIJDER, m. (-s), ...SNIJDERIJ, v.
...SNIJKUNST, v.
BEELDSPRAAK, v. het spreken in beelden, zinnebeeldige aanduiding : roos voor jong en schoon
meisje; leeuw voor held; monster voor wreedaard enz.
BEELDSPRAKIG, bn. bw. in beeldspraak nitgedrukt, figuurlijk.
BEELDSTEEN, m. (-en), als voorwerpsnaam; (o.
als stofnaam) een steen waarop het beeld van eenig
lichaam is afgedrukt; speksteen.
BEELDSTORMER, m. (-s), vernieler van beelden (inz. in de Nederl. gesch.).
BEELDSTORMERIJ, v. (-en). Zie BEELDENSTO RM.
BEELDWERK, o. gebeeldhouwde voorwerpen.
BEELDWIT, m. (gew.) slaapwandelaar.
BEELDZUIL, v. (-en), eene zuil waarop een
beeld is geplaatst ; — in R.-K. landen in 't
vrije veld om den voorbijganger tot godsdienstige
overpeinzingen op te wekken.
BEELEN, (beelde, heeft gebeeld), (Zuidn.) eene
belofte, eene overeenkomst verbreken: hij beelt,
houdt zijne belofte niet.
BEELTENIS, v. ( -sen), beeld, afbeelding, portret.
1. BEELZEBUB, m. (-s), een Zuidamerikaan.sche
aap uit het geslacht der brulapen.
2. BEELZEBUB, BEELZEBUL, m. een god
der Pheniciers en Syribrs, door de Israelieten
tot een demon of duivel verlaagd, en naar hunne
opvatting eigenlijk een drekgod; dat is een echte,
rechte Beelzebub, dat is iem. voor Wien men met
recht bang zou worden; (scherts.) het Beazebubsfeest, de sohoonmaaktijd.
BEEMD, m. (-en), vlak, waterrijk land, n• eestal
voor weilanden, boomgaarden aangewend ; (dicht.)
wandeldreef; bebloemd veld.
Van Dale, Handwoordenboek.

BEENDERMEEL.
BEEMDBOKSBAARD, m. zekere plant, zie
BOKSBAARD; ...DUIZENDSNOOP, m. (plantk.)
adderkruid.
BEEMDGRAS, o. een geslacht van grassen (poa),
dat hier to lande algemeen voorkomt.
BEEMDKLAVER, v. (-s), eene soort van klaver
(trifolium pratense), de wilde roode Waver, ook
varkensklaver geheeten.
BEEMDLANGBLOEM, v. eene soort van zwenkgras (festuca elatior).
BEEMER, (-s), (eigenlijk BOHEMER, een
vogel uit Boheme), zijdestaart, pestvogel, een ook
hier to lande welbekende zijdestaartvogel (bombyin Groningen lakvogel geheeten.
cilla
1. BEEN, o beenige zelfstandigheid : dat lijkt
wel been; — in been werken, voorwerpen van been
maken.
2. BEEN, o. (beenderen), deal van eon geraamte
der gewervelde .dieren; — (fig.) geen been in iets
vinden, ook : ergens geen been in zien, geen bezwaar
opperen, geene zwarigheden maken, inz. gezegd
van iets dat min of meer verboden is; — (spr.) als twee
honden vechten om een been, loopt een derde ermee
heen, oneemgheid, twist veroorzaakt meestal
schade, het is beter iets in der minne te sohikken;
een autocraat in merg en been, door en door; —
hij klaagt steen en been, versohrikkelijk.
3. BEEN, o. (beenen), lichaamsdeel bij menschen,
bestaande uit dij of bovenbeen, onderschenkel en
voet; inz. het gedeelte van de enkels tot het heupgewricht; — op de been zijn, werkzaam zijn, zich
bewegen; (ook) veel loopen; (ook) wader ten deele
hersteld zijn van eene ziekte ; — op zijne
eigen beenen staan, zijn eigen baas zijn; — iem.
op de been helpen, houden, staande /louden, (ook
fig.); — met het verkeerde been uit bed gestapt zijn,
kwaadgeluimd wezen, eene booze bui hebben; —
het zijn sterke beenen, die de weelde kunnen dragen,
in weelde en voorspoed gnat men zich licht te buiten; — een leper op de been brengen, het uitrusten; —
bovengedeelte van eene kous; nederhaal van
eene letter; — puntig uiteinde van een voorwerp
(b. v. van een waaier enz.); — (wisk.) de beenen
van een hock, de lijnen die een hock begrenzen;
—debnva rihoek,ntpzum
de twee
opstaande zijden.
BEENAARDE, v, de organische bestanddeelen
der beenderen.
BEENACHTIG, bn. als been; van been.
BEEN-AF, bn. (Z. A.) been-al zijn, verliefd zijn..
BEENBEDERF, o. versterving, verrotting Tan
de beenderen.
BEENBESCHRIJVER, m. (-s), osteoloog; ... BESCHRIJVING, v. (-en), osteologie.
BEENBLOK, o. (-ken), zwaar stuk bout dat men
een beest, dat in de weide loopt, aan een been
bevestigt om het to verhinderen uit de weide to
loopen; (scherts.) een kind dat altijd bij zijne
moeder wil zijn.
BEENBOOR, v. (...borers), (heelk.) werktuig om
de beenderen to doorboren; hersenboor.
BEENBREUK, v. (-en), (heelk.) breking van
het been.
BEENBREKER, m. (-s), gew. naam voor den
zeearend (hatiaetus albicilla).
BEENCELLEN, v. my. stervormig vertakte
colon van het beenweefsel.
BEENDEN, bebindigen, eindigen.
BEENDERAARDE, v. Zie BEENAARDE.
uit beenderen verBEENDERASCH, v.
kregen.
BLENDEREN, (Zuidn..) vlug loopen, aanbeenen ;
— iem. van de been loopen, rijden of glijden.
BEENDERGESTEL, o. het samenstel der beenderen in het geheele lichaam.
BEENDERHUIS, o. (...zen), (Zuidn.) knekelhuis
(bij een kerkhof).
BEENDERKOOL, v. zie BEENZWART ;
...LIJM, v. lijm uit beenderen bereid.
BEENDERMAN, m. (gew.) magere Hein, de Dood.
BEENDERMEEL, o. gemalen been dat eerst
uitgekookt is ; wel eens onder het voedsel van jonge
kinderen, runderen en paarden gemengd, om den
9
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bouw van het geraamte te bevorderen ; ...MEST, v.
beendermeel als melt gebruikt ; ...OLIE, v. olie
uit beenderen. verkregen : de machine smeren met
beenderolie ; ...SOEP, v. soep van beenderen
gekookt ; ...VET, o.
BEENDOR, bn. broodmager ; beendroog.
BEENDRAAIER, m. (-s), die voorwerpen in been
draait ; ivoordraaier.
BEENDROOG, bn. zeer droog, kurkdroog.
1. BEENEN, (beende, heeft gebeend), zijne beenen
gebruiken, loopen : zie hem eens beenen!
2. BEENEN, bn. van been : een beenen kane.
BEENETER, m. (-s), (heelk.)psort van kanker in
het beengestel.
BEENGEZWEL, o. (-len), opzwelling in het
been.
BEENGLAS, o. doorschijnend glas voor ballons
voor lampen enz.
BEENHARNAS, o. (-sen), dijstuk van plaatijzer
over de beenen ; ...HOLTE, v. (-n), holte, uitholling in het been.
BEENHAKKER, ...HOUWER, m. (-s), (Zuidn.)
vleeschhouwer.
BEENHOUWERIJ, v. (-en), (Zuidn..) slagerij.
BEENHOUWERSBAAS, m. (...bazen), (Zuidn.)
...GAST, m. (-en), ...KNECHT,
(-s), (Zuidn.)
slagersknecht ; ...MES, o. (-sen), (Zuidn.) enz.
BEENHUIS, o. (...huizen), (Zuidn.) vleeschhal,
slagerij.
BEENIG, bn. (-er, -st), van been, van beenen ;
met been : het vleesch is erg beenig vandaag ; een
beenig gestel, een taai gestel.
BEENIJZER, o. (-s), ijzeren boei voor de gevangenen ; ...KLUISTER, m. (-s), kluister, blok aan
een der voorpooten van een paard om het wild
vliegen in de weide of het springen over de slooten
te voorkomen ; (fig.) een hinderpaal ; ...LIJM, v.
lijm van been gemaakt.
BEENLICHAAMPJE, o. (-s), beencel.
BEENLOOS, bn. zonder been.
BEENMERG, o. het merg, dat zich in de beenderen bevindt ; ...ONTSTEKING, v.
BEENPIJP, v. (-en), (ontl.) road, hol been ;
...PIT, v. (-ten), beenig uitwas aan het voorhoofdsbeen bij de herkaumende dieren, waar de
hoorns op bevestigd zijn ; ...SCHROEF, v. (...ven),
een vroeger foltertuig ; ...SPIL, v. (-len), beenpit ;• ...STEUR, m. eene vischsoort (lepidosteur)
in Zuid-Amerika, met eene volledig verbeende
wervelkolom ; ...STOF, v. (ontl.) dat tot beenvorming dient, waaruit de beenen bestaan ;
...STUK, o. (-ken), deel van het harnas, beneden
de knieschilden vastgemaakt.
BEENTJE, o. (-s), klein been ; (fig.) iem. een
beentje lichten, onderkruipen ; — zijn beste beentje
voorzetten, zijn uiterste best doers.
BEENVISSCHEN, m. my. zeer talrijke onderkiasse der visschen, met een beenig skelet, omvattende 9 tiendedeelen van alle visschen ; vroegere
-benaming der koffervisschen.
BEENVLIES, o. (...vliezen), vast vlies aan de
buitenvlakte der beenderen, waardoor talrijke
bloedvaten loopen, die tot voeding en groei van
het been dienen ; -ONTSTEKING v.
BEENVRETER, m. (-s). Zie BEENETER.
'
BEENWINDSEL, o. (-s), large reep stof, laken
die om het onderbeen gewonden wordt, inz. bij
jagers en militairen.
BEENZUUR, o. (scheik.) zuur uit beenderen
getrokken ; ...ZWART, o. zwart poeder uit gebrande beenderen, dat de eigenschap heeft, gassers
op te slorpen en te verdichten ; ook veel gebruikt
trot ontkleuring van vloeistoffen, vooral in suikerraffinaderij en.
1. BEER, m.(beren), plomp viervoetig zoo dier
(ursus) van de orde der roofdieren, tot de familie
der zoolgangers behoorende ; (fig.) lomperd ; —
ongelikte beer, ruw mensch ; - (spr.) men moet de
huid niet verkoopen, voor men den beer gevangen
heeft, men kan slechts over datgene beschikken,
wat men in zijne macht heeft ; - (Zuidn.) mijn
beer begint te Jansen, mijne maag begint te rammelen van den honger ;
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te betalen rekening : beren hebben, schulden
hebben ; (sterrenk.) de groote beer, een sterrenbeeld, dicht bij de noordpool des hemels ;
—deklinbr,
een dergelijk sterrenbeeld waarvan
de laatste ster de poolster is. Beertje, o. (-s).
2. BEER, m. (beeren), mannetjesvarken.
3. BEER, m. (beeren), ijsbreker op den wal, bestaande uit een zwaren balk, van voren op twee
stutten rustende, om bij ijsgang woningen te
beschermen ; — waterkeering : een steepen beer ; —
(vestingb.) muur met scherpen rug, dwars door
eene gracht om het water daarin op te stuwen en
op eene bepaalde hoogte te houden ; (Zuidn.)
soort van ploeg.
4. BEER, m. drek, uitwerpselen, faecalien.
BEERBIG, m. (-gen), big van het manlijk geslacht.
BEERDIERTJES, o. m y. microscopische spinachtige diertjes (arctisca), die zich tusschen mos,
op dakpannen en in goten ophouden ; zij hebben
een wormvormig lichaam met korte stompe pootjes
en een zuigsnuit.
BEEREN, (beerde, heeft gebeerd), het land met
beer bemesten.
BEERENBIJT, m. vroegere volksvermakelijkheid
om het vechten van honden tegeh beeren te zien ;
in 1689 verboden naam van enkele herbergen ; —
(gew.) hi' is in de beerenbijt geweest, deerlijk gehavend.
BEERENBIJTER, m. (-s), (oudt.) een tot een
beerengevecht afgerichte hond ; (fig.) boosaardig,
nijdig mensch.
BE(E)RING, (Eng. bearing), m. (-s), kussen,
blok.
BEERMARTER, m. (-s), dier dat eenige overeenkomst heeit met de waschberen en met de marters
(arctictis binturong) ; het leeft in Indic.
BEERMOST, m. most die van de druiven afdruipt, voordat zij geperst worden.
BEERPIJP, v. eene soort van doedelzak ; een
orgelregister.
BEERPUT, m. (-ten).
BEERRUPS, v. (-en), bruine ruige nips ; —
VLINDER, m. (-s), een nachtvlinder (arctic
caja).
BEERVEN, (beerfde, heeft beerfd), door erfenis
verkregen; -het koninkrijk der hemelen beerven, het
eeuwige leven deelachtig worden. BERRVING, v.
BEERUIL, m. (-en), ...VLINDER, m. (-s), beerrupsvlinder.
BEERWAGEN, m. (-s), wagen tot vervoer van
beer ; (sterrenk.) wagen van den grooten beer,
4 sterren van de 2e grootte, een trapezium vormende en 2 zulke sterren en 1 van de 3e grootte,
den dissel ervan uitmakende. Zie WAGEN. •
BEERWORTEL, m. (v. als stofn.) (plantk.) varkensvenkel.
1. BEEST, o. (oudtijds en in sommige streken in
de volkstaal ook nu nog v.), (-en), rede]oos dier ; —
(fig.) een slecht mensch ; - de beest spelen, opspelen, razen, tieren. Beestje, o. (-s).
2. BEEST, bn. (Zuidn.) ruw, onhebbelijk : beest
op iem. zijn, hem ruw behandelen ; gierig : ge
moet niet zoo best zijn.
BEESTACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een beest,
dierlijk : rich beestachtig gedragen, gemeen, zeer
ongebonden. BEESTACHTIGHEID, v. (...heden).
BEESTENBOEL, m. smerige boel, groote remmel ; buitengewoon lawaai ; ruwe troep.
BEESTENDOKTER, m. (-s), veearts • ...KOOPMAN, m. (Zuidn.) veekoopman ; v.
(Zuidafr.) kraal, bocht, omheining, stal voor het
vee ; ...MARKT, v. (-en), veemarkt.
BEESTENSPEL, o. (-len), tent waarin beesten,
inz. gedresseerde wilde beesten to zien zijn; ...STAL,
m. (-len), stal voor het vee; smeerboel;
STAND, o. verstand, instinct der dieren.
BEESTIAAL, o. vee; veestapel; recht op het
slachten, geslacht.
BEESTIG, bn. bw. (-er, -st), als een beest, dierlijk, laag; (gemeenz.) zeer : 't is beestig koud; —
beestig liegen, onbesehaanad en sterk liegen. BEESTIGHEID, v. (...heden), Zuidn.) domme streek.
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1. BEET, v. (beten), planten van het geslaoht
beta, inz. de suikerbiet of beetwartel en de kroot,
biet of bietekroot.
2. BEET, m. (beten), hap met de tanden eene
bete broods, een stuk brood; — iem. de beten uit den
mond rien, hem strak aanzien terwijl hij eet, inz.
uit wangunst; — (spr.) een beet van het hondje hebben, zotte, dwaze dingen doen, niet wel bij het
hoofd zijn; (visscherij) ik krijg maw gem beet,
de visschen willen bij mij niet aanbijten.
1. BEETEN, (beette, heeft gebeet), (leerl.) laten
uitbijten : de houden in run laten beeten
2. BEETEN, (beette, heeft en is gebeet), (Zuidn.)
(van vogels enz ) zich ergens neerzetten; op iets
beeten, er moeite op doen.
BEETHEBBEN, (had beet, heeft beetgehad),
vasthebben, gegrepen hebben (een voortvluohtige);
— (fig.) iem. bedriegen, foppen, bedotten; — jets
begrijpen, bevatten ; — hij heeft het geducht, leelijk
beet, hij is zwaar verkouden.
BEETJE, o. (-s), kleine hap: kleine hoeveelheid.
BEETKRIJGEN, (kreeg beet, heeft beetgekregen), tem. grijpen, in zijne macht krijgen; eene
verkoudheid, eene ziekte oploopen.
BEETNEMEN, (nam beet, heeft beetgenomen),
grijpen; — (fig.) bedriegen. bedotten.
BEETPAKKEN, (pakte beet, heeft beetgepakt),
aangrijpen, vastgrijpen, de hand aan iem. slaan.
BEETRAVE, ook BEETRAPE, v. (-n), (Zuidn.)
beet.
BEETSUIKER, v. beetwortelsuiker.
BEETWORTEL, m. (-en, -s), soort van mangelwortel, waaruit suiker gewonnen wordt, ook
suikerbiet geheeten; --STROOP, v.; —SPIRITUS, v.
BEETWORTELSUIKER, v. sulker uit beetwortelen bereid.
BEEWEG, m. (-en), (gew. en Zuidn.) bedevaart.
BEEWEGEN, (Zuidn.) ter beevaart gaan.
BEF, v. (-fen), strookje wit linnen of katoen,
dat de geestelijken en rechters in ambtsgewaad
under de kin dragen ; — (Zuidn.) groote, soherpe
kin; — (Zuidn.) snapster.
BEFAAMD, bn. bw. (-er, -st), bekend, vermaard.
BEFAA.MDHEID, v.
BEFANA, v. in Florence eene pop die den avond
veOr Driekoningen door de straten gedragen wordt;
geschenk op Driekoningen daar gegeven; zwart
spook waarmee men daar den kinderen vrees aanjaagt.
BEFLIJSTER, v. (-s), eene soort van lijster
(turdus torquatus) die nagenoeg êenkleurig zwart
is en eene breede witte vlek voor den loop heeft;
ook dominee geheeten.
BEFLOERSEN, (befloerste, heeft befloerst), met
een fibers bedekken; ook fig. •
BEG, m. (-s), heer: titel van sommige militaire
overheden in Arabische en Turksche staten; ook de
titel van den beheerscher van Tunis, bey.
BEGAAFD, bn. (-er, -st), bedeeld, toegerust
met ;
talentvol. BEGAAFDHEID, v. (...heden).
BEGAAID, bn. bevuild, smerig, modderig.
1. BEGAAN, (belting, heeft begaan), gaan op,
betreden : de straat begaan; — de began grond, de
natuurlijke oppervlakte van het terrein, zonder
eenige kunstmatige verhooging; (ook) dat gedeelte
van een gebouw dat met den beganen grond gelijk
is; — eene op zich zelf staande daad volvoeren, bedrijven, inz. eenig kwaad: dwaasheden begaan; —
iem. stil laten begaan, zijn gang laten gaan.
2. BEGAAN, bn. medelijdend.
BEGAANBAAR, bn. (van wegen, straten) begaan, betreden kunnende worden. BEGAANBAARHEID, v.
BEGAFFELEN, (begaffelde, heeft begaffeld), van
een gaffel voorzien;
doen, bedisselen.
BEGANKENIS, v. (-sen), (Zuidn.) toeloop;
begrafenis;
godsdienstige optooht (processie).
BEGAPEN, (begaapte, hecft begaapt), wijd
genoeg gapen om lets in den mond te krij Yen;
(fig.) iem. begapen, van alle kanten aangapen,
nieuwsgierig aankijken. BEGAPING, v. (-en).
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BEGAPER, m. (-s), BEGAAPSTER, v. (-s), die
gapende (iets of iem.) bekijkt.
BEGAVING, v. (-en), (gewest.) flauwte, stamen,
toevallen.
1. BEGEEREN, (begeerde, heeft begeerd), sterk
wenschen, verlangen.
2. BEGEEREN, o. wensch, wil, verlangen wet
is er van uw begeeren I wat verlangt gij
BEGEERIG, bn. (-er, -st), verlangend je meg
niet zoo begeerig zijn, zoo inhalig zijn. BEGEERIGHEID, v.
BEGEERLIJK, bn. bw. (-er, -st), waard begeerd
te worden; de begeerte opwekkend, verlokkend,
bekoorlijk; (Zuidn.) begeerig, gretig: zijne ringers
begeerlijk uitsteken; — (Zuidn.) hij is een begeerlijke
vent, hij heeft lange vingers, hij steelt. BEGEERLIJKHEID, v. (...heden), inhaligheid, hebzucht;
bekoorlijkheid.
BEGEERTE, v. (-n), een levendig verlangen naar
lets.
BEGEESTEREN, (Germ.) in geestdrift brengen.
BEGEESTERING, v. geestdrift.
BEGEKKEN, (begekte, heeft begekt), bespotten,
voor den gek houden.
BEGELD, bn. (Zuidn.) van geld voorzien, rijk; —
(spr.) hij is begeld gelijk eene koe besuikerd, hij
bezit niets.
BEGELEIDEN, (begeleidde, heeft begeleid), vergezellen; (mil.) escorteeren; (zeew.) convooieeren;
(muz.) accompagneeren. BEGELEIDING, v.
(-en), BEGELEIDEND, bn. met begeleidend schrijven.
BEGELEIDER, m. (-s), BEGELEIDSTER, v.
(-8), die vergezelt; (muz.) die acoompagneert.
BEGENADIGEN, (begenadigde, heeft begenadigd), iem. met bewijzen van genade begiftigen,
zegenen : de begenadigde zielen; amnestie verleenen. BEGENADIGING, v. (-en).
BEGEVEN, (begaf, heeft begeven), (ambten,
posten) aan iem. geven, toevertrouwen tine heeft
lien post te begeven 1 wie heeft het reoht van bewarning; — verlaten, in den steak laten: rijne vrienden begeven hem; — rich begeven, ergens heengaan; —
rich op de vlucht begeven, op de vlucht gaan; rich in
zich
het huwelijk begeven, in het huwelijk treden;
in gevaar begeven, er zich aan blootstellen; (zeet.)
die tros zal rich begeven, zal het niet houden; —
(Zuidn.) het ijs begaf order zijne voeten, was niet
stark genoeg, brak. BEGEVING,. v. (-en), het
sohenken, uitdeelen (van ambten).
BEGEVINGSRECHT, o. (-en), het recht ambten
te begeven.
BEGIEREN, (begierde, heeft begierd), het land
begi,eren, bemesten, door er gier op te brengen.
BEGIETEN, (begoot, heeft begoten).
BEGIFTIGEN, (begiftigde, heeft begiftigd), beschenken met. BEGIFTIGING, v. (-en),
BEGIFTIGER, m. (-s), BEGIFTIGSTER, v. (-s),
die (met iets) begiftigt, beschenkt.
BEGUN, v. (-en), zie BAGIJN enz.
BEGIFTIGDE, m. en v. (-n), die begiftigd
wordt.
BEGIN, o. aanvang ; een goed begin is het
halve werk, wat te voren flunk overdacht of
aangepakt is, vordert gemakkelijk; — dat is een
daarvan is het einde niet te
begin zonder
overzien; (ook) dat keert telkens terug.
BEGINNELING, m. en v. (-en), beginner, nieuweling : een beginneling in de kunst.
BEGINNEN, (begon, heeft en is begonnen), (gewoner dan) aanvangen.
BEGINNER, m. (-s), BEGINSTER, v. (-a), die
begint, aanvangt.
BEGINSEL, o. (-5, -en) ; de beginselen der
rekenkunde, algebra, eenvoudigste eigensehappen,
de grondslagen; oorsprong van lets, datgene
waarvan lets uitgaat, waarop het berust ; stelsel : het beginsel van bevelen en gehoorzamen dringt
diep in het staatsleven door; — stelling, overtuiging
waarnaar iem. handelt, inz. op het stuk van godsstaatkundienst, zedelijkheid en staatkunde ;
dige of godsdienstige meaning, overtuiging.
BEGINSELLOOS, bn. bw. zonder beginselen.
BEGINSELLOOSHEID, v.

BEGINSELVAST.
BEGINSELVAST, bn. bw. niet van zijne beginBolen afwijkende. BEGINSELVASTHEID, v.
BEGINSNELHEID, v. de &ginsnelheid van een
kanonskogel, de Finelheid waarmee hij het kanon
verlaat.
BEGLANZEN, (beglansde, heeft beglansd), (dicht.)
61anzend op iets schijnen ; (ook fig.).
BEGLAZEN, (beglaasde, heeft b eglaasd), van
glazers voorzien, ruiten inzetten. BEGLAZING, v.
BEGLUREN, (begluurde, heeft begluurd) bespieden.
BEGONIA, v. (-'s), een plantengeslacht waarvan vele soorten voorkomen die als sierplanten
hier gekweekt worden : men heeft bloem-, blad- en
bolbegonia's.
BEGOOCHELAAR, m. (-s), BEGOOCHELAARSTER, v. (-s).
BEGOOCHELEN, (begoochelde, heeft begoooheld), bedriegen, voor den gek houden; re isleiden, een rad voor oogen draaien. BEGOOCHELING, v. (-en)
BEGOOIEN, (begooide, heeft begooid); een afstand begooiem, zoover gooien ale die afstand bedraagt.
BEGRAAFPLAATS, v. (-en), plaats der begrafenis; kerkhof.
BEGRAASD bn. met gras bedekt.
BEGRAFENIS, v. (-sen), begraving van een iijk;
lijkplechtighedeu; — bedienaar der begrafenissen,
aanspreker; — personen die een lijk grafwaarts
brengen, lijkstaatsie.
BEGRAFENISBIDDER, m. (-8), iem. die ter
begrafenis bidt (verzoekt), de aanspreker; in sommige streken hjkbidcler, doodbidder, aanzegger,
(zwarte) kraal enz. geheeten; ...BUS, v. (-see),
...FONDS, o. (-en), fonds waaruit gelden verstrekt
worden tot bestrijding der begrafeniskosten van
hen die door het betalen eener contributie leden
van het fonds waren; ...MARL, 0.; ...ONDERNEMING, v. (-en), onderneming die zich voor
eene bepaalde som belast met de levering van
alles wat bij iemands overlijden en begrafenis
vereischt wordt; ...RECHT, o. (-en), recht, geheven voor het begraven.
BEGRAVEN, (begroef, heeft be graven), de buitendijksche gronden begraven, er graafwerk op verrichten, inz. van slooten voorzien; — ter aarde
bestellen : de overledene wordt morgen begraven;
laat dit nzt begraven zijn, (fig.) in vergetelheid
verborgen; — zich in, bid zijne boeken begraven, zich
met zijn geest er in verdieuen, altijd bij zijne
boeken zijn.
BEGRAZEN, (begraasde, heeft begraasd), grasanden laten afweiden.
BEGRENSD, bn. binnen grenzen besloten; — (fig.)
een begrensd verstand, beperkt. BEGRENSDHEID, v. (meest fig.) beperktheid.
BEGRENZEN, (begrensde, heeft begrensd), van
eene grens of grenzen voorzien; — iemands macht
begrenzen, beperken; een voorstel scherp begrengen, juist omlijnen. BEGRENZING, v. (-en),,
BEGRIJMELEN, (begrijmelde, heeft begrijmeld),
(Zuidn.) begrijmen : het is maar van een zwarten pot
dat men I begrijmeld wordt, men wordt nooit van
eene koets, maar altijd van eene vuilniskar, overreden.
BEGRIJMEN, (begromde, heeft begrijmd),
(Zuidn.) met pek, roet besmeren, bevuilen, bezoedelen.
BEGRIJPELIJK, bn. bw. (-er, -st), te begrijpen,
licht te begrijpen ; — verstaanbaar, kenbaar : ik
gal je mijn wil eene begrijpelijk maken; iem.
iets bearijpelijk maken, duidelijk, helder, klaar; —
bevattelijk, vlug van begrip.
BEGRIJPEN, (begreep, heeft begrepen), met het
eene som begrijpen, doorzien;
verstand vatten;
iem begrijpen, zijne bedoeling vatten, weten
waar hij heen wil, wet hem kunnen omgaan;
—deonkstzijrbegpn,
zijn er bijgerekend; bevatten, inhouden: vijf is zesmaal in
dertig begrepen; het niet op iem. begrepen hebben,
hem niet vertrouwen, tegen hem ingenomen zijn.
BEGRINDEN, (begrindde, heeft begrind), (ook
BEGRINTEN), met eene laag grind bedekken;
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een tuin begrinden, n. I. de, paden eraan. BEGRINDING, v.
BEGRIP, o. (-pen), het opvatten met het verstand, bevatting vlug, langzaam van begrip zijn,
vlug, langzaam iets begrijpen; — het begrip korai
met de jaren, het verstand; — de samenvatting van
een aantal kenmerken tot 66ne eenheid, algemeene
voorstelling : het begrip h o n d, zoogdier;
kort tiegrip der aardrijkskunde; beknopte handleiding; inz. een kort begrip der christelijke leer.
BEGRIPSLEER, v. (wijsb.) leer der voorstellingen en begrippen, logioa; ...VERWARRING, v.
(-en), verwarring van het eene begrip met het
andere; ...WOORD, o. (-en), in tegenst. met betrekkingswoord.
BEGROEID, bn. bezet (met gras, haar enz.).
BEGROEIEN, (begroeide, is begroeid), groeiende
bedekken ; (spr.) een rollende steen b;groeit Met,
blijven doet beklijven, wie fortuin wil maken,
moet niet telkens van betrekking enz. veranderen.
BEGROEIING, v. (-en).
BEGROESD, bn, de begroesde schorren van Zeeland, met eene groeze bedekt, begroeid.
BEGROETEN, (begroette, heeft begroet), groetende ontvangen : de vorst werd met gejuich begroet;
die woorden worden met applaus begroet, men betuigde
er zijne voile insternrning mee. BEGROETING,
v. (-en).
BEGROETINGSSCHOT, o. (-en), (Zuidn.) saluutschot.
BEGROMMELEN, (begrommelde, heeft begrommeld), (w. g.) vuilmaken; bekijven.
BEGROMMEN, (begromde, heeft begromd),
barsch beknorren; kleine kinderen beknorren.
BEGROMMING, v.
BEGROOTELIJK, bn. (gew.) dat is begrootelijk
geld, waarvoor men weinig heeft genoten, wat men
voor minder aangename zaken moet betalen.
BEGROOTEN, (begrootte, heeft begroot), 111W
opgeven hoe hoog waarschijnlijk de uitgaven zullen beloopen; (onkosten, eene ruimte, een afstand)
voorloopig berekenen ; — bij schatting bepalen ;
— (gew.) dat begroot mij te veel, dat komt mij to
duur uit; — dat begroot mij om hem, ik ben met
hem begaan.
BEGROOTING, v. (-en), voorloopige berekening
van een to maken werk; — de raming van de kosten
van een lands-, gemeentebestuur, wetsontwerp
waarbij de staatsuitgaven, en de middelen om
daarin to voorzien, jaarlijks worden vastgesteld.
BEGUNSTIGDE, m. en v (-n), hij of zij die begunstigd wordt of is; (verz.) aan wie(n) de nitkeering moet plaats hebben.
BEGUNSTIGEN, (begunstigde, heeft begunstigd),
gunst bewijzen aan, bevoordeelen : (fig.) prachtig weder begunstigde den tocht, was eraan gunstig; bevorderen, aankweeken (neigingen, handelwijzen).
BEGUNSTIGING, v. (-en), het voortrekken van
den een boven den ander; gunst; besoherming;
order begunstiging van mooi weer, begunstigd door.
BEGUNSTIGER, m. (-s), BEGUNSTIGSTER, v.
(-s), die begunstigt, gunst bewijst; beschermer, besohermster; — begunstiger der kunst, Maecenas.
BEHAAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), geschikt om
to behagen, welgevallig, aangenaam. BEHAAGLIJKHEID, v.
BEHAAGZIEK, bn. bw. (-er -st), vervuld met
eene overdreven begeerte om te behagen : een
beh,aagziek, ijdel meisie; ...ZUCHT, v. overdreven,
bijna ziekelijk verlangen om to behagen.
BEHAARD, bn. met haar begroeid, ruig; —
(plantk ) behaarde bladeren, bloembladen, zaden,
vruchten, met tune haartjes erop.
1. BEHAGEN, (behaagde, heeft behaagd), aangenaam zijn, bevallen; — gelieven behage het
den Hemel !
2. BEHAGEN, o. genoegen, welgevallen ; — hij
heeft er geen behagen in, hij heeft er geen plezier in,
hij wil het niet doen; neiging, zwakker dan Heide :
hij heeft in mij behagen.
BEHAKKEN, (behakte, heeft behakt), door
hakken bewerken; (metaal, hout of steen) ten
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rawste den verlangden vorm geven door midde 1
van beitel, bijl of dissel.
BEHALEN, (behaalde, heeft behaald), door
inspanning verkrijgen : den prijs, de overwinning
behalen; een hoog cijfer, rangnummer, veel punten
behalen; — (w. g.) betrekken, wikkelen (in eene
zaak). BEHALING, v. het behalen; verwerving.
BEHALVE, voegw. (beperkend, uitsluitend)
uitgezonderd, uitgenomen (dat) ; —
voorz. benevens ; met uitzondering van.
BEHANDELEN, (behandelde, heeft behandeld),
door de handen laten gaan, met de handen bewerken : die boter is niet goed behandeld; iem. met minachting behandelen, bejegenen; zijne andergeschikten
goed behandelen; — een anderwerp behandelen, het
in een gepasten vorm bespreken of beschrijven ;
— zich bezighouden met : eene kwestie behandelen;
— eene zaak voor de rechtbank behandelen, berechten, (ook) die verdedigen; — een patient behandelen, dien als geneesheer onderzoeken, waarnemen, hem voorschrijven wat hij doen moet om
beter to worden.
BEHANDELING, v. (-en),• het hanteeren van
ets : fijn porselein breekt bij de minste ruwe
behandeling; — het behandelen : in behandeling
nemen (een wetsontwerp, eene les); — order behandeling van Dr. R. zijn, dien als geneesheer hebben;
bejegening : is dat eene behandeling I
—(fig.)
BEHANG, o. behangselpapier.
BEHANGDOEK, o. grof geweven stof, op kleinen
afstand der muren gespannen, waarop het behangsel geplakt wordt.
BEHANGEN, (behing, heeft behangen), opstaande
voorwerpen bedekken met . . .; (muren) met
papier beplakken, met tapijtwerk overdekken; —
zij was rondom met good behangen, bespottelijk met
gouden versierselen opgetooid.
BEHANGER, m. (-s), iem. die kamers behangt.
BEHANGERIJ, v. de zaak, de werkplaats van een
behanger.
BEHANGERSBIJ, v. (-en), een bijengeslaoht
(megachile) dat uit bladeren ronde of eironde
stukken snijdt om daarmede holten in den grond,
in bout of in muren, te bekleeden, waarin dan het
wijfje een eitje legt met wat stuifmeel en honing.
BEHANGSEL, o. (-s), (Zuidn.) wat aan wanden,
deuren, ledekanten enz. tot versiering of tot beschutting wordt opgehangen; — bekleedsel van
papier of leder op de wanden van vertrekken.
BEHANGSELPAPIER, o. (-en), (gew. en Zuidn.
ook BEHANGPAPIER).
BEHAREN, (behaalde, heeft behaard), strijkstokken beharen, van haar voorzien.
BEHARTIGEN, (behartigde, heeft behartigd),
ter harte nemen, verzorgen, zorgen voor : iemands
geluk, welzijn, belangen behartigen. BEHARTIGING, v.
BEHARTIGENSWAARDIG, bn. (-er, -st, (ook)
meer en meest-), behartigenswaardige woorden, daden, voorbeelden, waard ter harte genomen te
worden.
BEHEER, o. bestuur en toezicht : het beheer
over iets voeren; — bewindvoering, inz. administrate van geld en goed, eene nalatensohap; —
raad van beheer, bestuur.
BEHEERDER, m. (-s), bewindvoerder, iem. die
bestuurt, administreert.
BEHEEREN, (beheerde, heeft beheerd), eene erfenis, geld, goederen beheeren, het bewind hebben over,
besturen, administreeren. BEHEERING, v. (-en).
BEHEERSCHEN, (beheersohte, heeft beheersoht),
regeeren over ; — iem. beheerschen, zedelijk in bedwang hebben, (ook) invloed op zijne meeningen
en daden hebben ; — eene klasse beheerschen,
daarin op gemakkelijke wijze orde hebben ;
meester zijn van den toe—dentosabhrc,
stand, er grooten invloed op uitoefenen; — zijne
stof beheerschen, weten wat men geven mag en verzwijgen moet, nauwkeurig weten wat hoofd- en
bijzaken zijn.
BEHEERSCHER, m. (-s), meester, heer; vorst :
de beheerscher alter Russen. BEHEERSCHERES,
V. (-sen). BEHEERSCHING, v. (-en), het beheer-

BEHOUDEN.
schen, regeeren; (fig.) het bedwingen, vgl. zelfbeheersching.
BEHEINEN, (beheinde, heeft beheind), van eene
heining voorzien. BEHEINING, v. (-en).
BEHEKSEN, (behekste, heeft behekst), betooveren. BEHEKSING, v. (-en).
BEHELP, o. (gew.) behulp; — zijn behelp hebben, het strikt noodige hebben.
BEHELPEN (ZICH), (behielp zich, heeft zioh
beholpen), het met iets stellen, doen, dat minder is dan men wel zou wensohen; — karig moeten leven : hij meet rich behelpen.
BEHELZEN, (behelsde, heeft behelsd), (meest
in den 3den persoon) de brief behelst, dat..., bevat
in hoofdzaak het volgende.
BEHEMOT, (ook BEHEMOTH) m. (-s), (H.
S.) naam van een reusaohtig dier waarvan in Job
XL : 10-19 gesproken wordt; (bij uitbr.) een grout
en sterk viervoetig dier.
BEHENDIG, (in Zuidn. ook BENDIG) bn. bw.
(-er, -st), vlug, sohrander, handig, bij de hand; —
listig, gevat; op gesohikte wijze; — vlug, knap handig; — hij wist het mechaniek weer behendig in
elkaar te zetten, bedreven, vlug en goed. listig,
slim. BEHENDIGHEID, v. bedrevenheid; vlugheid : met eene zekere behendigheid iets doen; —,
(...heden), behendige daad.
BEHENNOOT, BENNOOT, v. (...noten), de
olierijke vrucht van den behennoteboom in Azle
enz., in grootte aan de hazelnoot gelijk.
BEHENOLIE, v. vette, niet opdrogende olie
uit de 0. en W. I. behennoten geperst.
BEHEPT, bn. lijdende aan een zedelijk gebrek,
niet vrij, niet los daarvan.
BEHOEDEN, (behoedde, heeft behoed), in aoht
nemen ; — God behoede onto kinderen, voor ongelukken bewaren.
BEHOEDZAAM, bn. bw. (...tamer, -st), ziohzelf
of anderen voor schade wetende to behoeden,
omzichtig. BEHOEDZAAMHEID, v.
BEHOEF, o. ten behoove van, ten dienste, ten
bate van.
BEHOEFTE, v. (-n), gebrek aan 't noodige, nooddruft ; — in eigen behoefte voorzien, onderhoud; —
schrijf- en teekenbehoeften, wat men noodig heeft
om to schrijven, to teekenen
BEHOEFTIG, bn. en bw. (-er, -st), zich niet van
het noodige kunnen voorzien, zeer arm; — armoedig : in behoeftige omstandigheden. BEHOEFTIGHEID, v. armoede.
BEHOEDEN, (behoorde, heeft behoefd), (in de
spreektaal vaak : HOEVEN), noodig hebben ;
— moeten : gij behoeft dat niet weder over te vertellen; — noodig zijn : het behoeft niet.
1. BEHOOREN, (behoorde, heeft behoord),(in
spreektaal vaak : HOOREN), het eigendom zijn
van. toebehooren : die pen behoort mij; — toekomen : aan hem behoort het re,cht van benoeming; —
die twin behoort erbij, maakt er een onderdeel van
uit; — het behoort tot de zeldzaamheden, het komt
zelden voor; — (fig.) passen, betamen : dat behoort zoo.
2. BEHOOREN, o. ieder zijn behooren, zijn besoheiden deel, wat hem toekomt; — naar behooren,
zooals het past, naar eisoh.
BEHOORLIJK, bn. bw. (-er, -st), zooals het beboort, betameltk. BEHOORLIJKHEID, v. gepastheid.
BEHOUD, o. het in stand houden of het in stand
blijven van iets ; (nat.) wet van het behoud van
arbeidsvermogen, wet die leert dat goon arbeidsvermogen kan worden vernietigd of uit nets ontstaan; — mannen van het behoud, oonservatieven.
1. BEHOUDEN, (behield, heeft behouden), (in
spreektaal vaak : HOUDEN), houden, niet van
zich • verwijderen ; — het veld behoeden, zich niet
uit het veld laten slaan, meester blijven; — de
overhand behouden, de bans blijven; — behoud dat
voor u, vertel het niet over; (ook) goof er niemand
lets van. BEHOUDING, v.
2. BEHOUDEN, bn. zeker, veilig; onbesohadigd ;
gespaard, ongedeerd; (ook) in het leven; — (fig.)
in behouden haven zijn, in veiligheid zijn.

BEHOUDEND.
BEHOUDEND, bn. hij behoort tot de behoudende
partij, hij behoort tot de conservatieven.
BEHOUDENIS, v. redding; zaligheid; — de
Spiegel onzer behoudenis, (titel van een der oudste
gedrukte werken); Behoudenis der Kranken (in de
Litanie), Onze Lieve Vrouwe.
BEHOUDENS, voorz. met behoud van, zonder
te kort to doen aan.
BEHOUDER,
(-s), redder; (ook) man van het
behoud. BEHOUDSTER, v. (-s).
BEHOUDSMAN, m. (...lieden), man van 't behoud, conservatief.
BEHOUDZUCHT, v. conservatisme.
BEHOUWEN, (behieuw, heeft behouwen), (een
steen enz.) door houwen tot het gebruik gesohikt
waken. BEHOUWING, v.
BEHUILD, bn. met duidelijke sporen van tranen, dat men gehuild heeft : een behuisd gezicht.
BEHUISD, bn. goed, ruim behuisd zijn, wonende
in een goed, ruim huis.
BEHUIZING, v. (-en), wooing.
BEHULP, o. help, bijstand.
BEHULPELIJK, bn. bw. gebrekkig, arnazalig,
onbeholpen, huip noodig hebbende.
BEHULPZAAM, bn. (...zamer, -st), hulpvaardig;
gedienstig. BEHULPZAAMHEID, v.
BEHUWD, bn. door huwelijk verwant.
BEHUWDBROEDER, m. (-s), aangehuwde broeder, zwager; ...DOCHTER,
(-13), schoondochter; ...MOEDER, v. (-s), schoonmoeder; ...00M,
m. (-s): ...TANTE, v. (-s); ...VADER, m. (-s),
sohoonvader; ...GOON, m. (...zonen, -s), schoonzoon; ...ZUSTER, v. (-s), schoonzuster.
BEHUWELIJKEN, (behuwelijkte, heeft behuwe.:
lijkt), door huwelijk verkrijgen.
BEHUWEN, (behuwde, heeft behuwd), (een vermogen) zich door huwen verwerven, betrouwen.
1. BEI, v. (-en), bes of bete.
2. BEI, BEY, m. (-s), titel der Barbarijsche vorsten: de bei van Tunis. Zie BEG.
BEIAARD, m. (-s), klokkenspel, carillon; muziekwerktuig : standaard met' belletjes of klokjes.
BEIAARDEN, (beiaardde, heeft gebeiaard), de
klokjes van den beiaard doen klingelen.
BEIAARDER, m. (-s), hij die het klokkenspel bespeelt ; beiaarddrager.
BEIDE, bijvoeg. gebruikt hoofdtelw. : het tweetal, de een en de andere : beide personen ken ik;
(zelfst. gebruikt) beide (voor zaken) en beiden
(voor personen).
BEIDEGAAR, (gew.) beide to zamen, beide.
BEIDEN, (beidde, heeft gebeid), (deftiger dan)
waohten; toeven.
BEIDERHANDE, ...LEI, bn. van twee soorten.
BEIDERZIJDS, bw. van weerskanten.
BEIER, v. (-s), (gew.) bes, zoowel kruisbes, als
aalbes; (Zuidn.) de beiers van een rozenhoedje, de
kralen van een rozenkrans.
BEIERAAR, m. (-s), klokkenspeler; beiaarddrager.
BEIERD, m. (-s), baaierd; (gew.) gelagkamer.
BEIEREN, (beierde, heeft gebeierd), loshangen,
slingeren; zwaaien; den beiaard doen klinken; het
klavier van een klokkenspel of carillon met gehandschoende hand bespelen. BEIERING, v.
BEIERSCH, o. aliersch bier.
1. BEIGE, bn. grijsachtig bruin.
2. BEIGE, o. eene dunne wollen stof van beiges
-kleur.
BEIGNET, v. (-s), licht gebak waarin stukjes,
schijfjes appel zijn; —KRAAM, v. (...kramen).
BEIJVERAAR, m. (-a). BEIJVERAARSTER,
v. (-s).
BEIJVEREN (ZICH), (beijverde zich, heeft zich
beijverd), zich bevlijtigen; zijn best doen. BEIJVERING, v.
BEINVLOEDEN, (beinvloedde, heeft beinvloed),
invloed hebben op : zich niet later beinvloeden,
zelfstandig to werk gaan.
BEIRAM, ook BAIRAM, o. godsdienstig feest
der Turken na afloop van de vasten,
BEITEL, m. (-s), stalen of verstaald gereedschan,
aan one zijde soherp en aan de andere in eene
spijkervormige punt (arencl) uitloopende die in een
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houten heft wordt bevestigd, van verschillenden
vorm en verschillende grootte, en dienende om hout,
metaal, steen. enz. to behakken.
BEITELAAK, v. (...aken), soort van vaartuig.
BEITELAAR,
(-s), die beitelt, ciseleur.
BEITELEGGE, v. (-n). kruimelaar (landbouwgereedschap).
BEITELEN, (beitelde, heeft gebeiteld), met den
beitel afbeelden ; (ook fig ).
BEITELKUNST, v. de kunst van het beitelen,
beeldhouwkunst.
BEITELRIJS, o. (gew.) spaanders, gevallen bid
het kappen van boomen.
BEITELVISCH, m. (...visschen), eene kleine
familie van visschen met beitelvormige tanden.
BEITELWERK, o. (-en), gebeiteld werk.
BEITS, o. (-en), waterige kleurstof om hout to
kleuren.
BEITSEN, (beitste, heeft gebeitst), het kleuren
van hout met beits. BEITSING, v.
BEJAARD, bn. (-er, -st), in jaren gevorderd,
lang niet jong moor: een bejaard man; — lang gelegen
hebbende. BEJAARDHEID, v.
BEJAEN, (bejade, heeft bejaad), (gew.) bowstigen (met ja).
BEJAG, o. het ijverig streven (naar) : op iets bejag
maken; — (w. g.) streven, doel : dat is mijn bejag niet.
BEJAGEN, (bejoeg of bejaagde, heeft bejaagd),
(een veld) jagende afloopen; — zijn best doen iets
te verwerven, streven naar; — bemachtigen, verkrijgen : lof, gewin bejagen. BEJAGER, m. (-s).
BEJAGING, v. (-en).
BEJAMMEREN, (bejammerde, heeft bejamnaerd),
jammeren over : zijn lot bejammeren; lets jammer
vinden; iets is te bejammeren, to betreuren. BEJAMMERING, v.
BEJEGENEN, (bejegende, heeft bejegend), zich
op eene bepaalde wijze jegens iem. of iets gedragen,
iem. of iets op eene bepaalde wijze behandelen ;
ontmoeten; overkomen, gebeuren : wat is hem bejegend I BEJEGENING, v. (-en).
BEJO, m. (-'s), (Ind.) zie BEO.
1. BEK, m. (-ken), snavel (van vogels); mond,
muil (van dieren); (spr.) een gegeven paard meet
men niet in den bek zien, men moot geene aanmerkingen waken op een ontvangen geschenk; —
wat met een bek wordt vergeleken bek eener
Boot; bek eener pen; bek van een haak, ijzeren punt;
van eene bankschroef, waartusschen het
—debk
voorwerp vastgezet wordt; —de bek van, eene schaaf,
waarin de beitel wordt bevestigd. BEKJE, o. zie
aldaar.
2. BEK, m. (-ken), (Ind.) inlandsche wijkmeester.
1. BEKAAID, bn. bekaaide visch, visch, die flood
en min of meer bedorven is; — bekaaid schip, door
de hitte in de naden gebarsten.
2. BEKAAID, bn. bw. (-er, -st), beschaamd,
verlegen, vernederd ; teleurgesteld ; — bekaaid uitkomen, bedrogen; — (gew.) verkeerd; — (Zuidn.)
dronken: bekaaid thuiskomen.
BEKADEN, (bekaadde, heeft bekaad), (een polder)
van kaden voorzien, met kaden omringen; —
BEKADING, v. (-en).
BEK-AF, bn. bw. bek-af zijn, door en door vermoeid zijn.
BEKALKEN, (bekalkte, heeft bekalkt), met kalk
bestrijken. BEKALKING, v.
BEKALLEN, (bekalde, heeft bekald), (gew.)
bepraten, bespreken; belasteren, bebabbelen.
BEKAMEN, (het bekaamde, is bekaamd), (van
wijn, bier of azijn) met kaam of kaamsel bedekt
worden. BEKAMING, v.
BEKAMPEN, (bekampte, heeft bekampt), bestrljden. BEKAMPING, v. (-en).
BEKANEN, (het bekaande, is bekaamd), bekamen.
BEKANING, v.
1. BEKAPPEN, (bekapte, heeft bekapt), een
gebouw bekappen, eene kap of dak erop maken.
BEKAPPING, v. (-en). het bekappen; kap.
2. BEKAPPEN, (bekapte, heeft bekapt), (tuinb.)
boomen bekappen, toppen, de kruin afnemen; (ook)
gevelde boomstammen met den bijl vierkant maken
beslaan; takken afhakken; snoeien.
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BEKEERDE, m. en v. (-n), die bekeerd is; die
van meening veranderd is. BEKEERDER, m. (-s);
BEKEERSTER, v. (-s), die bekeert.
BEKEEREN, (bekeerde, heeft bekeerd), overhalen .
van het kwade tot het goede; inz. bewegen tot
aanneming van den christelijken godsdienst; —
iem. bewegen tot een anderen godsdienst over to
gaan, (ook) eene andere partij te kiezen; — zich
bekeeren, overgaan tot ; (ook) tot inkeer komen;
(ook) een beter leven gaan leiden. BEKEERING,
v. (-en).
BEKEERINGSIJVER, m.; ...WERK, o.;
...ZUCHT, v.
BEKEERLING, m. en v. (-en), die overgegaan is
tot een anderen godsdienst, tot eene andere partij
enz. BEKEERLINGE, v. (-n), zij die bekeerd is.
BEKEEUWEN, (bekeeuwde, heeft bekeeuwd), (in
de volkstaal) in flauwte vallen, bezwijmen : het is
bier om te bekeeuwen, zeer benauwd; bijna stikken,
het zeer benauwd hebben.
BEKEL, m. (-s), (Ind.) dorpshoofd, loerah.
BEKEND, bn. (-er, -st), gekend wordende,
openbaar ; — naar den bekenden weg vragen,
vragen naar iets, dat men weet; — bekend zijn als
de bonte hond, overal ongunstig bekend staan.
BEKENDHEID, v. het bekend zijn; — het is van
algemeene bekendheid, men weet het overal.
BEKENDE, m. en v. (-n), dat is een oude bekende,
een oude kennis.
BEKENDMAKEN, (maakte bekend, heeft bekendgemaakt), openbaarmaken; doen weten; aan- of
afkondigen; — rich bekendmaken als de schrijver
van, zijn naamopgeven. BEKENDMAKING,v. (-en).
BEKENDSTAAN, (stood bekend, heeft bekendgestaan), voor iets doorgaan : als een oprecht man
bekendstaan.
BEKENDSTELLEN, (stelde bekend, heeft bekendgesteld), (Ind.) bekendmaken.
BEKENDWORDING, v. het bekend worden.
BEKENNEN, (bekende, heeft bekend), bespeuren;
(kaartsp.) kleur bekennen, eene kaart van dezelfde
kleur spelen als degeen die het eerst gespeeld heeft;
(ook fig.) voor zijne meening uitkomen; — (germ.)
rich tot een geloof bekennen, een geloof belijden,
erkennen er toe to behooren; — ik met, wil wet
bekennen, toegeven, inz. voor den rechter belijden,
dat men zioh aan het een of ander heeft schuldig
gemaakt. BEKENNER, m. (-s), die iets bekent ;
(germ.) belljder van een godsdienst. BEKENNING,
v. (-en). BEKENSTER, v. (-8).
BEKENTENIS, v. (-sen), erkenning van eene
door ons gepleegde handeling, (wat men Hever niet
zou erkend hebben), inz. voor den strafrechter.
BEKER, m. (-s), drinkgereedschap, den vorm
van een afgeknotten kegel hebbende, van metaal,
bout of glas, soma wel van goud of zilver : een
beker wijn; van den beker houden, veel drinken; —
ieder voorwerp dat in vorm met een drinkbeker
overeenkomt : een beker met sigaren; goochelbeker;
— (plantk.) bladaohtig orgaan van de bekerplant
enz. Bekertje, o. (-s).
BEKERCELLEN, v. m y. (dierk.) bekervormige
lichaampjes in de opperhuid der landslakken, die
het bekende slijm afscheiden.
BEKERCELPOLIEPEN, v. my. (dierk.) eene
soort van oelpoliepen, waarvan de doorschijnende,
perktunentachtige cellen den vorm van eene omgekeerde fiesoh of beker hebben.
BEKERGLAS, o. (...glazen), bekervormig glas.
BEKERMOS, o. (-sen), een plantengeslaoht
(cladonia) uit de famine der korstmossen; hiertoe
behooren het gewone bekermos (c. pyxidata) en het
rendiermos (c. rangiferina).
BEKERPADDENSTOEL, m. (-en), bekerzwam.
BEKERPLANT, v. (-en), de Australische bekerplant, waarvan sommige bladeren bekervormig zijn
omgevouwen; — de Oostindische bekerplant (nepenthes destillatoria), de bladeren dezer plant zijn
aan• den top tot urnen omgevormd, die met een
vochtgevuld zijn dat verterend werkt op dierlijke
weefsels.
BEKERVRUCHT, v. (-en), eene inheemsche
klimmende tot de Sitenaceen behoorende plant.
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BEKERZWAM, v. beker- of klokvormge paddensteel, tot de groep der schijfdragencle zwammen
(discomyceten), behoorende; — judasoor (uitwas aan
den vlierboom).
BEKEUREN, (bekeerde, heeft bekeurd), iem.
bekeuren, eene wetsovertreding oonstateeren (door
een politiebeambte), inz. tegen iem. proces-verbaal
opmaken wegens wetsovertreding. BEKEURING,
v. (-en).
BEKF'LUIT, v. (-en), (muz.) houten blaasinstrument met een mondstuk; (Zuidn.) klarinet; —
(Zuidn.) soheldnaam voor eene lange, magere,
onnoozele vrouw.
BEKIJK, o. het bekijken : veel bekijks hebben,
het voorwerp der algemeene nieuwsgieligheid zijn.
BEKIJKEN, (bekeek, heeft bekeken), bezichtigen,
met aandacht bezien; — (fig.) iets uit een ander
oogpunt bekijken, bezien.
BEKIJVEN, (bekpef, heeft bekeven), tegen ;ern.
uitvaren, iem. met harde woorden. bejegenen. BEKIJVING, v. (-en).
BEKJE, o. (-s), kleine bek of mond; — (iron.)
van iem. die een grooten mond heeft : wat eery
bekje is dat ! — een aardig bekje, gezichtje, meisje..
1. BEKKEN, o. (-s), wijde, ondiepe kom, bestemd
om vocht to bevatten : doopbekken, scheerbekken; —
bekken van een omroeper, koperen plat bord waarop
hij slaat, alvorens de bekendmaking to doen; —
(muz.) twee concave koperen schijven, zij wercleil
strijkelings tegen elkaar geslagen; — (ontl.) het
heiligbeen en de beide heupbeenderen, (ook) de
holte daardoor ingesloten; — (ontl.) de holte van
het onderlijf. Bekkentje, a. (-s.).
2. BEKKEN, (bekte, heeft gebekt), met bekken
uitsnijden; — (zeew.) te veel op den wind liggen,
loefgierig zijn.
BEKKENEEL, o. (-en), hersenpan.
BEKKENEELBERG, m. (H. S.) berg Calvarie.
BEKKENIST, m. (-en), (muz.) bekkenslager.
BEKKENSLAG, m. het slaan op een bekken, om
iets bekend te maker'.
BEKKENSLAGER, m. (-s), de muzikant die op
de bekkens slaat; — (gew.) omroeper.
BEKKESNIJDEN, (alleen in de onbepaalde wijs),
elkander met messen in het gezicht snijden (bij
eene vechtpartij).
BEKKESNIJDER, m. (-s).
BEKLAAGDE, m. en v. (-n), besohuldigde; vgl.
beklagen.
BEKLAAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), te beklagen.
BEKLAAGLIJKHEID, v. deerniswaardige toestand.
BEKLADDEN, (bekiadde, heeft bekiad), bevlekken ; — (fig.) iemands eer beklacklen, hem belasteren. BEKLA.D DING, v. (-en).
BEKLADDER, m. (-s), BEKLADSTER, v. (-s),
die bekladt, beylekt; — (fig.) kwaadspreker, kwaadspreekster.
BEKLADDEREN (ZICH), (bekladderde zioh,
heeft zich bekladderd), (w. g.) zich bedrinken.
BEKLAG, o. klaoht ;— in beklag staan, zijn, beklaagd worden; — (spr.) die in bektag is, heeft geen
gebrek, die hun nood luide klagen, hebben het zoo
kwaad niet.
BEKLAGBOEK, o. (-en), (spr.) hij slaat in he
beklagboek, men heeft veel medelijden met hem.
BEKLAGEN, (beklaagde, heeft beklaagd), iem.
beklagen, zijn medelijden met iem. uiten; — iets
beklagen, treuren over; — hij zal het zich niet beklagen, hij zal er voldoening van hebben; — zich
beklagen over iem. of iets, zijne klachten indienen,
uiten over; — (gew.) beschuldigen, aanklagen. BEKLAGING, v. (-en), klacht.
BEKLAGENSWAARD, BEKLAGENSWAARDIG, bn. bw. (-er, -st).
BEKLAMPEN, (beklampte, heeft beklampt),
houtwerk voorzien van kiampen; — muren voorzien
van eene dunne laag metselwerk.
BEKLAMPING, v. (-en), eene nieuwe bekleeding,
tegen oud muurwerk aangebracht, waartoe men
in dit laatste doorgaans kassen breekt.
BEKLANT, bn. (-er, -st), in het bezit van
klanten.
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BEKLANTEN, (beklantte, heeft beklant),'Manten
aanbrengen. BEKLANTING, v.
BEKLAPPEN, (beklapte, heeft beklapt), (gew.)
verklikken. BEKLAPPING, v.
BEKLAUTEREN, (beklauterde, heeft beklauterd), met moeite beklimmen. BEKLAUTERING,
v. (-en).
BEKLEEDEN, (bekleedde, heeft bekleed), met
kleederen, met kleeden . omhangen; besohieten,
bedekken (met hout, lood, marmer enz.); — stoomketels bekleeden, overdekken met slechte warrotegeleidende stoffen; — eene learner bekleeden, behangen; — stoelen bekleeden, van kussens voorzien; —
(fig.) een ambt bekleeden, waarnemen; een leersteel, een professoraat bekleeden, professor zijn.
BEKLEEDER, m. (-s), BEKLEEDSTER, v. (-s),
die bekleedt, versiert; stoffeerder; (fig.) die vervult
(een ambt).
BEKLEEDING, v. (-en), bedekking; bekleedsel;
vervulling.
BEKLEEDINGSGROND, m. grond om het talud
van spoorwegen enz. te bekleeden.
BEKLEEDSEL, o. (-s), datgene waarmede jets
bekleed is.
BEKLEMBRIEF, m. (...ven), akte van eene
beklemde pacht.
BEKLEMD, bn. bezet, gedrongen; — het is mij
zoo beklemd om het hart, benauwd, beangst; —
(recht.) beklemde meier, iem. die eene bouwhoeve
of een stuk land voor eene onveranderlijke onopzegbare jaarlijksche som in pacht heeft; — (heelk.)
beklemde breuk, zie BREUK (ook fig.). BEKLEMDREID, v. (...heden), drukkiug; benauwdheid.
BEKLEMMEN, (beklemde, heeft beklemd), bezetten; dringen; persen; (reeht.) onder onveranderlijke, onopzegbare pacht brengen
BEKLEMMING, v. (-en), de daad van beklemmen;
beklemdheid; — (landb ) eeuwige beklemming,
eeuwige erfpacht.
BEKLEMRECHT, o. recht om landerijen aan een
ander toebehoorende, altijddurend en erftlijk te
gebruiken, onder verplichting tot betaling eener
vaste en onveranderlijke huursom, van lasten en
belastingen en van geldsommen in geval van overgang van het recht.
BEKLEMRECHTELIJK, bw. den beklemrechtelijken eigendom koopen, verkoopen, het beklemrecht
op zeker stuk rrond.
BEKLEMTONEN, (beklemtoonde, heeft beklemtoond), den klemtoon leggen op, accentueeren;
(ook fig.).
BEKLINKEN, (beklijfde, heeft beklijfd), van
langen duur zijn, goed onthouden worden; — (spr.)
doet beklijven; onrechtvaardig goed beklijft
niet • — blijven Been voetstap die beklijft. BEKLIJVING, v.
BEKLIMMEN, (beklom, heeft beklommen), (een
muur, wal enz.) door to klimmen komen op; —
den troop beklimmen, de regeering aanvaarden.
BEKLIMMING, v. (-en).
BEKLINKEN, (beklonk, heeft beklonken), vastidinken ; (ook fig.) vast afspreken, beslissen.
BEKLONKEN, bn. (gew.) afgevallen of mager
geworden : hij niet er erg beklonken uit.
BEKLOPPEN, (beklopte, heeft beknopt), (mijnw.)
de steenlagen bekloppen, erop kloppen om er de
hoedanigheid van te leeren kennen; — (ook) door
kloppen onderzoek doen naar de gesteidheid van
de inwendige organen.
BEKLUISD, bn. boogsgewijze bemetseld een
bekluisde kelder.
BEKLUIZEN, (bekluisde, heeft bekluisd), met
kluizen, boogsgewijze bemetselen.
BEKNABBELEN, (beknabbelde, heeft beknabbeld), beknagen. BEKNABBELING, v.
BEKNAGEN, (beknaagde, heeft beknaagd), aan
iets knagen, inz. van muizen gezegd. BEKNAGING, v.
BEKNAUWEN, (beknauwde, heeft beknauwd),
op iets knauwen, knabbelen; beknagen. BEKNAUWING, v.
BEKNELD, bn. gedrongen; vastgekneld; (fig.)
benauwd
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BEKNELLEN, (beknelde, heeft bekneld), vastknellen; iemands vrijheid belemmeren; benauwen, beangstigen. BEKNELLING, v. (-en).
BEKNIBBELEN, (beknibbelde, heeft beknibbeld),
iemands lof beknibbelen, daarop afdingen, daaraan
tornen; — het loon beknibbelen, nauw dingen,
afpingelen; nauwkeurig onderzoeken, muggeziften. BEKNIBBELING, v. (-en).
BEKNIJPEN tbekneep, heeft beknepen), knijpend
omvatten; — iem. beknijpen, hem zijn loon beknibbelen. BEKNIJPING, v.
BEKNOPT, bn. bw. (-er, -st), kort samengevat :
een beknopt overzicht; zich beknopt uitdruki en; —
een beknopte bijzin, een zinsdeel (naamwoordelijke
vorm van het werkwoord) dat de waarde heeft
van een bijzin, ook minder juist verkorte zip genoemd; — nauw, bekrompen : een beknopt keukentje.
BEKNOPTELIJK, bw. BEKNOPTHEID, v.
BEKNORREN, (beknorde, heeft beknord) op
knorrigen toon berispen, vooral kinderen en dienstbodeu. BEKNORRING, v. (-en).
BEKOCHT, bn. bekocht zijn, to duur, to Bleat gekocht hebben; ik ben eraan bekocht, ik heb het
te duur betaald, (ook) ik kan het niet gebrniken.
BEKOELEN, (bekoelde, heeft en is bekoeld), koel
maken; koel worden : het weder bekoelt; men mod
dat eerst laten bekoelen; — (fig.) de vriendschap
tusschen hen is geheel bekoeld, verminderd, verdwenen. BEKOELING, v. (-en); (ook fig.).
BEKOKEN, (bekookte, heeft bekookt), voor
iemand koken, voor zijn middageten zorgen; (fig.)
dat is niet bekookt, niet goed voorbereid, niet rijpelijk
overwogen, zie ONBEKOOKT. BEKOKING, v.
BEKOMEN, (bekwam, heeft en is bekomen), ontvangen : een prtjs bekomen; — to verkrijgen, te
koop zijn : alle boeken voor de H. B. school alhier
te bekomen; — eene goede of slechte uitwerking
hebben : die wijn is mij nid goed bekomen; — weder
bijkomen, herleven, tot zich zeif komen, inz. van
eene ftauwte, van den schrik bekomen : die bloemen
zijn good bekomen; laat de paarden eerst sat be komen, nitblazen, uitrusten. BEKOYIING, v.
BEKOMMERD, bn. ongerust, bezorgd: BEKOMMERDHEID, v.
BEKOMMEREN, (bekommerde, heeft bekommeld), ongeinst, angstig maken; kommer veroorzaken, bezorgd maken. BEKOMME RING, v. (-en).
BEKOMMERN IS, v. (-sen), (minder gewoon
dan) bekommering.
BEKOMST, v. verzadiging : zijne bekomst hebben, niet meer verlangen; bij die kloppartij heeft
h4j zijne bekomst gehad, er duchtig van langs gehad.
BEKONKELAAR, m. (-s). BEKONKELAARSTER, v. (-s).
BEKONKELEN, (bekonkelde, heeft bekonkeld),
door konkelarij tot stand brengen (eene zaak, eene
overeenkomst); — iem. bekonkelen, bebabbelen,
belasteren. BEKONKELING, v.
BEKOOPEN, (bekocht, heeft bekocht), betalen
omkoopen ; iets met den dood bekoopen, daardoor
het leven verliezen.
BEKOORLI bn. bw. (-er. -st), door groote
aantrekkelijkheid, schoonheid een aangenamen
indruk makende : een bekoorlijke streek, landschap;
van eene innemende schoonheid een bekoorlijk
meisje, kopje. BEKOORLIJKHEID, v. (...heden).
BEKOREN, (bekoorde, heeft bekoord), door
groote aantrekkelijkheid een sterken invloed oefenen op : dat bekoort mij niet; in verzoeking brengen, verlokken tot zonde, inz. in de R.-K.-kerk.
BEKORING, v. (-en), betoovering.
BEKORTEN, (bekortte, heeft bekort), (een voorwerp, eene verhandeling, een weg) korter maken.
BEKORTING, v. (-en).
BEKOSTIGEN, (bekostigde, heeft bekostigd), ten
koste leggen; betalen voor; de kosten dragon van.
BEKOSTIGING, v. BEKOSTIGER, m. (-s).
BEKPRATER,
(-s), (Z. A.) iem. die een ander
naar den mond praat, vleier, pluimstrijker.
BEKRABBELD, bn. daar zijt gij bekrabbeld afgekomen, slecht.
BEKRABBELEN, (bekrabbelde, heeft bekrabbeld), eene deur, een muur bekrabbelen, krabbels
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erop maken; — een papier bekrabbelen, slordig
beschrtven. BEKRABBELING, v. (-en).
BEKRABBEN, (bekrabde, heeft bekrabd), aan
alle kanten krabben; bekrabbelen.
BEKRACHTIGEN, (bekrachtigdo, heeft bekrachtigd), (bijb.) bemoedigen; — eene verklaring of
overeenkomst volledige kracht geven, haar bevestigen, staven : met een eed bekra,chtigen; — (wetsvoordracht, besluit, benoereing enz.) wettigen; —
legaiiseeren; (ook fig.). BEKRACHTIGER, m (-s).
BEKRACHTIGING, v. (-en), bekrachtiging verleenen op, zijne bekrachtiging onthouden aan.
BEKRAMMEN, (bekramde, heeft bekramd),
(dijkglooiingen of ander aardewerk) met stroowerk
bedekken, ook bematten geheeten; — de glooiing
van een dijk door eenig middel tegen den slag van
het water beveiligen. BEKRAMMING, v. (-en).
BEKRANSEN, (bekranste, heeft bekranst), met
een of meer kransen versieren. BEKRANSING,
v. (-en).
BEKRASSEN, (bekraste, heeft bekrast), (de
tafel, papier) krassen maken op. BEKRASSING,
v. (-en).
BEKREUNEN (ZICH), (bekreunde zich, heeft
zich bekreund), (w. g.) zich bekreunen over; zich
bekommeren.
BEKRIBBEN, (bekribde, heeft bekribd), (waterb.)
van kribwerk, hoyden, teenen vlechtwerk voorzien
om het .afschuiven van den grond te beletten;
kribben elm aanleggen om de
—enrivbk,
stzoomsnelheid in het midden te vermeerderen.
BEKRIBBING, v. (-en), het bekribben; kribwerk.
BEKRIJTEN, (bekreet, heeft bekreten), beweenen;
bekreten 0,,aen, rood door het weenen.
BEKRIMPEN (ZICH), (beiiromp zich, heeft zich
bekrompen), zijne uitgaven inkrimpen, beperken.
BEKROEZEN (ZICH), (bekroesde zich, heeft
zich bekroesd), (Zuidn.) zich dronken drinken.
BEKROMPEN, bn. bw. (-er, -st), geene voldoende ruimte hebben; — te dicht op elkander,
benauwd; — bekrompen leven, zich in ztne.uitgaven
moeten beperken, min of meer armoedig; — bekrompen verstand, beperkt, klein, onontwikkeld;
blijk gevende geen goed
—bekrompnsch,
oordeel te hebben, weinig ontwikkeld; — bekrompen denkbeelden, blijk gevende van kleingeestigheid.
BEKROMPENHEID, v.
BEKRONEN, (bekroonde, heeft bekroond), eene
kroon opzetten; (fir.) den prijs toekennen. BEKRONING, v. (-en), het bekronen; toekenning van een
prijs; de toegekende pas.
BEKROOSD, bn. met kroos bedekt : de bekroosde
vijver.
BEKRUIPEN, (bekroop, heeft bekropen), een
weg kruipende afieggen; naar iets toekruipen; —
(fig.) binnensluipen; — de lust bekroop mij, kwam
onwillekeurig, ongemerkt bij mij op; — (gew.)
het bekroop mij, ik had er medelijden mede. BEKRUIPING, v.
BEKRUISEN, (bekruiste, heeft bekruist), (krijgsw.)
heen en weer varen, ergens kruisen ; — zich bekruisen (R.-K.), het teeken van het kruis maken.
BEKUIPEN, (bekuipte, heeft bekuipt), listig verkrijgen : een ambt belemipen.
BEKVECHTEN, (alleen in de onbep. wijs) redetwisten.
BEKWAAM, bn. bw. (bekwamer, -st), hij is
ervoor bekwaam, hij bezit de vereischte kundigheden
en geschiktheid; een bekwaam man; een bekwaam
ambtenaar; hij is zeer bekwaam in zijn vale;
—(gew.)(vanpersone nhu gedrag)voegzam,
zedig, ingetogen; — aan het doel beantwoordende, geschikt, gepast : te bekwamer tijdrinet bekwamen spoed; — (Z. A.) (van vruchten en groenten) rib, eetbaar.
BEKWAAMHEID, v. (...heden), kunde en geschiktheid : akte van bekwaamheid tot het geven van
lager onderwijs.
BEKWAMEN, (bekwaamde, heeft bekwaamd),
bekwaam maken, de noodige kennis aanbrengen.
1. BEL, ook BE1L, naam voor God Baal.
2. BEL, v. (-len), een hol metalen voorwerp
(klok of halve bol), dat een klank geeft, zoodra de
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klepel of een hamertje ertegen slaat en dat dient
om te waarSchuwen, gehoor te vragen enz.; eene
Fiche': eene tafelbel; eene electrische bet; eene bet
aan fletsen; — (spr.) de kat de bel aanbinden, de
eerste zijn bij eene hachlijke onderneming; —
(gew.) Jets aan de bel hangen, openbaar, ruchtbaar
maken;
(Zuidn.) de bel van een stadsomroeper : iem. in
de belle slaan, door den omroeper of in de krant
laten bekendmaken, dat hij onbekwaam is tot
koopen en verkoopen; — die hofstede gaat in de belle
komen, zal publiek verkocht worden; —
ew.) oorbel of oorhanger; kristallen prisma's
(g
m.
(aan lampen); — (gew.) lap, Harden ! de betlen
hangen bij haar kleed; — (gew.) slet, slordige
.
vrouw, vgl. lellebel, morsebel, totebel.
3. BEL, v. (-len), bobbel, luchtbel op eene vloeistof; — bellen blazen, met eene pijp in zeepwater
blazen en daardoor groote bobbels vormen; —
(gew.) naam voor zekere gezwellen, vgl. belroos.
BELABBERD, bn. bw. (-er, -st), ik vind het
belabberd, akelig, lam, vervelend; — het ziet er belabberd uit, allesbehalve rooskleurig; — (zeet.) belabberd weer, de wind waait niet Oink door, maw
slechts bij vlagen. BELABBERDHEID, v.
BELACHELIJK, bn. (er, -st) den lachlust
opwekkende, (minder sterk dan) bespottelijk.
BELACHEN, (belachte, beloeg, heeft belachen);
(in Zuidn. nog gebru ikelijk; hier veroud. en dicht.)
lachen over, om iets: wie een anders doen belacht,
geeft op 't zijne weinig acht.
1. BELADEN, (helaadde, heeft beladen), eene
lading of een last, in of op een voertuig plaatsen
of op een trekdier leggen; — rijk, zwaar beladen
boomen, met veel vruchten ; — (ook fig.) met schuld
beladen zijn, zwaar gezondigd hebben.
2. BELADEN, bn. (in de wapenk.) van eene
figuur gezegd waarop eene andere staat. .
BELAGEN, (belaagde, heeft belaagd), iemands
leven, vrijheid enz. op arglistige wijze bedreigen.
BELAGER. m. (-s). BELAGING, v. (-en). BELAAGSTER, v. (-s).
BELANDEN, (belandde, is beland), ergens
terechtkomen; (fig.) heenkomen : waar moet ih
belanden?
BELANG, o. (-en), iets dat lent. raakt, doordat
zijn voordeel, zijn' voorspoed er mede gemoeid is :
veel, groot belang in iets (in een persoon) stellen, er
veel aandacht aan wijden, er zich veel aan laten
gelegen liggen; — dat is van alle belang ontbtoot,
van alle gewicht; eene zaak van geen (weinig, groot)
beelcting.
BELANGELOOS, bn. bw. (,..looter, ...loost), zonder baatzucht : belangelooze hulp, medewerking.
1. BELANGEN, (het belangde, heeft belangd),
(minder gebruikelijk dan) betreffen, aanbelangen :
wat mij belangt.
2. BELANGEN, (belangde, heeft belangd), (gew.)
Jets niet belangen kunnen, niet zoover reiken
kunnen.
BELANGENDE, voorz. aangaande, betreffende :
belangende die zaak.
BELANGENSFEER, v. (-en), de streek waar een
land, een yolk vele belangen heeft: de belangen,sfeer
van Engeland en Rusland komt in PerziA samen.
BELANGHEBBENDE, m. en v. (-n), persoon die
belang bij iets heat.
BELANGRIJK, bn. bw. (-er, -st), gewichtig, van
groote beteekenis; — eene belangrijke sow, zeer
groote; — hij is belangrijk beter, zeer veel beter.
BELANGRIJKHEID, v.
BELANGSTELLEN, (stelde belang, heeft belanggesteld), (in een persoon, in eene zaak) niet onverschillig zijn ten opzichte van; zijne aandacht
schenken aan; zijne deelneming toonen; vgl. belang.
BELANGSTELLEND, bn. (-er, -st), blijk gevende
van belangstelling in ,• uitdrukking van beleefdheid.
BELANGSTELLENDE, m. en v. (-n).
BELANGSTELLING, v. het beiangstellen; deelneming.
BELANGWEKKEND, bn. (-er, -st), deelneming
of belangstelling wekkend.
BELANGZUCHT v. (w. g.) eigenbaat.
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BELAST, bn. door overerving behept met zwakheden, onvolkomenheden; zenuwziek; de kiem van
ziekte of krankzinnigheid in zich dragend : erfelijk
t elast zijn.
BELASTBAAR, bw. een belastbaar inkomen, aan
belasting onderworpen
BELASTEN, (belastte, heeft belast), lasten, gewichten op iets plaatsen; (electrische machines)
weerstand laten overwinnen; — belasting(en)
opleggen; — iem. belasten met, hem de zorg opdragen van, gelasten.
BELA STEREN, (belasterde, heeft belasterd),
(iem.) logenachtig spreken, kwaadspreken.
BELASTING, v. (-en), gedwongen opbrengst van
Belden, door den staat of zijne onderdeelen binnen
bun' gebied van de inwoners geheven ter voorziening in de algemeene behoeften; — directe belastingen, (de grondbelasting, die op de inkomsten,
het personeel en de patenten); — indirecte belastingen .
(de registratie-, zegel- en hypotheekrechten, het
successierecht, de accijnsen, het collectief zegel, inen uitvoerreohten, scheepvaartrechten en het rech t
op de gouden en zilveren werken); — belasting
der veiligheidskleppen (eener stoommachine), druk
door veer of gewicht uitgeoefend.
BELASTINGBILJET, o. (-ten), biljet waarop
iemands aanslag in eene belasting staat uitgedrukt;
...KIEZER, m. (-s), iem. die kiezer is doordat hij
zekere som in de belasting betaalt; ...KOHIER,
o. (-en); .. PENNINGEN, m. m y. ; ...SCHULDIGE,
m. en v. (-n).
BELBOEI, v. (-en), (zeew.) eene groote boei of ton
waarop eene bel zich bevindt, die door de whommelende beweging van het water voortdurend luidt.
BELBU I S, v. ( ...zen), waterpas met eene gebogen
glazen buis, nagenoeg gebeel met kvvik of water
gevuld.
BELCHIET, v. eene soort van Spaansohe wol.
BELDER, m. (-s), brileend. Zie BOLDER.
BELEEDIGEN, (beleedigde, heeft beleedigd),
(iem.) opzettelijk zijne eer of goeden naam aanranden door hem iets ten laste te leggen; verongelijken, onheusch behandelen; zijn eergevoel
krenken; (reehtst.) verzamelnaam voor de volgende
misdrij yen: smaad, smaadschrift, laster, eenvoudige
beleediging en lasterlijke aanklacht; — het beenvlies
is beleedigd, beschadigd, gekwetst.
BELEEDIGEND, bn. bw. beleedigende woorden.
BELEEDIGER. m. (-s). BELEEDIGSTER, v. (-s).
BELEEDIGING, v. (-en), aanranding van iemands
eer of goeden naam.
..
BELEEFD, bn. bw. (-er, -st), hoffelijk, wellevend.
BELEEFDHEID, v. (...heden).
BELEENBANK, v. (-en), waar effecten of goud
en zilver enz. worden beleend; (ook) bank van
leaning; lommerd; ...BRIEFJE, o. (-s), bewijs
van beleening.
BELEENEN, (beleende, heeft beleend), (leenst.)
een land of grond leenroerig maken, verklaren; —
iem. met een leen begiftigen, een stuk land in leen
geven; — geld opnemen op onderpand; goederen
naar de bank van leening of lommerd brengen.
BELEENING, y..(-en), (leenst.) het beleenen met
een stuk land; (ook) de plechtigheid bij het beleenen
in acht genomen; — het beleenen op onderpand; —
het brengen in den lommerd. BELEENER, m. (-s).
BELEENSTER, v. (-s).
1. BELEG, o. insluiting eener vesting : het beleg
sla,an om; het beleg opbreken; — eene skid in staat
van beleg verklaren, het hoogste gezag in handen
der militaire overheid geven, de burgerlijke wetten
schorsen.
2. BELEG, o. beletsel.
BELEGEN, bn. waarop gelegen is (een bed
by.); — dat lang gelegen heeft : belegen brood,
oudbakken; — belegen kaas, oude; — belegen bier,
behoorlijk uitgegist; — belegen wijnen, die lang in
den kelder hebben gelegen.
BELEGERAAR, m. (-s). BELEGERAARSTER,
v. (-s).
BELEGERDEN, my. die belegerd worden.
BELEGEREN, (belegerde, heeft belegerd), (eene
stad enz.) met een leger omringen, nauw insluiten,
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met het doel om tot de overgave te dwingen.
BELEGERING, v. (-en).
BELEGERINGSAFFUIT, v. (-en); ...ARTILLERIE, v. zware artillerie van groote uitwerking en
weinig beweegbaarheid; ...BATTERIJ, v. (-en);
...GESCHUT, o.
BELEGGEN, (belegde of beleide, heeft belegd
of beleid), dekken met (een vloer met een tapijt); —
garneeren (japonnen, mantels); — geld beleggen,
het vastmaken, op intrest zetten; — eene vergadering,
krijgsraad, scheepsraad beleggen, bijeenroepen, den
tijd ervoor vaststellen; (ook) die houden; — (Zuidn.)
iem. van iets beschuldigen: hij wordt beleid van die
diefte gepleegd te hebben. BELEGGER, m. (-13). BELEGGING, v. (-en).
BELEGSEL, o. (-5), datgene waarmede lets belegd
wordt, tot versterking, stijving of tot opsiering
daarvan.
BELEGSTAAF, v. (...staven), (bouwk.) naam
voor staven, bogen waarmede pilaren, deuren,
vensters en hunne bogen versierd zijn.
BELEGSTUK, o. (-ken), (timm.) smalle plank
dienende tot dekking van een naad; ook dienende
tot dekking der kokers van raamgewiehten; — (bij
naaiwerk) stuk waarmee sommige deelen van een
kleedingstuk ter versterking belegd worden.
BELEID, o. bestuur in zaken van staat en oorlog :
's lands beleid; overleg; — omzichtigheid : met beleid
te werk gaan; beleid aan cooed paren.
BELEIDVOL, bn. bw. zeer veel beleid, overleg,
bedachtzaamheid hebbende.
BELEMMEREN, (belemmerde, heeft belemmerd),
storen, bemoeilijken, in den weg staan; verhinderen;
— versperren : den weg belemmeren; zijne spraak is
belemmerd. BELEMMERING, v. (-en), verhindering; versperring; beletsel.
BELEMNIET, m. (-en), (nat.) langwerpige, aan
het einde spits toeloopende steenen ; de versteende
overblijfselen van een uitgestorven geslacht van
koppootige weekdieren, ook wel pijlsteen, dondersteen, duivelskegel, vingersteen en heksenvingers
geheeten.
BELENDEN, (belendde, heeft belend), grenzen,
palen aan : de belendende perceelen, een belendend
vertrek, huis. BELENDING, v. (-en), aangrenzend
huis, perceel.
BELET, o. verhindering; beletsel: doe ik u geen
belet I kom ik niet ongelegen I; — belet krijgen,
niet ontvangen kunnen worden; — belet hebben,
bezoek hebben; — belet laten vragen, vragen of men
kan ontvangen worden; — belet geven, zeggen, dat
men nu geen bezoek kan afwaohten.
BEL-ETAGE, v. (-s), eerste bovenverdieping aan
de straat.
BELETSEL, o. (-s, -en), wat hindert, hinderpaal,
bezwaar : dat is geen beletsel. Beletseltje, o. (-s).
BELETSELTEEKEN, o. (-s), (taalk.) eenige
puntjes die aanduiden, dat de spreker belet was
voort te gaan.
BELETTEN, (belette, heeft belet), het plaats
hebben van iets verhinderen.
BELEVEN, (beleefde, heeft beleefd), Leven tot,
bereiken : rijn tachtigsten verjaardag beleven; —
dat sullen wij wel niet meer beleven, voor diem tijd
zullen wij wel dood zijn; — ondervipden, bijwonen :
wit sal ik nog beleven.
1. BELEZEN, (betas, heeft belezen), bannen (aen
duivel); — overreden: zich laten belezen. BELEZING,
v. (-en), duivelbezwering.
2. BELEZEN, bn. (-er, -st), een belezen man, die
veel gelezen heeft, die veel kennis uit boeken bezit.
BELEZENHEID, v. kennis nit de boeken gehaald.
BELEZER, m. (-s), duivelbanner, bezweerder.
BELFORT, o. (-5), (hist.) klokketoren om het
yolk bijeen te roepen; — gemeentegevangenis.
BELG, m. (-en), bewoner van Belgic.
BELGEN, vertoornen, toornig maken (alleen in):
het beige u niet; over iets gebelgd zijn.
BELGICISME, o. (-n), Belgische, Vlaamsche uitdrukking.
BELGIE, o. koninkrijk ten zuiden van ons land,
BELGISCH, bn. (in spreektaal vaak BELSCH),
van, nit, met betrekking tot Belgic,
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BELGZIEK, bn. (-er, -st), (w.g.) driftig, opoopend.
BELHAMEL, m. (-s), ram die de bel draagt en
dien de kudde volgt; (fig.) de aanvoerder, de voorste
van een troep; baldadige jongen, deugniet.
BELIAL, xn. bij de liebreeen : duivel, hellevorst.
BELIALSKIND, o. (-eren); ...MAN, m. (...lieden),
duivelskind, slechtaard; afvallige.
BELICHAMEN, (belichaamde, heeft belichaamd),
een vorm geven aan : Erasmus was het belichaamd gezond verstand zijner eeuw, de personificatie. BELICHAMING, v.
BELICHTEN, (belichtte, heeft belioht), (fot.)
het licht op eene lichtgevoelige plaat laten inwerken.
BELICHTING, v.
BELIEGEN, (beloog, heeft belogen,) iem. beliegen,
tegen hem liegen, hem leugens wijsmaken.
1. BELIEVEN. (in de volkst. BLIEVEN), (beliefde, heeft beliefd), behagen aan : als het God
belieft, uitdrukking v an onderworpenheid aan Gods
als 't u belieft, asjeblief, (eig.) indien het u
goeddunkt, (later) beleefde aandrang bij een
verzoek, beleefdheidsformule om iets in dank te
aanvaarden; (ook) om met nadruk lets te bevestigen,
te gelasten enz.; — wat belieft u 1 wat is er van uw
verlangen ?
2. BELIEVEN, o. welgevallen : hij duet near zijn
believen; dat stoat aan uw believen.
BELIJDEN, (beleed, heeft beleden), verklaren;
inz. openlijk voor eene geloofsovertuiging uitkomen,
erkennen een aanhanger van te zijn : een godsdienst belijden; — lets bekennen, inz. waarover
men zich moest schamen.
BELIJDENIS, v. (-sen), verklaring van geloof
zijne belijdenis alleggen of doen, inz om ale lid van
een Protestantsch Kerkgenootschap te kunnen
worden aangenomen; — kerkgenootschap : tot
eene belijdenis behooren; — (R. K.) tweede deel
der biecht; de berouwvolle bekentenis der zonde ;
— (in vrijer gebruik) ik behoef hier geene belijdenis .
of te leggen, niet openlijk voor mijne meening uit te
komen, mijne overtuiging niet bloot te leggen;
menig candidaat voor de Kamer vraagt men naar
zijne politieke (geloofs)belijdenis.
BELIJDER, m. (-s), BELIJDERES, v. (-sen), die
lets belijdt, tot een geloof behoort : een belijder van
den waren godsdienst, een Christen; (ook) een geloofsgenoot; (ook) (R. K. een heilige, die noch tot de
apostelen, noch tot de martelaren behoort.
BELIJNEN, (belijnde, heeft belijnd), linieeren
(papier); — eene scherp belijnde meening, juist,
scherp omschieven, duidelijk uitgesproken, goed
uitkomende meening; een scherp belijnd gelaat,
karakteristiek. BELIJNING, v.
BELIKKEN, (belikte, heeft belikt), met de tong
over (lets) heengaan; gladmaken (met het likhout
van den schoenmaker).
BELKNOP; m. (-pen). knop eener huisbel.
BELLADONNA, v. Zie WOLFSKERS.
BELLEFLEUR, v. (-s, -en), een welbekende
t afelappel; — eene kleur als eene bellefleur hebben,
er gezond en frisch uitzien.
BELLEMAN, m. (-nen), beiaarddrager; — (gew.)
(Zuidn.) omroeper.
hardlooper;
BELLEN, (beide, heeft gebeld), aan de bel trekken,
schellen; — door te bellen roepen of wekken ; —
(in scholen en fabrieken), door te bellen aankondigen, dat een zekere tljd gekomen is; — met de
bel waarschuwen ; (gew.) (van haver) in de
bellen schieten.
BELLENBAAN, v. (...banen), de bellenbaan eener
afgesehoten torpedo, door opstijgende luchtbellen
aangegeven weg.
BELLEROPHONSBRIEF, m. een brief die den
overbrenger noodlottig is.
BELLETJE, 0. (-s), kleine solid, klokje.
BELLETREKKER, m. (-5), afluider (aan bootee
enz.); de trekker van de bel.
BELLETTRIE, v. fraaie letteren.
BELLETTRIST, m. (-en), beoefenaar, kenner der
fraaie letteren.
BELLETTRISTERIJ, v. eene overdreven zucht
tot alles wat de fraaie letteren betreft.
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BELLETTRISTIEK, v. (w. g.) kennis, beoefening
der fraaie letteren.
BELLETTRISTISCH, bn. een bellettristisch tijdschrift, aan de fraaie letteren gewijd.
BELLEVUE, v. (-s), schoon uitzicht; vandaar
naam van onderscheiden lustoorden, hotels waar
men een schoon uitzicht heeft.
BELLIET, o. ontploffingsmiddel, niet zoo gevaarlijk als dynamiet, bestaande uit 4 tt 5 deelen ammonium-nitraat en 1 deel nitro-benzol; de kracht is
35 maal zoo groot als die van buskruit.
BELLIGERENTEN, m y. oorlogvoerenden.
BELLONA, v. godin van het woeste oorlogsgeweld; eene der asteroiden.
BELOEREN, (beloerde, heeft beloerd), loeren op,
gluipende zien naar.
BELOFTE, v. (-n), mondelinge of schriftelijke
toezegging; — (spr.) belofte maakt schuld, wat men
belooft, meet men houden; — het land van belofte,
het Heilige Land; (ook) land wear het iem. zeer
voorspoedig gaat; (ook) rijk en vruchtbaar land;
ook) tijd waarin het iem. zeer voorspoedig gaat.
(
BELOKEN, bn. (deftiger dan) gesloten ; betoken Paschen, de eerste Zondag na Paschen.
BELOMANTIE, v. pijlwicheiarij : de kunst om
door het schieten met pijlen of het trekken van
gemerkte pijlen uit een koker den wil der Goden
te leeren kennen.
BELOMMEREN, (belommerde, heeft belommerd),
een weg belommeren, er loofboomen langs planten.
BELOMMERING, v.
BELONKEN, (belonkte, heeft belonkt), toelonken,
met een genadig, gunstig oog bejegenen; begunstigen.
BELOONEN, (beloonde, heeft beloond), iem. loon
voor lets geven; een stoffelijk blijk van tevredenheid geven; — vergelden. BELOONING, v. (-en).
Belooninkie, o. (-s).
BELOOP, p. loop, gang; — lets op zijn beloop
laten, zonder zich met de zaak to bemoeien de
uitkomst afwachten; — (geldw.) bedrag; — het
beloop van eene lijn, de richting; — model, vorm
(van een schip); — helling van een opril, een
dijk : deze dijk heeft een beloop van een op drie; —
glooiing.
BELOOPEN, (beliep, heeft beloopen), loopen
over: dit pad wordt veel beloopen; — (fig.) den dader met
een, natten ringer kunnen beloopen, gezegd wanner
men wil to kennen geven dat die tegenwoordig is,
maar men hem niet noemen wil; — door een storm
beloopen worden, overvallen worden; bedragen ;
het beloopt over de honderd gulden.
BELOVEN, (belootde, heeft beloofd), toezeggen;
— het beloofde land, het land van belofte; — de
boomen beloven veel, zitten vol bloesem of knoppen; — zich weinig, niet veel (goeds) van iets beloven,,
verwachten.
BELROOS, v. ziekelijke opzwelling in het aangezicht, eene ontsteking der fijnste lymphevaten
in het onderhuidsche celweefsel van het aangezicht.
BELSLEDE, v. (-n), (gew.) arreslede.
BELT, v. (-n), hoop, tas; aschstaal, stadsmestvaalt; — de kleine hoogten van het hoogveen
heeten ook belten, koppen of katten; — (gew.)
graszoden en heideplaggen, die als brandstof
gebruikt worden; (aardr.) de G'roote en de Kleine
Belt, zeebngten.
BELTUIG, o. (-en), arretuig.
BELUIDEN, BELUIEN, (beluidde of beluide,
heeft beluid), ter begrafenis van iem. de klok
luiden; — iemands heengaan beluien, zijne vreugde
daarover to kennen geven. BELUIDING, v.
BELUIING, v. (-en).
BELUISTEREN, (beluisterde, heeft beluisterd),
afluisteren. Zie LUISTERGANG; — iemands burst
beluisteren, luisterende onderzoeken.
BELUST, bn. (-er, meest—), begeerig; — belust
zijn op, lust hebben in.
BELVEDERE, o. en m. (-s), schoonzioht naam
van torentjes, uitzichttorens, uitzichtkoepels, villa's
waar men een schoon uitzicht heeft, ook BELLEVUE genoemd.
BEMA, o. (-'s), spreekgestoelte; rechterstoel;
bisschopszetel in de altaarruimte van R.-K. kerken.
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BEMACHTIGEN, (bemachtigde, heeft bemachtigd), zich meester maken van (eene stad, een
fort, een persoon); — een stoel weten te bemachtigen,
te verkrijgen (gezegd wanner het ergens zeer vol
is); — zich eigen maken (kennis, kundigheden)
1. BEMALEN, (bemaalde, heeft bemaien), (een
polder, een riool) droog-, leegmalen met een watermolen; — (gewoonlijk) een polder bemalen, ontlasten
van bet overtollige water en zoo het water erin op
een bepaald peil houden. BEMALING, v. (-en).
2. BEMALEN, (bemaalde, heeft bemaald), (w. g.)
beschilderen.
BEMALLEN, (bemalde, heeft bemald), (in den
scheepsbouw) met den mal onderzoeken of jets
goed van vorm gemaakt is.
BEMANNEN, (bemande, heeft bemand), van
manschap voorzien. BEMANNING, v. (-en), het
gezamenlOk scheepsvolk.
BEMANTELEN, (bemantelde, heeft bemanteld),
(vest.) omwallen; — (fig.) onder eenig voorwendsel
bedekken, vergoelijken, ontveinzen.
BEMATINEKAARS, v. (-en), kaars uit een
mengsel van paraffine en stearine vervaardigd.
BEMATTEN, (bematte, heeft bemat), met matten
bedekken; een dijk bekrammen.
BEMERKBAAR, bn. (-der, -st), te bemerken,
merkbaar. BEMERKBAARHEID, v.
BEMERKEN, (bemerkte, heeft bemerkt), aan de
merkteekenen onderkennen; gewaarworden, bespeuren : weinig of nets van iets bemerken. BEMERKING, v. (-en), opmerking, (soms) aanmerking
(dit is geen germanisme).
BEMESTEN, (bemestte, heeft bemest), door mest
vruchtbaar maken. BEMESTING v. (-en).
BEMESTINGSLEER, v. leer eener rationeele
bemesting.
BEMEUBELEN, (bemeubelde, heeft bemeubeld),
(Zuidn.) (een huis) van meubelen voorzien.
BEMIDDELAAR, m. (-s), tusschenpersoon ; wie
twistenden tot elkander brengt, ze verzoent. BEMIDDELAARSTER, v. (-5), BEMIDDELARES,
v. (-sen).
BEMIDDELD, bn. (-er, -st), voldoende geldmiddelen bezittend om flunk te kunnen 'even;
welgesteld, vermogend. BEMIDDELDHEID, v.
BEMIDDELEN, (bemiddelde, heeft bemiddeld),
door zijne tusschenkomst vereffenen, tot stand
brengen, weten te bemerken. BEMIDDELING, v.
tusschenkomst.
BEMIND, bn. (-er, -st), geliefd.
BEMINDE, m. en v. (-n), geliefde; inz. aanstaande,
k
verloofde.
BEMINLIJK, BEMINNELIJK, bn. bw. (-er -st),
waard bemind te worden. BEMINLIJKHEID, v.
BEMINNAAR, in. (-s), iem. die er veel van houdt,
eon welgevallen in iets vindt.
BEMINNEN, (beminde, heeft bemind), houden
van, liefde toedragen ; — achting, liefde koesteren
voor ; — boeken beminnen, gaarne lezen.
BEMINNENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er,
-st; (ook) meer- en meest —), waardig bemind
to worden; beminlijk. BEMINNENSWAARDIGHEID, v.
BEMINNER; m. (-s), liefhebber, beminnaar.
BEMODDEREN, (bemodderde, heeft bemodderd),
(het land) modder, bagger over het land spreiden.
BEMOEDIGEN, (bemoedigde, heeft bemoedigd),
met moed bezielen. BEMOEDIGING, v. (-en).
BEMOEIAL, m. en v. (-len), die zich met alles
bemoeit.
BEMOEIEN (ZICH), (bemoeide zich, heeft zich
bemoeid), zich moeite voor eens anders zaken
geven. , BEMOEIING, v. (-en), tusschenkomst.
BEMOEIENIS, v. (-sen), poging; inspanning; medewerking : zijne bemoeienis werd daarbij ingeroepen.
BEMOEILIJKEN, (bemoeilijkte, heeft bemoeiliikt),
het iem. moeilijk, lastig maken; hinderpalen in den
weg leggen. BEMOEILIJKING, v. (-en).
BEMOEISEL, o. (-s), (gemeenz.) bemoei u met
uwe eigen bemoeisels, uwe eigen zaken, dat waarmede
gij u bemoeien moet.
BEMOEIZIEK, bn. gaarne *zich met eens anders
zaken bemoeiende.

BENEDENKRUIER.
BEMOEIZUCHT, v. zucht om zich met alles in
te laten.
BEMORSEN, (bemorste, heeft bemorst), bekladden, vuilmaken. BEMORSING, v.
BEMOST, bn. met mos begroeid.
BEMOZEN, (bemoosde, heeft bemoosd), (Zuidn.)
bevuilen, bezoedelen.
BEMUREN, (bemuurde, heeft bemuurd), met
muren omgeven. BEMURING, v. (-en).
BEN, v. (-nen), BENNE, v. (-n), teenen fruitmandje, gewoonlijk smal en hoog; — (spr.) door
de ben vallen. door de wand vallen, bekennen.
BENAARSTIGEN, (ZICH), (benaarstigde zich,
heeft zich benaarstigd), (w. g. deftig) zich met
ijver op iets toeleggen, zich inspannen voor.
BENADEELEN, (benadeelde, heeft benadeeld),
iem. benadeelen, schade, nadeel toebrengen; (ook)
onrecht aandoen; (ook) hem belasteren. BENADEELER, m. (-s). BENADEELING, v. (-en).
BENADEREN, (benaderde, heeft benaderd), nader
komen tot; — (wisk.) door het voortzetten van
eene berekening de waarde van jets met toenemenden
graad van nauwkeurigheid bepalen : tot in 5 decimalen benaderd, nauwkeurig tot in honderdduizendste
deelen; — (krijgsw.) eene versterkte plaats door
middel van begraving naderen; — (goederen)
aanhouden, beslag leggen op wegens belastingontduiking, ook iem. benaderen.
BENADERING, v. (-en), het benaderen.
BENAGELEN, (benagelde, heeft benageld),
(scheepsb.) met houten nagels beslaan; bespijkeren
BENAMING, v. (-en), naam : onder benaming van.
BENARD, bn. bw. (-er, -st), verward ; — in
benarde omstandigheden, moeilijk, slecht, waarin men
om hulp verlegen is; — benarde tijden, woelig,
moeilijk, onrustig. BENARDHEID, v.
BENARES, m. zilverstof, zoo geheeten naar de
stad Benares.
BENARREN, (benarde, heeft benard), (zeew.) ver warren; — in verlegenheid of benauwdheid brengen,
verlegen maken; — (paardr.) benauwen.
BENAUWD, bn. bw. (-er, -st), maw; — (Z. A.)
benauwde bot st, het asthma; — (Z. A.) benauwde
ziekte, kroep; — benauwd weer, drukkend; — de zieke
is benauwd, voelt zijne ademhaling beklemd;
angstig, bezwaard; —
—benauwdom'thrzij,
(gew.) zij is zeer benauwd, gierig; — benauwd kijken,
angstig, bevreesd. BENAUWDHEID, v. (...heden)p
toestand en gevoel van bemoeilijkte ademhaling;
ongelegenheid; angst : in de benauwdheid zitten.
BENAUWEN, (benauwde, heeft benauwd), drukken; hinderers; — eene vesting benauwen, dichter
insluiten. BENAUWING, v. (-en).
BENAUWEND, bn. drukkend; angst, kommer
gevend.
BENDE, v. (-n), troep; eene bende dieven, aantal
die bij elkander behooren; — het is daar eene echte
bende, het gaat daar zeer onordelijk toe.
BENDEBAAS, m. (...bazen.), (gew .) bass van een
ploeg werkvolk.
BENDEHOOFD, o. (-en), hoofd, aanvoerder eener
bende; ook in een guerilla-oorlog.
BENDELGAREN, o. (zeew.) zeer dun bindtouw.
BENDIE, v. (-s), (Ind.) lioht tweewielig rijtuigje
voor 66n paard.
BENDO, v. (- 's), eene soort van kastanje, in
Ned.-Indie door de inboorlingen zeer gezocht.
BENEDEN, bw. omlaag, onder ; —
voorz. onder, lager dan; da t is beneden mi j,
mijner onwaardig.
BENEDENDORP, o. (-en), lager gedeelte van een
dorp; ...DORPEL m. (-s), (bouwk.) dorpel aan de
onderzijde van eene deur, een raam; ...EINDE, o.
lager einde (der tafel enz.); ...GEVEL, m. (-s),
ondereind des Bevels.
BENEDENHUIS, o. (...huizen), de gelijkvloersche
woning; ...KAMER, v. (-s); ...KANT, m. (-en),
aan de lage zijde.
BENEDENKRUIER, m. (-s), molen die bij het
tegen den wind stellen geheel ronddraait; ...LOOP,
m. (-en), (eener rivier) deel eener rivier, dat door
het vlakke land stroomt; ...LUCHT, v. lagere lucht•
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laag; lager gedeelte of pand van een kanaal, een
boezem water; ...RIVIER, v. (-en), dat gedeelte eener
rivier waarin nog eb en vloed wordt waargenomen;
...RUIMTE, v. (-n); ...STAD, v. lager gedeelte
van de stad.
BENEDENSTROOMS. Zie BOVENSTROOMS.
BENEDENSWINDS, bw. tegenovergesteld aan
den karat vanwaar de wind komt.
BENEDENVERDIEPING, v. (-en), lagere verdieping (van een huts).
BENEDENWAARTS, bw. in de richting naar
beneden; ...WAARTSCH, bn. benedenwaartsch,e
beweging.
BENEDENWEG, m. (-en), in tegenstelling van,
den hoogen weg; ...WERELD, v. (myth.) onderwereld, de hel; ...WONING, v. (-en).
BENEDICTENKRUID, o. nagelkruid (geum urbanum); ...WORTEL, m. (-s), (v. als stofnaam) nagelwortel, wortel van het nagelkruid.
BENEDICTIE, v. (...tien,-s), (R.K.) elke zegen dien
de Paus, de Bisschop of de priester over personen
of taken uitspreekt; (in Zuidn. ook fig.) iem. de
benediction geven, een pak slaag toedienen.
BENEDICTIJN, m. (-en). BENEDICTINE, v. (-s).
BENEDICTIJNER, m. (-s), monnik van de orde
van Sint-Benedictus, (de oudste monnikenorde der
Westersche kerk, in 529 gesticht).
BENEDICTIJNER-ABDIJ, v. (-en), ...KLOOSTER, o. (-8), ...ORDE, v. eene abdij, een klooster,
de orde der Behediotijnen.
BENEDICTIONALE, o. een kerkboek dat de
t ormulieren der kerkelijke zegeningen bevat.
BENEDIJEN, (benedij de, heeft gebenedijd), (R.-K.
veroud., gew. of dicht.) zegenen, den zegen uitspreken; loven, verheerlijken, prijzen: de Heere zij
gebenedijd.
BENEFFENS, voorz. ouderwetsche vorm voor
BENEVENS.
BENEFICE, v. ter benefice, ten voordeele; —
benefice-voorstelling, tooneelvoorstelling ten voordeele
van een of meer der acteurs.
BENEFICEEREN, (beneficeerde, heeft gebeneficeerd), bevoordeelen, weldaden bewijzen.
BENEFICIANT, m. (-en), hij, ten wiens voordeele
eene benefiet(voorstelling) wordt gegeven. BENEFICIANTE, v. (-n).
BENEFICIARIUS, m. geestelijke die eene
prebende heeft; (ook) iem. die uit eene beurs
studeert.
BENEFICIE, v. (...ion), voordeel; (recht.) onder
beneficie van inventaris, onder voorrecht van boedelbeschrijving; — ( R . -K .) prebende.
BENEFICIEGELD, 0.; ...VOORSTELLING, v.
(-en), zie BENEFIET.
BENEFICIUM, o. (-s), voordeel, begunstiging;
leengoed voor den tijd van het levee afgestaan, dus
niet erfelijk; prebende ; — (rechtst.) voorreeht.
BENEFIET, o (-en), tooneelvoorstelling ten
gunste of ten bate van een populair aoteur.
BENEMEN, (benam, heeft benomen), ontnemen,
wegnemen.
BENEPEN, bn. (-er, -st), benauwd, benard,
verlegen, haehelijk, beklemd; — (zeew.) gestrand;
niet vrijmoedig; — met
—(fig.)metnbphar,
een benepen stemmetje, verlegen, niet helder; —
BENEPENHEID, v. beklemdheid; — (zeew.) stranding.
BENEVELEN, (benevelde, heeft beneveld), met
nevelen of dampen omringen, (ook fig.) het verstand
benevelen; — hij is beneveld, hij is een beetje dronken.
BENEVELING, v. (-en).
BENEVENS, voorz. daarenboven, alsmede.
BENEVOLENTIE, v. welwillendheid, toegenegenheid, guest.
BENGAALSCH LICHT, o. of BENGAALSCHVUUR, o. het brandt in een open pot met eene
stork lichtende vlam; inz. bij feestelijke verlichtingen.
BENGALEES, m. (...eezen), inwoner van Bengalen.
.BENGALI, my. eene soort van prachtvinken' in
Oost-Indio.
BENGALIET, o. een isolatiemateriaal van mica.
1. BENGEL, m. (-s), klokje; tong in de klok.

BENZOR.
2. BENGEL, m. (-s), lomperd, kwajongen, deugniet.
BENGELEN, (bengelde, heeft gebengeld), luien; —
heen en weer slingeren ; rondslingeren ; (Zuidn.)
met stokken slaan.
BENGELKRUID, o. zekere plant (mercurialis
perennis en m. annua), glaskruid.
BENGKOWANG, o. een veldgewas op Java,
waarvan de knollen algemeen ongekookt gegeven
worden.
BENIEUWD, bn. verlangend uitziend naar eenig
bericht aangaande eene bepaalde zaak.
BENIEUWEN, (het benieuwde, heeft benieuwd)
nieuwsgierigheid wekken.
BENIJDBAAR, bn. wat to benijden is, benijdenswaardig; wat benijd kan worden.
BENIJDEN, (benijdde, heeft benijd), iem. iets
benijden, het hem niet gunnen, omdat men het zelf
wensohte to bezitten, (ook) jaloersch zijn op; beter
benijd dan beschreid, (of gebruikelijker) beter benijd
dan beklaagd, beter dat men u benijdt om uw geluk,
dan u beklaagt om uw tegenspoed. BENIJDER,
m. (-s). BENIJDING, v. BENIJDSTER, v. (-s).
BENIJDENSWAARD, ...WAARDIG, bn. bw.
(-er, -st; (ook) meer- en meest —); waard benijd to
worden : een benijdenswaardig gent, echtgenoot.
BENIJPEN, (beneep, heeft benepen), beknellen.
BENJAMIN, m., BENJAMINNETJE. o. zoon
des geluks; de jongste zoon van den aartsvader
Jakob ; hij is het Benjaminnetje, de jongste van
de familie; — Benjamin of zijn, niet meer de
jongste, de beveling, het troetelkind zijn.
BENNE, v. (-n), ben. Zie aldaar. BENNETJE,
o. (-s).
BENOEMEN, (benoemde, heeft benoemd), noemen; — iem. benoemen tot (een post), (van de bevoegde autoriteit) dien persoon tot die betrekking
roepen, hem daarvoor aanstellen; benoemde
getallen (b. v. 20 paarden, 30 koeien enz.), vergezeld
van den naam der voorwerpen waaruit de hoeveelheid bestaat. BENOEMING, v. (-en), het benoemen
tot; het geschrift waarin de benoeming wordt ge
daan : zijne benoeming ontvangen hebben.
BENOODIGD, bn. noodig. BENOODIGDHEID, v. (...heden), behoefte, het noodige, de
artikelen die men noodig heeft voor.
BENOORDEN, voorz. bw. ten noorden van.
BENSJEN, BENSCHEN, BENTSJEN, (Israel.)
zegenen, het gebed doen na den maaltijd.
BENT, v. (eertijds) genootschap, vereeniging,
bende, partij eener to Rome gevestigde schildersvereeniging, naar men zegt door Rafael opgericht;
— (thans) club van schilders, letterkundigen; —
gerote en gebraakte hennep, vgl. schilhennep.
BENTEBOS, m. (-son), ...POL, m. (-len), een bos
of pol bentgras.
BENTGRAS, o. eene algemeen op vochtigen
zandgrond voorkomende grassoort (aira caespitosa),
ook boendergras genoemd.
BENTHEIMERSTEEN, m. grofkorrelige, gemakkelijk to bewerken zandsteen.
BENTENG, v. (-s) of BENTING, v. (-a), versterking
of verdedigingswerk der inboorlingen op Java,
Sumatra, Celebes, enz.
BENUL, o. (gemeenz.) besef, begrip hij heeft
er geen benul van, hij begrijpt er nets van, kan
er niet over oordeelen.
BENUTTEN, (benutte, heeft benut), zioh ten
nutte maken : gunstige omstandigheden benutten.
BENUTTIGEN, (benuttigde, heeft benuttigd),
gebruik maken van, nuttig gebruiken; zijn voordeel
doen met. BENUTTIGING, v.
BENZINE, v. vloeibare koolwaterstoffen die
tusschen 55° en 100° C. distilleeren; zij worden
zoowel verkregen uit steenkolenteer als uit petroleum.
BENZINEDAMP, m. (-en); ...LAMP, v. (-en);
...MOTOR, m. (-en), eon met benzine gedreven
motor.
BENZOE, v. welriekende, harde, offioineele
harssoort of gom van den benzoeboom, (styraz
benzoin), in Aohter-Indio inheemsch, do& ook
gekweekt in Oost-Indict, en Brazilie.
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BENZOEBALSEM, m.; ...BLOEMEN, v. my.
gekristalliseerd geneeskrachtig benzoezuur, dat
ook uit andere stoffen kan bereid worden; ...BOOM,
m. (-en); ...HARS, v.; ...TINCTUUR, v. oplossing
van benzoe in wijngeest, 1 op 5; ...ZUUR;
o. geneeskrachtig zuur uit kaneelzuurvrije benzo
door sublimatie bereid.
BENZOINE, v. kamfer die zich vormt in de olie
van bittere amandelen.
BENZOL, o. benzine uit steenkoolteer bereid.
BENZOPURPERINE, v. rood of bruin poeder,
eene kleurstof uit teer bereid en in de wolververijen
gebruikt.
BEO, m. (-s), (ook BEJO) een blauwzwarte vogel
met gelen snavel en gele pootjes (gracula javanensis),
zoo groot als eene kleine duff, op Java en Sumatra
inheemsch, die gemakkelijk praten leert; (fig.)
hij praat als een beo, praat gedachteloos alles na;
ook in Indio als scheldwoord gebezigd voor : papegaai, gedachtelooze naprater van anderen.
BEOEFENAAR, m. (-s, ...wren). BEOEFENAAR-

STER, v. (-a).

BEOEFENEN, (beoefende, heeft beoefend), tot
het aanleeren van iets zijne kraohten inspannen,
zich op lets toeleggen, inz. eene wetenschap, eene
kunst beoefenen; — den godsdienst beoefenen, godsdienstige samenkomsten houden; — eene deugd
beoefenen, die in praktijk brengen. BEOEFENING,
v. studie; uitoefening.
BEOOGEN, bw. zw. (beoogde, heeft beoogd);
lets bedoelen, tracbten to bereiken : wat beoogt gij
hiermecle ? BEOOGING, v.
BEOORDEELAAR, m. (-s, ..*.aren.), BEOORDEELAARSTER, v. (-s), die beoordeelt.
BEOORDEELEN, (beoordeelde, heeft beoordeeld),
een oordeel vellen, zijn good- of afkeuring over let*
uitspreken. BEOORDEELING, v. (-en), het beoordeelen; inz. de uiting van een oordeel, critiek. BEOORDEELER, m. (-s). BEOORDEELSTER, v. (-s).
BEOORLOGEN, (beoorloogde, heeft beoorloogd),
(iem., een land) den oorlog aandoen. BEOORLOGING, v. (-en).
BEOOSTEN, bw. voorz. ten oosten van.
BEOTIER, m. (-s), bewoner van Bootie (OudGriekenland); (fig.) domoor, lomperd.
BEOTISCH, bn. stompzinnig, ongeletterd, dom.
BEPAALD, bn. bw. (-er, -st), juist omschreven,
nauwkeurig vastgesteld : het bepaalde vur; eene
bepaalde som; — (taalk.) een bepaalde volzin,
eon volzin waarin het onderwerp of het
gezegde nader bepaald is; — het bepaald lidwoord,
bepaalde voornaamwoorden, voor bepalend, zie
aldaar; vgl. onbepculd; — bw. beslist, stellig : het
is bepaald onwaar; hij heeft het bepaald gedaan .
BE PAALDELIJK, bw. inzonderheid; uitdrukkelijk, stellig.
BEPAALDHEID, v. juistheid, stelligheid; het
lidwoord van bepaaldheid, (taalk ) (de en het)
ook bepalend en bepaald lidwoord genoemd.
BEPAKKEN, (bepakte, heeft bepakt), (iwn.)
met een pak, eon last bezwaren; in een pak doen.
BEPAKKING, v. (-en), de bepakking van een
soldaat, de voorraad levensmiddelen, kleedingstukken en ammunitie die hij zelf meeneemt.
BEPALEN, (bepaalde, heeft bepaald), vaststellen, regelen: een tijd bepalen; — omschrijven,
nauwkeurig aangeven, volledig voorstellen: de beteekenis van een woord bepalen; den duur van de omwenteling eener nieuw ontdekte planeet bepalen; —
(fig.) beperken: zijne wenschen bij het noodige bepalen; — vaststellen, door waarneming en redeneering: den oorsprong van een woord bepalen;
—bijeslut,ordnafwvstel:
de wet
bepaalt, dat enz.
BEPALEND, bn. het bepalend lidwoord; vgl.
bepaald.
BEPALING, v. (-en), afpaling; — beperking;
omschrijving, definitie : eene bepaling van iets
geven; — eene bepaling in de wet, voorsehrift, aanduiding; — boding : order bepaling; — (taalk.)
woorden of uitdrukkingen, die een der deelen van
een zin nader bepalen; — vaststelling: bepaling van
het soortelijk gewicht. Bepalinkje, o. (-s).

BEPRUTTELEN.

BEPANTSEREN, (bepantserde, heeft bepantserd),
van een pantser of van pantserplaten voorzien.
BEPARELEN, (beparelde, heeft bepareld), met
parels versieren; — (fig.) met ochtenddauw bepareld,
er door glinsterende.
BEPEINZEN, (bepeinsde, heeft bepeinsd), overdenken : ik zal doze zaak bepeinzen. BEPEINZING,
v. (-en).
BFPERKEN, (beperkte, heeft beperkt), een
gebied beperken, kleiner in omvang maken; inkrimpen, minder oravangrijk maken; — intoomen.
BEPERKING, v. (-en).
.
BEPERKT, bn. (-er, -st), bepaald; — eenigszins
verkleind, verminderd : beperkte dienst op Zondag;
—(fig.)bekrompn:
beperkt verstand, kennis.
BEPIMPELD, bn. hij is bepimpeld, dronken.
BEPLAKKEN; (beplakte, heeft beplant), (een
vlieger) papier op het geraamte plakken, (ook)
plaatjes erop plakken; — met papier of jets
anders bedekken. BEPLAKKING, v. (-en). BEPLAKSEL, o. (-s).
BEPLANKEN, (beplankte, heeft beplankt), met
plakken beschieten. BEPLANKING, v. (-en).
BEPLANTEN, (beplankte, heeft beplant), (een
stuk grond) met planten of gewassen bezetten.
BEPLANTING, v. (-en), het beplanten; de beplante grond; — de gewassen waarmede iets is
beplant.
BEPLEISTEREN, (bepleisterde, heeft bepleisterd).
met pleisters beleggen : een bepleisterd voorhoofd; —
met eerie dunne laag fijne kalk, pleistermortel of
Portlandsoh cement bestrijken; — (fig.) bewimpelen,
vergoelijken. BEPLEISTERING, v. (-en).
BEPLEITEN, (bepleitte, heeft bepleit), met
woorden verdedigen, pleiten voor.
BEPLEKKEN, (beplekte, heeft beplekt), (gewest.)
bevlekken.
BEPLOEGEN, (beploegde, heeft beploegd), met
den ploeg bewerkeia : den akker bepluegen; — (fig.)
de zee beploegen, bevaren, de golven doorklieven.
BEPLOOIEN, (beplooide, heeft beplooid), plooien
in lets leggen; — cone scheur beplooien, onder of
tusschen de plooien verbergen; — (fig.) eene zaak
voor iem. beplooien, in orde brengen, schikken;
—(w.g)entijdbplo,
met elkander plooiende,
schikkende een tijd bepalen.
BEPLUISD, bn. met pluisjes bedekt, van stoffen
die niet afgeborsteld zijn.
BEPOEDEREN, (bepoederde, heeft bepoederd),
(ook BEPOEIEREN) met poeder bestrooien; —
ik zal dat zaakje wel voor je bepoeieren, in orde
brengen, schikken, regelen.
BEPOTEN, (bepootte, heeft bepoot), met poten
beplanten; — een vijver bepoten, dien bevolken
met kleine visschen; onze rivieren met forellen en
zalm bepoten, bevolken. BEPOTING, v. (-en).
BEPRATEN, (bepraatte, heeft bepraat), over
iets praten, het pratende behandelen .; — tot
iemands nadeel praten, belasteren ; — door praten
overhalen, overreden.
BEPREEKEN, (bepreekte, heeft bepreekt), die
kerk is moeilijk to bepreeken, er zoo to preeken,
dat men door leder verstaan wordt; — iem. bepreeken, door preeken tot bekeering brengen ;
(ook) eene preek tegen iem. over zijne gebreken,
tekortkomingen houden, hem met vermaningen
lastig vallen.
BEPROEFD, bn. (-er, -st), op de proof gesteld;
eerlijk : een man van beproefde trouw.
BEPROEVEN, (beproefde, heeft beproefd), de
proof nenaen om to zien of iets aan de gestelde
eischen voldoet ; — zijn geluk beproeven, eene kans
wagon; — onderzoeken : (bijb.) beproeft ales en
behoudt het goede; — (in 't bijz. van God gezegd,
die den mensch op de proof stelt) ongelukken toezenden : hij is zwaar beproefd, heeft veel ongelukken ondervonden.
BEPROEVING, v. (-en), proof; het op de proof
stollen van iemands deugd, standvastigheid; —
tegenspoed.
BEPRUTTELEN, (bepruttelde, heeft beprutteld),
ook BEPREUTELEN, (Zuidn.) op iem. pruttelen
hem beknorren, bekijven.
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BEPUINEN, (bepuinde, heeft bepuind), een weg
BEREIDEN, (bereidde, heeft bereid), gereedbepuinen, met puin hard, begaanbaar maken.
maken. BEREIDER, m. (-s). BEREIDING, v.
BEPUNTEN, (bepuntte, heeft bepunt), den grond
(-en), appretuur (van stoffen).
bepunten, met een puntig ijzer in den grond steken
BEREIDS, bw. (deftiger dan) reeds.
tot opsporing van keisteenen; — (gew.) iem. beBEREIDSEL, o. (-s, -en), (minachtend voor) het
punten, hem pollen, uithooren.
gereedgemaakte; toebereidsel; (bij wijnkoopers)
BERAAD, o. overleg, nadenken; — in beraad
wijnklaarsel.
houden, in bedenking houden.
BEREIDVAARDIG, bn (-er, -st), dienstvaardig,
BERAADSLAGEN, (beraadslaagde, heeft beraadgewillig, gaarne iets willende doen. BEREIDslaagd), met elkander ernstig overdenken en
VAARDIGHEID, v.
overleggen. BERAADSLAGER, m. (-s). BERAADBEREIDWILLIG, bn. bw. (-er, -st), bereidvaarSLAGING, v. (-en), overleg, bespreking, gedachdig. BEREIDWILLIGHEID, v.
tenwisseling in eene vergadering over een bepaald
BEREIK, o. omtrek dien men bereiken kan
punt : aan do beraadslagingen deelnemen.
— dat is buiten of boven mijn bereik, ik kan
1. BERADEN, bn. (-er, -st), bedaohtzaam,
daar niet bij, het is te hoog, te ver weg enz.;
(ook) dat is mij to zwaar, te moeilijk, te duur
bezonnen; vast besloten. BERADENHEID, v.
2. BERADEN (ZICH), (beried of beraadde zich,
enz.; (ook) dat gaat mijn verstand to boven;
heeft zich beraden), in beraad nemen, raad inwinnen;
op zulk een afstand
—buitenhrkvagcut,
bij zichzelf overleggen; — zich, beraden, van besluit
van het geschut, dat de projectielen die daaruit
veranderen. BERADING, v. overleg, overweging.
geschoten worden, geene sohade kunnen aanrichten.
1. BERAMEN, (beraamde, heeft beraamd), een
BEREIKBAAR, bn. wat bereikt kan warden.
huis beramen, van ramen voorzien. BERAMING,
BEREIKBAARHEID, v.
v. alle ramen van een huis, eene broeikas enz.
BEREIKEN, (bereikte, heeft bereikt), reiken tot :
2. BERAMEN, (beraamde, heeft beraamd),
een tak van een boom niet bereiken kunnen; — de
ontwerpen: een plan beramen; — begrooten; — een
stall bereiken, naderen, er in aankomen; — iem.
aanslag beramen, voorbereiden. BERAMING, v.
niet bereiken kunnen, to spreken loinnen krijgen;
(-en), begrooting.
(ook) hij is buiten mijn machtsgebied; — de brief
BERANDINE, v. weefsel uit turfvezelstof, zoo
bereikte hem niet, hij ontving dien niet; — een
geheeten naar den fabrikant Berand (bij Maastricht).
hoogen ouderdom bereiken, zeer oud worden; (ook
BERAPEN, (beraapte, heeft beraapt), (muren)
fig.) slagen: zijn doel, oogmerk bereiken. BEREIbepleisteren. BERAPING, v.
KING. v. tot bereiking van.
BERBERIDEEN, v. my. berberisgewassen : kruidBEREIMES, o. (-sen), een kuipersgereedschap :
of houtaohtige planten wier voornaamste kenteetrekmes met een recht lemmet.
ken bestaat in de aan den helmdraad vastgegroeide
BEREISD, bn. (-er, meest-), die veel gereisd en
helmknopjes die van het voetstuk tot aan den
daardoor veel ondervinding opgedaan heeft.
top openspringen.
BEREIZEN, (bereidde, heeft bereisd), doorreizen;
BERBERINE, v. de gele, bittere stof uit den
reizende bezoeken : een land bereizen; — (ook voor
berberiswortel.
handelszaken) : de kermissen bereizen; zijne klanten
BERBERIS, v. (-sen), de roode zure vrucht van
bereizen.
den berberissestruik of zuurdoorn; —, m. de struik
BEREKENAAR, m. (-s), die alles nauwkeurig
zeif; —WORTEL, m. (-s).
berekent.
BERBERISSESTRUIK, m. (-en), zuurdoorn
BEREKEND, bn. hij is berekend voor zijne task,
(berberis vulgaris).
in alien deele er voor geschikt.
BERCEAU, m. (-'s), wieg; — prieel; — overBEREKENEN, (berekende, heeft berekend),
lommerd wandelpad; — (bouwk.) gewelfboog.
uitcijferen, uitrekenen • — ramen; — in rekening
BERCEUSE, v. (-s) wiegeliedje; — schommelbrengen. BEREKENING, v. (-en), het borestoel.
kenen ; (ook geschreven berekening).
BERD, o. (veroud. en Zuidn.) bord, plank, tafel;
1. BEREN, (beerde, heeft gebeerd), schreeuwen als
alleen nog in gebruik in : iets te berde brengen, ter
de olifant en de rhinoceros.
sprake brengen, aanvoeren.
2. BEREN, (beerde, heeft gebeerd), (gemeenz.)
BERDEN, bn. (Zuidn.) van planten : een berden
borgen, op crediet verkoopen; schulden maken.
vloer.
BERENBEZIE, v. (...bezien), benaming eener
BEREBIJT, v. zie BEERENBIJT enz.
plant (vaccinium vitis). waarvan de bessen ook
BERECHT, o. terechtwijzing, bedilling (alleen
krakelbessen, hondsbessen heeten.
in de spr.).,: die aan den weg timmert, lijdt (heeft)
BERENDAALDER, m. (-s), Zwitsersche munt ter
reel berechts.
waarde van f 1,65.
BERECHTEN, (berechtte, heeft berecht), (gew.)
BERENDRUIF, v. (...ven), altijdgroen heestertje
in orde brengen; — eene zaak voor het gerecht
(arctostaphylos officinalis), op heigrond en in zandige
behandelen; — (R.-K. inz. Zuidn.) een zieke bepijnbosschen van Noord- en Middel-Europa algemeen
rechten, hem de laatste sacramenten toedienen.
voorkomende.
BERECHTER, in. (-s). BERECHTING, v. (-en).
BERENHOEDER, m. (-s), berenleider; (sterrenk.)
BEREDDERAAR, m. (-s). BEREDDERAARboobs; ...HOL, o. (-en); ...HUID, v. (-en), de huid
STER, v. (-s).
van een beer : (spreekw.) de berenhuid verkoopen,
BEREDDEREN, (beredderde, heeft beredderd),
eer de beer gevangen is, over iets beschikken, voordat
sohikken, in orde brengen. BEREDDERING,
men in het bezit ervan is; ...JONG, o. (-en).
v. (-en).
BERENKLAUW, m. (-en), de klauw van een
BEREDEN, bn. de bereaen korpsen, die af deebeer; — (plantk.) inheemsohe sohermbloemige
lingen manschappen van een leper, Welke hun dienst
plant (heracleum spondilium) met gevinde, ruw
te paard verrichten.
behaarde bladeren en Witte bloemen.
BEREDENEERD, bn. (-er, -st), 't is een beredeBERENKUIL, m. (-en), kuil of verblijf voor
neerde kerel, een die goed redeneeren kan; (ook)
gevangen beren.
die beslist optreedt en niet weifelt; een beredeneeed
BERENLEIDER, m. (-5), de geleider van een
verslag, een verslag met aanwijzing der gronden
beer; — (studentent.) schuldeischer.
waarop het berust.
BERENMUTS, v. (-en), muts van harig berenvei;
BEREDENEEREN, (beredeneerde, heeft beredekolbak, warme pelsmuts.
neerd), bespreken; inz. iets bespreken met verBERENNEN, (berende, heeft berend), onverwaoht
melding der redenen, waarom men zoo en niet
en spoedig omsingelen, insluiten (eene vesting);
anders handelt of handelen zal; ook eene som, een
al rennende inhalen.
BERENOOR, o. (-en), het oor van een beer; —
vraagstvk beredeneeren, beredeneerd oplossen. BERE(plantk.) naam van verschillende planten, als
DENEERING, v. (-en).
sleutelbloem; wondkruid; bisschopsmutsje; windBEREID, bn. geene bezwaren hebben om iets te
zaadkruid; sneeuwwortel, hemelsleutel; smeerwortel
doen; — bereidvaardig, gereed. —VERKLAstalkruid en ezelskruid.
RING, v.

BERENTEN.
BERENTEN, (berentte, heeft berent), (Zuidn.)
eene zekere rente opbrengen; bezwaren met eene
rente; vgl. verrenten.
BERENVEL, o. (-len); ...VET, o.
BERESIET, o. granietaohtige steensoort in den
Ural, dat dikwijls rood-looderts bevat.
1. BERG, m. (-en), min of meer op zioh zelf
staande verheffing van de aardoppervlakte; —
(aardr.) zulk eene verheffing hooger dan 600 M.; —
(spr.) het geloof verzet bergen, wrocht wonderen ;
de berg baart eene muffs, er is veel drukte en beweging gemaakt om nets; (Zuidn.) den berg
afgaan, achteruitgaan (in zijne zaken, gezondheid
enz.); de berg van barmhartigheid, de bank van
leening, de lommerd ; —
groote hoeveelheid, hoop, stapel ;
(spr.) zich
gouden bergen van iets beloven, er groote verwachtingen van hebben;
(ook van onstoffelijke
zaken) een berg van bezwaren.
2. BEG, m. (-en), barg, zwijn, inz. manlijke
biggen vEfn ongeveer 3 weken oud, die gesneden zijn.
3. BERG, m. (-en), barg, open sohuur met verstelbaar dak, inz. tot berging van heel en graan
hooiberg.
4. BERG, o. uitslag op het hoofd, vooral bij kleine
ki nderen.
5. BERG, m. (Zuidn.) verkorting van berg van
barmhartigheid, bank van leening, lomMerd.
BERGAARDE, v. oker; ...ACADEMIE, v.(-s,
..Jbn), hoogesohool waar theoretisoh en practisoh
onderwijs gegeven wordt in alles wat tot het bergen mijnwezen behoort.
BERGACHTIG, bn. (-er, -st), vol bergen.
BERGADER, v. (-s), ertsader in een gebergte.
BERGAF, bw. langs de berghelling naar beneden :
wij gaan nu bergaf; — (fig.) het gaat bergaf met hem,
zijne zaken gaan aohteruit, hij geraakt aan lager wal.
BERGAFWAARTS, bw.
BERGAHORN, in. (-en), eschdoorn; ...ALUIN, v.
aluin die men in de bergen vindt.
BERGAMOT, v. (-ten), zekere soort van peer,
nagenoeg rond en geela,chtig groen, bijzonder
sappig en aangenaam van smaak; —BOOM, m.
(-en), boom waaraan bergamotperen groeien; — in
Zuid-Europa : de boom (citrus bergamotta) waaraan
de bergamotcitroenen groeien.
BERGAMOTCITROEN, m. (-en), eene peervormige
oitroensoort uit Wier versohe schillen in Frankrijk
en, Italie de beroemde bergamotolie getrokken
wordt.
BERGAMOTOLIE, v. eene etherisohe olie van
0.8 s. g.
BERGAMOTPEER, v. (...peren), gew. sapperdegroentje.
BERGARTILLERIE, v. lichte en smalle kanonnen
die door middel van lastdieren kunnen vervoerd
worden.
BERGBLAUW, o. eene schoone hemelsblauwe
sohildel sverf.
BERGBOEZEM, m. (-s), (waterb.) boezem waarin
het overtollige polderwater tijdelijk wordt gemalen,
zoolang de stand van het buitenwater de uitloozing
belet.
BERGBOOR, v. (...boren), aardboor.
BERGBOUW, m. alle ter verkrijging van bruikbare
delfstoffen dienende inrichtingen mijngroeven en
bergwerken.
BERGBOUWKUNDE, v. de kunde om bergwerken
aan te leggen of het bestuur erover to voeren.
'BERGBRUIN, o. bruin ijzeroker.
BERGE, v. (gemeenz.) rommel, wanorde ruins
eerst die berge eens op; zie BARGE.
BERGEEND, v. (-en), een zwemvogel (tadorna
damiatica), die het midden houdt tusschen gans
en eend.
BERGELMIR, m. (Noorsche myth.) rem die slob
uit den zondvloed redde en stamvader werd van
een nieuw reuzengeslaoht.
BERGEN, (borg, heeft geborgen), iem. of lets in
veiligheid brengen, redden ; hij is geborgen, heeft
zijne schaapjes op het droge ;
lets op eene bepaalde plants brengen en dear
bewaren ; — (soheepst.) de vlag bergen, neerhalen
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en wegsluiten; dat schip kan veel bergen, vbel goederen laden. BERGING, v.
BERGENGTE, v. (-n), smalle bergpas.
BERGEPPE, v. eene soort van wilde peterselie.
BERGERAC, m. een zoete witte Fransohe wijn.
BERGERE, v. (-s), ruime, gemakkelijke leuningstoel met voetbank; een eenvoudig vrouwenkapsel;
glad vrouwenmutsje.
BERGERETTE, v. drank bestaande uit een
mengsel van wijn en honing.
BERGFOREL, v. (-len), forel die in de bergmeren
wordt gevangen.
BERGFORMATIE, v. (-s), bergvorming.
BERGGEEL, o. bergaarde; gele oker.
BERGGEEST, m. (-en), (tab.) geest die in de
bergen huist en daar heerschappij voert; ...GEIT,
v. (-en), gems.
BERGGELD, 0. (-en), bergloon.
BERGGESCHUT, o. licht geschut dat gemakkelijk
in de bergen vervoerd kan worden; ...GRAAT, v.
ruwe en rotsachtige bergkam; ...GROEN, o. zekere
verfstof voor olie en waterverf.
BERGHAAN, m. (...hanen), soort van arend
(helotarsus ecauclatus) in Midden- en Zuid-Afrika,
ook goochelaar geheeten.
BERGHEEF, v., ...HEEFT, v. (-en), werktuig
waarmede men de kap van een hooiberg opwindt.
BERGHELLING, v. (-en), helling van een berg.
BERGHOK, o. (-ken), hok om gereedsohappen,
metselspecie enz. te bergen.
BERGHOUT, o. (-en), zware, boven de overige
uitstekende planken welke het sohip in de lengte
ale een hoepel omgeven, ter hoogte van het onderste
geschutdek, tot versterking van het geheel of versiering van het uitwendige.
BERGIE, v. Zie BARGE.
BERGINGSMAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatsohappij die gestrande schepen en de goederen daarvan
bergt.
BERGJAGER, m. (-s), jager op de bergen.
BERGKALK, v. kolenkalksteen; ...KAM, m.
(-men), de lijn die men over de versohillende bergtoppen trekken kan; ...KAP, v. (-pen), beweegbare
kap waaronder hoof of koren geborgen wordt.
BERGKAUW, v. (-en), eene wort van raaf;
...KETEL, m. (-s), komvormig dal; ...KETEN,
v. (-s), langwerpig bergstelsel, uit eene of
meer bergreeksen bestaande, die in het laatste
geval door lengtedalen gescheiden zijn : de
Jura is eene bergketen; ...KNOOP, m. (-en),
punt waar twee of meer bergketens elkaar snijden;
...KNOP, m. gew. naam voor de muurpeper of
scherp huislook (sedum acre); ...KOP, m. (-pen),
berg met geheel ronden top; ...KRISTAL, o.
natuurlijk kristal, seer zuiver gekristalliseerd
kwarts, dat geslepen als Boheemsche diamant in
den handel wordt gebracht; ...KRUIN, v. (-en);
...KURK , v. eene soort van asbest, ook bergvlas
en bergleer geheeten.
BERGLEER, o. bergkurk.
BERGLEEUWERIK, m. (-en), eene soort van
kuifleeuwerik, bij ons zelden; ...LIJSTER, v. (-s).
andere naam voor de beflijster of dominee.
BERGLOON, o. (-en), loon voor het bergen, inz.
van gestrande schepen enz.; recht van den strandyonder.
BERGLUCHT, v. ozonrijke dampkringsluoht in
berglanden : de berglucht heeft hem veei goed gedaan.
BERGMAN, m. (...lieden), bergwerker; bergbewoner; ...MUSCH, v. • (...musschen), soort van.
musoh (fringilla montana), kleiner dan de hulsmusch, ook boom-, ring- en veldmusch geheeten;
...MUIS, v. (...muizen).
BERGNIMF, v. (-en), (fab.) in de bergen levende
nimf, oreade.
BERGOLIE, v. (—ellen), aardolie.
BERGOP, bw. den berg op, naar boven ;
—WAARTS, bw.
BERGPARTIJ, v. (Fransche gescb.) eene parts
van de vurigste republikeinen, in de Fransohe
nationale vergadering van 1792 en van 1848 en
1849, alzoo genoemd, omdat de leden die daartoe
behoorden, de trapsgewijze opgaande banken in
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de zaal, de hoogste aan de uiterste linkerzijde
innamen.
BERGPAS, in. (-sen), pas door het gebergte;
...PEK, o. asphalt, aardhars.
BERGPLAATS, v. (-en), plaats waar lets wordt
opgeborgen, bewaard ; — pakhuis; schuilplaats.
BERGRAT, ...ROT, v. (-ten), marmot.
BERGRECHT, o. verzameling van wetten, belaeffende den bergbouw.
BERGREDE, v. de rede, door Jezus Op den berg
gehouden. Zie Matth. V. V I en VII.
BERGRIJST, v: (hid.) rust in het gebergte gekweekt.
BERGRUG, m. (-gen), Lange en smalle bergtop;
ook berghelling.
BERGRUIMTE, v. (-n), ruimte om lets te bergen.
BERGSCHAAP, o. (...sehapen); ...SCHOEN, m.
(-en), met spijkers beslagen schoen, in bergstreken
gebruikt; ...SCHOT, m. (-ten), Hooglander (in
Schotland).
BERGSCHUUR, v. (...schuren), onderste gedeelte
van een hooiberg, ale schuur gebruikt.
BERGSPIL, o. (-len), spil om de kap van een
hooiberg op to winden.
BERGSPITS, v. (-en), spits° bergtop; ...SPLEET,
v. ( ... spleten); ... SPO 0 RWE G, m. ( -en), spoorweg
ever of door de bergen; ...STAM, m. (-men), yolksstam in het gebergte levende; ...STATION, o. (-s),
station in het gebergte; ...STELSEL, o. (-s), samenhangend gebergte; ...STOK, m. (-ken), wandelstok
met ijzeren punt die het bergbeklimmen gemakkelijker maakt; ...STORTING, v. (-en), het naar
beneden storten van een deel der berghelling,
wanneer door verweering het verband tussohen het
gesteente verbroken is; ...STREEK, v. (...spreken);
...STROOM, m. (-en), stroom die van de bergen
komt.
BERGTAK, m. (-ken); ...TALK, v. natuurlijke
paraffin, eene geelwitte, bladerige stof in mijngroeven voorkomende, bestaat uit 86°4, koolstof
en 14% waterstof; ...TEER, v. aardolie die langen
tijd met de lucht in aanraking is geweest; ...TOP,
m. (-pen).
BERGVERSCHUIVING, v. (-en), aardsohuiving
in 't gebergte; bergstorting.
BERGVESTING, v. (-en); ...VLAS, o. eene versoheidenheid van het asbest, amiant; ...VOET, m.
(-en), benedenste deal van een berg; ...VOLK, o. (-en).
BERGWAGE, v. (-n), werktuig tot het meten
van bergprofielen; timmermanswaterpas met graadverdeeling; ...WAS, o. bergtalk; ...WEG, in. (-en);
...WEIDE, v. (-n); ...WERK, o. (-en), ontgonnen
mijn; ...WERK- ACADEMIE, v. ( „den ); ... WE RKER, m. (-s), mijnwerker; ...WIND, m. (-en),
nachtwind langs de berghelling naar het dal.
BERGZEEP, v. eene zwarte of blauwzwarte, weeke
leemsoort, bestaande uit kiezelaarde, aluinaarde,
ijzeroxyde, kalk en water.
BERGZIEKTE, v. onwel zijn, ziekte die zich
bij het stijgen boven zekere hoogte voordoet.
BERGZOUT, o. (-en), zout, uit de bergen gedolven.
BERIBERI, v. eene in India, Australia, Braziliö
en Japan endemische ziekte, gewoonlijk van slependen card ; — (scherts.) hid heeft de beriberi,
voelt zich niet lekker, is loom en moe en weet
niet waarvan; —LIJDER, m. (-s), iem. die aan
beriberi lijdt; —STREEK, v. (...s preken), streek
waar de beriberi veel voorkomt.
BERICHT, o. (-en), verslag van eene gebeurtenis;
— inlichting, medededing, tijding. Berichtje, o. (-s).
BERICHTEN, (berichtte, heeft bericht), mededeelen, ter kennis brengen van, kennis geven van,
BERICHTGEVER, m. (-s), inzender van berichten;
correspondent (van dagbladen). BERICHTGEEFSTER, v. (-5).
BERICHTSJAAR, o. (...jaren). ...MAAND, v.
-en), ...WEEK, v. (...weken), jaar, maand, week
waarover een bericht (inz. een handelsbericht) loopt.
BERIEKEN, (Zuidn.) beruiken.
BERIJDBAAR, bn. (van een weg) die bereden
kan worden.
BERIJDEN, (bereed, heeft bereden), rijden op,
over ; — zijn stokpaarclje berijd.en, over zijn geVan Dale, Handwoordenboek.

BERLITZ-METHODE.
liefkoosd onderwerp spreken; — (gew.) dekken.
BERIJDER, m. (-s), die een paard berijdt. BERIJDSTER, v. (-s).
BERIJGEN, (bereeg, heeft beregen), (zeew.)
takelen, het uiteinde van een touw met garen
bewinden, opdat het niet uitvezelt of losgaat.
BERIJMING, v.
1. BERIJMEN, (berijmde, heeft berijmd), (lets)
in of op rijm zetten, brengen. BERIJMING, v. (-en).
2. BERIJMEN, (berijmde, is berijmd), met rijm
of rijp bedekt worden.
BERIJPT, bn, met rib of rijm bedekt; — met
een fijn, meest blauwachtig waas bedekt, zooals
by. de pruimen.
BERIL, BERYL, m. (-len), (o. voor de stof);
aquamarijn : de zeewatersteen, de zeegroensteen,
een doorziohtige edeisteen van goelachtig groene
of zeegroene kleur.
.
BERILAARDE, v. eene verbinding van beryllium
en zuurstof, hoofdbestanddeel van het beril.
BERIN, v. (-nen), wijfjesbeer.
BERINGEN, (beringde, heeft beringd), van ringen
voorzien; — met een ringdijk omgeven. BERINGING, v.
BERISPELIJK, bn. bw. (-er, -st), berisping verdienende. BERISPELIJKHEID, v. laakbaarheid.
BERISPEN, (berispte, heeft berispt), zijne afkeuring to kennen geven; term voor eene der
liohtste bestraffingen door eene gestelde autoriteit;
laken. BERISPER, m. (-s). BERISPING, v. (-en).
BERK, BERKEBOOM, ni. (-en), een boom
(betula alba) met witte, in papierachtige venom
afschilferende schors, glinsterend bruine takken,
spits toeloopende bladeren en witachtig, zeer taai
hout.
BERKACHTIG, bn. berkachtige planters.
BERKAN, v. Zie BARKAN.
BERKELAAR, m. (-s), (Zuidn.) berk.
BERKEBOOM, re. (-en), zie BERK.
BERKEMEIER, m. (-s), (veroud.) berketak;
groote drinkbeker dien men van een berketak
vervaardigde, waarbij men de ruwe schors om het
hout liet blijven.
BERKEN, be. van berkenhout.
BERKENBASTJE, o. (-s), gew. naam voor
den spotvogel, ook wel geelborstie en citroentje geheeten.
BERKENHOUT, o.; ...HOUTEN, bn. van berkenhout.
BERKENLIED, o. een der oudste Duitsche
heldendichten.
BERKENRIJS, o. berkentak, berkenroede.
BERKENSPANNER, m. (-s), soort van spanrups;
de vlinder daaruit (amphiclasis betularia), heeft
eene vlucht van 50 m.M.
BERKENTEER, v. zekere teerolie uit de scions
van den witten berk gestookt; ...VLINDER, m.
(-s), kleine dagvlinder waarvan de cups op bergen
leeft, berkenspanner.
BERKENWIJN, m. Duitsche champagne, drank
uit het voorjaarssap van den berk gegist.
BERKESTAM, m. (-men); ...TAK, m. (-ken).
BERKHOEN, o. (-ders), korhoen.
BERKOEN, m. (-en), eene soort van dwarsbalk,
stut.
BERLIJNEN, bn. (gew.) baleinen : eene berlijnen
zweep.
BERLIJNSCH-BLAUW, o. donkerblauwe verfstof;
... BRUIN, o. goede, niet giftige olie- en waterverf,
door gloeiing in de open lucht uit het berlijnschblauw verkregen; ...GROEN, o. goad dekkende
onverandetlijke verf, door zwavelzuur kobaltoxyde
met geel bloedloogzout verkregen; --ROOD; o.
gebrande oker; Engelsch rood of lakverf; ...-ZILVER, o. eene legeering van geelkoper met nikkel,
alpaca, alfenide.
BERLINE, v. (-n), eigenlijk, Berlljner wagen :
reiskoets op vier widen en op veeren.
BERLINIET, o. middel em vleeschwaren voor
bederf to bewaren, uit borax, boorzuur en keuken.zout bestaande.
BERLITZ-METHODE, v. methode om vreenide
talen to leeren .door ze to spreken, to lezen en te
10
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sohrijven; spreken is hierbij het begin en steeds 'de
hoofdzaak; ...-SCHOOL, v. ( ... schol en ),
BERM, m. (-en), eene strook grond tangs dijken,
wegen of borstweringen, ter versterking daarvan;
— dikke laag modder in grachten en slooten.
BERMEN, (bermde, heeft gebermd), (waterb.)
van een (rijzen) berm voorzien.
BERMPJE, o. (-s), (dierk.) gebaarde modderkru%per
(nemachilus barbatulus), een 10 c.M. tang vischje
met 6 voeldraden aan den bovenlip.
BERMRIJS, o. rijshout, van ongeveer 1,90 M.
lengte, dat voor bermes gebruikt wordt.
BERMSLOOT, v. (-en), sloot tangs den binnenberm van een dijk.
BERNAGE, BERNAGIE, v. zekere inheemsche
plant (borrago offreinalis).
BERNARD, m. (-s), een St.-Bernard, eene
scherpzinnige, trouwe, langharige, groote hondensoort.
BERNARDIJN (BERNHARDIJN), m. (-en), een
geestelijke van de orde van St.-Bernard van Clairvaux.
BERNARDIJNE (BERNHARDIJNE), v. (-n),
eene geestelijke van de orde van St.-Bernard van
Clairvaux.
BERNARDSKREEFT, v. (-en), eene soort van
kreeft (paragus bernhardus), met week achterlijf dat
in een zeehoorn steekt.
BERNEN. Zie BARNEN.
BERNER-CONVENTIE, v. overeenkomst, tractaat
te Bern gesloten, by. tot regeling van het intern ationaal spoorwegvervoer ( 1890 ), het auteursreoht
(1886).
BERNSTEEN, o. Zie BARNSTEEN.
BEROEIEN, (beroeide, heeft beroerd), door to
roeien inhalen, bereiken.
BEROEMD, bn. (-er, -st), door zijne daden of
eigenschappen zich room verworven hebbende, zeer
vermaard : zich beroemd maken.
BEROEMDHEID, v. het beroemd zijn; — (...heden), beroemd persoon.
BEROEREN (ZICH), (beroemde zich, heeft zich
beroemd), room dragon op, zich verheffen op.
BEROEP, o. (-en), het roepen, bereiken door
roepen : hij is binnen, buiten mijn beroep, ik kan
hem nog, niet meer roepen; — een beroep doom op
iem. of iets, iem. of lets te huip roepen; — een
beroep doen op iemands hulpvaardigheid, op zijne
vriendschap, op zijne bears, ane hulp, vriendschap,
bijstand inroepen; — het roepen van iem. tot eene
waardigheid, een ambt (van hoogleeraar, predikant) • —
maatschappelijke werkkring, waarvoor men de
vereischte bevoegdheid heeft verkregen: zijn beroep;
— amhacht;
(rechtst.) het zich wenden tot een hoogeren rechter
om herziening van een vonnis : die zaak is niet
mar hooger beroep vatbaar; de raad van beroep voor
de vermogensbelasting.
BEROEPBAAR, bn. (van oandidaat, proponent
of predikant) die beroepen kan worden.
BEROEPEN, (beriep, heeft beroepen), zoo hard
roepen, dat ooze stem tot iem. reikt ; — eon
beroep op iem. uitbrengen, hem benoemen, aanstellen tot ; — (Zuidn.) tot een wedstrijd nitdagen; — zich beroepen op lets of iemand, (ter
staving van eene bewering, als getuige of ter
verontschuldiging van eene tout) aanhalen, inroepen; — (rechtst.) zich in hooger beroep wenden
tot een hooger rechtsoollege. BEROEPING, v.
(-en), benoe ming.
BEROEPENE, m en v. (-n), di,e beroepen is.
BEROEPSBEZIGHEID, v. (...heden), zijne beroepsbezigheden namen al zijn tijd in beslag; ...BRIEF,
m. (...brieven), akte van beroeping.
BEROEPSHALVE, bw. uit kracht van zijn
beroep; ambtshalve; ...KEUZE, v.; ...KIEZER,
m. (-s), iem. die krachtens zijn beroep, zijn ambt
kiezer is; ...MISDADIGER, in. (-a), iem. die het
plegen van misdaden als het ware als een beroep
beschouwt; ...RIJDER. m. (•s). iem. die aan
wedrennen en harddraverijen deelneemt om daarmee zijn brood to verdienen.
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BEROEPSSPELER, m. (43), iem. die aan spelwedstrijden deelneemt om daarmede zijn brood te
verdienen; ...TELLING, v.
BEROEPSWERKLOOZE, m. (-n), iem. die
werkloos is, niet door toeval, maar die stelselmatir
zonder work blijft; ...WET, v. (-ten); ...ZIEKTE,
v. (-n), ziekte die een gevolg is van het uitoefenen
van een beroep.
BEROERD, bn. bw. (-er, -st), (gemeenz.) naar,
ellendig : zich beroerd gevoelen, onlekker, min of
meer ongesteld; — hij ziet er beroerd uit. slecht.
BEROERDER, m. (-8), onruststoker. BEROERSTER, v. (-s).
BEROEREN, (beroerde, heeft beroerd), aanraken;
(water) door beweging troebel maken; — (bet
gemoed. den geest) verontrusten, ontstellen. BEROERING, v. (-en); (fig.) onlusten, burgertwist
BEROERLING, BEROERDELING, m. (-en),
beroerde k erel, ellende]ing.
BEROERTE, v. (-n), verlamming, veroorzaakt
door uitstorting van blood in de hersenen : door
cone beroerte getroffen worden; — (hist.) de Nederlanclsche beroerten, rustverstoringen, onlusten.
BEROKKENEN, (berokkende, heeft berokkend),
lets kwaads teweegbrengen, veroorzaken ; — op
den halo halen.
BEROOID, bn. (-er, -st), ontbloot van geld en
good : arm en berooid rondzwerven; berooide bodelaars; — berooid kwam hij hier aanwaaien, van apes
ontbloot, wanhopig; — eene berooide schatkist,
leeg. BEROOIDHEID, v.
BEROOKEN, (berookte, heeft berookt), met rook
taten doortrokken (ook ale ontsmettingsmiddel); —
(iem.) rook in het gezioht blazon; — met rook
bedekt : berookte schoorsteenen; het lampeglas is
berookt, zwart aangeslagen, bewalmd; — van rook
doortrokken : na die vergadering waren de gordijnen
enz. geheel berookt; — bewierooken. BEROOKING, v.
(-en), het blootstellen aan droge dampen, voor
hygienische of geneeskundige doeleinden.
BEROOVEN, (beroofde, heeft beroofd), (iem.)
door roof ontnemen, met geweld buiten het bezit
van lets stellen : iem. van lets berooven; iem. van
zijne vrijheid berooven, hem opsluiten; — zich van
het Leven berooven, zich dooden ; — van zijne zinnen
beroofd zijn, zijn verstand verloren hebben; — van
alles beroofd staan, zijn, alles verloren hebben.
BEROOVING, v. (-en).
BEROUW, o. droefheid, spijt over iets waaraan
men verkeerd heeft gedaan; inz. droefheid over
iets waardoor men zich heeft bezondigd, met de
bijgedachte aan het ernstig verlangen naar beterschap : berouw over iets hebben, gevoelen; niet weer
doen is het beste berouw; — (spr.) hij heeft er zooveel
berouw van als heron op zijn hoofd, zeer veel berouw;
—metoprchbuw.
BEROUWEN, (het berouwde, heeft berouwd),
berouw hebben over : die daad berouwt hem.
BEROUWHEBBEND, bn. berouw gevoelende : een
berouwhebbend zondaar.
BEROUWVOL, bn. oprecht berouw hebbende.
BERRIE, v. (-s), draagbaar; — (gew.) raamwerk
waarop de bak van een wagon rust; — hooiraam,
houten raam over een hooiwagen gelegd, om het
voor hooi breeder to kunnen laden.
BERRIEBOOM, m. (-en), (gew.) houten boom,
deal uitmakende van de berrie van eene kar.
BERSAGLIERI, my . scherpsohutters in het
Italiaansche leger.
BERSERKERWOEDE, v. woeste en onredelijke
opvliegendheid, naar Berserker, een verbazend
stork krijgsman der Skandinavische sage, genoemd.
BERST, m. (-en), spleet. Zie BARST.
BERSTEN, (berstte, borst, is geborsten), vaneensplijten; sterven (van dieren); — (fig.) bersten van
spijt, zeer veal spijt hebben. Zie BARSTEN.
BERTHIERIET, o. ijzerantimoonglans.
BERTHOLLETIA, v. my. eon plantengeslacht
van altijdgroene, meer dan 30 M. hooge boomen
in Zuid-Amerika.
BERTHOLLIMETER, m. werktuig tot het bepalen van het ohloorgehalte in ohloorkalk

BERTHONBOOT.
BERTHONBOOT, v. (-en), kleine samenvouwbare
roeiboot van zeildoek.
BERTILLONNAGE, v. stelsel van Alph. Bertillon,
een Franschman, om een anthropologisoh signalement vast to stollen van misdadigers.
BERTRAM, m. (-s), (v. als stofnaam) de bertramwortel, vuurwortel, kwijlwortel, soherp smakende,
taaie wortel van het moederkruid (chrysanthemum
parthenium), aan zeer jonge kinderen gegeven
(vroeger meer dan than), om daarop hunne
tandjes door te bijten; die plant zelf; (gew.)
duizendblad (achillea); —KRUID, o.
BERUCHT, bn. bw. (-er, -st), kwalijk bekend,
to slechter naam en faam. BERUCHTHEID, v.
BERUIKEN, (berook, heeft beroken), ruiken
aan (iem. of iets).
BERUSTEN, (berustte, heeft berust), in bezit
zijn van : deze papieren berusten onder of bij mij;
—steunop:
hem berust de welvaart des lands; —
dit gevoelen, die verdenking berust op geene fosse
gronden, steunen op; — blijven laten, er niet mede
voortgaan : laat het daarbij berusten; in het onvermijdelijke berusten, zich er in schikken; — in eene
zaak, een toestand berusten, geen moeite meer doen
om die to veranderen. BERUSTING, v. bewaring.
on derworpen hei d.
BERYLLIUM, o. een element of enkelvoudig
lichaam: donkergrauw poedervormig, moeilijk smeltbaar metaal, door WOhler in 1828 ontdekt, ale
samenstellend bestanddeel van de berilaarde.
BERZELIET, o. een naar Berzelius (Zweedsch
scheikundige) genoemde delfstof, geelachtig wit.
BERZELIUSLAMP, v. (-en), spirituslamp met
Argandbrander, dubbele luchttrekking en lagen
sohoorsteen om de viam.
BERZIE, v. (gemeenz.) 't was er eene echte berzie,
bende, rommel, ordelooze boel.
1. BES, v. (-son), vrucht Wier zadm onder eon
stevig vlies door een vleezig of saprijk vruchtmoes
omgeven zijn, bezie, inz. aalbes.
2. BES, v. (muz.) hoot, welke een halve toon
lager is dan b.
3. BES, v. oude vrouw, zie best.
BESACHTIG, bn. besachtige vruchten.
BESCHAAFD, bn. bw. (-er, -st), gemanierd,
wellevend, goed onderwezen;
blijk gevende van
hoogere besohaving en opvoeding. BESCHAAFDHEID, v. welgemanierdheid, wellevendheid.
BESCHAAMD, bn. bw. (-er, -st), zeer verlegen,
zioh zeer sohamende over jets dat men zelf doet
of van anderen ondervindt. BESCHAAMDHEID,
v. bedeesdheid, schaamte.
BESCHAARDER, m. (-s). BESCHAARSTER, v.
(-5), (gew.) die ontfutselt, wegmoffelt.
BESCHADIGD, bn. niet gaaf : beschadigd porselein.
BESCHADIGEN, (beschadigde, heeft beschadigd),
iets beschadigen, er sohade aan toebrengen. BESCHADIGING, v. (-en), sohade; (zeew.) avert.
BESCHADUWEN, (beschaduwde, heeft beschaduwd), sohaduw werpen op ; — op eene teekening
sohaduw aanbrengen.
BESCHAMEN, (besohaamde, heeft besohaamd),
iem. tot schaamte brengen, hem verlegen maken.
BESCHAMING, v.
BESCHANSEN, (beschanste, heeft beschanst),
van sohansen voorzien; met schansen omringen;
(ook van schepen). BESCHANSING, v. (-en).
BESCHAREN, (besohaarde, heeft beschaard),
(gew.) (van eene weide) or zooveel vee in brengen,
als zij kan voeden; vee in de weide brengen; —
(gew.) zich heimelijk toeeigenen; wegmoffelen, ontfutselen. BESCHARING, v. (-en).
BESCHAVEN, (besohaafde, heeft beschaafd), met
de sohaaf gladmaken; — (fig.) een opstel, een gedicht
beschaven, verbeteren; — een yolk beschaven, zede lijker maken, ontwikkelen.
BESCHAVING, v. (-en), ontwikkeling van den
geest en daarmedegepaard gaande verfijning van
de zeden.
BESCHAVINGSGESCHIEDENIS, v. geschiedenis
der beschaving.
BESCHEID, o. (-en), bericht, inz, geschreven
stuk, charter, bewijsstuk ;
antwoord ver-
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klaring ; — bescheid doen, iemands dronk beantwoorden; (ook) (Zuidn.) dronken nit een aangeboden glas.
1. BESCHEIDEN, (besoheidde, heeft besoheiden),
bepalen, aanwijzen; ontbieden op een bepaald uur
en op eene bepaalde plaats; dagvaarden.
2. BESCHEIDEN, bn. bw. (-er, -st), billijk, rechtmatig toekomeud, goring : met zijn bescheiden deel
tevreden zijn; elk zijn bescheiden deal geven; — beleefd, minzaam, heusoh bescheiden menschen,
zonder eenige aanmatiging; een bescheiden meisje,
zedig, ingetogen; — sane bescheiden opmerking,
beleefde, voorzichtige opmerking; — volgens mijne
bescheiden meening. BESCHEIDENHEID, v. bedeesdheid, zedigheid.
BESCHENDEN, (beschond, heeft besohonden).
belasteren, kwaad van iem. spreken. BESCHEN•
DING, v.
BESCHENDEREN, (besohenderde, heeft beschenderd), (gew. en Z. A.) beschenden.
BESCHENKEN, (beschonk, heeft beschonken),
geschenken geven, begiftigen : beschenken met; —
(soherts.) dronken maken. BESCHENKING, v.
BESCHEREN, (beschoor, heeft besohoren), rondom afscheren, zie BESCHOREN. BESCHERING, v.
BESCHERMBEELD, o. (-en), het beeld van een
besohermheilige, palladium.
BESCHERMELING, m. en v. (-en). BESCHERMELINGE, v. (-n).
BESCHERMEN, (beschermde, heeft beschermd),
tot een scherm, strekken, beschutten, behoeden
voor alle kwaad : beschermen tegen; de onschuld
beschermen; — iem. of zioh zelf beveiligen, verdedigen; — de kunst beschermen, bevorderen;
beschermende rechten, invoerrechten om den
binnenlandschen handel, landbouw en nijverheid tegen de conourrentie van het buitenland to
bevoordeelen; — iem. voorthelpen, protegeeren :
aan zijn beschermende vriendsch,ap had ik die mooie
betrekking te danken.
BESCHERMENGEL, m. (-en), (volgens bijbelsche
voorstelling) engel die iem. op zijn levenspad beschermt; (fig.) een besohermengel voor iemand zijn.
BESCHERMER, m. (-s), beschermheilige; echtgenoot; hooger geplaatst begunstiger. BESCHERIVISTER, v. (-5).
BESCHERMGEEST, m. (-en), besohermengel:
...GOD, m. (-en); ...GODIN, v. (-nen), besohermengel.
BESCHERMHEER, m. (-en), ...VROUW, v.
(-en), iem. onder wiens hoede de belangen eener
vereeniging gesteld worden; een eeretitel als
beschermheer optreden.
BESCHERMHEILIGE, m. en v. (-n), schutspatroon; (R. K.) Heilige onder wiens bescherming
de doopeling bij 't ontvangen van zijn naam wordt
gesteld : zijn beschermheilige aanroepen.
BESCHERMING, v. (-en), beveiliging, bewaring
(door God of door menschen).
BESCHIETEN, (besohoot, heeft besohoren), op
jets sohieten ; — schietend bereiken;
(timm.) met planken bekleeden; eene lambrizeering maken; — (scheepsb.) eene ruimte afdeelen
door een of weer beschotten; — eene met glas beechoten galerij, veranda, met glas algesloten;
(gew.) waarde hebben, beteekenen dat beschiet
niet veal, dat beduidt niet veal, heeft niet veal om
't lijf; — (gew.) (van gewassen) opbrengen, opleveren.
BESCHIETER, m. (-5), scheepsbeschieter.
BESCHIETING, v. bombardement; — (timm.)
lambrizeering, beschotwerk.
BESCHIJNEN, (bescheen, heeft besohenen), schijnen op, over. BESCHIJNING, v.
BESCHIK, o. (w. g.) regaling, ordering; bestel,
beleid : wat al beschik !
BESCHIKAL, m. en v. (-len), bemoeial.
BESCHIKBAAR, bn. waarover beschikt kan
worden. BESCHIKBAARHEID, v.
BESCHIKKEN, (beschikte, heeft besohikt), ordenen, regelen, ook gezegd van God en het noodlot: God
had het anders beschikt; — de mensch wikt, maar
God beschikt; — op een verzoek, request gunstig
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(afwijzend) beschikken; het (niet) inwilligen;
—beschiknovrm.ft,
er naar welgevallen gebruik van maken; — morgen kunt ge over het geld
beschikken, het in ontvangst nemen; — over een
groot vermogen beschikken, dit bezitten. BESCHIKKER, m. (-s). BESCHIKSTER, v. (-s).
BESCHIKKING, v. (-en), ordening, regeling ;
— bij ministerieele beschikking, beeluit; — uiterste
wilsbeschikking, testament; — de vrije beschikking
hebben over, vrij gebruik kunnen maken van; —
ambtenaar ter beschikking, wien nog geen vasten
werkkring is aangewezen.
BESCHILDEREN, (beschilderde, heeft besohilderd), met schilderwerk bedekken ; (ook fig.) beprikken, tatoueeren. BESCHILDERING, v. (-en).
BESCHIMMELD, bn. met schimmel bedekt :
— (fig. gew.) beschaamd, verlegen; — (gew.)
afgevallen.
BESCHIMMELEN, (beschimmelde, is beschimmeld), sohimmelig worden, zich met schimmel
overdekken ; — (scherts.) hij teat zijn geld niet
beschimmelen, hij bewaart het niet, geeft alles uit.
BESCHIMPEN, (beschimpte, heeft beschimpt),
hoonend bespotten; beschelden, belasteren.
BE S CHOEIEN, (beschoeide, heeft beschoeid),
van eene schoeiing voorzien tegen afkabbeling,
uitspoeling en instorting (rivieroevers, kaden enz.).
BESCHOEIING, v. het beschoeien ; —, (-en),
betrekkelijk dunne wand (van hout meestal) op
de eene of andere wijze in loodreohten stand gehouden, en bestemd om grond te keeren.
BESCHONKEN, bn. dronken. BESCHONKENREID, v. dronkenschap.
BESCHOREN, (eig. het veil deelw. van beseheren = bestemmen, beschikken) : de Hemel
heeft het zoo beschoren, beschikt.
BESCHOT, o. (-ten), (timm.) houten bekleedsel;
eiken beschot of lambrizeering in eene kamer;
—(ok)afscheidngvanpl ken;—(landb.)opbrengst
van veldyrucht en, inz. van graan en aardappelen.
BESCHOTWERK, o. houten afschutting; —
planke4 bekleeding; — paneelwerk.
BESCHOUWEN, (beschouwde, heeft besohouwd),
bezien; oplettend aanschouwen, met oplettendheid
tan aandacht gadeslaan en erover denken; overvv'egen • —
besommen, zijn deel ontvangen (in visschersdorpen) van de opbrengst der visscherij.
BESCHOUWER, m. (-s). BESCHOUWSTER,
v. (-s).
BESCHOUWING, v. (-en), het beschouwen : —
een punt buiten beschouwing laten, niet meetellen,
daarover niet spreken.
BE S CHREIEN, (beschreide, heeft beschreid),
beWeenen, betreuren ; met beschreide oogen, nat en
rood van het schreien.
BESCHRIJDEN, (beschreed, heeft beschreden),
schrijlings (op lets) gaan zitten; (ook) oversohrij den,
BESCHRIJVEN, (beschreef, heeft beschreven),
schrijven op : een bled papier beschrijven; — vormen,
trekken: een cirkel, beschrijven; — in geschrift stellen,
schriftelijk verhalen: eene reis beschrijven; — iemands
uiterlijk beschrijven, omsclartven; — eene sohriftelijke beschikking, inz. een testament maken :
er is nets beschreven; — (Zuidn.) iets op iem. beschrijven, bij testament vermaken; — (Zuidn.)
.eene verkoopakte opmaken: v-)or het beschrijven heb
ik 10% van de koopsom moeten geven.
BESCHRIJVEND, bn. beschrijvende poezie, waarvan de stof of aan de schoonheid der nOuur of
aan hare verschijnselen ontleend is; — beschrijvende
meetkunde, waarbij de figuren in de ruimte zoodanig
op twee platte vlakken worden voorgesteld, dat
alle eigenschappen van die figuren uit die voorstellingen kunnen afgeleid worden; — beschrijvende
lijn, de kromme of rechte lijn door welker regelmatige beweging een plat of gebogen vlak besohreven
wordt.
BESCHRIJVING, v. (-en), het schrijven op;
punten van beschrijving, op een convooatie-biljet;
beschrijving van den inboedel, opsomming; — verhaal,
uiteenzetting; volledige opsomming der kenmerken.
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BESCHRIJVINGSBILJET, o. (-ten), (bij de belastingen) stuk dat aan belastingplichtigen wordt
gezonden om daarop de voor den aanslag noodige
inlichtingen te verstrekken; ...BRIE F , m. ( ... ven ).
BESCHROBBEN, (beschrobde, heeft beschrobd),
(w. g.) schrobben over iets, het schoon schrobben; —
(Zuidn.) (gemeenz.) begrauwen, bits, ruw bejegenen,
eene schrobbeering geven.
BESCHROOMD, bn. bw. (-er, -st), vrees hebben
lets te doen, wat niet passend is, bedeesd.
BESCHUIT, v. (-en), soort van tarwebrood dat
tweemaal gebakken en daardoor (soms) bros is
geworden ; — (fig.) het is eene fijne beschuit, een
schijnheilige. Beschuitje, o. (-s), zie aldaar.
BESCHUITBLIK, o. (-ken), blik waarop de
beschuit in den oven wordt geschoven; — bus
waarin de beschuit verpakt wordt.
BESCHUITBOL, m. (-len), een broodje dat eenmaal gebakken en dan zoo doorgesneden wordt,
dat het nogeens gebakken twee beschuiten oplevert :
eene onder- en eene bovenbeschuit.
BESCHUITBOLDER, m. (-s), (gew.) beschuitbol.
BESCHUITJE, o. (-s), kleine beschuit; — iem.
een beschuitje geven, iemands kin en neus tegelijk
knijpen; ook wet boerenbeschuitje, pennebeschuitje
geheeten; — iem. een beschuitje voeren, voor den
gek houden.
BESCHULDIGDE, m. en v. (-n), aangeklaagde.
BESCHULDIGEN, (beschuldigde, heeft beschuldigd), (iem.) bij het gerecht aanklagen wegens een
misdrijf ; — de schuld op iem. leggen, hem iets ten
laste leggen; — betichten, verdenken. BESCHULDIGER, m. (-5). BESCHULDIGSTER, v. (-s).
BESCHULDIGING, v. (-en), aanklacht.
BESCHUTSEL, o. (-s), borstwering; — besohot; —
beschutting.
BESCHUTTEN, (beschutte, heeft beschut), voor
iets dat met gevaar bedreigt, beschermen. BESCHUTTING, v. (-en), het beschutten; beschutsel.
BESCHUTTER, m. (-s), die beschut; inz. een
jaohthond die het gedoode wild tegen de overige
honden beschut. BESCHUTSTER, v. (-s).
BESEF, o. begrip : een vaag bezel, onduidelijke
voorstelling; — bewustzijn : hij is buiten besef.
BESEFFELOOS, bn. zonder begrip; bewusteloos; —
(w . g.) een beseffelooze, een idioot. BESEFFELOOSHEID, v. idiotisnae.
BESEFFEN, (besefte, heeft beseft), een levendig
begrip van iets hebben; begrijpen, vatten.
BESHEIDE, v. (-n), eene heideplant (empetrum
nigrum), die zwarte bessen oplevert : zwarte besheide,
ook kraaiheide genoemd.
BESINGELEN, (besingelde, heeft besingeld), van
singels voorzien: eene stad besingelen; — eene canape
besingelen, de singels voor de springveeren spannen;
— (veroud.) omsingelen; — (gew.) foppen. BESINGELING, v.
BESJE, o. (-s), oud vrouwtje.
BESJESHUIS, o. (...huizen), gestioht voor oude
vrouwtjes.
1. BESLAAN, (besloeg, heeft beslagen), (een
boomstam) vierzijdig behakken om er eene balkvormige gedaante aan te geven; — een beslagen
stuk hout, bijna op maat bewerkt; — (kisten,
kasten, blokken enz.) voorzien van ijzeren banden,
hoepels om ze sterker, steviger te maken; — koperen of zilveren banden op eenig voorwerp ter
versiering aanbrengen, monteeren; — een vat beslaan,
er het vereischte aantal banden om leggen; —
(mew.) (de zeilen) oprollen en met beslagbanden
aan de ra binden; — een paard beslaan, nieuwe
of andere ijzers onder de hoeven leggen; — (fig.)
goed beslagen ten ijs komen, zich goed voorbereid
hebben; —
(meel, eieren, boter enz.) met eene vloeistof
aanmengen en goed dooreenroeren, om het daarna
to kunnen bakken;
(fig.) bevatten ; (ruimte) innemen ;
(gew.) de gemeenteweiden worden beslagen, het
vee wordt er heengebraoht ; — die weide is te
swear beslagen, er loopt to veel vee op;
de to groote butte of koude laten verminderen :
den oven laten beslaan, tot op den vereischten
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warmtegraad laten afkoelen, vOOr het brood er in
to brengen
2. BESLAAN, (besloeg, is beslagen), (van dampvormige stoffen) zich vasthechten aan de oppervlakte van lets; — (gew.) de lucht is beslagen, betrokken; — zijne tong is beslagen, zie BESLAGEN.
BESLABBERAAR, m. (-5), iem. die zich bij het
eten bemorst, morskriek.
BESLABBEREN, BESLABBEN, (beslabberde,
beslabde, heeft beslabberd, beslabd), (gew.) bemorsen bij het eten van dunne spijzen.
BESLAG, o. met eene vloeistof aangemengd en
geklopt meel (met of zonder eieren, boter, krenten,
gist enz.); —
ijzeren, koperen banden om, of platen op eon
houten voorwerp; plaatjes, belegsel van metaal ;
— de hoefijzers der paarden; — (waterb.) rijswerk
waarmede een oever is bekleed; — bekoeling;
al het vee : het geheele beslag der koeien en schapen
is afgemaakt; — beschot : de aardappelen leveren
een goed beslag op, brengen veel op ;
(recht.) aanhouding, arrest, gijzeling; — beslaglegging op goederen, hetzij tot tenuitvoerlegging
van een vonnis, hetzij als middel tot bewaring van
een recht : beslag leggen op iemands goederen, traktement; een executoriaal beslag; — dat nam al
mijne aandacht in beslag, ik had voor niets anders
aandacht; — (scherts.) beslag leggen op, in bezit
nemen ; ook mag ik voor clezen avond beslag op u
leggen I mag ik van avond over uw tijd beschikken,
kan ik op u rekenen; — dat werk neemt mij geheel
in beslag, vordert al mijn tijd; — (Zuidn.) veel
beslag maken, veel beweging maken, zich airs
geven; (ook) veel drukte van jets maken.
BESLAGBIJL, v. (-en), bijl met een groot blad
tot het beslaan van gevelde - boomstammen.
BESLAGBOK, m. (-ken), drievoet, waarop de
voorvoet van het paard bij het beslaan geplaatst
wordt.
BESLAGEN, bn. beslagen eiken paalhout, boomstammen met de beslagbig tot palen bewerkt;
—enbslagto,
met geelachtig witten aanslag
bedekt ; — eene met koper beslagen deur, zie BESLAAN.
BESLAGLEGGER, m. (-s), (rechtst.) iem. die
beslag op jets last leggen; ...LEGGING v. (-en).
BESLAGLIJN, v. (-en), (zeew.) dunne, ongeteerde lijn waarmee men de liohte zeilen beslaat;
...LOODS, v. (-en), waaronder de paarden beslagen
worden; ...MAKER, m. (-s), (Zuidn.) druktemaker,
brani.
BESLAGWERK, o. (waterb.) rijswerk, dienende
als beslag van een oever; — (bouwk.) metaalwerk
aan de verschillende bouwdeelen, voor afhangen,
sluitbaar maken, versterken, enz. gebruikt.
BESLAPEN, (besliep, heeft beslapen), slapen
op : een bed beslapen; — (fig.) zich op jets beslapen,
niet terstond een besluit nemen.
BESLECHTEN, (beslechtte, heeft beslecht),
(techn.) vlak maken, de oneffenheden, bulten en
blutsen wegmaken; — (fig.) (twist, geschil) uit den
weg ruimen, ten einde brengen door een vergelljk
of door een gevecht,
BESLEEPEN, (alleen in de onbep. wijs), (gew.)
, iem. ergens in besleepen, hem ergens inwikkeleii
(t. w. in moeilijkheden).
BESLEPEN, bn. (w. g.) een beslepen oordeel, een
geslepen, scherp oordeel.
BESLIBBEN, (beslibde, heeft beslibd), met
rivierslib bedekken.
BESLIJKEN, (beslijkte, heeft beslijkt), bemodderen, met slijk bezoedelen.
BESLIJPEN, (besleep, heeft beslepen), (een
metalen voorwerp) slijpen over; de ruwe kanten
door slijpen verwijderen.
BESLIKT, bn. met slik en modder bevuild :
beslikte schoenen.
BESLISSEN, (besliste, heeft beslist), (een geschil)
voorgoed tot een einde brengen; uitmaken ; —
de meerderheid besliste antlers, wilde het anders.
BESLISSEND, bn. (-er, -st), in die sch,00lvergadering had het hoofd eene beslissende stem, zijne stem
gat den doorslag.
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BESLISSING, v. (-en), het beslissen; eindoordeel :
eene beslissing nemen • ...WEDSTRIJD, m. (-en),
om prijs en premie.
BESLIST, bn. en bw. (vaak voor het betere
beslissend gebruikt), gedeeideerd, vastberaden : het
besliste optreden der politie; - eene besliste meening
hebben, niet weifelen; — hij was beslist in zijne antwoorden, hij weifelde niet; 't is eene besliste leggen,
uitgemaakt ; — de regeering heeft geene besliste meerderheid, het is niet uitgemaakt, dat ze er cone heeft;
— bw. hij heeft het beslist gezegd, zeker; — vgl.
BESLISSEND.
BESLOMMEREN, (beslommerde, heeft beslommerd); zich beslommeren, zich in allerlet verwarde
zaken steken.
BESLOMMERING, v. (-en), zware zorg, moeite.
BESLOOTEN, (beslootte, heeft besloot), met
slooten omringen. BESLOOTING, v. (-en).
BESLOTEN, bn. bij besloten water, wanner het
water dichtgevroren is; — besloten jacht, verboden
jacht; — besloten tijd, tijd, gedurende welken de
R.-K. niet mogen huwen; — besloten vergadering,
partij, alleen voor de leden, de genoodigden toegankelijk; — ik ben besloten, ik ben vast van
plan. Zie BESLUITEN. BESLOTENHEID, v.
vastberadenheid.
BESLUIPEN, (besloop, heeft beslopen), sluipend
iem. (of lets) naderen. inz. om hem (het) to overvallen; (ook fig.). BESLUIPER, m. (-s).
BESLUIT, o. (-en), einde, slot : tot besluit; —
beslissing; voornemen ; — maatregel van inwendig
bestuur : hij Koninklijk, Ministerieel Besluit.
BESLUITELOOS, bn bw. ( ...loozer, -t). tot geen
besluit kunnendekomen .BESLIJ1T EL 00SH E 1 D ,v.
BESLUITEN, (besloot, heeft besloten), omsluiten,
omvatten ; — (fig.) eindigen ; — een besluit nemen,
bepalen.
BESMEREN, (besmeerde, heeft besmeerd), met
smeer of eenige andere vette of kleverige stof
bestrijken; bemorsen, bevuilen, bezoedelen.
BESMETTELIJK, bn. (-er, -st), smetstof aan
andere lichamen meedeelende, epidemisch : eene
besmettelijke ziekte; — (gew.) lieht besmet, bevuild
kunnende worden : wit is erg besmettelijk.
BESMETTEN, (besmette, heeft besmet), bezoedelen, bemorsen : wie met pek omgaat, wordt er mee
besmet; — besmetten met, smetstof mededeelen; —
(fig.) zijn adem besmet, zijn omgang werkt ten
hoogste nadeelig. BESMETTING, v. (-en), bemorsing; het overbrengen eener ziekte van den een
op den ander; (ook) de besmettende bacterien ; —
zelfbesmettino. onanie.
BESMETTINGSHAARD, m. (-en), haard, brandpunt van besmetting.
BE SMETVERKLAR ING, v. (-en), verklaring van
overheidswege, dat ergens eene besmettelijke ziekte
heerscht
BESMEUREN, (besmeurde, heeft besmeurd),
(Zuidn.) bezoedelen, bevlekken.
BESMODDEREN, (Zuidn.) bevuilen.
BESMOEZELEN, (besmoezelde, heeft besmoezeld), smoezelig maken.
BESMUIKT, bw. (w. g.) in stilte; geniepig.
BESNAARD, bn. een fijn besnaarde geest, een
fijngevoelende geest.
BESNAREN, (besnaarde, heeft besnaard), (een
muziekinstrument) van snaren voorzien.
BESNEDEN, bn. een fijn besneden qezicht, good
gevormd, met fijne trekken.
BESNEDENE, m. (-n), iem. die besneden is.
BESNEEUWEN, (besneeuwde, is besneeuwd), met
sneeuw bedekt worden : de straten zijn besneeuwd.
BESNIJDEN, (besneed, heeft besneden), door
snijden vormen, kanten en hoeken afnemen, inz.
in toepassing op kunstig snij - en graveerwerk;
het to hoog geworden
—enpardhofbsij,
boom verwijderen; — (inz. bij Isr. en Mohammed°,
nen) de voorhuid wegnemen. BESNIJDING, v. (-en).
BESNIJDENIS, v. (inz. bij Joden en Mohammedanen) het godsdienstig gebruik om de voorhuid
weg to nemen. BESNIJDENISMAAL, o. (...maken).
BESNOEIEN, (besnoeide, heeft besnoeid), (boomen, inz. heggen) snoeiende afnemen; — (teohn.)
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(blik enz.) de onregelmatige randen afknippen; het
geld besnoeien, snoeien; — (gew.) hij mag nog wel
besnoeid worden, aan zijne beschaving ontbreekt
nog veel; — (fig.) verminderen. BESNOEIING,
v. (-en).
BESNOVEN, bn. (Zuidn.) Licht dronken.
BESNUFFELEN, (besnuffelde, heeft) besnuffeld,
enuffelende beruiken; doorsnuffelen.
BESOGNE, v. (-s), zaak, aangelegenheid, beslommering : hij heeft velerlei besognes; — in besogne
zijn, bezig zijn.
BESOMMEN, (besomde, heeft besomd), de schuit
had eene goede reis gehad: zij besomde (voor de haring)
vijfhonderd gulden. BESOMMING, v. (-en).
BESPANNEN, (bespande, heeft bespannen),
over-, omspannen (met de hand); (muz.) eene
viool met snaren bespannen, snaren erop spanners;
ervoor gespannen.
—enrijtugmpadbesn,
BESPANNING, v. (-en), het bespannen; het span
paarden; het voorgespannen paard. voorspan.
BESPAREN, (bespaarde, heeft bespaard), sparende overleggen, overhouden ; — (fig.) uitwinnen,
noodeloos maken ; achterwege laten, nalaten.
BESPARING, v. (-en).
BESPATTEN, (bespatte, heeft bespat), spattende
bevlekken.
BESPEEKEN, (bespeekte, heeft bespeekt), (gew.)
een wagen bespeeken, de widen van speeken (spaken) voorzien.
BESPELEN, (bespeelde, heeft bespoeld), spelen
met : eens bespeelde kaarten; — spelen op : eene
viool bespelen; — spelen in. BESPELER, m. (-s).
BESPELING, v. BESPEELSTER, v. (-s).
BESPFUREN, (bespeurde, heeft bespeurd),
bemerken, jets aan zijne merkteekenen of zijn nagelaten spoor onderkennen.
BESPIEDEN, (bespiedde, heeft bespied), zonder
bemerkt to worden nauwkeurig nagaan, beloeren.
BESPIEGELEN, (bespiegelde, heeft bespiegeld),
een spiegel houden over; — (fig.) met aandacht
besohouwen; met den geest beschouwen. BESPIEGELING, v. (-en), aanschouwing van den
geest; beschouwing, overpeinzing van hoogere onderwerpen.
BESPIONNEEREN, (bespionneerde, heeft bespionneerd), bespieden, beloeren; iemands gangen
nagaan.
BESPITTEN, (bespitte, heeft bespit), (den akker)
met de spa omwerken. BESPITTING, v.
BESPOEDIGEN, (bespoedigde, heeft bespoedigd),
(eene zaak, reis) trachten ze gauwer tot een goed
einde te brengen; (minder stork dan verhaasten).
BESPOEDIGING, v.
BESPOELEN, (bespoelde, heeft bespoeld), (van
wateren) tegen land aanspoelen.
BESPOTTELIJK, bn. bw. (-er, -st), bespotting
verdienende, den lachlust opwekkende, belachelijk
BESPOTTEN, (bespotte, heeft bespot), iem., jets
bespotten, den spot drijven met. BESPOTTING, v.
(-en), iem. aan de bespotting der menigte prijsgeven.
BESPRAAKT, bn. (-er, -st), goed, aangenaam ter
tale, glad van tong, welsprekend. BESPRAAKTHEID, v.
BESPREK, o. mondelinge onderhandeling : in
besprek zijn over jets.
BESPREKEN, (besprak, heeft besproken), spreken
over ; — bepalen, bedingen : de voorwaarden bespreken; — plaatsen in een sehouwburg enz. bespreken, vooruit nemen, huren ; — beloven, bij
testament toezeggen, vermaken; — (gew.) eene ziekte
bespreken„ bezweren, belezen. BESPREKING, v.
(-en), het bespreken, onderhandeling.
BESPRENGEN, (besprengde, heeft besprengd),
sprengende bestrooien, bevoohtigen, besprenkelen.
BESPRENGING, v. (-en), (R.-K.) besprenging
met wijwater.
BESPRENKELEN, (besprenkelde, heeft besprenkeld), bedruppelen, een weinig bevochtigen.
BESPRINGEN, (besprong, heeft besprongen),
springers over; — springende bereiken ;
onverhoeds aanvallen zij worden door roovers besprongen;
eene vesting bespringen. BESPRINGER, m. (-s),
aanvaller.
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BESPROEIEN, (besproeide, heeft besproeid)
(bloemen enz.) sproeiende begieten. BESPROEIING,
v. (-en), (landb.) irrigatie.
BESPROEIINGSTOESTEL, o. (-len), landbouwwerktuig; ...WAGEN, m. (-s), sproeiwagen.
BESPUGEN, (bespoog, heeft bespogen), bespuwen. BESPUGING, v. (-en).
BESPUITEN, (bespoot, heeft bespoten), spuiten
op. BESPUITING, v.
BESPUWEN, (bespuwde, heeft bespuwd), spuwen
op. BESPUWING, v.
BESSEBOOMPJE, o. (-s), boompjo, struik waaraan bessen groeien; zie AALBESSEBOOM.
BESSELDRAAD, m. (...draden), een der draden
waarmee de deelen van een kleedingstuk aaneen
worden geregen, voor men ze in elkaar naait.
BESSEM, m. ( 5), (gew. Zuidn.) bezem..
BESSEMEREN, (bessemerde, heeft gebessemerd),
een stroom dampkringslucht person door het
vloeibaar ruwijzer, waardoor zooveel koolstof wordt
verbrand, dat er onmiddellijk staal wordt gevormd,
dat in vormen gegoten kan worden; ...STAAL, o.
BESSENGELEI, v. (-en); ...JAM, v. (-s); ...JENEVER, v. op zwarte bessen getrokken, meestal
alleen bessen of rood geheeten ; ...KRAMMETJE,
o. (-s), de raps van den harlekijnvlinder; ...RIST,
v. (In); ...SAP, o. ; ...TROS, m. (-son); ...VLA,
v. (...vlaas); ...WIJN, m. (-en), wijn verkregen door
gisting van het uit bessen geperste sap.
BESSESTRUIK, m. (-en), struik waaraan de
bessen groeien.
1. BEST, bn. en bw. (overtr. trap van goed), —
van twee kwaden het beste kiezen, het minst kwade;
zijn beste beentje voorzetten, zijn uiterste best
doen; (ook) zich op de voordeeligste wijze doen
kennen; — jets naar zijn beste weten doen, zoo.
goed mogelijk; — zeer goed : beste vriend; het is
mij best;
bw. hij heeft het best van alien gewerkt, beter
dan de anderen; — het is best in eene week of te
doen, gemakkelijk.
2. BEST, o. voordeel, nut, welvaart : ten beste
van het algemeen; — jets ten beste geven, voordragen
(een vers enz.); (ook) trakteeren op, afstaan ten
voordeele van anderen; — zijn best doen, zijn,
uiterste best doen, doen wat in zijn vermogen
3. BEST, v. (-en), bestemoeder, oude vrouw.
Bestje, ook besje, o. (-s).
1. BESTAAN, (bestond, heeft bestaan), in wezen
zijn : God bestaat; — samengesteld zijn uit : dit
werk bestaat uit Brie deelen; de dampkringslucht
bestaat grootendeels uit stikstof en zuurstof;
hij moet van een—zichonderu,lv: klein.
inkomen bestaan; — in den bloede bestaan, verwant
zijn ; — zoo besta ik niet, dat is mijn acrd niet;
ondememen, uitvoeren: wie durft zoo lets bestaan?
2. BESTAAN, o. aanwezen : het bestaanvan God; —
middelen om van to leven hij heeft een goed
bestaan
ondememing een stout bestaan, een_
stout stuk.
3. BESTAAN, bn. (Zuid n.) beschaamd, verlegen,
beteuterd : wat z; et hij er bestaan uit !
BESTAANBAAR, bn. (wisk.) kunnende bestaan,
mogelijk.
BESTAANSMIDDEL, o. (-en), middel van besthan.
BESTAANSZIN, m. (-nen), (taalk.) een zin die
to kennen geeft dat eene zelfstandigheid of als
zoodanig gedachte toestand of working al of niet.
bestaat of plaats heeft; b. v. : er is een God; het is,
koud; het regent.
BESTAKEN, (bestaakte, heeft bestaakt), (Zuidn.),
met staken bezetten of omzetten. BESPARING,.
v. (-en).
1. BESTAND, bn. bestand zijn tegen, weerstaan.
kunnen, opgewassen zijn tegen.
2. BESTAND, o. wapenstilstand : het twaalfjarig
bestand (van 1609 tot '21); — dat heeft, houdt Been.
bestand, dat zal niet lang duren.
BESTANDDEEL, o. (-en), samenstellend gedeelte.
BESTEDELING, m. en v. (-en), BESTEDELINGE, v. (-n), iemand die op kosten van de gemeente of van de eene of andere instelling van
liefdadigheid ergens in den kost besteed wordt..
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BESTEDELINGENHUIS, o. (...huizen)odshuis,
, g
armhuis.
BESTEDEN, (besteedde, heeft besteed), aanbesteden; — aanwenden : kracht, moeite, zorg aan
lets bestegen; — zijn tijd nuttig besteden, gebruiken;
uitgeven : (voor een zeker doel) veel geld besteden; —
het is wel aan hem besteed, hij verdient het. BESTEDER, m. (-s); BESTEDING, v. (-en).
BESTEEDSTER, v. (-0, verhuurster van dienstboden; — eene ouderwetschegroote groene paraplu,
ook (gew.) vroegpreek genoemd.
BESTEEK, m. (...steken), (Zuidn.) het besteken; naamdag- of verjaarfeest; — verjaarsgeschenken.
BESTEIGEREN, (besteigerde, heeft besteigerd),
een toren besteigeren, er steigers om maken.
BESTEK, o. (-ken), (veend.) bepaalde maat,
afmeting voor te graven turf, voor een dijk turf;
—(tim.)hebskzn,jt
nauwkeurig afpassen
met een verstekhaak; — volgens bestek gemaakt,
zeer nauwkeurig;
bepaalde, begrensde rujmte,
afmeting veel binnen een klein bestek: —
(bouwk.) het bestek van een bouwwerk, nauwkeurige
besohrijving van een werk, met alle jnljchtingen
aangaande den gang en de uitvoering ervan, de te
gebruiken materialen, de wijze van betalen enz.;
het bestek ligt ter inzage; —
(zeev.) schriftelijke verzameling van de voornaamste afmetin,gen en zijne samenstelle4de deelen,
van de bewapening, enz. van een whip; — dagelijksche bepaling der geographische plants waar
een schip zich op zee bevindt; —
plan waarnaar een schrijver zijn werk uitvoert,
Inz. ten opzichte van de uitvoerigheid der behandeling.
BESTEKAMER, v. (-8), geheim gemak, W. C.
BESTEKEN, (bestak, heeft bestoken), steken in;
— het bezetten van den grond met stekken; —
met jets bedekken, versieren (met bloemen en
groen); — (Zuidn.) iem. op zijn verjaardag of naamdag een gesohenk aanbieden; — (w. g.) dat is bestoken
werk, afgesproken, eene doorgestoken kaart.
BESTEKHOUT, o. (timm.) hout dat volgens
bestelling joist op maat bezaagd is.
BESTEKRIJS, o.(waterb.) klein of kort rijs, ongeveer 1,60 M. lang.
BESTEKZETTER, m. (-s), (zeet.) iem. die aan
boord niet veel uitvoert; — hij is een re,chte bestekzetter,, een echte luiaard.
1. BESTEL, v. (-len), eene soort van hardgebakken gekruid masteluinbroodje, anijsbeschuitbol.
2. BESTEL, o. opzet, het nemen van maatregelen
tot lets ; — (w. g.) dat is door zijn bestel, door zijn
toedoen; — ik deed het op zijn bestel, op zijn bevel;
— door Gods bestel, bestuur, leiding.
BESTELBAAR, bn. besteld kunnende worden :
die brief is niet bestelbaar.
BESTELBRIEF, m. (...brieven), brief waarbij iets
besteld is; ...DIENST, m. dienst voor de brievenbestellers enz.; particuliere inrichting om goederen,
boodschappen enz. voor anderen te bezorgen.
BESTELEN, (bestal, heeft bestolen), iem. bestelan,
Tan zijn eigendom berooven. BESTELING, v.
BESTELGELD, o.; ...GOED, o. (-eren), per spoor
verzonden goed dat aan huiS bezorgd moet worden,
in tegenstelling van vrachtgoed; ...HUIS, o. (...huizen), algemeen bestelhuis van den boekhandel, centrals
inrichting ter expeditie van beeken; bestelkantoor.
...KANTOOR, o. (...toren), kantoor waar men
pakjes ter bestelling kan bezorgen.
BESTELLEN, (bestelde, heeft besteld), (gew.)
het vee bestellen, van voeder voorzien; — iets regelen,
de noodige beschikkingen treffen eene begrafenis
bestellen; — iem. ter aarde bestellen, begraven; —
koopwaren thuis bezorgen;
den timmerman, den behanger bestellen, laten weten,
dat men zijne diensten noodig heeft; — bespreken
logies in een hotel bestellen; — (Zuidn.) wilt gij mij
,eens bestellen, aan het verlangde helpen (in een
winkel); — (w. g.) iem. ergens in de leer doen,
-als bediende plaatsen.
BESTELLENMELK, v. melk waarin bestellen
gekookt zijn; ...PAP, v. pap van bestellen ge.kookt.

BESTOLLEN.
BESTELLER, m. (-s), iem. wiens beroep het is
pakken, koffers, brieven enz. aan hun adres te bezorgen, inz. de loopers van het post-, en telegraafkantoor ;
hij die goederen bestelt.
BESTELLING, v. (-en), het bestellen, thuis bezorgen; — bevel tot bezorging, lastgeving; — bestuur, leiding. BESTELLINKJE, o. (-s).
BESTELLOON, o. loon voor het bestellen, thuis
bezorgen.
BESTELPEN, (bestelpte, heeft bestelpt N, (daarnaast BESTULPEN en BESTOLPEN; alle drie
zoo goed als verouderd); het met iets bedekken;
overstelpen, overladen.—iem.twrkbslpn,
BESTEMAAT, m. (-5), vertrouwde vriend, makker. BESTEMAATJE, o. (-s).
BESTEMMEN, (bestemde, heeft bestemd), aanwijzen, bepalen.
BESTEMMING, v. (-en), datgene waartoe iem.,
iets is bestemd ; — zijne bestemming bereiken, eene
goede plants in de maatschappij krijgen.
BESTEMOEDER, ...MOER, v. (-s), (gew.) grootmoeder; (bij uitbr.) oude, afgeleefde vrouw, besje.
BESTEMPELEN, (bestempelde, heeft bestempeld), een Stempel, cen zegel drukken op; — (fig.)
bestempelen met een naam, dien naam geven.
BESTENDIG, bn. bw. (-er, -st), duurzaam
bestendig welzijn; niet veranderlijk : de wind is
bestendig; een bestendig ineisje, bedaard, fatsoenlijk,
ingetogen; — bw. voortdurend, steeds. BESTENDIGHEID, v. duurzaamheid.
BESTENDIGEN, (bestendigde, heeft bestendigd),
doen voortduren, niet veranderen. BESTENDIGING, v.
BESTERVEN, (bestierf, is bestorven), hij zal het
besterven, van schrik, van aandoening sterven;
bestierf, werd bleek; — het woord ligt hem in den
mond bestorven, hij zegt het bij herhaling, zonder
er zelfs bij te denken; — het woord bestierf op zijne
lippen, hij vermocht niet te zeggen, wat hij wilde; —
ge,slacht vee moet men een dag laten hangen om te
besterven, anders is het vleesoh voor het gebruik
minder geschikt; — verf laten besterven, laten indrogen; — het metselwerk moet eerst besterven, goed
droog en hard worden; — hooi, geteerd touw laten
besterven, laten drogen.
BESTEVAAR, m. (-s), (gew.) grootvader; oud
mannetje; — (hist.) Mannen, daar is Bestevaar,
(benaming voor de Ruiter bij het bootsvolk) die
loomt ens helpen.
BESTEVENEN, (bestevende, heeft bestevend),
koers zetten naar; (fig.) bedisselen.
BESTGOED, o. eerste kwaliteit van het inlandawohe de bovenste lancetvormige bladeren die op het aardgoed volgen.
BESTIAAL, bw. beestaohtig, dierlijk, gemeen.
BESTIALISEEREN, aan een Bier gelijk
maken.
BESTIALITEIT v. (-en), beestachtigheid.
BESTIER, o. (Zilidn. en dioht.) BESTUUR.
BESTIEREN, (bestierde, heeft bestierd), (in
hoogeren BUD) besturen;
(gew.) besteden. BESTIERDER, m. (-s). BESTIERING, v. (-en).
BESTIG, bn. (gemeenz.) best.
BESTIJGEN, (besteeg, heeft bestegen), op iets
stijgen (eon, paard); beklimmen (een berg). BESTIJGER, m. (-s). BESTIJGING, v.
BESTJE, (BESJE), o. (-s), een oud vrouwtje;
grootje.
BESTJESHUIS, BESJESHUIS, o. (...zen), inrtohting voor oude vrouwen.
BESTIKKEN, (bestikte, heeft bestikt), (naaisterst.
en kleermakerst.) met goud- en zilverdraad bestikken,
jets met stikwerk versieren. BESTIKKING, v.
BESTKOOP, Zie GOEDKOOP.
BESTOELEN, (bestoelde, is bestoeld), (plantk.
een steel, verschillende stengels vormen : de aardappels bestoelen al. BESTOELING, v.
BESTOKEN, (bestookte, heeft bestookt), (een
vijand) noodzaken tot den strijd, het hem lastig
maken ; — '(fig.) verontrusten, benauwen. BESTOKER, m. (-s). BESTOKING, v. (-en).
BESTOLLEN, (bestolde, is bestold), geheel stollen:
de jus is bestold. BESTOLLING, v.

BESTOLPEN.
BESTOLPEN, (bestolpte, heeft bestolpt), met eene
stolp of stulp bedekken. BESTOLPING, v.
BESTOMMELD, bn. (gew.) eene mule bestommelde
keukenmeicl, die een spaarduitje heeft, die er warmpjee in zit.
BgSTOPPEN, (bestopte, heeft bestopt), aan alle
zijden instoppen; — iem. bestoppen en benaaien,
voor zijn linnengoed en kousen zorg dragen; —
(fig.) omkoopen. BESTOPPING, v.
BESTORMEN, (bestormde, heeft bestormd),
storm loopen op : eene vesting bestonnen; — (fig.)
het loket werd bestormd, men verdrong elkaar om
erbij to komen; — (fig.) overstelpen (van aandoeningen). BESTORMER, m. (-a). BESTORMING, v. (-en).
BESTORTEN, (bestortte, heeft bestort), storten,
gieten op. BESTORTING, v. (-en).
BESTORVEN, bn. bw. bestorven meisje, weesmeisje; er bestorven uitzien, bleek van schrik
zijn; — eene onbestorven weduwe, eene gehuwde
vrouw, door Karen man tijdelijk verlaten.
(fig.)
BESTOVEN, bn. met stof enz. bedekt;
halfdronken.
BESTRAFFEN, (bestrafte, heeft bestraft), straf
doen ondergaan, straffen; (ook) berispen.
BESTRALEN, (bestraalde, heeft bestraald), stralende beschijnen, stralen op iets werpen.
BESTRATEN, (bestraatte, heeft bestraat), (een
weg, plein, straat) hard maken, met eene laag van
steenen. BESTRATING, v. (-en), het bestraten;
de straatsteenen, het plaveisel.
BESTRIJDEN, (bestreed, heeft bestreden), strijden
tegen ; (ook fig.) met woord of in geschrift iemands
meening wederleggen; — de onkosten bestrijden, de
noodige middelen vinden om ze to betalen. BESTRIJDING, v.. (-en).
BESTRIJDER, m. (-s), die bestrijdt, inz. die
eene stelling, eene leer en den verdediger daarvan
bestrijdt; — (fig.) de bekoorder, de verleider. BESTRIJDSTER, v. (-s); (ook fig.).
BESTRIJKEN, (bestreek, heeft bestreken), zacht
Tangs de oppervlakte van iets strijken; — smeren,
strijken over, op : met zalf bestrijken; — het kasteel
kan de vesting bestrijken, met de kogels bereiken; —
(timm.) een gat met planken dichtmaken. BESTRIJKING. v. (-en).
BESTROE, v. slingerplant op Java, waarvan de
langwerpige rondo vrucht gekookt gegeten wordt
als toespijs bij de rijst.
BESTROOIEN, (bestrooide, heeft bestrooid),
strooien over; — (fig.) eene bruid bestrooien, shippers
gekleurd papier over en voor haar heenstrooien; —
paarden bestrooien, van strooisel voorzien. BESTROOIING, v. (-en). BESTROOISEL, o.
BESTUDEEREN, (bestudeerde, heeft bestudeerd),
met aandacht lezen en overwegen, om de beteekenis ten voile to begrijpen; — eene studio
maken van; — beoefenen.
BESTUIVEN, (bestoof, heeft en is bestoven),
met stof overdekken, overdekt worden bestoven
boeken; bloemen bestuiven, het stuifmeel op den
stamper der bloom uitstorten of overbrengen.
BESTUIVINP, v. de bestuiving der bloemen kan zijn
gewoon, kunsrmatig, door den wind of door insecten; —
de bestuiving der vlinders, de schubben eener andere
kleur welke tusschen de vleugelschubben die de
grondkleur vormen, liggen ingestrooid.
BESTULPEN, (bestulpte, heeft bestulpt), zie
BESTELPEN en BESTOLPEN.
BESTUREN, (bestuurde, heeft bestuurd), (een
staat, eene stad) regeeren over, het gezag uitoefenen in ; — (eene vereeniging, een polder) de zaken
ervan leiden en regelen; beheeren; — leiden; —
(gew.) dat is bestuurd, afgedaan. BESTURING,v.(-en).
BESTUUR, o. het leiden en regelen der zaken,
het besturen; beheer; bewind ; — departement van
algemeev bestuur, ministerie: —
o. (besturen), het uitvoerend gezag, zij die samen
besturen : het Dagelijksch Bestuur eener gemeente,
burgemeester en wethouders.
BESTUURBAAR, bn. kunnende bestuurd worden : een bestuurbare luchtballon. BESTUURBAARHEID, v.
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BESTUURDER, m. (-s), BESTUURDERES, v.
(-son), (w. g.). BESTUURSTER, v. (-s), die dee)
uitmaakt van een bestuur; ambtenaar die bestuurt.
BESTUURSAMBTENAAR, m. (-a), (Ind.) ambtenaar die bestuurt; ...ACADEMIE, v.
BESTWIL, om bestwil, bijw. bepaling; ik doe,
zeg het, handel am uw bestwil in uw belang, eene
leugen om bestwil, eene noOdleugen.
BESUIKEREN, (besuikerde, heeft besuikerd),
(eene beschuit enz.) met sulker bestrooien; (fig.)
verzachten;
ben-je besuikerd ? ben-je gek
BESVORMIG, bn. (plantk.) besvormige vruchten,
vruchten in den vorm eener bes.
BET, de stellende trap van BETER. 't Woord
komt met de bet. van een vergrootenden trap
alleen nog voor in de samenstellingen BETWETER,
BETOVERGROOTVADER, BETOVERGROOTMOEDER.
BETAALBAAR, bn. to betalen, betaald kunnende worden : betaalbaar met; — (kooph.) (van een
wissel) betaald moetende worden.
BETAALBRIEFJE, o. (-s), mandaat; ...MEESTER, (-s) rijksambtenaar belast met de betaling
van traktementen, pensioenen, rents enz. en met
het overnemen van alle ontvangsten voor den
staat en de provincien : de ontvangers storten bij
de betaalmeesters; ...MIDDEL, o. (-en), middel om
to betalen: bankpapier is wettig betaalmiddel.
BETAALSHEER, m. (-en); betalen; (ook) schulde.
naar ; (gesehied.) de Staten waren de betaalsheeren
van de troepen.
BETAALSROL, v. (-len), rol, lust van posten die
betaald moeten worden.
BETAALSTAAT, m. (...staters), staat, lijst waarop
vermeld de namen der to betalen personen en der
hun uit to betalen sommen: den betaalstaat teekenen.
BETAKELEN, (betakelde, heeft betakeld). (zeew.)
van takels voorzien; — (Z. A.) toetakelen. BETAKELING, v.
BETALEN, (betaalde, heeft betaald), iem. het
verschuldigde toetellen of doen toekomen; — eene
schuld vereffenen ; — (fig.) den tol der natuur betalen,
sterven; — het gelag betalen, zijne eigen vertering,
ook : die van anderen betalen; (fig.) iets boeten,
het slachtoffer van iets zijn, ervoor opdraaien; —
leergeld betalen, door schade wijs worden ; iem.
iets betaald zetten, zich wreken over iets.
zijne betaBETALING, v. (-en), het betalen;
lingen staken, bankroet gaan.
BETALINGSCONDITIE, v. (-s, ...tien). voorwaar de van betaling (in prijscouranten); ...TERMIJN,
m. (-en); ...WIJZE, v. (-n).
BETAMELIJK, bn. bw. (-er, -st), voegzaam, welvoegelijk, gepast, passend. BETAMELIJKHEID,
v. (...heden).
BETAMEN, (het betaamde, heeft betaamd),
voegen, passen : het betaamt u niet.
BETASTEN, (betastte, heeft botast), (voorwerpen, iem.) van versehillende zijden uitwendig onderzoeken, bevoelen. BETASTING, v. (-en).
BETE, v. (-en), eene bete broods. Zie BEET.
BETEEKENEN, (beteekende, heeft beteekend),
to kennen geven, aanduiden; — moet ik dat beteekenen I moet ik dat zijn I moet dat mu voorstellen I;
dat heeft niets to beteekenen, is van geen
gewicht; beteekenen in rechten, het bij deurwaarders-exploot doen toekomen van stukken,
opdat onbekendheid daarmee niet zal kunnen
voorgewend worden : een vonnis beteekenen. BETEEKENING, v. (-en), (van een vonnis ens.).
BETEEKENIS, v. (-son), zin, begrip, inhoud ;
eene zaak van groote beteekenis, van gewioht.
BETEEKENISLEER, v. (taalk.) leer van het`
verband tusschen de versohille.nde beteekenissen
van de woorden.
BETEEKENISVOL, bn. bw. met veel beteekenis.
BETEL, v. zekere slingerplant (piper betle) in
Aziö, met bitters, welriekende bladeren die, gemengd met a r e k a, en een weinig k a 1 k door
mannen en vrouwen in Ned.-Indict, in doosjes van
goud of silver, of van eene andere stof, en in zakjes
bij zich gedragen en gedurig gekauwd worden
than altijd sirih genaamad.
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BETELEN, (beteelde, heeft beteeld), veldvruohten
op lets telen.
BETELGEUZE, v. bloedster, ster der le grootte
in het sterrenbeeld Orion.
BETELKAUWEN, o. thane altijd sirihkauwen
gezegd; ...NOOT, v. (...noten), (veroud.) arekanoot; ...PALM, m. (-en), arekapalm.
BETENGELEN, (betengelde, heeft betengeld),
betingelen.
BETER, bn. en bw. (vergr. tr. van GOED (eigenl.
van BET)); het is licht te taken, maar beter maken !;
—bw.
zich beter gedragen; (ook) liever.
1. BETEREN, (beterde, heeft en is gebeterd) , beter
worden; — beter waken ; — verbeteren, vergoeden; — door boete uitwisschen.
2. BETEREN, (beteerde, heeft beteerd), met teen
bestrijken; toren. BETERING, v.
BETERHAND, v. aan de beterhand (ook aan de
betere hand) zijn, langzaam herstellen.
BETERING, v. het beteren; —, (-en), (oude
rechtsbleging) boete
BF TERKOOP, bw. uitdrukking ontstaan uit
beter(rn) troop; (w. g.) vergrootende trap van goedkoop; zie aldaar.
BETERNIS, v. verbetering : beternis beloven.
BETERSCHAP, v. herstel, verbetering.
BETERWETEN, o. andere overtuiging dan die
men uit : tegen beterweten in.
BETEUGELEN, (beteugelde, heeft beteugeld),
(iem.) in zijne vrije beweging beperken, betoomen; —
bedwingen. BETEUGELING, v. (-en).
BETEUNIEBLOEM, v. (-en), zie BETONIEBLOEM.
BETEUTERD, bn. verlegen, onthutst, bedeesd :
iem. beteuteren, verlegen maken, doen ontstellen.
BETEUTERING, v. verlegenheid, bedeesdheid.
BETHEL, o. (bijb.) Huis Gods.
BETICHTEN, (betichtte, heeft betioht), een
zwaar vergrijp ten laste leggen. BETICHTING,

v. (-en).

BETIEL, o. (-en), (gew.) plateel, aarden of
metalen schotel.
BETIJEN, (alleen in de onbep. wijs.), iem. laten
betijen, laten begaan.
BETIMMEREN, (betimmerde, heeft betimmerd),
met timmerwerk voorzien; door timmeren bowerken; — iemands licht betimmeren, het uitzicht
benemen, (ook fig.) hem in lets de loaf afsteken.
BETIMMERING, v. (-en), het betimmeren; — eene
kamer met eikenhouten betimmering, lambrizeering.
BETING, v. (-s), (zeew.) sterk houden of ijzeren
toestel tot het vastleggen der kettingen of kabels,
na het uitwerpen van het anker.
BETINGELD, bn. (gew.) hartstochtelijk verzot
op, bezeten, vernikkeld.
BETINGELEN, (betingel de, heeft betingeld),
(timm.) met tingels (lange smalle latten) beslaan.
BETISE (Fr.), v. (-s), domheid, dwaze
streek.
BETITELEN, (betitelde, heeft betiteld), een titel
geven : een graaf betitelt men „hooggeboren heer";
ook hij wordt daarmee betiteld, men geeft hem den
naam van. BETITELING, v. (-en).
BETITTELEN, (betittelde, heeft betitteld), (w.
g.) tittels of puntjes bij, op jets zetten; — een werk
betittelen, daarin „de puntjes op de i" zetten, het
verbeteren. BETITTELING, v.
BETJOEGD, BETJOECHT, BETJOEKT, bn. (gew. )
slim, geslepen, leep.
BETOEL, bw. (Ind.) inderdaad, waarlijk, werkelijk : het is betoel waar.
BETOETERD, bn. (gew.) betoeterd staan kijken,
bedremmeld, verslagen, beteuterd.
BETOGEN, (van BETIEN, overdekken), bn.
overdekt.
BETON, o. innig mengsel van cement, zand,
grind of steenstukken, dat door toevoeging eener
bepaalde hoeveelheid water verhardt.
BETONBALK, m. (-en), balk van gewapend
beton; ...BLOB, o. (-ken), groot rechthoekig blok
beton van 5000 KG. en zwaarder bij zeeweringen,
enz. gebruikt; ...BUIS, v. (...buizen), buis van
beton gemaakt, inz. voor rioleeringen.

BETREKKELIJK.

BETONEN, (betoonde, heeft betoond), den toon
of klemtoon plaatsen; — iets betonen, den nadruk
erop leggen, de aandacht erop vestigen. BETONING, v. (-en).
BETONFUNDAMENT, o. (-en); ...FUNDEERING, v. (-en), van beton gemaakt; zij zijn steviger
en goedkooper dan gewone fundeeringen ;
...GLOOIING, v. (-en), bij oeverwerken maakt men
ook gebruik van betonglooiingen.
BETONIE, v. eene inlandsohe lipbloemige plant
(betonica officinalis), met groote, donkerroode of
vleeschkleurige bloemen; —BLOEM, v. (-en).
BETONIJZER, o. eene constructie van beton
en ijzer, waarbij het ijzer geheel door het beton is
ingesloten, terwijl de plaatsing ervan zoodanig is,
dat het ijzer in hoofdzaak de trek-, en het beton
de drukspanningen opneemt; ook cementijzer en
gewapend beton geheeten.
BETONIJZEREN, bn. van betonijzer.
BETONNEEREN, in beton werken.
BETONNEN, (betonde, heeft betond), met tonnen
een vaarwater afbakenen : eene haven, den mond
eener rivier betonnen; — eene zandbank betonnen,
haar aanwijzen door het leggen van tonnen. BETONNING, v. (-en), het betonnen; de bakens.
BETONNINGSMAGAZIJN, o. (-en).
BETONPAAL, m. (...palen); ...VOET, m. de betonvoet voor den strandmuur te Scheveningen;
....WERK. o. (-en), betonwerk vindt velerlei toepassing ;
...WERKER, m. (-s).
BETOOG, o. (-en), bewijsvoering; redeneering
om iets to bewijzen, waarbij eenigszins twijfelachtig
is of inderdaad het bewijs geleverd is. Betoogje,
o. (-s).
BETOOGEN, (betoogde, heeft betoond), een betoog
leveren, trachten te bewijzen : de spreker betoogde,
dat...; BETOOGING, v. (-en), optocht waarbij de
deelnemers zekere gevoelens te kennen geven,
demonstratie. BETOOGER, m. (-s), die deelneemt
aan eene demonstratie.
BETOOGGROND, m. (-en); ...KRACHT, v.;
...SCHRIFT, 0. (-en); ...TRANT, m.
BETOOMEN, (betoomde, heeft betoomd), een
paard betoomen, met toom en gebit bedwingen, in
toom houden; — (fig.) beteugelen: zijne hartstochten
betoomen; — (geweldige wateren) keeren, bedwingen.
BETOOMER, m. (-s). BETOOMING, v. (-en).
BETOON, o. betooning : huldebetoon.
BETOONEN, (betoonde, heeft betoond), toonen ;
doen blijken, bewijzen. BETOONING, v.
BETOOVEREN, (betooverde, heeft betooverd),
door tooverij in zekeren toestand brengen : dat zieke
kind is betooverd; — (fig.) op onweerstaanbare wijze
bekoren, in hooge mate boeien. BETOOVERING,
v. (-en).

BETOUDOVERGROOTMOEDER, v. (-s), ...VA.

DER, m. (-s), grootmoeder (-vader) van de overgrootmoeder of overgrootvader.
BETOVERGROOTVADER, m. (-s), ...MOEDER,
v. (-s), overgrootvader, -moeder van vader of
moeder.
BETRAAND, bn. met tranen bedekt, vol
•
tranen.
BETRACHTEN, (betrachtte, heeft betracht), in
wilt nemen, opvolgen ; zijn plicht betrachten, volbrengen, doen. BETRACHTING, v. (-en), oefening,
vervulling :?lichtsbetrachting.
BETRAL EN, (betraliede, heeft betralied), van
traliewerk voorzien.
BETRAPPEN, (betrapte, heeft betrapt), treden
op, (het hooi in de schuur, de veenspecie); — (fig.)
den bedrijver van iets kwaads verrassen, overvailen :
op heeterdaad betrapt; op eene leggen betrappen.
BETREDEN, (betrad, heeft betreden), (grond)
treden op, stappen op; (ook fig.) het pad der deugd
betreden, de deugd betrachten.
BETREFFEN, (slechts in den 3en p.), (het betrof,
heeft betroffen), aangaan, raken, belangen : wat
mil betreft.
BETREFFENDE, voorz. omtrent, ten opziohte
van, aangaande.
BETREKKELIJK, bn. en bw. dat is betrekkelijk,
dat hangt er van af; — de betrekkelijke zaak, daarop

BETREKKEN.
betrekking hebbende; — (taalk.) betrekkelijke voornaamwoorden ook relatieve genoemd, voornaamwoorden die dienen om een bepalenden zin met
een hoofdzin te verbinden; — betrekkelijke bij zin, bijzin door een betrekkelijk voorn. aan den hoofdzin verbonden; — naar evenredigheid : betrekkelijk gering;
— groot en klein, deugd en ondeugd zijn betrekkelijke
begrippen, bestaan niet op zich zelf, maw) alleen
in betrekking tot andere; — de betrekkelijke hoogte
van een berg, boven de omgeving (in tegenst. met
de volstrekte hoogte, boven de oppervlakte der
zee); — de betrekkelijke waarde der cijfers in een
getal.
BETREKKEN, (betrok, heeft en is betrokken),
zich vestigen in : eene woning betrekken; een kamp,
de wacht betrekken; — (kooph.) wissels trekken
op; — koopwaren, handelsartikelen betrekken, koopen
van, ontbieden, laten komen van; — (Zuidn.)
iem. in rechten aanspreken, een proces aandoen; —
jam. in eene zaak moeien, wikkelen in : hij heeft
hem leelijk daarin betrokken; hij is er ook in, bij
betrokken; — iem. in een proces betrekken, mengen; —
(Z. A.) iem. betrekken, hem beetnemen, bedriegen; —
(gew.) iem. leelijk betrekken, op gemeene wijze
mishandelen; — (Z. A.) wild betrekken, besluipen; —
zich overdekken met wolken : de lucht betrekt; —
zijn gelaat betrekt, hij begint somber, donker te
kijken.
BETREKKING, v. het trekken van wissels; —,
(-en), ambt, bediening; — dat heeft Beene betrekking
daarop, dat staat daarmee niet in verband; —
bloedverwant; in betrekking tot iem. staan, tot zijne
verwanten behoorende; (ook) liefdesbetrekkingen
met elkander hebben; — (ook) gemeenschappelijke
belangen hebben; die beide tandem hebben hunne betrekking(en) afge-, verbroken; — zich in betrekking tot
iem. stellen, zich tot hem wenden; (ook) onderhandelingen aanknoopen; — (taalk.) verband : de betrekking tusschen onderwerp en gezegde wordt uitgedrukt
door overeenstemming der buigingsvormen.
BETREKKINGSWIJZER, m. (-s), (rek.) de reeks
van quotienten die gevonden worden bij het zoeken
naar den grootsten gemeenen deeler (door aohtereenvolgende deeling).
BETREURDER, m. (-s), die betreurt.
BETREUREN, (betreurde, heeft betreurd), treuren, bedroefd wezen over • iena heir uren; beklagen ;
ik betreur dit, (sterker dan) het spa mij.
BETREURENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er,
-st); (ook) meer- en meest-), to betreuren, to bej ammeren.
1. BETROKKEN, bn. de betrokken ambtenaar, die
met de zaak belast is, (ook) die in eene of andere
zaak betrokken is, er mede te maken heeft.
2. BETROKKEN, bn. (-er, -st), somber, treurig;
eene betrokken lucht, grijsgrauw.
BETROKKENE, m. en v. (-n), die er in betrokken
is; — (handel) de persoon aan wien de last tot
betaling van de in den wissel uitgedrukte geldsom
wordt gegeven; vgl. trekker.
BETROUWBAAR, bn. te vertrouwen, geloofbaar.
BETROUWBAARHEID, v. geloofwaardigheid.
BETROUWBAARHEIDSRIT, m. (-ten), afstandsrit, inz. om te zien in welken toestand de paarden,
de voertuigen bij aankomst zijn, in hoeverre men
er op betrouwen kan. ze bij aankomst dadelijk
weer te kiinnen gebruiken.
BETROUWEN, (betrouwde, heeft betrouwd),
(geld, goed) door trouwen verwerven; vertrouwen
(in Zuidn. de gewone term); op iem. zijn vertrouwen
stollen : iets betrouwen aan iemand, toevertrouwen.
BETTEN, (bette, heeft gebet), (zijne oogen, eene
wond) voorzichtig en bij herhaling bevoehtigen.
BETTERMENTBELASTING, v. belasting op de
stijging in waarde van gronden in of bij de contra
van bevolking.
BETUIGEN, (betuigde, heeft betuigd), te kennen
geven, uitdrukkelijk verklaren; (door woorden)
verzekeren; getuigenis geven van iets. BETUIGING, v. (-en).
BETUILEN, (alleen in de onbep. wijs), iem. laten
betuilen (in zijne boosheid), zijn gang laten gaan.
BETUIN, BETUUN, bn. (gew.) schaarsch.
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BEUGEN.

BETUINEN, (betuinde, heeft betuind), van eene
heg voorzien, met eene heg omringen; (waterb.)
een rtjswerk bezetten met tuinen of doorvlochterk
palen; ftesschen betuinen, er eene mand om
vlechten. BETUINING, v. (-en), het betuinen;
heg; mandwerk om eene flesch.
BETULINE, v. berkenkamfer, vluchtige stof
verkregen uit de schors van den witten berk.
BETUTTELEN, (betuttelde, heeft betutteld), een
work betuttelen, kleine verbeteringen er in aanbrengen.
BETUWE, v. landstreek in Gelderland tusschen
Rijn en Lek, en Waal.
1. BETUWSCH, bn. in, nit, over, betreffende de
Betuwe.
2. BETUWSCH, o. het dialect uit de Betuwe.
BETWETER, m. (-s), BETWEETSTER, v. (-s),
die alles beter meent te weten dan anderen. BETWETERIJ, v. pedanterie.
BETWIJFELEN, (betwijfelde, heeft betwijfeld),
(de juistheid van iets) in twijfel trekken.
BETWISTBAAR, bn. (-der, -st), (van stellingen,
beweringen enz.), waarover getwist kan worden;
onzeker, ook van eene aanspraak die men op iets
maakt, gezegd. BETWISTBAARHEID, v.
BETWISTEN, (betwistte, heeft betwist), over
het bezit van iets strijden ; — tegenspreken, de
onjuistheid of het tegendeel van iets beweren.
BEU, bn. iets beu zijn, het moede zijn.
BEUG, v. (-en), vischtuig bestaande uit 200 a
250 lijnen, elk van 76 M.. waaraan op bepaalde
afstanden korte dwarslijntjes (sneuen) zijn vastgemaakt, vuorzien van vischhaken ook hoekwant
geheeten ;
eene soort van schrobnet, eene verzameling van
netten, voor de ansjovisvangst op de Zuiderzee.
BEUGBAK, m. (-ken), platte bak waarin
beuglijnen bij het inhalen worden opgeschoten.
BEUGEL, m. (-s), gebogen band, metalen ring; —
ijzeren poortje waardoor in eene beugelbaan de bal
wordt geslagen; — boog op eene hooihark; — boog
op eene zeis bij het maaien; — stijgbeugel : vast
in de beugels zitten, (fig.) zeker van zijne zaak
zijn; — (fig.) den voet in den beugel hebben, den
eersten stap gedaan hebben, op weg zijn om vooruit
to komen in de maatschappij; — ijzeren toestel
om de beenen van een kind, om het kromgroeien
ervan to beletten; — ijzeren voetboei of kluister;
— gebogen ijzer aan het tuig van eene beugelsjees;
metalen ring die door middel van scharniereni
dubbel geslagen kan worden en waaraan een.
tasohje voor geld; knip; ook de geheele tasch met
sluiting er is Been geld meer in den beugel;
ijzeren ring waaraan een baggernetis vastgemaakt;
(ook) net met beugel; — beugelnet om visschen
en vogels to vangen; (bij sluisdeuren) de halsbanden waarin de achterharren der puntdeuren,
van boven draaien; — gebogen deel eener sluiting
de beugel aan de stop eener flesch; de schieter van het
slot moet in den beugel vatten; — (Z. A.) de trompet.
van een postrijder; — (fig.) dat kan niet door den beugel,
het kan er niet mee door. kan niet geduld worden.
BEUGELBAAN, v. (...banen), klosbaan, kolfbaan
baan waar het beugelspel gespeeld wordt; ...BEEN.
o. (-en), (Zuidn.) hoepelbeen; ...BOUT, m. ( -en),
bout tot smiting van een beugel.
BEUGELEN, (beugelde, heeft gebeugeld), in de
beugelbaan spelen; — (veenderijen) veen baggeren.
BEUGELFLESCH, v. (...flesschen), flesch met
beugelsluiting.
BEUGELSCHAAF, v. (...schaven), gereedschap,
voor kuipers, om de duigen van binnen of to kanten,
voor de inkrozing gemaakt wordt.
BEUGELSJEES, v. (...sjeezen), eene Friesche
sjees met kromme paneelen waarvoor twee paarden
gespannen worden; voor aan het lemoen bevindt
zich een beugel (vroeger vaak van zilver) die ongeveer om de borst van de paarden sluit.
BEUGELSLUITING, v. (-en); ...SPEL, o. (-len),
balspel waarbij een bal door een beugel moot
geslagen worden; ...TASCH, v. (...tasschen).
BEUGEN, (beugde, heeft gebeugd), met de beug
visschen. BEUGER, m. (-s), sohip voor de beugvisscherij.

BEUGGROND.
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BEUGGROND, (-en), ondiepe plaats in de Noordzee waar met de beug gevischt wordt, inz. de
Groote en de Kleine Visschersbank benoorden
de Doggersbank.
BEUGHARINGVISSCHERIJ, v. het visschen naar
haring in den winter, met de beug.
BEUGLIJN, v. (-en), eene beuglijn is 76 M. tang;
...VISCH, v. visch met de beug gevangen, inz.
kabeijauw en sehelvisch; ...VISSCHER, m. (-s);
...VISSCHERIJ, v. het visschen met de beug.
1. BEUK, m. (-en), zekere boom (fagus) uit welks
vrucht eene soort van olie, de beukenolie, geperst
wordt; zijn hout is zeer vast en zwaar, doch bros;
onder water is het duurzaam; de gewone beuk of
groene beuk (fagus sylvatica); de zwarte of bruin
beuk heeft bruinroode bladeren; de treurbeuk.
Beukje, o. (-5).
2. BEUK, v. (-en), beukenoot, beukepitje.
3. BEUK, m. `(-en), slag of stoot.
4. BEUK, v. (-en), (w. g.) nuk, gril, booze luim.
5. BEUK, m. (-en), (bouwk.) buik, ruimte tusschen
twee rijen pilaren (eener kerk), inz. de hoofdbeuk.
BEUKEBLOK, o. (-ken), blok beukenhout;
...BOOM, m. (-en), beuk.
BEUKEL, m. (-s), (w. g.) beukenoot.
BEUKELAAR, m. (-s), schild, rondas;—(wapenk.)
schild met een knop; (Zuidn.) beukeboom.
1. BEUKEN, bn. van beukenhout.
2. BEUKEN, (beukte, heeft gebeukt), op iem.
of iets hard slaan; afrossen.
BEUKENBOSCH, o. (...bosschen); ...DREEF,
v. (...dreven); ...HOUT, o ; ...HOUTEN, bn.
BEUKENLAAN, v. (...lanen); ...MEEL, o. fijngemalen beukenootjes, een uitstekend varkensvoeder; ...OLIE, v. (...ion), olie uit de vrucht van
den beuk geperst; ...SCHORS, v.; ...WOUD,
0. (-en); ...ZWAM, v, eene zwamsoort, van boven
grijs, van onderen geel, leeft op beuken; de licht
brandbare zwam wordt er van bereid.
BEUKENOOTJE, o. ( s), ...PITJE, o. (-s).
BEUKER, m. (-s), die beukt; beukhamer; (gew.)
stevige knaap. BEUKSTER, v. (-5).
BEUKERIJ, v. (-en), stokvischbeukerij, waar stokvisch gebeukt wordt; het beuken van stokvisch.
BEUKHAMER, m. (-s), groote houten hamer,
moker.
BEUKJE, o. (-s), kleine beukeboom; (gew.) kleine
gril; kleine beukslag; (gew.) eene soort van vrouwenkraagje, ook chemisetje geheeten.
BEUKMOLEN, m. (-s), molen met stampers
waaronder het vlas gebeukt wordt.
BEUKVINK, m. (-en), gew. naam voor het
grauwe vliegenvangertje.
BEUL, (-en), scherprechter; — de blauwe beul,
indertijd benaming voor De kids, die een blauw
bmslag had; — (fig.) wreedaard.
BEULEN, (beulde, heeft gebeuld), hard werken,
zich afsloven; — zijne kinderen beulen, meer en
harder slaan dan zij verdienen; (Zuidn.) raw
to work gaan: dat kind beult met den bond.
BEULIN, v. (-nen), de vrouw van een beul;
(fig.) wreede vrouw.
BEULING, m. (-en), worst : bloedbeuling; — (gew.)
ingewanden van visch. Beulinkje, o. (-s).
BEULINGSCHAAF, v. (...schaven), Schaaf tot
het schaven van een halfrond met twee platte
bander.
BEULSAMBT, o.; ...KNECHT, m. (-s, -en).
BEUN, v. (-en), bun, vischkaar; losse planken
zoldering en zolder boven eon
vloer, vionder;
stal, bedstede of kast.
BEUNHAAS, m. (...hazen), iem. die zijn vak niet
goed verstaat en onder de markt werkt.
BEUNHAZEN, (beunhaasde, heeft gebeunhaasd),
een beroep onbevoegd uitoefenen; zijn yak sleoht
verstaan; onder de markt werken.
BEUNNAAISTER, v. (-s), eene naaister die Naar
vak niet verstaat, die onder de markt naait.
BEURDER, m. (-s), die geld beurt, ontvangt.
F BEUREN, (beurde, heeft gebeurd), tillers, opbeuren; — geld beuren, ontvangen (inz. voor verkochte goederen); — (Z. A.) worstelen, spartelen ;
(gew.) gebeuren.

BEURZIG.
BEURING, v. (-en), het beuren; het gebeurde
geld, inz. voor koopwaren.
BEURS, v. (beurzen), zakje taseb, geldtasch; —
het komt uit eene mime beurs, geld is er niet aan
gespaard, het is flunk ingericht; — met gesloten
beurs betalen, (bij het vereffenen van schulden tusschen twee partijen), niets toegeven of krijgen;
som geld door de regeering als anderszins beschikbaar gesteld, om onvermogende jongelieden to laten
studeeren ; eene beurs hebben, krijgen;
zijden zakje tot berging der heilige
vaten, wanner deze naar een zieke gebracht
worden; (ook) vierkaate zak, waarin de linnen
doek dien de priester bij de heilige mis op het
altaar uitspreidt, geborgen wordt;
zak, buidel aan het liohaam van sommige dieren; —
(handel) openbaar gebouw wear de kooplieden
op bepaalde uren bijeenkoraen om to handelen of
over ha-ndelszaken to spreken. Beursje, o. (43).
BEURSAFFAIRE, v. (-s), op de beurs gesloten
handel.
BEURSAGENT, m. (-en ■, makelaar aan de beurs.
BEURSBAND, m. (-en), vliezige zak die eene
gewrichtsholte luchtdicht afsluit en het gewrichtsvocht afscheidt.
BEURSBELASTING, v. belasting die van hoursbezoekers wordt geheven; ...BENGEL, m. (-s),
beursklok, klok die geluid wordt als de beurs begirt ;
...BERICHT, o. (-en).
BEURSCH, bn. (-er, -t), zacht, overrijp, halfrot,
buikziek (van vruchten). BEURSCHHEID, v.
BEURSGEZWEL, o. (-len), (heelk.) wen, ziekelijk ontaarde vet- of slijmkliertjes.
BEURSJE, o. (-s), een klein geldzakje; (plantk.)
zakje waarin de hechtkliertjes der stiiifmeelklompjes
der orchideeen besloten zitten.
BEURJESKRUID, o. gew. naam voor de herderstasch of kaasjeskruid.
BEURSKANTOOR, o. (...toren), telegraafkantoor aan de beurs.
BEURSNOTEERING, v. (-en), de ter beurze bepaalde koersen; de daarvan uitgegeven prijscourant;
...POLIS, v. (-son), polis eener verzekering, op de
beurs gesloten; ...PRIJS, m. (...prbzen), prijs
volgens de beursnoteering; ...SPECULATIE, v
(.. Alen, -8); ...SPEL, o. windhandel, agiotage.
BEURSTREIN, m. (-en), train die de hours bezoekers op tijd aanbrengt of na afloop der beurs
dadelijk vervoert; ...USANTIE, v. (.. Alen).
BEURSVACANTIE, v. (-s, ...ion), dag waarop or
aan de beurs niet gehandeld wordt.
BEURT, v. (-en), geregelde volgorde ; to beurt
vallen, verwerven, bekomen; — (fig.) eene geduehte
beurt krijgen, hevig beknord worden; — de geregelde
dienst vqn een schipper alleen (of beurtelings met
anderen) tusschen bepaalde plaatsen : in de beurt
varen.
BEURTELINGS, bw. bij beurten, afwisselend.
BEURTELINGSCH, bn. bij beurten : beurtetingsche afwisseling, geregelde afwisseling.
BEURTGEZANG, o. (-en), gezang waarbij de
zangers elk op hunne beurt zingen.
BEURTMAN, m. (-nen, ...lui), schipper die, alleen
of met een ander (of anderen) bij beurten varend,
een geregelden dienst tusschen twee of moor plaatsen onderhoudt; (ook) het schip van den beurtman : 't goed is nog in den beurtman; ...SCHIP, o
(...schepen); ...SCHIPPER, m. (-s).
BEURTGAST, m. (-en), (zeew.) een der twee mannen die de wacht en de zorg voor de sloop hebben.
BEURTVAART, v. (-en), vasto vaart op gazette
dagen, door beurtsohippers; ...VEER, o. (-en), veer
van beurtschepen; ...WAGEN, m. (-s), wagon die
op gazette tijden ergens heenrijdt.
BEURZEN, (beursde, heeft gebeursd), naar de
beurs gaan, beurs houden; (scherts.) in groepen
met elkander staan praten.
BEURTZANG, m. (-en), beurtgezang.
BEURZENMAKER, m. (-s); ...MAAKSTER, v
(-s); ...SNIJDER, m. (-s), zakkenroller; oplichter
BEURZIG, bn. (-er, -st), beursch. BEURZIGHEID, v.

BEUZEL.
BEUZEL, v. (-s), (gew.) onwaarheid, leugen,
kletspraatje.
BEUZELAAR, m. (-s), BEUZELAARSTER, v.
(-s), die zich met nietigheden ophoudt; (gew.) die
onwaarheid spreekt of leugens vertelt.
BEUZELACHTIG, bn. (-er, -st), nietig, onbeduidend, kinderachtig. BEUZELACHTIGHEID, v.
(...heden).
BEUZELARIJ, v. (-en), onbeduidend vertelsel;
nietigheid rich met beuzelarijen ophouden.
BEUZELEN, (beuzelde, heeft gebeuzeld), onzin
vertellen, ongerijmde dingen zeggen; — (gew.)
onwaarheid, beuzels vertellen;
zich met nietigheden bezighouden. BEUZELING, v. (-en), nietigheld, wissewasje, bagatel ; (gew.) leugen; — het is
eene Zeeuwsche beuzeling, eene grove leugen.
BEUZELKRAAM, v. (...kramen), zinledige praatjes; verzameling van nietigheden.
BEUZELPRAAT, m.; ...TAAL, v.; ...PRAATJES,
o. (-s); ...WERK, o. nietig werk; ...ZIEK, bn.
BEVAARBAAR, bn. (-der, -st), geschikt om
bevaren te worden : eene bevaarbare BEVAARBAARHEID, v.
1. BEVALLEN, (beviel, heeft bevallen), behagen,
aanstaan.
2. BEVALLEN. (beviel, is bevallen), van een kind
verlost worden. BEVALLING, v. (-en), verlossing.
BEVALLIG, bn. bw. (-er, -st), door vorm, kleur,
rangschikking enz. der deelen het oog aangenaam
aandoende. BEVALLIGHEID, v. het bevallig zijn;
(...heden); (fab.) de drie (trits) bevalligheden, de
drie Gratien.
BEVANG, o. (veroud.) omvang.
BEVANGEN, (beving, heeft bevangen), overmeesteren ; (Zuidn.) hij is bevangen op de borst, zijne
ademhaling is beklemd; bevangen van schrik, ontdaan; (w. g.) er bevangen uitzien, verlegen (vgl.
een onbevangen antwoord).
BEVANGENHEID, v. verkoudheid, verstijving
(van paarden en runderen); — verlegenheid.
1. BEVAREN, (bevoer, heeft bevaren), varen op,
over ; — varende besturen.
2. BEVAREN, bn. (-er, -st), een bevaren matroos,
een matroos die lang gevaren heeft, veel ondervinding heeft opgedaan en den dienst volkomen
kent.
BEVATTELIJK, bn. bw. (-er, -st), gemakkelijk te
begrijpen eene bevattelijke uiteenzetting; vlug,
goed van begrip : een bevattelijk kind. BEVATTELIJKHEID, v. duidelijkheid ; — vlugheid van
begrip.
BEVATTEN, (bevatte, heeft bevat), omvatten,
inhouden ; — begrijpen, met het verstand omvatten.
BEVATTING, v. begrip, verstand.
BEVATTINGSVERMOGEN, o. natuurlijke aanleg
of vermogen tot bevatten, begrijpen.
BEVECHTEN, (bevooht, heeft bevoohten), vechten tegen : den vijand bevechten; — den Duivel
bevechten, zijne eigen ondeugden bestrijden; vechtende verkrijgen: de vrijheid, de zege bevechten.
BEVEDERD, bn. van vederen voorzien. BEVEDERING, v.
BEVEILIGEN, (beveiligde, heeft beveiligd), in
veiligheid stellen, brengen; besohermen. BEVEILIGING, v. (-en).
BEVEILIGINGSCIRKEL. m. (-s), kring van
beveiliging, die beveiligd wordt : de beveiligingseirkel van den bliksemafieider hangt of van zijne hoogte.
BEVEL, o. (-en), gebod : een bevel tot arrestatie; —
onder bevel van, onder aanvoering van.
BEVELBRIEF, m. (...ven); thane BEVELSCHRIFT.
1. BEVELEN, (beval, heeft bevolen), een bevel
geven, iets gelasten ; — het bevel voeren over.
2. BEVELEN, (beval, heeft bevolen), overgeven,
toevertrouwen ; — wees Gode bevolen, God behoede u.
BEVELHEBBER, m. (-s), (mil.) die het bevel
voert. BEVELHEBBERSCHAP, o. BEVELVOERDER, m. (-s).
BEVELHEBBERSSTAF, m. (...staven), staf als
teeken van het bevelhebberschap.
BEVELSCHRIFT, o. (-en), lastbrief; (R.-K.)
mandement;
bevelschrift tot betaling, mandaat.
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BEVELVOEREND, bn. de bevelvoerende officier.
BEVEN, (beefde, heeft gebeefd), trillen ; — sidderen ; beven als een riet; — voor iem. beven, veel
vrees voor hem koesteren. BEVING, v. (-en),
het beven, sidderen beving beving mij; aarcrbeving,
eeebeving.
1. BEVER, m. (-s). kinstuk aan den helm der
oude ridders.
2. BEVER, m. (-s), knaagdier (castor fiber) met
zwemvliezen tusschen de teenen en een Breeden
platten staart die met schubben bedekt is.
3. BEVER, o. stof van bevervel gemaakt, beverbont; — grove, langharige wollen stof wier weefsel
weleer beverhaar bevatte; — Engelsche katoenen
stoffen, als laken geweven.
BEVERBONT, o. de bereide vellen der bevers; —
nabootsing in pluohe van beverbont.
BEVERGEIL, o. (geneesk.) oastoreum eene
bruinachtige, sterk riekende, aan phenol herinnerende olieachtige stof welke de bever in twee blaz en
aan den onderbuik draagt.
BEVERHAAR, o.; ...HAREN, bn. van beverhaar, kastoren.
BEVERIG, bn. bw. (-er, -st), beefaohtig. BEVERIGHEID, v.
•
BEVERIK, m. (gew.) beving : hij krijgt de koorts :
hij heeft den beverik al.
BEVERJACHT, v., ...JAGER, m. (-s), jaoht,
Jager op bevers.
BEVERJAS, v. (-sen), ...MANTEL, m. (-s).
BEVERNEL, v. zeker kruid (pimpinella) dat zioh
door de veelstriemige groeven zijner zaden onderscheidt, ook pimpernel en steenbreker geheeten.
BEVERRAT, v. (-ten), eene knaagdiersoort (fiber
vibethicus) ± 58 cM. lang die eenige verwantschap
met den bever vertoont, doch geene zwemvliezen
heeft; haar staart is zijdelings samengedrukt.
BEVERSCH, bn. van bever eene wollen stof
BEVERSCHEN, ( beverschte, heeft beverscht), een
„bezouten" land door middel van een dijk van
het zeewater afsluiten. BEVERSCHING, v. (-en).
BEVERSTAARTEN, m. my. soort van platte
dakpannen.
BEVERTIEN, o. katoenen molton.
BEVERTIENEN, bn. van bevertien : eene bevertienen broek.
BEVERVAL, v. (-len), eene val (der Indianen in
Noord-Amerika en der beverjagers) om bevers to
vangen.
BEVERVEL, o. (-len), het vel van den bever.
BEVESTIGEN, (bevestigde, heeft bevestigd),
vastmaken ; — (vest.) (eene plaats) versterken,
in staat van verdediging brengen; (eene
bewering) staande houden, voor waar erkennen;
rune verklaring met een eed bevestigen; — vaster
maken : een troon bevestigen, de positie van den vorst
versterken; de uitzonclering bevestigt den repel;
handhaven; — (kerk.) lidmaten bevestigen, hen,
bij eene openbare godsdienstoefening ale lidmaten
inzegenen;
een predikant bevestigen, inzegenen.
BEVESTIGING, v. (-en), het bevestigen, inz. van
een bericht, van een predikant of van lidmaten.
BEVESTIGEND, bn. bw. (taalk.) een bevestigend
bijwoord, bijw. waardoor de zin eene bevestigende
beteekenis krijgt; hij antwoordde bevestigend,
hij antwoordde van ja. BEVESTIGER, m. (-a),
bekraohtiger, die versterkt.
BEVIND, o. bevinding near bevind van zaken
handelen.
BEVINDEN, (beyond, heeft bevonden), iets ale
resultaat van eene waarneming, een onderzoek
vaststellen ; — ik bevind mij wel, gevoel mij
wel; — aanwezig zijn : het manuscript bevindt zich
in de Kon. Bibliotheek; zich te Amsterdam bevinden, zijn.
BEVINDING, v. (-en), uitslag van het onderzoek ;
— wat men ondervindt.
BEVINGEREN, (bevingerde, heeft bevingerd),
met de vingers betasten; met de vingers bezoedelen;
vgl. beduimelen.
BEVITTEN, (bevitte, heeft bevit), vitten op.
BEVLAGGEN, (bevlagde, heeft bevlagd), van
eene vlag, van vlaggen voorzien zijn huis,
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(Zuidn.) de vlag uitsteken ter
straat is bevlagd;
gelegenheid van. BEVLAGGING, v.
BEVLAKKEN, (bevlakte, heeft bevlakt), vuil,
morsig maken.
BEVLEKKEN, (bevlekte, heeft bevlekt), met
vlekken vuil maken een bevlekt bock; (fig.) uw
handers zijn met bloed bevlekt, gij hebt een moord op
uw geweten; — een bevlekte naam, waaraan een
smet kleeft;
zelfbevkkking, onanie.
BEVLIEGEN, (bevloog, heeft bevlogen), vliegende bereiken ; — de bijen kunnen nog hun kost
bevliegen, door vliegen verkrijgen. BEVLIEGING,
v. (-en), eene bevlieging krijgen, plotseling opkomende lust, begeerte, opwelling, zelden van
langeren dour.
BEVLIJTEN (ZICH), (bevlijtigde zioh, heeft zich
bevlijtigd), zich met ijver toeleggen op : hij bevli jtigde zich, zijne wetenschap populair te maken. BEVLIJTIGING, v. bye; vlijt.
BEVLOEIEN, (bevloeide, heeft bevloeid), kunstmatig van water voorzien, irrigeeren. BEVLOEIING, v. (-en), irrigatie.
BEVLOEIINGSKANAAL, o. (...kanalen); ...SYSTEEM, o. (...systemen); ...WATER, o.
BEVLOEIINGSWERKEN, o. m y. dammen, waterkeeringen, waterleidingen, kanalen die dienen
om bouwland van water te voorzien, productief
te maken; ...WET, v. de wet van 30 Dec. 1904.
BEVLOEREN, thevloerde, heeft bevloerd), met
een vloer bedekken : met mariner bevloerd. BEVLOERING, v. (-en), het bevloeren; waarmee bevloerd
is of wordt.
BEVOCHTIGEN, (bevochtigde, heeft bevochtigd),
nat maken. BEVOCHTIGING, v. (-en).
BEVOEGD, bn. (-er, -st), door de wet of eenig
erkend gezag tot iets gerechtigd zijn; — een
bevoegd beoordeelaar, die door zijne kennis recht
van spreken heeft; — het is ons van bevoegde zijne
meegedeeld, door een bevoegd persoon. BEVOEGDE,
m. en v. (-n), een bevoegd persoon. BEVOEGDHEID, v. (...heden), reoht tot handelen, oordeelen
enz.
BEVOELEN, (bevoelde, heeft bevoeld), betasten ;
(gew.) zich gevoelen. BEVOELING, v. (-en).
BEVOLKEN, (bevolkte, heeft bevolkt), van yolk,
bewoners, inwoners voorzien; — eene school bevolken, veel leerlingen naar die school zenden; — (een
stal, tuin) van dieren voorzien.
BEVOLKING, v. (-en), het bevolken; het aantal
bewoners van een oord, streek of land; — de bevolking van eene school neemt toe, het aantal leerlingen.
BEVOLKINGSAGENT, m. (-en), ambtenaar die
de bevolkingsregisters controleert; ...BUREAU,
o. (-'s), bureau waar de bevolkingsregisters worden
bijgehouden, en waar dus alle daarop betrekkelijke
opgaven (geboorte, overlijden, verhuizen enz.)
gedaan moeten worden; ...CENTRUM, o.; ...CIJ(-s), cijfer der bevolking.
FER,
BEVOLKT, bn. (-er, -st) (beter: meest-), volkrijk:
eene bevolkte straat; — eene dicht, dun, bevolkte streek,
met veel, weinig inwoners; eene goed bevolkte school.
BEVOLKTHEID, v.
BEVOORDEELEN, (bevoordeelde, heeft bevoordeeld), (iem.) voordeel aanbrengen, verschaffen.
BEVOORDEELING, v.
BEVOOROORDEELD, bn. met vooroordeelen
behept; vooringenomen, niet onpartijdig. BEVOOROORDEELDHEID, v.
BEVOORRECHTEN, (bevoorrechtte, heeft bevoorrecht), voorrechten schenken, geven; boven
anderen begunstigen; — de bevoorrechte standen, de
rijke, hoogere klassen; (reoht.) de bevoorrechte
schuldeischers, die vOOr anderen hunne aanspraken
kunnen doen gelden; — eene bevoorrechte streek,
schoone, vruchtbare landstreek. BEVOORRECHTING , v. k -en).
BEVOORWAARDEN, (bevoorwaardde, heeft bevoorwaard), (w. g.) als voorwaarde stellen. BEVOORWAARDING, v.
BEVORDERAAR, m. (-s), BEVORDERAARSTER, v. (-s), begunstiger, beschermer : een bevorderaar van kunsten en wetenschappen.
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BEVORDEREN, (bevorderde, heeft bevorderd),
de ontwikkeling van jets begunstigen, in de hand
werken ;• — in rang verhoogen ; — promoveeren :
tot dokter in de rechtswetenschap bevorderd. BEVORDERING, v. (-en), ontwikkeling, begunstiging,
verhooging in rang • — promotie.
bloei;
-st), bevorderlilk
BEVORDERLIJK, bn. bw.
aan, voor, gunstig voor.
BEVORENS, bw. (w. g.; alleen in hoogeren still),
vooraf te voren, vroeger; — voegw. eer dat, yeerdat.
BEVRACHTEN, (bevrachtte, heeft bevracht),
vracht inladen : de zwaar bevrachte wagen; — een
schip geheel of ten deele beladen met vrachtgoederen; de overeenkomst sluiten tot vervoer
van goederen per schip. BEVRACHTING, v. (-en).
BEVRACHTER, m. (-s), BEVRACHTSTER, v.
(-s), persoon (of vereeniging) voor wiens rekening
de bevrachting geschiedt; vgl. scheepsbevrachter.
BEVRAGEN, (bevraagde of bevroeg, heeft bevraagd), na-, ondervragen : dit huffs is te bevragen
bij, daar kan men inlichtingen inwinnen omtrent
het huren, koopen. BEVRAGING, v.
BEVREDIGEN, (bevredigde, heeft bevredigd),
vrede doen hebben, den vrede schenken; verzoenen ;
tevredenstellen; (gew.) afsluiten. BEVREDIGING, v. (-en).
BEVREDIGEND, bn. tevredenstellend : de toestand is bevredigend, stemt tot tevredenheid.
BEVREEMDEN, (alleen in den 3en pers.), (het
bevreemdde, heeft bevreemd), verwonderen,vreemd
voorkomen. BEVREEMDING, v. verwondering.
BEVREESD, bn. bw. (-er, -st, meest-), vree&
hebbende ; — bevreesd maken, vrees inboezemen.
BEVREESDHEID, v.
BEVRIEND, bn. vrienden bezittende; door
vriendschap verbonden.
BEVRIEZEN, (bevroor (ook : bevroos), heeft en
is bevroren, bevrozen), door vriezen verstijven ;
— die planten zijn bevroren, doodgevroren;
er staan bloemen op; —
—deruitnzjbvo,
door en door koud zijn : ik ben half bevroren. BEVRIEZING. v.
BEVRIEZINGSDOOD, m. dood door bevriezing;
...METHODE, v. (-n), de bevriezingsmethode wordt
toegepast om drijfzancl in de dekking eener kolenlaag
vast to maken.
BEVRIJDEN, (bevrijdde, heeft bevrijd), vri$
maken; — ik ben van die moeite bevrijd, ontheven; — de ingeènten zijn van de ziekte bevrijd gebleven, niet getroffen. BEVRIJDER, m. (-s). BEVRIJDSTER, v. (-5). BEVRIJDING, v.
BEVRIJDINGSOORLOG, m. (-en), oorlog ter
bevrijding van een yolk; ...WERK, o.
BEVROEDEN, (bevroedde, heeft bevroed), begrijpen, vatten, inzien.
BEVRUCHTEN, (bevrachtte, heeft bevruoht),
eene kiem tot zelfstandige levenswerkzaamheid
opwekken. BEVRUCHTING, v. (-en).
BEVUILEN, (bevuilde, heeft bevuild), vuil
maken, bezoedelen. BEVUILING, v.
BEWAAIEN, (bewaaide of bewoei, heeft bewaaid),
toewaaien; den wind laten gaan over.
BEWAAKSTER, v. (-s), die bewaakt. •
BEWAARDEELDE, m. en v. (-n), (gew.) iem.
die een aandeel in de markgronden heeft.
BEWAARDER, m. (-s) BEWAARSTER, v. (-s),
die bewaart : bewaarder der hypOtheken.
BEWAARGELD. o. (op verkoopingen) loon voor
het bewaren der gekochte voorwerpen.
BEWAARGEVING, v. het bewaren van eens
anders goederen met de verplichting se in natura
terug to geven.
BEWAARHEIDEN, ...HEDEN, (bewaarheidde,
heeft bewaarheid), staven, bevestigen, als waar
aantoonen : zijn vermoeden is door de uitkomst
schitterend bewaarheid.
BEWAARLOON, o. bewaargeld; ...MIDDEL, o.
(-en).
BEWAARPLAATS, v. (-en); ...SCHOOL, v.
(...scholen), school voor zeer jeugdige kinderen.
BEWAARSCHOOLHOUDERES, v. (-sen).
BEWAARSCHOOLONDERWIJS, o.; ...ONDERWHZERES, v. (-sen).
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BEWAASD, bn. wazig, niet helder.
BEWAKEN, (bewaakte, heeft bewaakt), waken
over : wien God bewaakt, is wel bewaakt; — een zieke
bewaken, bij hem waken; — ergens vertoeven om
e veiligheid van iem. of lets te verzekeren : de
d
in aanbouw zijnde huizen bewaken, opdat er nets
gestolen worde; — een gevangene bewaken, zorgen,
dat hij niet ontsnapt; (ook fig.) zorg voor iets
dragen. BEWAKER, ( s). BEWAKING, v.
opzicht, toezicht onder bewaking der politie.
BEWALLEN, (bewalde, heeft bewald), met wallen
omringen. BEWALLING, v. (-en).
BEWALMEN, (bewalmde, is bewalmd), met
walm, met roet bedekken : het lampeglas is bewalmd.
BEWALMING, v.
BEWANDELEN, (bewandelde, heeft bewandeld),
langs een weg loopen, gaan, wandelen; (fig.) den
weg der deugd bewandelen, deugdzaam zijn,
BEWAPENEN, (bewapende, heeft bewapend),
wapenen, van wapens voorzien, inz. eene plaats
met vuurmonden voorzien. BEWAPENING, v.
het bewapenen; — de wapenen; — de bewapening
van beton, het versterken met ijzeren staven.
BEWAREN, (bewaarde, heeft bewaard), iem.,
lets in zijne hoede nemen, beschermen ; —
het toezicht houden op een huis, bij afwezigheid
van den eigenaar, vgl. huisbewaarder; bewaar
u voor den booze, neem u voor hem in acht;
in eere houden; — in acht
—Godsgebnwar,
blijven nemen, er niet van afwijken : zijne kalmte
bewaren; een diep stilzwijgen bewaren; de orde
bewaren, handhaven; — vele oude gebruiken zijn
bewaard gebleven, niet verloren gegaan; — zijn
evenwicht bewaren, niet verliezen. BEWARING, v.
het beware"; huis van bewaring, kantonnale gevangenis; iem. iets in bewaring geven.
BEWASSCHEN, (bewiesch, heeft bewasschen),
aanhoudend iets wasschen; — dat linen laat rich
goed bewasschen, verschiet niet in de wasch; — iem.
bewasschen en benaaien, voor zijn linnengoed enz.
zorgen. BEWASSCHING, v. kost en bewassching,
vrije wasoh.
1. BEWASSEN, (bewies, is bewassen), met lets
wassends bedekt worden : de aarde bewast met mos.
2. BEWASSEN, (bewaste, heeft bewast), met was
bestrij ken.
BEWATEREN, (bewaterde, heeft bewaterd), met
water bevochtigen of besproeien.
BEWEEGBAAR, bn. (-der, -st), kunnende bewogen worden; (boekdr.) beweegbare letters, losse
letters. BEWEEGBAARHEID, v.
BEWEEGGROND, m. (-en), beweegreden;
...KRACHT, v. (-en), kracht die iets in beweging
brengt.
BEWEEGLIJK, bn. bw. k -er, -st), beweging toelatend ; — kinderen zijn beweeglijk van aard,
zich gaarne bewegend; hij is beweeglijk van gelaat,
zijne gemoedsaandoeningen teekenen zich dadelijk
op zijn gelaat af; — vatbaar voor indrukken
een beweeglijk gemoed; — druk, ongedurig. BEWEEGLIJKHEID, v.
BEWEEGMIDDEL, o. (-en), middel om iets in
beweging te brengen of om iem. te overreden;
...REDEN, v. (-en), beweegredenen aanvoeren of
bijbrengen, redenen opgeven die tot eene handeling
hebben geleid.
BEWEENEN, (beweende, heeft beweend), weenen
over, betreuren. BEWEENING, v. (-en).
BEWEERDER, m. (-s). BEWEERSTER, v. (-s).
BEWEERSCHRIFT, o. (-en), (recht.) geschrift
waarin men eene bewering tracht te verdedigen,
memorie.
BEWEGEN, (bewoog, heeft bewogen), in beweging
brengen; (ook) in beweging zijn ; hemel en aarde
bewegen, alle middelen aanwenden, alles beproeven
om jets gedaan te krijgen; zich bewegen, in
beweging zijn of komen ; — het gemoed aandoen,
vooral met medelijden vervullen ; — aanleiding
geven tot eene handeling. BEWEGER, m. (-s).
BEWEGING, v. (-en), beweging is verandering
van plaats; (nat.) eenparige, versnelde, rechtlijnige,
kromlijnige beweging; — (spoorw.) chef van beweging, die den treinenloop regelt;
uit eigen
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beweging iets doen, vrijwillig; — menschen van
gelijke beweging, die overeenstemmen in leef- en
denkwijze; veel beweging maken, veel drukte
maken, hebben; — (fig.) opwelling; onrust : de bewegingen des gemoeds; — beweging onder het yolk,
oploop; eene godsdienstige, eene soclale beweging.
BEWEGINGLOOS, bn. zonder beweging.
BEWEGINGSLEER, v. leer der bewegingen;
...LIJN, v. (-en), operatielijn; .0ORLOG, m. in
tegenst. met den positiekrijg; ...VERSCHIJNSEL,
o. (-en); ...WETTEN, v. mv. de due wetten volgens
welke de hemellichamen zich om elkander bewegen;
...ZENUW, v. (-en), (in tegenst. met de gevoelszenuwen) zenuw die den prikkel tot beweging
overbrengt.
BEWEGEREN, (bewegerde, heeft bewegerd),
(scheepsb.) de binnenbekleeding van een schip
aanbrengen, van schotplanken of wegers voorzien.
BEWEGERING, v. (-en), het bewegeren van een
schip; de gezamenlijke wegers.
BEWEIDEN, (beweidde, heeft beweid), vee laten
weiden op. BEWEIDING, v. met recht van beweiding.
BEWELDAD IGEN, (beweldatiigde, heeft beweldadigd), weldaden bewijzen aan.
1. BEWEREN, (beweerde, heeft beweerd), staande
houden, zeggen dat iets zoo is, desnoods zonder
eenigen bewijsgrond. BEWERING, v. (-en).
2. BEWEREN, o. (beweringen), wat men beweert,
voorgeeft, aanvoert : zijn bewaren staven.
BEWERKELIJK, bn. (-er, -st), geschikt om bezwaar, moeilijk:
werkt to worden; uitvoerbaar;
een bewerkelijk hug s, waarvan het schoonhouden
veel tijd kost. BEWERKELIJKHEID, v.
BEWERKEN, (bewerkte, heeft bewerkt), den
aan ruwe
growl bewerken, ploegen, eggen enz.;
stof een vorm geven : platina kan door zijn hoog
smeltpunt moeilijk bewerkt worden;
ruw bewerkte
gereedschappen, niet fijn afgewerkt; — de bekwame staatsman wist den vrede te bewerken, tot
stand te brengen; — die gebeurtenis bewerkte een
geheelen ommekeer, veroorzaakte; — eene rekenkundige opgave bewerken, oplossen. BEWERKING,
v. (-en).
BEWERKER, m. (-s), BEWERKSTER, v. (-s),
die bewerkt; (fig.) veroorzaker, -zaakster.
BEWERKSTELLIGEN, (bewerkstelligde, heeft
bewerkstelligd), uitvoeren, volbrengen. BEWERKSTELLIGING, v. uitvoering, het tot stand brengen.
BEWERKTUIGD, bn. werktuigen, organen bezittende : de bewerktuigde lichamen, planters en dieren.
BEWERKTUIGING, v. wijze waarop het lichaam
van organen is voorzien.
BEWESTEN, voorz. en bw. ten westen van :
bewesten de Kaap.
BEWIEROOKEN, (bewierookte, heeft bewierookt),
in wierook hullen, wierook toezwaaien; — (fig.)
bovenmatig vleien, prijzen.
BEWIJS, 0. (bewijzen), blijk, teeken een
bewijs van cooed, van trouw, van sympathie; inz.
blijk van echtheid, van waarheid : een bewijs geven,
aanvoeren; —
(wisk.) het bewoog eener stelling uit de voorwaarden of onderstelling; (rechtst.) de handeling
van het bewijzen ; bewijsmiddelen : wettig en overtuigend bewijs; er is geen bewijs ; schriftel"
verklaring van lets : bewijs van herkom st ; bewijs van toegang ; Bewijsje, o. (-s), gering
blijk; — een bewijsje zout, zeer kleine hoeveelheid.
BEWIJSBAAR, bw. te bewijzen.
BEWIJSGROND, m. (-en), waarheid, felt waarop
eene redeneering steunt, argument ; voldoende grond
van zekerheid.
BEWIJSKRACHT, bewijzende kracht ;
...LAST, m. (vertaling van onus probandi;
verpliohting om to bewijzen het ten laste
gelegde) verpliohting voor eene partij om lets
zoo to bewijzen, dat het door den rechter als
vaststaande zal kunnen aangemerkt worden;
...MIDDEL, o. (-en), middel waardoor men iets
bewijst ; middel om den rechter voldoende zekerheid
te verschaffen; ...PLAATS, v. (-en), stelling, bewoordingen uit een werk, tot staving aangehaald;
...REDE, v. (-nen), (w. g.); ...STUB, o. (-ken),
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akte, gesohrift als bewijs overgelegd; ...VOERING,
v. (-en), redeneering waarmede men een bewijs
treat te leveren, argumentatie.
BEWIJZEN, (bewees, heeft bewezen), overtuigend
doen blijken ; — betuigen, betoonen : eer bewijzen;
vriendschap bewijzen; — iemand een dienst bewijzen,
jets voor hem doen ; — (reohtst.) voldoende gronden
van zekerheid verschaffen.
BEWILLIGEN, (bewilligde, heeft bewilligd), genoegen met jets nemen, in jets toestemmen. BEWILLIGING, v. (-en), toestemming.
BEW1MPELEN, (bewimpelde, heeft bewimpeld),
van wimpels voorzien; — (fig.) verbloemen, bedekken, verhelen : de waarheid bewimpelen. BEWIMPELING, v. (-en).
BEWIND, o. bestuur, beheer, regeering.
BEWINDHEBBER, m. (-s), gezagvoerder, bestuurder, administrateur; (oudt.) de bewindhebbers
der Oostindische compagnie de directeuren.
BEWINDSEL, o. (-s), omsiag, omwindsel.
BEWINDSMAN, m. (...lieden), lid van een bestuur; overheidspersoon.
BEWINDVOERDER, m. (-s), ...VOERSTER v.
(-5), die het bewind voert over eene zaak, een
boedel enz.; inz. die met het beheer, de leiding van
het tenuitvoerleggen van uiterste willen is belast.
BEWOGEN, bn. (fig.) aangedaan, ontroerd.
BEWOLKEN, (bewolkte, heeft en is bewolkt),
met wolken overdekken ; — (fig.) een bewolkt aangezicht, somber uitziende. BEWOLKING, v.
BEWONDERAAR, m. (-s). BEWONDERAARSTER, v. (-5).
BEWONDEREN, (bewonderde, heeft bewonderd),
met eerbied, met bewondering beschouwen (jets
voortreffelijks, jets boven het alledaagsohe). BEWONDERING, v.
BEWONDERENSWAARD, ...WAARDIG, bn.
(-er, -st, (ook) weer -, meest -).
BEWONEN, (bewoonde, heeft bewoond), woven
in ; — de ijsbeer bewoont de poolstreken, komt daar
voor. BEWONING, v.
BEWONER, m. (-s), die een huis, eene stad enz.
bewoont; — de bewoners der zee, de vissohen. BEWOONSTER, v. (-s).
BEWOONBAAR, bn.(van eene woning, landstreek)
geschikt tot bewoning. BEWOONBAARHEID, v.
BEWOORDING, v. (-en), woorden, uitdrukkingen.
BEWORTELEN, (bewortelde, is beworteld),
wortels vormen, vastwortelen : de bladeren gaan
zich bewortelen.
BEWOUD, o. (Zuidn.) bestuur : dat kind heeft nog
geen bewoud over den lepel, het kan nog niet alleen
eten.
BEWUST, bn de bewuste zaak, waarvan gesproken
is, ook de bewuste persoon; — ik ben het mij niet
bewust, ik weet er nets van; hij is zich van geene
schuld bewust; — eene voorstelling wordt bewust,
komt weer in het bewustzijn.
BEWUSTELOOS, bn. (...loozer, -t), zonder -,
buiten kennis. BEWUSTELOOSHEID, v.
BEWUSTHEID, v. het bewust zijn : de bewustheid
eener voorstelling; — hij heeft het met voile bewustheid
gedaan, met kennis van de daad en hare gevolgen.
BEWUSTZIJN, o. helder en duidelijk beset, het
weten en erkennen, dat jets, ook wij zelf bestaat :
engte des bewustzijns, niet vele voorstellingen kunnen
tegelijk bewust zijn; in 't bewustzijn harer kracht,
door het kennen barer kracht gesteund ; zijn bewustzijn verliezen, bewusteloos worden.
BEY, m. (-'s), heer, opperhoofd, titel voor den
bey van Tunis, van Algiers.
BEZAAGD, bn. (van timmerhout) met zuivere
rechte hoeken, door mesvierkant bezagen verkregen.
BEZAAID, bn. (wapenk.) van een schild gezegd
waarop dezelfde kleine figuur vele malen voorkomt.
BEZAAIEN, (bezaaide, heeft bezaaid), met zaad
bestrooien ; — de hemel was met sterren bezaaid, overdekt. BEZAAIER, m. (-s). BEZAAIING, v. (-en).
1. BEZAAN, v. (bezanen), (zeew.) het aohterste
gaffelzeil op een driemaster, zeil aan den bezaansmast.
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2. BEZAAN,, o. bezaanleder; —LEDER, —LEER,
o. leer. bereid van schapenhuiden.
BEZAANSBOOM, m. (-en), lang rondhout onder
de bezaan; ...MAST, m. (-en), aohterste kleine
mast op een driemaster; ...SCHOOT, m. bezaansschoot aan ! (zeet.) gebezigd wanneer de matrozen
zich naar het achterschip kunnen begeven om een
borrel te clrinken.
BEZAANTJE, o. (-a), eigenaardige visch der
Molukken (zanelus cornutus), oirkelrond als men
snavel en vinnen wegdenkt en boven jeder oog
een stevigen stekel.
BEZADIGD, bn. bw. (-er, -st), bedaard, kalrn,
ingetogen. BEZADIGDHEID, v. bedaardheid,
kalmte van gemoed.
BEZADIGEN, (bezadigde, heeft bezadigd), (w. g.)
tot rust en kalmte brengen.
BEZAKKEN, (het bezakte, is bezakt), bezinken :
een mengsel laten bezakken; — afkoolen : zijn toorn
taten bezakken.
BEZANDEN, (bezandde, heeft bezand), met nand
bestrooien, bedekken. BEZANDING. v.
BEZANT, ir . (-en), oude gouden munt to Byzantium geslagen, ter waarde ongeveer van 2 dukaten;
— (wapenk.) gouden of zilveren penning dien de
Fransche ridders op hun schild plaatsten, ten teeken
dat zij naar 't Heilige Land geweest waren.
BEZEEREN (ZICH), (bezeerde (zich), heed
(zich) bezeerd), kwetsen, zeer doen.
BEZEEVEREN, (bezeeverde, heeft bezeeverd),
met zeever, kwijl bevuilen. BEZEEVERING,v .
(-en).
BEZEGELEN, (bezegelde, heeft bezegeld), van
een zegel, van een Stempel voorzien; -- (fig.)
bekraohtigen, bevestigen. BEZEGELING, v. (-en).
BEZEILD, bn. een goed bezeild schip, een schip
dat tot zeilen zeer geschikt is; — een bezeilde wind,
een gunstige wind, waarbij men goed kan zeilen.
BEZEILDHEID, v. de bezeildheid van een whip.
BEZEILEN, (bezeilde, heeft bezeild), zeilen over :
de zee bezeilen; — door zeilen bereiken; — (spr.)
er is geene haven (geen land) met hem te bezeilen, men kan met hem niet omgaan, hij is altijd aan
het dwarsdrijven; — (spr.) men kan niet altijd
zijn koers bezeilen, het loopt wel eens tegen.
BEZEM, m. (-s), werktuig om to vegen, meestal
van dunne rijzen, of met haren ; — (spr.)
nieuwe bezems vegen sohoon, (van bedienden, beambten enz. gezegd) in het begin doen zij hun best,
zijn zij ijverig; (ook) nieuwe maatregelen werken
in den aanvang goed; (scherts. soms ook) nieuwe
kennissen zijn altijd aardig; — (oudt.) den bezem
in den mast voeren, ten teeken dat men de zee
had sohoongeveegd. Bezempje, o. (-s).
BEZEMBAND, o. zeker koordband onder aan
japonnen.
BEZEMBINDEN, o. het bijeenbinden van takjes
voor stal- en straatbezems.
BEZEMBOER, m. (-en), iem. die met bezems vent;
...BREM, v. de gemeene brem.
BEZEMEN, (bezemde, heeft gebezemd), met den
bezem vegen; (gew.) de straat schrobben, de wind
bezemde de street, veegde het stof weg.
BEZEMHEIDE, v. of ...RIJS, o. dunne teentjes
waarvan men boenders enz. maakt.
BEZEMKAPITEIN, m. (-s), sohepeling op een
oorlogssohip met het opbergen der bezems belast.
BEZEMKRUID, o. eene soort van brem (sarothamnue scoparius); klein bezemkruid, benaming voor
de steenkers (lepidium ruderale).
BEZEMSCHOON, bn. alleen met den bezem
schoongemaakt of gavoed (wanneer men er uittrekt) : dit huis is bezemschoon; (ook) het ziet er
niet erg sohoon uit; ...STEEL, m. (...stolen), steel
van een bezem; (fig.) lang mager mensch; — hij
heeft een bezemsteel doorgeslikt, (gezegd van een
lang en mager persoon), hij is erg houterig;
...STUIVERTJE, o. (-s), weleer, de kleinste
zilveren munt in Nederland. dus geheeten naar
den pijienbundel, het zinnebeeld der zeven Vereenigde Gewesten, die daarop afgebeeld was.
BEZEMVLAS, o. (plantk.) zomercypres, studen.
tenkruid.

BEZENDING.
• BEZENDING, v. (-en), hoeveelheid (van jets) die
verzonden wordt ; gezantsohap; personeel van
een gezantschap.
1. BEZET, o. (-ten), (gew.) legaat, hypotheek.
2. BEZET, o. (-ter, -st), de zeal was nogal bezel,
er zaten tamelijk veel mensohen; — die stoel, plaats
is bezet, behoort aan een ander; — (zeew.) op lager
wal bezel raken, vastraken; — de rivier is bezel,
gaat met drijfjjs; mijn tijd is bezel, ik heb veel
bezigheden, ik kan mij niet ophouden, Beene nieuwe
werkzaamheden op mij nemen; — (fig.) ik ben bezel,
heb geen tijd weer besohlkbaar.

BEZETEN, bn. naar 't oude bijgeloof: een duivel
in zich hebbende; (vandaar) krankzinnig, doldriftig. BEZETENHEID, v.
BEZETENE, m. en v. (-n), als een bezetene tieren,
razen als een waanzinnige
BEZETHEID, v. het bezet zijn, overlading van
bezigheden, gebrek aan tijd.
BEZETKETTING, m. (-en), (molenb.) ketting
waarmede de staart en het benedenstaande einde
der roeden van een molen vastgezet worden;
...TOUW, 0. (-en).
BEZETSEL, o. (-s), (kleermakeis- en naaistersterm), datgene waarmede een kleedingstuk bezet
of omzet is; belegsel.
BEZETTE, v. (-n), rood blanketsel; blanketsel- of
verflapjes tot roodblanketten en het verven der
confituren en geleien enz.; sterk met cochenille geverfd dun linnen; Spaansch of Levantsch floors.
BEZETTEN, (bezette, heeft bezet), zich zetten
op : 't gezelschap bezette de voorste rij stoelen; vol
zetten, overal op zetten; — eene japon met kant
bezetten, afzetten, beleggen; — (van tijd) in beslag
nemen : cle avonden met lessen bezetten; — (oorl.)
eene plaats, een punt, een post van troepen voorzien;
— een dijk bezetten, versterken; (gew.) eene rente
vestigen op een onroerend goed; al zijn goed is
bezel, met hypotheek bezwaard; legateeien. BEZETTING, v. het bezetten; —, (-en) garnizoen; —
benauwdheid door groote slijmafsoheiding : bezetting
op de borst; — bezettinq van een orkest, de personen die de verschillende partijen spelen.
BEZETTINGSKORPS, o. (-en); ...LEGER, o.
(-5); ...TROEPEN, m. my.
BEZICHTIGEN, (bezichtigde, heeft beziehtigd),
bezien, nauwkeurig beschouwen. BEZICHTIGING,
v. nauwkeurig bezien.
BEZICHTIGER, m. (-s), BEZICHTIGSTER,
v. (-s).
BEZIE, v. (...zien), (minder gebruikelijk dan)
bes. Zie de samenstellingen met BESSEN en
AALBESSEN.
BEZIELD, bn. (-el, -at), een bezield dichter of
redenaar, een dichter of redenaar vol vuur en verhevenheid;
bezielde taal, vurige, verheven, trefbezielde natuur, het dierenrijk.
fende taal;
BEZIELEN, (bezielde, heeft bezield), eene .ziel
d. 'even aan jets geven : God bezielt het al; —
de beeldhouwer beziett de doode stof; zijne tegenwoordigheid bezielde ons; — ik weet niet wat hem
bezielt, hoe hij tot eene zoo dwaze, vreemde,
lastige daad komt; wat bezielt u I uitroep
van verbazing bij eene onaangename, vreemde,
vijandige daad van een ander. BEZIELING, v.
het bezielen; sterk gevoel waarvan iem. of iets
vervuld is : met bezieling spreken.
BEZIEN, (bezag, heeft bezien), met opraerkzaamheid, van nabij naar iets of iem. zien; — dat
staat nog te bezien, is nog onzeker;
wel bezien heeft
hij gelijk, bij nadere overweging;
(gew.) het
nog Bens met iem. bezien, probeeren, afwachten
hoe bet verder gaat;
jets op bezien toezenden,
om het eerst te zien, alvorens te koopen.
BEZIENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st,
(ook) meer meest-), waard bezien te worden.
BEZIENSWAARDIGHEID, v. (...heden), wat
in eene stad, eene streek het bezien waardig is.
BEZIG, bn. bw. (-er, -st, (ook) meer-, meest -);
werkzaam zijn aan of met jets ; hij is den
ganschen chg bezig, hij werkt voortdurend; —
(Z. A.) mijnheer is bezig, heeft
kan nu niet
ontvangen; — de bezige huisvrouw, de immer
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werkzame huisvrouw; het bezige Leven sleept
iedereen voort.
BEZIGEN, (bezigde, heeft gebezigd), (deftiger
dan) gebruiken. BEZIGING, v. het bezigen
het gebruik.
BEZIGHEID, v. (...heden), werk, bedrijf, verrichting ; — hij verkwist zijn tijd met ledige bezigheid, in sohijn heeft hij het altijd druk, doch inderdaad voert hij nets uit; — (Z. A.) handelszaak.
BEZIGHOUDEN, (hield bezig, heeft beziggehouden), (vele handen, werklieden) werk verschaffon; - zich met iem. beztghouden or tijd en kraohten
aan wijden; — den vii and bezigh'ouden , hem afleiden.
BEZIJDEN, voorz. en bw. naast : bezijden het
paleis; (fig.) bezijden de waarheid, (euphemisme voor)
onwaar; hij was de plank bezijden, had
het mis.
BEZINGEN, (bezong, heeft bezongen), verheffen, roemen (in gezang of diohtmaat). BEZINGER,
m. (-s). BEZINGING, v. BEZINGSTER, v. (-s).
BEZINKEN, (bezonk, heeft bezonken), uit eene
vloeistof neerslaan; helder worden door stilstaan
(van vloeistoffen) : wijn, bier enz. laten bezinken; —
het geleerde moet bezinken, overdaoht en daardoor
helder en klaar worden; 't zal wel wat bezinken, de
geraaktheid, de vijandsohap zal wel wat minder
worden. BEZINKING, v. (-en), het bezinken; (geol.)
aardlaag door bezinking gevormd, vgl. beekbezinking.
BEZINKSEL, o. (-s), stof, droesem (door stilstaan op den bodem. verzameld).
BEZINNEN, (bezon, heeft bezonnen), bedenken ;
nadenken : bezin eer ge begint; zich bezinnen,
zich bedenken, herinneren. BEZINNING, v. tot
bezinning komen, tot kalmte, rustig besef, tot inkeer
komen;
zijne bezinning verliezen, niet meer geregeld kunnen denken (door smart, schrik enz.).
BEZINTUIGD, bn. zintuigen hebbende.
BEZIQUE, o. Fransch kaartspel gespeeld met
zooveel spellen van 52 kaarten, als er medespelers
zijn; —SPEL, o. (-len); —TAFELTJE, o. (-s).
BEZIT, o. het houden of genieten eener zauk,
welke iemand in persoon, of door een ander, in
zijne macht heeft, alsof zij hem toebehoorde; in
het ongestoord bezit van iets zijn;
iets in bezit
nemen, zich jets toeeigenen;
iemands bezit, zijn
vermogen.
BEZITRECHT, o. recht van bezit.
BEZITSMACHT, v.; ...OVER'GANG, m. (reohtst.)
overgang van bezit; ...TOESTAND, m. (-en);
...VERHOUDING, v. (-en).
BEZITTELIJK, bn. (taalk.) het bezit aanduidende : een bezittelijk voornaamwoord (bijv. gebruikt),
dat te kennen geeft, dat de door dat woord bepaalde
zelfstandigheid in betrekking staat tob de 1, 2 of
3 persoon, (ook zelfst. gebruikt).
BEZITTEN, (bezat, heeft bezeten), op jets zitten, (w. g.) die stoel is pas bezeten; u bezit mijne
japon, uw stoel staat met ben of twee pooten op
mijne japon; in bezit hebben : een groot vermogen bezitten. BEZITTING, v. (-en), het bezitten; — goed, land dat men bezit;
onze Oostindische bezittingen, kolonien.
BEZITTEND, bn. de bezittend,e klasse, de rijke
lieden, de kapitalisten.
BEZITTER, m. (-a), hij die het bezit van lets
heeft; (apr.) zalig zijn de bezitters. BEZITSTER, v. (-a).
BEZOAR, m. (-a), rondachtige, ziekelijke verharding die men in de maag en het darmkanaal
van vele herkauwers vindt.
BEZOARAZIJN, m.; ...GAZELLE, v. (-n);
...GEIT, v. (-en); ...POEDER, o.; ...TINCTUUR,
v.; ...WORTEL, m. (-a), de bittere wortelstok van
deplantensoort dorstenia contrayerva, in Amerika
nog als een middel tegen slangengit aangewend.
BEZOCHT, bn. (meer meest-), de meest bezochte
plaatsen aan den Rijn.
BEZODEN, (bezoodde, heeft bezood), een stuk
grond, een bleekveld met zoden beleggen; (waterb.)
een talud bezoden. BEZODING, v. (-en).
BEZOEDELEN, (bezoedelde, heeft bezoedeld),
(dioht. in hoogeren stijl) bevlekken besmetten
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een bezoedeld kleed; (fig.) een bezoedielde naam, waaraan
schande kleeft; een bezoedeld geweten, waarop
eene misdaad drukt. BEZOEDELING, v. (-en),
bevlekking.
BEZOEK, o. (-en), het bezoeken.
BEZOEKEN, (bezooht, heeft bezooht), gaan zien
of hooren, zich voor eene poos erheen begeven ;
hij wordt wreed bezocht, beproefd, heeft veel
ongelukken. BEZOEKER, m. (-s), de bezoekers
van de beurs, die geregeld naar de beurs gaan.
BEZOEKSTER, v. (-s). BEZOEICING, v. (-en),
beproeving : armoede is eene scherpe bezoeking; —
fig.) ongeluk, ramp : het is eene bezoeking des
(
Heeren.
BEZOEN, m. (-en), (gew.) de klomp klei waarvan
de metselsteen gemaakt wordt (bij het handvormen).
BEZOLDIGEN, (bezoldigde, heeft bezoldigd),
salaris geven aan : de gemeente bezoldigt de onderwijzers. BEZOLDIGING, v. (-en), het bezoldigen;
soldij, loon, salaris, jaarwedde.
BEZONDIGEN (ZICH), (bezondigde zich, heeft
zich bezondigd), zondigen zich bezondigen aan;
(iron.) aan te groote beleddheid heeft hij zich nooit
bezondigd, zich nooit schuldig gemaakt; zich bezondigen tegen. BEZONDIGING, v. (-en).
1. BEZONNEN, bn. bn bw. voorzichtig, bedaohtzaam, beraden in handelen of spelen. BEZONNENHEID, v.
2. BEZONNEN, (bezonde, heeft bezond), (w. g.)
met zonlicht bestralen, beschijnen; helder verlichten.
BEZOPEN, bn. (-er, -st), (plat) dronken, (ook)
dom, dwaas : bezopen handelen.
BEZORGD, bn. (-er, -st), vol zorg en kommer.
BEZORGDHEID, v. (...heden).
BEZORGEN, (bezorgde, heeft bezorgd), hij is
bezorgd, zit er goed in; (ook) er is zorg voor hem
gedragen; (ook) hij is goed getrouwd; (ook) hij is
in verzekerde bewaring; — zorg voor iets hebben
hij heeft veel te bezorgen; zorgen dat iem. iets krijgt:
iem. veel
gij moet ons geld bezorgen, versohaffen;
moeite, verdriet bezorgen, veroorzaken; doen verkrijgen : iem. eerie betrekking bezorgen; — op eene
bepaalde plaats, bij een bepaald persoon brengen
brieven en boodschappen te bezorgen hiernaast. BEZORGING, v. (-en), het bestellen ; (w. g.) bereddering, regeling : de bezorging der begrafenis; versohaffing. BEZORGER, m. (-s), besteller: bezorger
der begrafenissen. BEZORGSTER, v. (-s).
BEZUIDEN, voorz. ten zuiden van : bezuiden de
bw. naar het zuiden.
Kaap;
BEZUINIGEN, (bezuinigde, heeft bezuinigd), uitsparen, uitzuinigen ; onze uitgaven bekrimpen.
BEZUINIGER rr. (-s). BEZUINIGING, v. (-en),
besparing. BEZUINIGSTER, v. (-s)
BEZUINIGINGSMAATREGEL, m. (-en, -s);
...WOEDE, v. overdreven zucht om to bezuinigen.
BEZUREN, lbezuurde, heeft bezuurd), de onaangename gevolgen van lets ondervinden, voor jets
boeten : ik zal dien stop moeten bezuren.
BEZWAAR, o. (bezwaren), last, moeite ;
ik heb —ikhebzwar,ospdigter
e n,
wel iets tegen ; — tegenwerping, bedenking :
mijne bezwaren zijn nog niet uit den weg geruimd;
bezwaren maken; — het levee is vol bezwaren,
vol moeilijkheden; buiten bezwaar van de Schatkist, (Ind.) buiten bezwaar van den Lande, zonder
dat het land het moet betalen.
BEZWAARD, bn. bw. (weer-, meest-, ook -er,
bezorgd: een bezwaard geweten;
-st), beladen;
zich, bezwaard maken over, beangstigd zijn; — zich
bezwaard gevoelen jets te doen, bedenkingen heb ben; — zich over jets bezwaard gevoelen, er berouw
van hebben. BEZWAARDHEID, v. (...heden),
moeilijkheid; last; kommer, angst : bezwaardheid
van gemoed, van geweten. BEZWAARDER, m. (-s).
BEZWAARSTER, v. (-s).
BEZWAARLIJK, bn. bw. (-er, -st), moeilijk.
BEZWAARNIS, v. (-sen), (w. g.) bezwaar, moeilijkheid.
BEZWAARSCHRIFT, o. (-en), akte, gesohrift
waarbij men zijne bezwaren (over jets) uiteenzet;
Van Dale, Handwoordenboek.
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waarin men tegen eene besohikking, beslissing van
het openbaar, reohterlijk gezag opkomt, inz. wanneer men in hooger beroep gnat : een bezwaarschrift
indienen.
BEZWADDEREN, (bezwadderde, heeft bezwadderd), (dioht.) zijn zwadder werpen op; (fig.) belasteren : van den nijd bezwadderd.
BEZWALKEN, (bezwalkte, heeft bezwalkt), met
rook bevuilen, bezoedelen; — (van het verstand
en het gemoed) de helderheid ervan verduisteren;
iemands eer, roem, goeden naam bezwalken, benadeelen, sohenden, belasteren.
BEZWANGEREN, (bezwangerde, heeft bezwangerd), zwanger maken; — (fig.) dit water is met
looddeelen bezwangerd, doortrokken.
BEZWAREN, (bezwaarde, heeft bezwaard),
zwaar maken, beladen : de veiligheidsklep met gewichten bezwaren; eene brug met gewicht bezwaren,
om sterkte en doorbuiging te onderzoeken; —
een huis bezwaren, hypotheek op een huis nemen; —
(fig.) zijn geweten is met de misdaad bezwaard, hij
heeft die begaan; ik gevoel mij over die handeling bezwaard, gevoel gemoedsbezwaren; —
met een bezwaard hart ging hij heen, bang te moede.
BEZWARING, v. het bezwaren.
BEZWAREND, bn. (-er, -st), de afgelegde verklaring was zeer bezwarend voor den beschuldigde, deed
sterk aan zijne schuld gelooven.
BEZWAVELEN, (bezwavelde, heeft bezwaveld),
zwavelen, in gesmolten zwavel doopen; — met
zwaveldamp laten doortrekken en zuiveren; — met
zwaveldamp bleeken.
BEZWEERDER, m. (-s), duivelbanner, geestenbezweerder. BEZWEERSTER, v. (-s).
BEZWEET, bn. met zweet bedekt.
BEZWEETEN (ZICH), (bezweette zich, heeft
zich bezweet), zich in zweet loopen, werktIn: hij
bezweet zich dadelijk, bij het minste wat hij doet,
wordt hij met zweet bedekt.
BEZWELTEN, (bezwolt, is bezwolten), (Zuidn.)
sterven; — van koude bezweiten, bezwijmen.
BEZWEREN, (bezwoer, heeft bezworen),
gen, onder eede bevestigen : een getuigenis bezweren;
hij bezwoer mij, dat htj onschuldig was, gaf het
in sterke bewoordingen to kennen; hi3 heeft de
grondwet bezworen, gezworen haar te zullen handhaven; — den duivel bezweren, bannen; — (fig.)
smeeken: ik bezweer u, zie er van af; moeilijkheden bezweren, uit den weg ruimen, een einde
aan de zaak maken. BEZWERING, v. (-en),
bijgeloovige of bedrieglijke handeling om door
het aanwenden van bepaalde woorden en formulieren booze geesten, zielen van afgestorvenen op to
roepen, of booze geesten, den duivel te bannen.
BEZWERINGSBOEK, o. (-en ) , boek met bezweringsformulieren; ...FORMULIER, o. (-en), formula
om booze geesten te bezweren; ...VOORSCHRIFT,
o. (-en).
BEZWIJKEN, (bezweek, is bezweken), de vloer
bezweek onder den last. was niet sterk genoeg, beak;
onder een last bezwijken, dien niet langer dragen
kunnen, in krachten te kort sohieten; aan
eene ziekte bezwijken, sterven; — voor de verleiding
bezwijken, geen weerstand meer bieden, toegeven.
BEZWIJKING, v. (-en),
BEZWIJMELEN, (bezwijmelde, is bezwijmeld),
gaandeweg flauw worden, zijne kraoht verliezen:
van geur en licht bezwijmeld.
BEZWIJMEN, (bezwijmde, is bezwijmd; soma
dichterlijk • bezweem, its bezwemen). in onmacht,
in zwijm vallen; duizelig worden. BEZWIJMING,
v. (-en), flauwte, onmacht.
BIAIS, v. in de schuinte geknipte, smalle strook
als garnering voor japonnen.
BIANDRIE, v. toestand . dat eene vrouw met
twee mannen gehuwd is.
BIASSE, v. ruwe Levantsche zijde.
BIBBERACHTIG, bn. licht rilleude, bevende,
huiverig (van koude).
BIBBEREN, (bibberde, heeft gebibberd), rillen
(van koude) : bibberen als een juffershondje; rillen
van angst. BIBBERING, v., BIBBERATIE, v.
de bibberatie krijgen, hebben.
11
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BIBIT, v. (-s), (Ind.) de jonge zaailingen van
suikerriet, tabak, enz. die worden uitgepoot;
bij suikerriet ook : de afgesneden stukken van den
halm, waarin zich de oogen voor de nieuwe
spruitsels bevinden; — (fig.) opkweeksel; —AANPLANTING, v. (-en); —ZIEKTE, v.
BIBELOT, o. ( s), snuisterij.
BIBLIA, my. de heilige boeken, de Bijbel.
(...grafen), boekenkenner,
BIBLIOGRAAF,
-besohrijver.
v.
(...graphieen),
boekbeschrijBIBLIOGRAPHIE,
ying, opgave van den inhoud van boeken en tijdsohriften.
BIBLIOGRAPHISCH, bn. boekbeschrijvend:
BIBLIOLIET, m. (-en), blad- of plantafdruk in
gesteenten; versteening van bladeren enz.; een door
eene vulkanische uitbarsting half verkoold handschrift (als in Heroulanum en Pompeii gevonden
zijn).
BIBLIOMAAN, m. (...maven), boekengek.
BIBLIOMANIE, v. verzotheid op boeken om ze
als merkwaardigheden of zeldzaamheden te bezitten.
BIBLIOMANTIE, v. waarzeggerij door middel
van den bijbel.
(-n), wetenschappelijk liefBIBLIOPHILE,
hebber van boeken.
BIBLIOTHECARIS, m. (-sen), hij die de boeken,
handsohriften enz. eener bibliotheek beheert.
BIBLIOTHEEK, v. (...theken), boekerij, boekverrameling; bewaarplaats van boeken; boekenkast;
—WEZEN, o.
—COMMISSIE, v. (-s,
BIBLIST, m. (-en), bijbelkenner; theoloog die
zich uitsluitend aan den bijbel houdt.
BIBLISTIEK, v. bijbelkunde, bijbelkennis.
m©. boomschorsversteeninBIBLIOLIETEN,
gen.
BICAMERISME, o. regeeringsstelsel met twee
kamers (van vertegenwoordigers).
BICARBONAAT, o. (...eaten), een koolzuur zout
waarvan de helft van do waterstof door een metaal
vervangen is, inz. dubbelkoolzunr-natriumzout.
BICEPS, m. tweehoofdige armspier.
BICONCAAF, bn. dubbelhol (van lenzen).
BICONVEX, bn. aan beide zijden bolrond (van
lenzen).
BICYCLE, v. (-s), tweesvielige velocip6de : tweewieler, inz. een oudmodel-tweewieler, met zeer
hoog voorrad en klein aohterrad. BICYCLETTE,
(-5), tweewieler, rijwiel, fiets.
BIDBANK, v. (-en), BIDBANKJE, o. (-s), knielbankje om op te bidden (bij R.-K.); ...CEL, v.
kamertje om in te bidden.
BIDDAG, m (-en), bededag : biddag voor het gewas,
(inz. in Overijsel en Drente); (R.-K ) dag dat men
niet verplicht is ter kerk te gaan, maar het toch
wensohelijk is.
BIDDEMAN, m. (gew. bedelaar.
BIDDEN, (bad, heeft gebeden), zich met een
gebed riohten tot God ; dringend verzoeken,
smeeken : ik bid u; iem, om iets bidden; iem. om
eene guest, om genade bidden, ootmoedig verzoeken;
(veroud. en gew.) noodigen : iem. ter begrafenis bidden.
BIDDER, m. (-s), die bidt; aanspreker (bij eene
begrafenis). BIDSTER, v. (-s).
BIDET, o. (-s), waschstelletje op vier pooten.
BIDKAMER, v. (-s); ...MATJE, o. (-s), (Ind.);
...PLAATS, v. (-en), kerk, kapel; bedeplaats.
BIDPRENTJE, o. (-s), (R.-K.) heiligenprentje
met rouwrand; aan de aohterzijde zijn naam, titel,
geboorte- en sterfdag van een overledene vermeld,
met eenige teksten en eene opwekking om voor
den ontslapene te bidden.
BIDRIEM, m. (-en), (Isr.); ...SJAAL, v. (-s),
(Isr.) sjaal met franje die de mannen onder het
bidden dragen.
BIDSNOER, o. (-en), (R.-K.) rozenkrans, paternoster.
BIDSPRINKHAAN, m. (...hanen), (ins.) sprinkhanensoort in Z. Europa, die vliegend, met de
voorpooten vangt.
BIDSTOEL, m. (-en), (R.-K.) steel in de kerk
die kan openslaan, zoodat hij tevens als knielbank
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kan gebezigd worden; ...STOELTJ o. (-5), klein
laag stoeltje om op te knielen; ...STOND, m.
(-en), bededag.
BIDUUR, o. (...uren), uur tot bidden bestemd; —
(R.-K.) zelfgekozen en vastgesteld uur om te bidden
voor het Allerheiligste; gewoonlijk in verbaiid met
eene volledige lijst van biduren; ...VERTREK, o.
(-ken ), vertrek waar men zioh afzondert om te
bidden.
BIDZALIG, bn. (Zuidn.) iem. die veel voorspoed
heeft, die miles verkrijgt, wat hij man God of Zidne
Heiligen vraagt.
BIDZIEL, v. (-en), vrouw die lang en vurig kan
bidden.
BIECHT, v. (-en), (R.-K.) belijdenis van zonden
aan een geestelijke, meestal vOOr de H. Communie;
berouwvolle belijdenis van zonden; openhartige
bekentenis;
uit de biecht klappen, geheimen
oververtellen;
bij den duivel te biecht gaan, aan
een vijand zijne geheimen toevertrouwen.
BIECHTBEWIJS, o. (...bewijzen), ...BRIEFJE,
o. (-s), sohriftelijk bewijs dat men te biechten Jr
geweest.
BIECHTDAG, m. (-en), dag waarop men gaat
biechten, of bieoht hoort.
BIECHTELING, m. en v. (-en), die bieoht.
BIECHTELINGE, v. (-n).
BIECHTEN, (bieohtte, heeft gebieoht), zijne
zonden in de biecht belijden; — iets bekennen,
vertellen waarover men zich sohaamt, waarmee
men verlegen is.
BIECHTGEHEIM, o. (-en), verplichting voor den
biechtvader om het stilzwijgen te bewaren over
hetgeen in de biecht is beleden ; zeer groot
geheim; ...GELD, o. (-en), ...LOON, o. (-en), bieohtpenning; ...KAMER, v. een in tweeen of drieen
verdeeld open vertrekje tegen een der kerkwanden,
waarin bieohtvader en biechteling plaats nemen;
...KIND, o. (-eren), biechteling.
BIECHTPENNING, m. (-en), (R.-K.) vrijwillige
gave aan den geestelijke ter gelegenheid van het
afnemen der biecht; inz. met Paschen aan den
Pastoor gegeven en tot kerkelijk onderhoud bestemd.
BIECHTSPIEGEL, m. (-s), lijst van vragen over
mogelijk bedreven zonden, volgens de geboden
waartegen zij strijden ingedeeld, die men in sommige
R. K. kerkboeken vindt ter vergemakkelijking van
het gewetensonderzoek voor de biecht; reeds in
de M. E. aangewend.
BIECHTSTOEL, m. (-en), gewoonlijk van voren
half gesloten steel met dubbele zetels, door een
houten wand (met eene opening of traliewerk
voorzien) afgescheiden en voor de oorbiecht bestemd.
BIECHTSTOOL, v. en m. (...stolen), (R.K.) purperen stool dien de priester aandoet, als hij
bieoht zit.
BIECHTVADER, m. (-s), priester die de bieoht
afneemt; — (fig.) gij zijt immers mijn biechtvader niet,
gij hebt met mijne geheimen niets te maven; (ook)
mijne zaken zal ik u niet blootleggen.
BIECHTZEGEL, o. verplichting van den bieohtvader tot geheimhouding.
BIEDEN, (bood, heeft geboden), een bod doen ;
aanbieden; — verleenen : iem. hulp bieden; —
(fig.) tegenstand bieden; het hoofd bieden aan, wederstaan. BIEDER, m. (-s). BIEDSTER, v. (-s.)
BIEF, m. (bieven), biefstuk.
BIEFSTUK, m. (-s), dun gesneden lap rundvleesch van de bovenbil: biefstuk met aardappelen.
BIEL, v. (-s), dwarsligger voor spoorrails (Fr.
bile): de ijzeren biels worden door eiken vervangen.
BIENVEILLANCE, (Fr.) v. welwillendheid, goedheid.
BIER, o. [my. (-en), in de bet. van soorten van
bier], drank uit hop en koren gebrouwen.
BIERAZIJN, m. (-en), azijn uit bier gemaakt.
BIERBANK, v. (-en), bank in of veler een bierhuis
voor de stamgasten; (gew.) bierhuis; ...BOTTELARIJ, v. (-en), waar men het bier op flessohen
tapt; ...BROUWER, m. (-s); ...BROUWERIJ,
v. (-en).
BIERBUIK, m. (-en), dikke buik van bierdrinken:
(flg.) die gaarne bier drinkt.
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BIERDRAGER, m. (-s); ...DRINKER, m. (-s);
...DRINKSTER, v. (-s).
BIERENBROOD, o. bierpap,
BIERFLESCH, v. (...fiesschen); ...FUIF, v.
(...fuiven), eon avondfeestje waarbij uitsluitend bier
gedronken wordt; ...GIST, v.; ...GISTPILLEN, my.
(gen.) pillen van biergist gemaakt; ...GLAS, o.
(...glazers); ...HAL, v. (-len); ...HANDELAAR, m.
(-s); ...HUIS, o. (...huizen), herberg waar bier enz
getapt wordt.
BIERKADE, v. (-n), ...KAAI, v. kade waar bier
gelost wordt; (spr.) vechten tegen 4 bierkaai, een
hopeloozen strijd voeten, vergeefs strijden tegen
bureaucratie, domheid, bijgeloof enz.; ...KAN, v.
(-nen), ken waaruit men bier drinkt;
hij zau
liever in de bierkan studeeren, hij zit liever in de
kroeg dan bij zijne boeken; ...KELDER,
(-s);
...KINNETJE, o. (-s), klein vaatje voor bier,
40 L. inhoudende; ...KRUIK, v. (-en); ...PAP, v. pap
bestaande uit karnemelk, meel en bier; elders uit
rijst of brood in bier gekookt.
BIERSTEKER, m. (-s), bierhandelaar. BIERSTEKERIJ, v. (-en), groote bierkelder.
BIERSTELLING, v. (-en), houten onderstel tot
het dragen der biervaten geschikt.
BIERTJE, o. dat is een lekker biertje; — (fig.)
dat biertje hebt gij zelf gebrouwen, en nu moet je
het ook uitdrinken, gij hebt u zelf in moeilijkheden
gebracht, en moet er u maar zelf uitredden of de
gevolgen ervan dragen.
BIERTON, v. (-nen); ...VAT, o. (-en); ...VLIEG,
v. (-en), zekere vlieg; (fig.) bierdrinker; ...WAGEN,
m. (-s), langwerpige, smalle wagen, waarop vaatjes
bier worden vervoerd.
BIES, v. (biezen), dun, langopgroeiend oevergewas; de groote bies, matten- of stoelenbies (scirpus
lacustris); de zachte bies of bloembies (juncus
conglomeratus); —(fig .) van de klaver n ear de biezen,
van kwaad tot erger; zijne biezen pakken, zich uit
de voeten maken, vluchten; dunne ronde reep
op een broeknaad: eene blauwe broek met eene roode
bies;
smal randje : het hok was met Witte biezen
afgezet.
BIESBAND, m. (-en), (ook bij kleerm.); ...BOER,
m. (-en), boar nit eene streak waar veel bies groeit;
...BOSCH, o, land of grond, met hooge biezen bezet;
(aardr.) overstroomd land bij Dordrecht; ...BOUW,
m. (-en), (gew.) horzel die het vee plaagt.
BIESJESDEEG, o. deeg waarvan de boterbiesjes
(soort van koekjes) gebakken worden; speculaas,
Sinterklaaskoek : een vrijer van biesjesdeeg.
BIESKORF, m. (...korven), mand van biezen
gevlochten; ...LAND, o. (-en); ...LINT, o. (-en)
...LOOK, o. soort van look, waarvan de bladeren
op kleine biesjes gelijken (allium schoenoprassum).
BIEST, v. eerste melk (eener koe na het kalven);
ook de eerste moedermelk; —BOTER, v.
BIESTOUW, o. touw, in de Levant van eene
soort van bies vervaardigd.
BIESVORMIG, bn. in den vorm van biezen.
BIET, v. (-n), beet. Zie Beet, inz. de suikerbiet
en de bietekroot;
ook eene biet, nainachtend gezegd
voor wat men zeer gcring schat.
BIETEBAUW, m. (-en), bullebak; (fig.) spook.
BIETEKROOT, v. (...kroten), eene soort van
rooden beetwortel, als toespijs bij aardappelen
genuttigd; (spr.) hij is zoo rood als een bietekroot,
in hooge mate rood.
BIETSIJSJE, o. (-5), grassijsje.
BIEZEBRASSEN, v. my. een der volksnamen
van de lischdodden.
1. BIEZEN, bn. van bies gemaakt : biezen matten;
eene biezen zitting.
2. BIEZEN, (biesde, heeft gebiesd), (schilderk.)
met eene bies glad en glanzend wrijven.
3. BIEZEN, (biesde, heeft gebiesd), onrustig
rondloopen van koeien; — (van slangen, draken)
sissen, sijfelen, blazon; (gew.) snel vliegen (van insecten); veel kruipen (van slakken); — (fig.) zich
voor lets druk maken, ijveren, zich dol aanstellen.
BIEZENMAT, v. (-ten), mat nit biezen samengesteld; ...STOEL, m. (-en), stool met eene biezen
zitting.

163

BIJBELVERTALER.

BIFILAIR, bn. aan twee draden hangend.
BIFILAIRHYGROMETER, m. (-s), haarhygro meter.
BIFURCATIE, v. (-5, ...tiön), de vorks- of gaffelwijze splitsing in twee takken, armen of tanden,
zooals bij aderen, rivieren, wegen enz.; plants
waar eene zijlijn van een spoorweg begint.
BIFURQUEEREN, (bifurqueerde, heeft gebifurqueerd), eene bifurcatie vormen.
(gew.)
BIG, v. (-gen), Jong van het varken;
kleine stoffer (klein varken). Biggetje, o. (-s).
BIGAMIE, v. dubbel huwelijk (bij het levee
van de eerste vrouw of den eersten man). BIGAMISCH, bn. twee mannen of twee vrouwen hebbende. BIGAMIST, m. en v. (-en), die bigamie
pleegt.
BIGGEL, BIEGEL, m. (-s), (gew.) kiezelsteenen
uit de rivieren.
1. BIGGELEN, BIEGELEN, (gew.) met kiezelsteentjes bestrooien.
2. BIGGELEN, (alleen in den 3den pers.), (het
biggelde, heeft gebiggeld), (van tranen) afrollen
tranen biggelden tangs zijne wangen.
BIGGELZAND, o. grof zand, kiezelzand.
BIGGEN, (bigde, heeft gebigd), (van zeugen>
biggen werpen, jongen.
BIGGENKRUID, o. eene inheemsohe plant
(hypochoeris), op de paardenbloem gelijkende, heat
ook wet herfst- of etweibloem; het onbehaard biggenkruid komt op de hooge zandgronden van do
Veluwe voor.
BIGNONIA, v. (-'s), zeer rijk Plantengeslaoht
met groote, holder gekleurde bloemen; vele worden als sierplanten gekweekt; ook trompetbloem
geheeten.
BIGOT, bn. (-ter, -st), kwezelachtig; domvroom.
BIGOTTERIE, v. kwezelarij, schijnheiligheid.
1. BIJ, voorz., hij woont bij de kerk, in de nabijheid van; — het is bij elf, bijna elf uur; 49
dag, bij nacht, gedurende.
2. BIJ, bw., hij is niet bij, is aehter bij anderen; —
is bent er bij, gesnapt.
3. BIJ, v. (-en), een vliesvleugelig insect, (apis
mellifica), de gewone of tamme honingbij. Bite,
o. (-s).
BIJALDIEN, voegw. (deftig) ingeval;
bijaldien
ook, zelfs wanner.
BIJARTIKEL, o. (-s), bijgevoegd artikel.
BIJBAANTJE, o. (-s), baantje, betrekking naast
de eigenlijke betrekking die meer inkom.stengeeft.
BIJBANK, v. (-en), hulpbank, sucoursaal, hulpkantoor van eene bankinstelling.
BIJBEDOELING, v. (-en), heimelijke bedoeling
naast die welke men voorgeeft.
BIJBEGRIP, o. (-pen), 't woord schobbejak (d. i.
iemand die een malienkolder droeg) nam langzamerhand 't bijbegrip van geme,en, slecht aan, een begrip
dat niet in 't woord zelf lag.
BIJBEHOOREND, bn. tot eene hoofdzaak
behoorende.
BIJBEL, m. (-s), de Heilige Schrift.
BIJBELGENOOTSCHAP, o. (-pen), vereeniging
tot verspreiding van den bijbel in zijn geheel of
bij gedeelten, om niet of voor geringen prijs.
BIJBELHELD, m. (-en); ...LEER, v. grondstelzedeleer des bijbels; ...LEERAAR, m. (-s,
...aren); ...LEZER, m. (-s); ...LEZERES, v. (-son);
...LEZING, Y. (-en), bet lezen in den bijbel; inz.
godsdienstoefening waarin hoofdstukken uit den
bijbel gelezen en verklaard wordeia.
BIJBELPLAATS, v. (-en), plants, zin, zinsnede,
aanhaling uit den bijbel.
BIJBELSCH, bn. volgens, naar den bijbel ; —
de bijbelsche vrouwen, vrouwen, heldinnen nit den
bijbel.
BIJBELSPREUK, v. (-en), spreuk in den bijbel
voorkomende; ...TAAL, v. dat is bijbeltaal, daartegen is nets in to brengen; ...TEKST, mo (-en),
bijbelplaats•
BIJBELVAST, bn. (-er, meer-, meest-), bedreven
in het kennen of aanhalen van bijbelteksten.
BIJBELVERTALER, m. (-5); ...VERTALING,
v. de bijbelvertaling der Zeventig (de Septuagitt).
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BIJBELWERK, o. bijbel met commentaren; (fig.)
bijbelverspreiding ; ...WOORD, o. en het geschiedde
near het bijbelwoord, zooais in den bijbel verhaald,
voorspeld is.
BIJBETALEN (betaalde bij, heeft bijbetaald),
betalen boven hetgeen men reeds bet.ald heeft.
BIJBETALING, v. (-en), bijgevoegd bedrag om
de som vol te maken, surplus.
BIJBETEEKENIS,v.(-sen), bijkomende beteekenis.
BIJBETREKKING, v. (-en), betrekking naast
eene hoofdbetrekking, (deftiger dan) bijbaantje.
BIJBLAD, o. (-en), bijvoegsel (tot een dagblad
of tijdschrift); - (Ind.) inz. van het Staatsblad; inlegblad bij eene tafel : eene uittrektafel met drie
bijbladen. Bijblaadje, o. (-b).
BIJBLIJVEN, (bleef bij, is bijgebleven), ik ken
je niet bijblijren, bijhouden, gelijk blijven (bij
het g oo en bij de studien); - in het geheugen, in de
gewoonte blijven.
BIJBOEK, 0. (-en), (kooph.) een der bouken van
den koopman, wier inhoud niet voor overdracht
in het grootboek vatbaar is, b.v. magazijnboek,
brievenboek. copijboek, agenda.
BIJBOETEN, (boette bij, heeft bijgeboet), hier
en daar herstellen, wat kapot is : ge moet het wat
bijboeten (oorspr. van netten); - (Z. A.) nieuwe
planten zetten op de plants van die mislukt zijn.
BIJBOL, m. (-len), (plantk.) een of meer kleine
bollen die zich naast den hoofdbol ontwikkelen,
klister.
BIJBOUWEN, (bouwde bij, heeft hijgebouwd),
jets door bouwen aan het reeds bestmande toevoegen een vteugel. een, pear kamers bijbouwen.
BIJBRASSEN, (braste bij, heeft bijgebrast),
(zeew.) de raas hi) den wind brassen; - (fig.) bijdraa,ien, inscbikkeltiker, meer meegaande worden.
BIJBRENGEN, (bracht bij, beef. bijgebracht), ten
huwelijk aanbrengen; - vele voorbeelden zou ik kunnen bijbrengen, aanvoeren, aanhalen; dat kan niet
heel bijbrengen, helpen; - iem. zekere kennis bijiem. bijbrengen, weer tot
brenge?,, eigen maken;
bewustzijn brengen. BIJBRENGING, v.
BIJCIRKEL, (-s), (oude sterrenk.) cirkel aan
den omtrek van een grooten cirkel, waarmede de
schijnbaar onregelmatige omloop der planeton
verklaard werd.
BIJCULTUUR, v. naast de hoofdcultuur, eultuur
der bijgewassen.
BIJDAGEN, m. my . (gew.) Goede Vrijdag, tweede
Paaschdag en tweede Pinksterdag.
BIJDEHAND, BIJDERHAND, bn. bij is bijdehand, hij is slim, vlug, gevat; 't is eon bijdehand
kind.
BIJDEHANDJE, o. (-s), iemand die bijdehand
is (van kindel.en en vrouwen).
BIJDEHANDSCH of BUDERHANDSCH, bn. het
bijdehandsche paard, dat aan de linkerzijde gespannen is.
BIJDOEL, o. Zie BIJOOGMERK.
BIJDOEN, (deed bij, heeft bijgedaan), toevoegen.
aanvullen.
BIJDRAAIEN, (draaide bij, heeft en is bijgedraaid), bijwerken (van draaiers); (schroeYen) vaster aandraaien; - (zeew.) het schip zoo
leggen, dat het niet meer vooruitgaat, door eenige
zenen te brassen (om een ander schip to naderen); - (fig.) minder koppig worden, langzamerhand toegeven, inschikkelijk, meegaande worden.
BIJDRAAIER, m. (-s). BIJDRAAIING, v.
BIJDRAGE, v. (-n), wat men geeft of bijdraagt
tot een . gemeenschappelijk doel ; - letterkundige
bijdrage, toevoegsel ter aanvulling eener spreekbeurt; verhandeling over een wetenschappelijk onderwerp; gedenkschrift.
BIJDRAGEN, (droeg bij, heeft bijgedragen), bijdragen tot, helpen tot stand brengen. BIJDRAGER,
m. (-s). BIJDRAGING, v. (-en), bijdrage.
BIJIOEN, bw geeft to kennen, dat twee of moor
zelfstandigheden in elkanders nabijheid zijn en
tevens eene zekere eenheid, eene groep vormen,
vgl. aaneen, waar dit laatste niet het geval is,
by .: de huizen van dit dorp steam dicht bijeen; de
meeste huizen dezer rij staan dicht aaneen. In bij
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elkander treedt de gevormde eenheid minder op
den voorgrond.
[ Bijeen komt meest in samenstellingen voor, die
oohter ook vaak gescheiden worden. Men zou als
regel kunnen stellen, om de samenstelling te gebruiken, als de toestand bijeen een gevolg is der
working, b y . bijeenplaatsen, bijeenzoeken, en de
deelen te scheiden, als de toestand bijeen onafhankelijk van de working bestaat : bijeen zitten, staan.
Zoo zou men dan schrijven 7,k zal de jassen bijeenhangen, en de jassen die bijeen hangen. Bij koppelwerkw. zou men de deelen ook los kunnen schrijven : de woorden die bijeen zijn, bijeen blijven,
(meestal echter in 66n. woord)]
BIJEENBRENGEN. (bracht bijeen, heeft bijeengebracht), samenbrengen, verzamelen : een Leger
bijeenhrengen, het leger vormen; - geld bijeenbrengen, (voor een bepaald doel) eene zekere som
vormen. BIJEENBRENGING, v.
BIJEENKOMEN, (kwam bijeen, is bijeengeko men), samenkomen. : de vrienden zijn bijeengekomen; de vergadering is bijeengekomen; 't geld zal
wel bijeenkomen, we zullen uit verschillende bijdragen de noodige som wel verkrijgen; - die kleuren
komen coed bijeen (beter bij elkaar), passen goed
bij elkaar, schreeuwen niet; (evenzoo) dat komt
goed bijeen, dat treft good.
BIJEENKOMST, v. (-en), het bijeenkomen, het
ontmoeten van twee of meer personen op eon
aangewezen tijd en plants tot een bepaald doel;
samenkomst, onderhoud, vergadering.
BIJEENLEGGEN, (legde bijeen, heeft bijeen gelegd), leg die boeken ordelijk bijeen; - geld bijeenleggen, eene geldsom voor een bepaald doel vormen
door elk wat bij to dragen.
BIJEENROEPEN, (riep bijeen, heeft bijeengeroepen), (personen) oproepen om bijeen to komen: alle
Buren bijeenroepen; eene vergadering bijeenroepen,
de leden tot samenkomst uitnoodigen; ook: de
Tweede Kamer bijeenroepen. BIJEENROEPING,
v. (-en).
BIJEENTREKKEN, (tfok bijeen, heeften is
bijeengetrokker,). troepen, bijeentrekken, uit verspreide afdeehngen eene krijgsmacht vormen.
BIJEENTROMMELEN, (trommelde bijeen, heeft
bijeengeurommeld), met trommelslag bijeenroepen;
- de voorstanders bijeentrommelen, alle moeite doen
om ze bijeen to brengen.
BIJEENZIJN, (was bijeen, is llijeengeweest), bij
elkander, samen zijn: de vrienden zijn bijeen; de
kring is bijeen; 't geld is bijeen; o. ons gezellig
bijeenzijn werd onverwacht gestoord.
BIJENANGEL, m. (-s), angel eener bij.
BIJENAREND, m. (-en), eene soort van arend
(pernis apivorus), die geheel Europa bewoont, 60
e.M. lang is en vooral zich root bijen, wespen en
homme.s yoedt, ook wespendief geheeten.
BIJENBLAD, o. eene soort van citroen.kruid.
BIJENBOEK, o. (-en), handleiding voor de bijenteelt; ...BOER, m. (-en), bijenhouder; ...BORSTEL, m. (-s), borstel waarmede eon klomp bijen
in een korf wordt geveegd; ...BRIL m. (-len),
middel der bijenhouders om hun gezicht voor de
steken der bijen te beveiligen.
BIJENBROEDSEL, o. (-s), eiercn en larven der
bijen; ...BROOD, o. de door de bijen aan pooten meegedragen klompjes stuifmea met honing
bevochtigd, voedsel voor bijen en larven; ...CEL,
v. (-len), eel in een bijenkorf; ...CELLETJE, o. (-s);
o. (...eren).
BIJENETER, m. (-s), sierlijke vogel in de warme
landen der Oude wereld (merops apiaster).
(-s), iemand die bijen houdt
BIJENHOUDER,
als middel van bestaan, iemker, ijmker, bijker;
...HUIF, V. (...huiven), (gew.) bijenkorf; huif of
kap van ijzerdraad waarmede de bijker zich bet
hoofd beschermt tegen de steken dee bijen.
BIJENKAP, v. (-pen), zekere kap waarmee men
hot hoofd :Jedekt om dit voor den steek der bijen
te vrijwaren; ...KEVER, m. (-s), eene zaagsprietige keversoort (clerus apiarius), welks roodgekleurde larven in de nesten en korven der Mien levee;
...KLOMP, in. (-en), klomp op elkander zittende
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bijen, na het zwerraen; ...KONINGIN, v. (-non),
moederbij.
BIJENKORF, m. (...korven), eene klokvormige
mand van rijs, Aro() enz. vervaardigd, waarin de
bijou honing en was verzamelen; de bijen die sarnen
6(m korf bewonen; (fig.) plaats waar eene onafgebroken. soezende drukte heerscht.
BIJENLUISJE, o. (-s), eene soort van leis die op
de bijen leeft (braula coeca); ...MARK r, v. (-en);
...MASKER, 0. (-s), bijenkap; ...MEES, v. (...meezen), ...PIKKERTJE, o. eene soort van
koolmees die op bijen east.
BIJENRECHT, o. recht om bijen to houden;
wetten omtrent het houden van bijen;
m. (-len), verzameling van korven; ...VRETER,
m. (-s), levendig gekleurd tropisch vogeltje in
Z.-Amerika (prionites brasiliensis), dat op bijen,
wespen en hommels jaeht maakt.
BIJENWAGEN, m. (-s), image smalle wagen
waarop de bijenkoiven vervoerd worden; ...WAS.
o. was door de bijen voortgebracht; ...WOLF,
(...wolven), soort van graafwesp die op
bijen cast.
BIJENZWERM, m. (-en), troep bijen onder
aanvoering eener koningin.
BIJFIGUUR, v. (...figuren), (sehoone kunsten)
ondergeschikte fIguur; (schilderk.) aanvullingsfiguur; (meetk.) hulpfiguur.
BIJGAAND, bn. bijgevoegd.
BIJGEBOUW, 0. (-en), gebouw behoorende bij
een hoofdgebouw, inz. bij fabrieken en bij de woningen in Indie, waar zij de bediendenkamers, de
badkamer, de W.C. enz. bevatten.
BIJGEDACHTE, v. (-n), bijbegrip; bijbedoeling.
BIJGELEGEN, bn. aangrenzend.
BIJGELOOF, 0. dhaas geloof aan wonderdadige
werkip gen of verschijnselen: milaachtend benaming
voor een ander godsdienstig geloof dan dat van
spreker of schrijver.
BIJGELOOVIG, bn (-er, -st), mat bijgeloof vervuld, behept. BIJGELOOVIGHEID, v. (...heden),
geneigdheid overhelling tot bijgeloof; bijgeloovige
voorstellingen.
BIJGENAAMD, bn. den bijnaam hebbende van.
BIJGEVAL, bw. toevallig, misschien ;
voegw.
indien.
BIJGEVEN, (gat bij, heeft bijgegeven), toegeven,
bijdoen; (kaartsp.) de gevraagde kaart spelen.
BIJGEVOLG, bw. voegw. daarom, dn'halve, dus.
BIJGEWAS, o. (-son), gewas dat men naast of
na de hoofdgewasseu teelt.
BIJGROEIEN, (groeido bij, is bijgegroeid), wedor
aangroeien : de afgesneden loten groeien weer spoedig
bij; - (van eene misvorming) dot zal wel wat bijgroeien, door den groei minder (erg) worden.
BIJHALEN, thaalde bij, heett bijgehaald), nader.
bij halen, als het ware van nabij doen zicn : die
verrekijkei haalt goed hij;
aanhalen (van een
cijter bij deelingen); iet q met de harem er bijhalen,
met geweld in een gesprek, eene verhancleling enz.
lets invlechten, wat er eigenlijk niet bijhoort; (zeew.) bijdraaien; - een weinig bijvetven. bijteekenen : die kale plekken moet je wat bijhalen.
BIJHEBBEN, (had bij, heeft bijgehad). (scheepst.)
alle zeilen bijhebben, uitgespannen hebben. staan.
BIJHEBBEND, bn. de vorst met bijhebbend gevolg,
dat hij bij zich heeft.
BIJHOOREN, (hoorde bij, heeft bijgehoord), bijbehooren.
BIJHOORIG, bn. behoorende tot
BIJHOORIGHEDEN. v. mv. plaatsen, gebouwen
tot een hootdgebouw behoorende.
BIJHOUDEN, (hield bij, heeft bijgehouden),
iemand bijhouden, bijblijven (in het loopen, rijden
enz.); (scheepst.) dicht bij den wal blijven; de zeilen bijhouden, geen zeil minderen (bij sterken
wind b y .); -- de uitgaven zijn to groot, ik kan het
niet bijhouden, kan er niet aan blijven voldoen; ik
het onderwijs niet kunnen bijhouden, volgen;
zal die kennis bijhouden, door studie bewaren en
uitbreiden;
bijschrijven boeken bijhouden (op
een kantoor). BIJHOUPING, v.
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BIJKAART, v. (-en), karton, kleine kaart in een
l eegen hoek van de groote geteekend ; - tweede
toegangskaart naast eene hoofdkaart (voor leden
van hetzelfde gezin).
BIJKANS, bw. bijna, bij het kantje af.
BIJKANTOOR, o. (...toren), kantoor aan een
hoofdkantoor ond.ergesehikt, inz. bij de posterijen.
BIJKEGEL, m. (-s), kleine vulkaan op de helling
van een grooteren.
BIJKELK, m. (-en), (plantk.) krans van groene
olaadjes cruder den gewonen kelk.
BIJKER, m. (-a), bijenhouder. BIJKERIJ, v.
(-en), de gezamenlijke korven van een bijker; de
bijenteelt.
BIJKERK, v. (-en), hulpkerk; ...KEUKEN, v.
(-s), aanhangsel van de keuken, waar het grovere
keukenwerk wordt verricht, inz. in ziekenhuizen en
restaurants; ...KOK, m. (-s), helper van den kok.
BIJKOMEN, (kwam bij, is bijgekomen), zich toevoegen aan na de vergadering zijn twintig leden,
bijgekomen; - er is geen bijkomen aan, men ,Lan hot
bijkornende
bijna niet krijgen, koopen, zien;
omstandigheden, die hij 't hoofdfeit komen; dat
moest er nog bijkomen ! dat zou de roaat doen
overloopen; - overeenkomen, passen bij : die
uit eene bekleur of volt komt er niet goed bij;
zwijming ontwaken: nu komi bij; - (fig.) na
tang vernal komt de handel weer wet bij, herleven; dat eel wel weer bijkomen, terechtkomen; (scheepst.) dicht bij den wal komen.
BIJKOMST, v. heileving; het bijkomen.
BIJKOMSTIG, bn. bijkomstige omstandigheden,
(minder goed dan) bijkomende omstandigheden.
BIJKOMSTIGHEDEN, v. mv. toevallige omstandigheden : door allerlei bijkomstigheden.
BIJKROON, v. (...kronen), (plantk.) kroontje
gevormd door de tongetjes der bloerunladen (bij
de anjelierachtigen).
BIJL, v. (-en), schern werktuig om ermede to
hakken; er met de grove bijl inhouwen, ruw to
werk gaan; (ook) afdoendo meatregelen nemen; (spr.) op een ruwtn kwast past eene scherpe bijl, als
het noodig is. moet man krasse maatregelen weten
to netnen; (ook) zaehte heelmeesters maken stinkende wonden; - de bijl aan den wortel leggen, het
kwaad in zijn oorsprong aantasten, tegengaan; de big ligt alree aan den wortel, de straf is nabij;
o. (-s). Zie a!daar.
BIJLAAN, v. (...lanen), zijlaan.
BIJLAGE, v. (-n), geschrift dat ter verklaring
of toelichting bij een ander stuk gevoegd is; bijgevoegd stuk; kInd. scherts.) bijzit, snaar. Bijlaagje, o. (-s).
BILLANDER, m. (-s), (eigenlijk BILLANDER
= binlander, binnenlander), eene soort van platboomd vaartuig, getuigd als een snauw en wet
gebruikt voor de binuenvrachtvaart.
naliurig; aangrenzend, aanpalend.
BIJLANDIG,
BIJLAPPEN, klapte bij, heeft bijgelapt), als
lapwerk bij volgen; die schoenen kunnen niet meet
bijgelapt worden, geraaakt worden stukken opgezet
worden; er iem. bijlappen, bekeuren, (ook) ge.
rechtelijk aanklagen; (ook) doen hangen, straf,
boete doen oploopen.
BIJLBRIEF, m. (...hrieven), verzekeringsbrief
van betaling aan een scheepsbouwmeester; schriftelijke overeenkoinst met eon scheepsbouwmeester
wegens het bouwen van een schip.
BIJLBUNDEL, m. (-s), (Rom. gesch.) bundel
pijlen met eene bijl in 't midden, welke door een
lictor of bijldrager gedrageu werd.
BIJLDRAGER, m. (-s), (Rom. gesch.) soldaat.
van de lijfwaeht der koningen en consuls, lictor,
bijleman.
BIJLEGGEN, (legde of leide bij, heeft bijgPlegd
of bijgeletd), bijdoen; als ik de waar zoo verkoop,
meet ik er bijleggen, zal ik erop verliezen; - er
bij geven; - het tekort dekken; - tot eene gezavereffene,n. beslechten
menlijke som bijdragen;
een geschil bijleggen; (zeew ) het schip bij storm
met den kop naar den wind houden, maar zoo dat
het weinig weg aflegt, bijdraaien. BIJLEGGIXG,
v. (-en), beslechting (van eon geschil).
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BIJLEGGER, m. (-s), een s chip dat bijlegt : een
bijlegg er maken, bij den wind gaan liggen,
BIJLEMAN, m. (-s, -nen), (w. g.) sappeur; —
bijldrager, lictor.
BIJLHAMER, m. (-s), een werktuig, dat aan den
eenen kant eene bij 1, aan den anderen kant een
hamer is.
BIJLHOUWER, in. (-s), een werkman die met
de bijl arbeidt, (verouderd woord voor) timmerman.
BIJLICHTEN, Matte bij, heeft bijgelicht), iem.
bijlichten , hem het licht voorhouden, zoodat hij
beter kan zien; — (fig.) ik zal je eens even biilichten,
op je tekortkomingen wijzen, ze en waar 't op
staat, je de wet voorschrijven.
BIJLIGGEN, (het lag bij, heeft bijgelegen), ongeveer weten, meenen te weten : er ligt me zoo iets
bij van eene historte, die met dien man gebeurd is;
—envorglaitshebn:
het heeft mij altijd
bijgelegen, cict dit gebeuren zou. BIJLIGGER, m.
(-s), een schip dat een gedeelte van de vracht
van den beurtschipper laadt.
BIJLMES, o. (-sea), kapmes; ...SCHOEN, m. (-en),
schcede der sappeursbijl; ...SLAG, m. (-en);
...STEEL, m. (...stelen).
BIJLOOPEN, (liep bij, is bijgeloopen), naar lets of
iem. toeloopen; toevloeien; — dat loopt puntig bij, in
eene punt nit; — (gew.) het zal welbijloopen. gelukken.
BIJLOOPER, m. (-s), klaplooper; leerling in
eenig ambacht, loopjongen; — hij is maar zoo wet
bijlooper. telt no7, niet voor vol mee. Bijloopertje,
o. (-s). BIJLOOPSTER, v. (-s).
BIJLTJE, o. (-s), kleine bijl; — (spr.) tic heb
met dat bijltje al zoo lang gehakt, dat werk enz.
heb ik reeds zoo lang gedaan ; het bijltje ergens
bij neerleggen, zijn werk niet voortzetten, rust
Women, geene moeite bleer doen; (inz.) niet meer
studeeren; — hi) is het bijltje kwilt, staat bedremmeld, weet niet wat te dean; — toudt.)
benaming der scheepstimmerlieden te Amsterdam.
BIJMAAN, v. (...maken), (sterr ) heldere plekken
aan den hemel op gelijke hoogte als de maan, ontstaan door de kruising van meer of min duidelijke
halo's.
BIJMAKEN, (maakte bij, heeft bijgemaakt), iem.
bilmaken, weer tot bewustzijn brengen; — nog
weer maken : die leerling moet nog sommen bijmaker; — (scheepst.) zeilen bijmaken, bijzetten.
BIJMENGSEL, o. (-s), het bligetaengde.
BIJNA, bw. bijkans, schier ; — ten naasten bij.
BIJNAAM, m. (...namen), toenaam : Hendrik I V
verdiende den bijnaam van „de Groote"; — spotnaam : hij droeg den bijnaam van Buikje.
BIJNERF, v. (...nerven), zijnerf van een blad.
BIJNIER, v. (-en), eene der twee halfbolvormige
of driehoekige lichamen die op de nieren gelegen
en daaraan bevestigd zijn.
BIJOMSTANDIGHEID, v. (...heden), bijkomende
orastandigh eid.
BIJOOGEN, o. mv. (nat. hist.) enkelvoudige oogen
of oogstippen, bij sommige insecten.
BIJOOGMERK, o. (-en), bijbedoeling.
BIJOORZAAK, v. (...zaken), geringe oorzaak die
met eene grootere samenwerkt.
BIJOU, (Fr.) o. kleinood; (ook fig.) kleine villa.
BIJOUTERIE, v. (—leen), kleinooden.
BIJOUTERIEDOOS, v. ( ... doozen ); ...KISTJ E,
o. (-s); ...WERKER, m. (-s); ...WINKEL,,m. (-s).
BIJOUTIER, (Fr.) m. (-s), juwelier.
BIJPAARD, o. (-en), reservepaard; bijdehandsch
paard.
BIJPAD, o. (-en), zijpad; (fig.) zich op bijpaden
begeven, atdwalen.
BIJPASSEN, (paste bij, heeft bijgepast), het
juiste bedrag eener som afpassen door er in kleine
munt het ontbrekende bij te voegen; bijbetalen; —
je zult moeten bijpassen, bijbetalen, opdokken.
BIJPASSING, T. het bijpassen; —, v, (-en), het
bijgepaste.
BIJPLANEET, v. (...planeten), planet die om
eene hoofdplaneet loopt : de maan is eene bijplaneet.
BIJPRODUCT, o. (-en), bijkorrstig product : de
gasfabrieken leveren tal van bijproducten.
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BIJRIVIER, v. (-en), eene kleine rivier die zich
in eene grootere outlast,
BIJSCHADUW, v. (-en), halfschaduw, in tegenst.
met kern- of slagschaduw.
BIJSCHADUWEN, (schaduwde bij, heeft bljgeschaduwd), die teekening moet je hier wet biochaduwen, meer schaduw geven.
BIJSCHAVEN, (schaafde bij, heeft bijgeschaafd),
een weinig schaven; door een weinig schaven afwerken, gladmaken.
BIJSCHERM, o. (-en), (plantk.) eene bloeiwijze
waarbij onder de bloem die de hoofdas afsluit,
twee, drie of meer assen zich vormen, die zich weer
vertakken en zoo een scherm doen ontstaan.
BIJSCHIETEN, (schoot bij, heeft en is bijgeschoten), nog meer 9. chieten; — zil zullen er nog
geld moeten bijschieten, het voorschot vergrooten.
BIJSCHIKKEND, bn. (taalk.) bijschikkend zinsverband, voegwoord, (beter dan) nevenschikkend.
BIJSCHRIFT, o. (-en), kort opschrift of onderschrift bij eene plaat of beeltenis.
BIJSCHRIJVEN, (schreef bij, heeft bijgeschrevan), bij iets schrijven : ik zal er nog een regeltje
bijschrijven; — een post bijschrijven, bijboeken; —
iemands boeken bijschrijven, de boeken voor iem.
bijhouden. BIJSCHRIJVING, v. (-en), de bijschrijving der rente geschiedt op den eersten Woensdag
van Februari.
BIJSLAG, in. BIJSLAGJE, o. (-s), bijkomend
voordeel.
BIJSLECHTEN, (w. g.) (slechtte bij, heeft bijgeslecht), (gedreven metalen voorwerpen) ze aan de
binnenzijde gladhameren. BIJSLECHTING, v.
BIJSMAAK, m. (...smaken), vreemde, ongewone
smaak die er niet aan hoort : (fig.) geleerdheid
met een bijsmaak van pedanterie. Bijsmaakje, o. (-s).
BIJSPIJKEREN, (spijkerde bij, heeft bijgespijkerd), wat stuk is voor behulp een weinig vast-.
spijkeren; — iem. bijspijkeren, met geld ondersteunen; — bijbetalen : veel moeten bijspijkeren.
BIJSPRINGEN, (sprong bib heeft en is bijgesprongen), (fig.) (iem.) in nood of gevaar ter hulp
snellen, bijstaan (ook met geld). BIJSPRINGING,
v. (fig.) hulp, bijstand.
BIJSTAAN, (stond bij, heeft bijgestaan); (iem.)
helpen tot een doel te geraken; ondersteunen (zeevv.) :
de zeilen staan goed bid, vangen den wind goed.
BIJSTAND, m. hulp, ondersteuning, onderstand :
bijstand verleenen; — commissie van bijstand voor
het Woordenboek der Nederlandsche taal, die het
financieele der uitgave regelt; — commissie van
bijstand voor onderwijs, van voorlichting.
BIJSTANDER, m. (-s), helper, steun; twee oorlogsschepen in slagorde naast elkander liggend zijn
elkanders bijstanders.
BIJSTEELTJE, o. (-5), (plantk.) afzonderlijk
steeltje van elk blaadje in een samengesteld blad.
BIJSTELLEN, (stelde bij, heeft bijgesteld), door
stellen bijvoegen : stel er nog eenige tafels bij. BIJSTELLING, v. het bijstellen; —, (-en), hulpstellage;
— (taalk.) verklarende bijvoeging, appositie, een
zelfst. naamwoord dat onmiddellijk, d. i. zonder
voorzetsel of zonder teeken van den tweeden
naaruval als MINT. bepaling van een ander zelfst.
naamw. voorkomt.
BIJSTELLINGSZIN, m. (-Wen), (taalk.) zelfstandige zin met het zinslidwoord dat, als bijvoeglijke
bepaling van een substantief.
1. BIJSTER, bn. het spoor bijster zijn, het spoor
niet meer weten, verdwaald zijn (eig. en fig.); (ook)
't spoor bijster raken; — bijster van zinnen din,
verward van zinnen.
2. BIJSTER, bw. zeer : hij is bijster dom.
BIJSTREEK, v. (...streken), windstreek tusschen
de hoofdwindstreken.
BIJT, v. (-en), opening in het ijs gemaakt : eene
bijt hakken; — (fig.) er is eene vreemde eend in de
bijt, binnen een besloten kring van vrienden.
familieleden of clubgenooten is een vreemdeling
gekomen; — vierkante opening in het midden
van een vast kleed.
BIJTAFEL, v. (-s), tafel bij de gewoonlijk gebruikte geschoven; — (gew.) tweede gerecht.

BIJTEEKEN.
BIJTEEKEN, o. (-s), (muz.) toevallig kruis of mol.
BIJTEEKENEN, (teekende bij, heeft bijgeteekend), door teekenen bijvoegen; bij lets teekenen
of schrijven; hij heeft nog 6 jaar bijgeteeker,d,
zich verbonden nog 6 jaar in dienst te blijven; —
in eene teekening bijwerken. BIJTEEKENING, v.
BIJTELLEN, (telde bij, heeft bijgeteld), bij het
getelde nog jets tellen; zoo'n sow telt nog Bens bij,
is de moeite waard.
1. BIJTEN, (beet, heeft gebeten), happen : bijten
in of aan (lets); met de tanden breken, verbreken; —
het wil hier niet bijten, de visch wil niet aanbijten;
met elkander spelen (van honden); — (fig.) niets te
bikken of te bijten hebben, doodarm zijn; —
op zijne lippen om zich te beheerschen; —
blaffende honden bijten niet, van hen die dreigen
heeft men het minst te vreezen; — tan het
hondje gebeten zijn, trotsch, aanmatigend zijn;
— in het oor bijten, snel en boos toefluisteren;
(Zuidn.) een cent, een oortje in tweeen bijten,
gierig zijn; — in het zand bijten, gedood worden
in den slag, sneuvelen; (ook) van het paard geworpen worden; branden, jeuken : de wond
biji mij geweldig; dit zuur bijt; — peper bijt op de
tong, veroorzaakt pijn.
2. BIJTEN, (butte, heeft gebijt), eene bijt
hakken.
BIJTEND, bn. (-er, -st), wat bijt; bijtende
kalk, ongeblusehte, levende kalk; bijtende potsach;
—(fig.)scherp, kelnd meth doelmtokwetsen : een bi3tend vlugschrift; bijtende spot.
BIJTER, m. (-s), hij die but; (ook) tand;
BIJTERTJE, o. (-5), tandje (van kleine kinderen).
BIJTSTER, v. (-s).
BIJTGAT, o. (-en), but; ...HA.KKER, m. (-s).
BIJTIJDS, bw. vroegtijdig ; — ten behoor lijken tijde.
BIJTMIDDELEN, o. my. scherpe, bijtende middelen, (als zuren); ook die stoften welke het verven
der weefsels gemakkelijker, hechter maken.
BIJTOON, m. (...tonen), (muz.) boventoon, toon
naast den hoofdtoon; — (taalk.) halve klemtoon.
BIJTVLIEGEN, v. m y. (nat. hist.) roofvliegen.
BIJTVOCHT, ...WATER, o. bijt- of hechtmiddel
der katoendrukkers, vergulders enz.
BIJVAK, o. (-ken), studievak van ondergeschikt
belang.
BIJVAL, m. (-len), goedkeuring, toejuiching.
BIJVALLEN, (viol bij, is bijgevallen), door vallen
vermeerderen, erbij komen; iem. bijvallen, zijne
zijde kiezen in een dispuut, een strijd; zijne instemming betuigen; — (gew.) in het geheugen komen :
dat wil mij than niet bijvallen, ik kan het mu niet
herinneren.
BIJVALLETJE, o. (-s), buitenkansje.
BIJVALSBETUIGING, v. (-en), bewijs van instemming; toejuiching, applaudissement.
BIJVEGEN, (veegde bij, heeft bijgeveegd), een
weinigj e aanvegeja.
BIJVERDIENSTE, v. (-n), extra-verdienste : hij
heett veel bijverdiensten.
BIJVERTREK, o. (-ken), kleiner vertrek van
ondergeschikt belang.
BIJVLOEIEN, (yloeide bij, is bijgevloeid), door
vloeien zich bij lets voegen.
BIJVOEGEN, (voegde bij, heeft bijgevoegd),
bijdoen : nog een postscriptum bijvoegen; eenige
voorbeelden bijvoegen; (taalk. w. g.) de bijvoegende
tails, aanvoegende wijs. BIJVOEGING, v. (-en),
vermeerdering; toevoegse). BIJVOEGER, m. (-s).
BIJVOEGLIJK, bn. en bw. (taalk.) bijvoeglijk,
naamwoord, woord dat eene eigenschap of cone
hoedanigheid van eene zelfstandigheid aetnduidt;
bijvoeglijke bepaling, bepaling eener zelfstandigheid; 't woord is bijvoegliA gebruikt, als bijvoeglijke bepaling; een biivoeglijk gebruikt voornaamw.,
telwoord; vgl. zelfstandig.
BIJVOEGSEL, o. (-s, -en), bijvoeging, aanvoegsel.
BIJVOET, m. (-en), (v. als stofn.) zeker q samengesteldbloemige plant (artemisia vulgarise.
BIJVOETWOL, v. (geneesk.) eene grauwe, wollige,
licht brandbare stof die in China, Japan en elders
uit de bladeren en toppen van den gemeenen bijvoet
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bereid en als geneesmiddel, inz. tellen jicht en
podagra, uitwendig aangewend wordt : mora.
BIJVORM, m. (-en), (taalk.) nevenvorm waarin
een woord voorkomt: leide is een bijvorm n legde.
BIJWAGEN, m. (-s), wagen die bij den gewonen
postwagen gevoegd werd, wanneer deze niet al
de passagiers vervoeren ken; — aanhangwagen,
tweede wagen der electrische tram; — een persoon
die voor noodhulp gebruikt wordt ; (scherts.)
bijvoegsel op een maand- of weekblad.
BIJWEG, m. (-en), zijpad; (fig.) slinksche weg ;
laten we niet op bijwegen geraken, van 't onderwerp afdwalen. Bijwegje, o. (-s).
BIJWERK, o. (-en), bezigheid van ondergeschikt
belang; (bouwk.) work dat buiten het bestek
gemaakt wordt; — (Z. A.) maagdewas waarmee de
been de openingen van hun korf nauwkeurig
versiering; — het bijwerk eener schilderij,
sluiten;
wat slechts tot vulling dient.
BIJWERKEN, (werkte bij. heeft bijgewerkt), het
ontbrekende aanvullen : hij meet zijne aardrijkskunde nog wat bijwerken: (ook) hij moot bijwerken,
de andere lecrlingen inhalen; — een jongen bijwerken,
zijne kennis gelijk maken aan die der andere leerlingen; netter afwerken : de teekening nog wat
bijwerken; — eene schilderij bijwerken, het beschadigde hersteilen. BIJWERKING, v.
BUWEZEN, o. (w. g.) bijzijn, tegenwoordigheid
in het bijwezen van zijn vader.
BIJWIJLEN, bw. somwij oen, van tijd tot tijd.
BIJWINNEN, (won bij, heeft bijgewonnen ), bij
het andere winnen.
BIJWONEN, (woonde bij, heeft bijgewoond),
tegenwoordig zijn bij eene vergadering, begrafenis,
een concert bijwonen; — een opstootje bijwonen,
beleven; — veel bi.)gewoand hebben, veel ondervinding hebben; — (gemeenz.) ik heb lien man
ook nog bijgewoond, hem in zijn werken en streven
gekend, (vooral) onderwijs van hem gehad.
BIJWONING, v. het getuige zijn van.
BIJWONER, m. (-s), getuige van; — (Z. A.) minder gegoede blanken die op het erf van een ander
wonen. BIJWOONSTER, v. (-s).
BIJWOORD, o. (-en), (taalk.) woord dat een
bijvoeglijk naamwoord, een werkwoord, een telwoord of een ander bijwoord nailer bepaalt.
BIJWOORDELIJK, bn. en bw. de beteekenis
eons bijwoords hebbende of als bijwoord dienst
doende: bijwoordelijk gebruikt; bijwoordelijke
uitdruklcing, twee of meer woorden die to zamen
als ben bijwoord zijn to beschouwen; bijwoordelijke
zin, afhankelijke zin die den dienst doet van eene
bijwoordelijke bepaling. BIJWOORDELIJKHEID,
v. hoedanigheid eons bijwoords.
BIJWORTEL, m. (-s), (plantk.) wortel naast
den hoofdwortel; (ook) wortel eener plant die geen
hoofdwortel heeft
BIJZAAK, v. (...zaken), zaak van ondergeschikt
belang : een betoog dat in bijzaken verwatert; dat
is bijzaak dat maakt niet veel uit.
BIJZAATHOUT, o. (-en), (zeew.) langscheepsche
verbanddeelen ter weerszijden uit het zaathout
over de wrangen liggende en waarop de sporbn
der masten rusten; ...ZEIL, o. (-en), (zeew.)
BIJZAKKEN, (zakte bij, is bijgezakt), zakkende
tot lets naderen; — (opgeworpen aarde) tot op
zekere hoogte laten zakken: — hij is kwaacl, maar
zal wel weer bijzakkem, zijne kwaadheid vergettn,
weer good worden; — (scheepst.) de bezaansgaffef
is bijgezakt. doorgezakt.
BIJZEN. (bijsde, heeft geb(jsd), ook BEERZEN,
(beersde, heeft gebeersd ), onstuimig keen en weer
loopen van koeien, door warmte of door horzels
gekweld; ook van personen gezegd, die hard loopen,
zeer veel haast maken. Zie 3. BIEZEN.
BIJZETTEN, (zette bij, heett bijgezet), plaatsen
iem. geld bijzetten, met geld ondersteunen; —
bij;
(spel) den inzet vermeerderen, verhoogen; (zeew.)
een zeil bijzetten, uitspannen om dienst to doen; —
(spr.) alle zeilen bijzetten, alle krachten inspannen;
hij is uitgeput
—hijetnsmr(o)bijzetn,
(zoowel van lichaamskrachten als van geldmiddelen
een schip met den boom of den haak
gezegd);

BIJZEUNTJE.
dicht bij den wal duwen;
een lijk bijzetten,
begraven, in den grafkelder zetten; - aan lets
leven, gezelligheid bijzetten, geven; kracht bijzetfen, kracht verleenen. BIJZETTING, v. (-en),
BIJZETTER, m. (-s). BIJZETSTER, v. (-s).
BIJZEUNTJE, o. (s), schepeling die het bakszeuntie meet helpers.
BIJZIEND, bn. (-er, -st), kortzichtig; zwak van
gezicht. BIJZIENDHEID, v. kortzichtigheid.
BIJZIG, bn. (-er, -st), (gew.) tochtig (van dieren); - bijzig weer, winderig, onstuimig weder.
BIJZIJN, o. in bijzijn van, in tegenwoordigheid
van.
BIJZIN, m. (-nen), (taalk.) afhankelijke, bij-,
ofidergeschikte zin.
BIJZITTER, m. (-s), adjunct, assessor (in een
raad); toeluisterend lid eener examencommissie,
dwarskijker. BIJZITTERSCHAP, o. waardigheid
eens assessors.
BIJZON, v. (-nen), op dezelfde wijze gevormd
als eene BIJMAAN, zie aldaar; (ongewoon)zid
is zijne bijzon, zij is altijd bij hem.
BIJZONDER, bn. en bw. (-der, -st, (ook) meer-,
en meest-) afzonderlijk, op zich zelf ; eene
bijzondere school, niet openbaar; - niet van
overheidswege gegeven: het bijzonder onderwijs;
-zergot:
Marken heeft eene bijzondere aantrekkingskracht veer vreemdelingen; eigenaardig, vreemd,
zonderling : hij is altijd zoo bijzonder; hij heeft
altijd wat bijzonders; - bw. zeer, buitengewoon:
't vreemdelingerbezoek is bijzonder sterk; 't bevall me
hier bijzonder; - een candicktat bijzonder aanbevelen.
BIJZONDERHEID, v. (...heden), bijzondere omstandigheid, vreemdheid, zonderlingheid; bijzonderheden, ontbreken nog (uit een courantenbericht), de details; ik kan al die bijzonderheden
niet onthouden;
eene zaak in bijzonderheden bestudeeren, tot in kleine onderdeelen.
BIJZONDERLIJK, bw. (w. g.) in het bijzonder.
BIJZOONTJE, o. (-s), (zeew.) zie BIJZEUNTJE.
1. BIK, o. afval, stukken en brokken van Bentheimer steen, fijngestampt tot schuurgoed.
2. BIK, m. (gew.) eten : dat is goede
(ook
fig.) dat is wat goeds; - (iron.) dat is me oak een
bik, daar is niets aan;
(gew.) bijt in het ijs; (gew.) plaats aan een boomstam, waar een gedeelte
der schors is weggehakt en een hummer geplaatst
voor den houtverkoop, vgl. aanbikken; - (gew.)
dat is bik, dat is mijn, dat is binnen.
BIKBOORD, o. stuurboord; iem. van bakboord
naar bakboord zenden, van Pontius naar Pilatps,
van het kastje naar den muur.
BIKHAMER, m. (-s), hamer om steenen to
bikken, van aanhangende metselkalk te ontdoen;
kleine hamer om ketelsteen uit stoomkete.s to
bikken; ...IJZER, o. (-s), ijzer met twee breed°
messen om steenen to bikken.
BIKKEL, m. (-s), kootbeentje aan den hid van
een schapepoot; inz. waarmede de meisjes spelen; metalen voorwerpie hierop gelijkende; - stuiter;
-zogladsen
kei, ter
spiegelglad,
grootte van een bikkel. Bikkeltje,
(-s).
BIKKELEN, (bikkelde, heeft gebikkeld), met
bikkels spelen.
BIKKELSPEL, o. het spelen met bikkels.
BIKKEN, (bikte, heeft gebikt), (mats.) kalk van
den muur, van gebruikte metselsteenen afslaan;
nithakken, kanten (marroer);
(molensteenen)
billen; - (fig.) (gemeenz.) eten : er valt hier niet
veel te bikken: niets te bikken hebben, te eten;
(gew.) daar bikken ze niet hard op, daar eten ze met
lange tanden van; - (van vogels) pikken. BIKKER,
m. (-s). BIKKING, v. (-en). BIKSTER, v. (-s).
BIKSTEEN, m. Bentheimer zandsteen; - afgebikt steengruis.
B IK( STEEN )MOLEN, m. (-s), molen waarin
biksteen voor het gebruik wordt flingemalen.
1. BIL, v. (-len), achterdeel (van een mensch of
dier);
wie zijn billen brandt, moet op de blaren
zitten, wie verkeerde dingen doet, moat de gevolgen ondervinden; - (zeew.) de billen van een
schip, achterdeel van den romp, omstreeks ter
hoogte van den waterspiegel.
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2. BIL, v. (-len), (gew.) tak ontspruitende aan
den voet van een boom; - (gew.) houten of ijzeren
dwarsligger voor spoorrails, zie BIEL.
BILAK, o. zie BILIK.
BILATERAAL, bn. (meer-, meest-), wederzijdsch, tweezijdig; een bilateraal contract, waderzijdsch binden.de overeenkomst; - (nat. hist.)
bilatera'e vmmeirie, symmetric ter weerszijden
van slechts 66n deelvlak.
BILBOQUET, m. k-s, -ten), vangbekertje met een
door een koord daaraan verbonden bat, kinderspeelgoed; - duikelaartje van licht hout of vlierpit
met een rond stukje lood onderaan, dat hoe ook
geworpen, steeds rechtop komt te staan; - (fig.)
lichtzinnig mensch; staafje waarmee de goudsmid
het goud opneemt.
BILBORD, o. (-en), (zeew.) ankervoering.
BILHAMER, m. (-s), BILIJZER, o. (-s).werktuig
waarvan de molenaar zich bedient bij het bitten,
en dat in twee lange, mesvormige pennen of beitels
uitloopt.
BILIK, o. (Ind.) gespleten baroboe.
BILJART, o. (-en), zeker spel met ballen gespeeld
op eene met groan laken bekleede langwerpig rechthoekige tafel; - tafel tot dit spel dienende.
BILJARTBAL, m. (-len); ...BAND, rr. . (-en), de
(gewoonlijk) met groan laken bekleede veerkrachtige band van het biljart; ...CONCOURS, o. (-en).
BILJARTEN, (biljartte, heeft gebilj art), biljart
spelen.
BILJARTJONGEN, m. (-s), jongen die den biljartspelers van dienst is.
BILJARTKEU, v. (-s, -en), biljartstok; ...LAKEN,
o.; ...PARTIJ, v. (-en); ...SCHOPJE, o. (-s).
BILJARTSPEL, o.; ...STOK, m. (-ken), stok tot
het biljartspel dienende, biljartkeu.
BILTARTTAFEL, v. (-s), het bovinste Platte
viak waarover de ballen. loopen; ...ZAK, m. (-ken),
gat in den band, waarin de bal kan vallen.
BILJET, o. (-ten), geheel of gedeeltelijk bedrukt
stuk papier of kaartje, dienende tot aankondiging,
tot bewijs enz. : aanplakbiljet; retourbiljet; belastingbiljet; reelam,ebilfet; muntbillet; inteekenbiljet; biljet
van inkwartiering; - in biljetten liggen, ingekwartierd
zijn bij de burgers; - toegangsbewijs biljetten
tan halen (voor eene tooneelvoorstelling, een concert enz.). Bilj et.) e , o. (-s), briefje.
BILJETHUIS, o. (...huizen), (Z. A.) pandjeshuis.
BILJOEN, o. een niet meer gangbare pasmunt
nit zilver en koper gemaakt; afgekeurd geld,
geld buiten omloop; (fig.) wat verworpen is.
BILJOENGOUD, o. goud of zilver, voor meer
dan de heeft uit ander wetaal bestaande en daarom
afgekeurd.
BILL, (Eng.) v. (-s), wetsvoorstel; aangeplakte
advertentie, bericht of waarschuwing.
BILLANDER, m. (-s). (Zuidn.) zie BIJLANDER.
BILLEN (bilde, heeft gebild), de groeven op de
maalvlakte der molensteenen scherpen, kanten.
BILLET-DOUX, (Fr.) o. minnebriefje.
BILLETEUR, m. (-s), die briefjes (inz. ter in kwartiering van troepen) uitgeeft.
BILLETTE, v. (-n), (wapenk.) langwerpig vierkarate staande figuur; billete s een sehild vol. billetten (het wapen. van Nassau en dat der Nederlanden).
BILLIJK, bn, bw. (-er, -st), rechtmatig mijn
billijk aanded; - reehtvaardig, redelijk : een billijk
rechter; een billiyke pri's; dat is niet meer dan billijk;
- hij was nogal billijk in zijne eischen, matig, niet
onredelijk; billijk h , ndelen, rechtvaardig; daar ken men billijk terecht, goedkoop. BILLIJKHEID, v reeht en billijkheid betraehten; naar recht
en billijkheid ; de billijkheid eischt het, het is billijk.
BILLIJKEN, (billijkte, heeft gebillijkt), goedkeuren • iemands reden billijk vinden; dat kan ik billijken, dat zal ik niet afkeuren. BILLIJKING, v.
BILLIJKERWIJZE, ...WIJS, bw. de billijkheid
in aanmerking genomen.
BILLIJKHEIDSHALVE, bw. ter wine der billijkheid
BILLIOEN, o. (-en), millioen van den tweeden
rang (1 mill. maal 1 mil.).
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BILTONG, v. (-en), (7. A.) strooken rauw vleesch,
inz. uit de bil van het vee of bet wild gesneden,
en met zout be9prenkeld in de zon gedroogd.
BILZENKRUID, o. eene giftplant (hyoseyamus
'tiger), ook dolkruid en malwillempjeskruid geheeten.
BIMESTER, o. (-s), (w. g.) twee maanden tijds.
BIMETALLISME, o. bet gebruik van den dubbelen standaard, den gouden en den zilveren.
BINAIRKIES, o. een zwavelmetaal gebezigd
tot het bereiden van ijzervitriool en zwavelzuur.
BINDE, v. een der volksnamen van de akkertrinde.
BINDEN, (bond, heeft gebonden), vastmaken,
vasthechten met touw, garen enz : een pakje binden; een gevanoene binden; aan schooven binden; —
(fig.) de triendschap bindt, vereenigt de harten; —
mijite belofte bindt mij, ik moet haar gestand doen,
kan niet vrij handelen; — tick aan beperkende
voorwaarden %ten binden, zich die laten op1eggen; —
iemand ids op list hart binden, op 't gemoed drukken; — ik ben aan huis gebonden, kan weinig van
buis; — de bloedkleurstot bindt de zuurstof, houdt
haar in scheikundige verbinding; — de soep binder.,
lijmerig waken; — (fig.) iem. de handen binden,
iem. de vrijheid van handelen benemen, hem beperken, aan banden leggen; — bezems binder, takjes, rijs, hcide samenbinden tot bezews; — een bock
binden, er een band om leggen. BINDING, v.
BINDER, m. (-a), hij die bindt; (ook) bookbinder;
— (gew.) halster van een paard. BINDSTER, v.
(-a), inz. vrouw die korenschooven bindt.
BINDERIJ, v. (-en), plants waar iets gebonden
wordt, in,. boekbinderti.
BINDGAREN, o. [(s), in de bet. van soort ill van
bindgaren]. Het/elfde als bindtouw; ...FIENNEP, v
BINDLAAG. v. (...lagen), bilitenrij, kruiKiij van
straatsteenen, band.
BINDMIDDEL, o. (-en), middei tei verbinding;
...RIJS o. dunne teentjes om te binden: ...ROTTAN, o. dun rottan; ...SALADS, ...SLA, v. sla
die opgebonden wordt.
BINDSPIER, v. (-en).
BINDTOUW, o, (-en), zeer dun touw om te
bind en
BINDVLIES, o. (...vliezen), (ontl.) bet slijmvlies
der oogieden (ook over den oogbol); ...WEEFSEL,
o. (-s), (ontl.) zeker celweefsel, o, a. de verbint - ;ride
laag tusschen huid en vleesch.
BINGELKRUID, o. een plantengeslacht (rnerrurialis) dat tot de familie der wolfsmelkachtigen
behoort.
BINK, r c. (-en), botterik, lomperd, knoeier; knol
(slecht paard).
BINNEN, voorz. door de grenzen van een voorwerp omgeven (tegenovergestelde van buiten) : 't
huis ligt nog binnen de dad; hij stond binnen den
kring, binnen de grenzen; — in minder tijd
dan : dien afstand heb ik binnen 't uur geloopen;
—overnitmjda:
ge moet binnen drie dagen
belt:den; — 't ligt binnen mijn bereik, binnen den
kring dien ik bereiken kan, (fig.) ik kan het doen;
bw. near binnen gaan, binnenshuis gaan; — de
meid werd binnen geroepen, in de woon- of huiskamer geroepen ; — het schip is binnen, in de
haven ; — van binnen, inwendig ; -- zich
iets te binnen brengen, zich iets herinneren ; daar
schiet miff iets te binnen, ik herinnex het mil; — (fig.)
hij is binnen, hij heeft zijne schaapjes op het droge,
(pok) hij heeft nu eene goede betrekking; (ook)
hij is ingerekend, gesnapt.
BINNENBAL, m. (-len), binnenste bal waarin
lucht wordt samengeperst (b(j het voetbalspel);
...BAND, m. (-en), (aan een rijwiel, auto) binnenste
gummiband waarin lucht wordt samengeperst.
BINNENBOEZEM, m. (-s), (waterst.) binnenwater darals boezem dient.
BINNENBOEREN, (Zuidn.) door boeren rijk
worden.
BINNENDIJKS, bw. binnen den dijk liggende, aan
den niet door 't water bespoelden kant; ...DIJKSCH,
bn. de binnendijksche terreitten.
BINNENDUIN, o. (-en), dlin op eenigen afstand
van de buitenduinen gelegen.

BINNENWERKS.
BINNLNGAATS, bw. (zeew.) binnen de zeegaten : de koopvaardijvbot bleef binnengaats, voer
niet nit.
BINNENGALERIJ, v. (-en), (Ind.) vertrek achter de voorgalerij, dienende als salon.
BINNENHOEK, m. (-en), (meetk.) hock binnen
de figuur gelegen.
BINNENHOF, o. (...boven), binnenplaats; de
zetel van de Staten Generaal : op het Binnenhof
Bitten, lid der Volksvertegenwoordiging zijn.
BINNENHUIS. o. (...huizen); ...HUISJE, o. (-s),
huiselijk tafereel (in schilderkunst en letterkunde).
BINNENJONGEN, m. (-s), (Ind.) bediende voor
het werk in huis.
BINNENKOMETEN, v. mv. kometen wier loopbanen gelegen zijn binnen de grenzen van one
zonnestelsel; ...KOORTS, v. (-en), sluipkoorts.
BINNENKORT, bw, binnen, over korten tijd,
eerlang : ik verwacht binnenkort eene nieuwe bezending.
BINNENLAND, o. (-en), het inwendige van het
land, in tegenstelling met kustland; de binnenlanden
van Afrika; — berichten uit het binnenland. in eene
oourant in tegenst. met buitenland; — land binnenaka, in tegenstelling met de uiterwaarden.
BINNENLANDSCH, bn. binnen in het land; —
Binnenlandsche Zaken, taken het inwendig bestuur des lands betreffende; het ministerie daarmode belast; binnenlandech beheer; — (Ind.) Binnerdandsch Bestuur, een der 9 Departementen van
algemeen bestuur : ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur; — binnenlandsch verlof, niet buiten de grenzen.
BINNENPAD, o. (-en), pad door weilanden en
akkers; ...PLAATS, v. (-en), plaats of tuintje
tusschen muren besloten; ...PLANETEN, v. my.
de planeten Mercurius en Venus wier banen
binnen die der aarde liggen; ...POORT, v. (-en);
...PRAUW, v. (-en), (Ind.) prauw voor rivierver.
keer; ...RAND, m. (-en).
•
BINNENSHUtS, ...KAMERS, bw., binnenshuis,
binnenskamers blijven , in de kamer; — binnenskamers
iets doen, in stilte, in geheim.
BINNENSLANDS, bw. in het land.
BINNENSMONDS, bw. binnensmonds praten,
onduidelijk.
BINNEN(S)RANDS, bw. binnen den rand.
BINNENST, bn. 't meest naar binnen gelegen : de
binnenste lagen der aardkorst; — o., 't binnenste van
ors huis; — in mijn binnenste, hart, geweten.
BINNENSTAD, v. het inwendige eener stad; —,
(...steden), stad binnen in het land gelegen.
BINNEN(S)TIJDS, bw. binnen een bepaalden tijd:
binnen(s)lijels terugkomen, ontslagen worden.
BINNENTALUD, o. (-s); ...TIJDS, bw. binnen
een bepaalden tijd; ...TRAP, v. (-pen), trap binnen
in huis.
BINNENVAARDER, m. (-s), schip (ook schipper),
de wateren binnenslands bevarende : rivierschip,
rivierschipper; ...VAA.RT, v. rivier- en kanaalvaart; ...VAARTUIG, o. (-en); ...VADER, m. (-s),
directeur in -een weezen- of armengesticht.
BINNENVALLEN, (viel binnen. is binnengevallen ),
onverwachts binnenkomen; (van schepen) op eene
reede, in eene haven komen, terwijl zij eene andere
bestemming hebben.
BINNENVETJE, o. (-s), een varken dat bij het
slachten meevalt; (fig.) iemand die innerlijk meer
beteekent dan hij uiterlijk schijnt, die bij nadere
kennismaking toont weer waard of knapper to zijn
dan men verwacht had : 't is een binnenvetje.
BINNENWAARD, v. (-en), polder.
B!NNENWAARTS, bw. naar binnen : de voeten
binnenwaarts gekeerd; ...WAARTSCH, bn. eene
binnenwaartsche beweging.
BINNENWATER, o. (-en), rivieren en kanalen
van een land; — polderwater; ...WEG, m. (-en),
minder voorname weg, sand- of kleiweg; (ook)
kortere weg.
BINNENWERKS, bw. (bouwk.) aan de binnenzijde van het work genieten : die kilt is binnenwerks
1 M. tang en breed.

BINNENZAK.
BINNENZAK, m. (-ken), zak aan de binnenzijde
van een kleedingstuk; ...ZEE, v. (...zeeen), groote
bocht van de zee in het land.
BINNENZIJDE, v. (-n), binnenkant
BINOCLE, v. (-a), dubbele zak- of tooneelkijker,
met eene buis voor elk der beide oogen; soort
van lorguet.
BINOMIUM, o. eene tweeledige getallengrootheid
(door -I- of — verbond3n).
q
BINOMISCH, bn. (wisk.) uit twee deelen bestaande.
BINST, voorz. (Zuidn.) binnen, in : binst de
week i'erschenen.
1. BINT, o. kleine dunne planters van de zaailing
(hennep) die niet met de hand kunnen geschild
worden.
2. BINT, o. (-en), touw waarmee de ponderboom
op een voer hooi of korenschooven wordt vastgebonden; — (bouwk.) dwarsbalk.
BINTLAAG, v. (...lagen), laag van balken,
waarop een vloer' rust; — (ook) de laag steenen
waarop de bintlaag rust.
BIOGRAAF, m. (...grafen), levensbeschrijver.
BIOGRAPHIE, v. (...phieen), levensbeschrijving.
BIOGRAPHISCH, bn. biographisch woordenboek,
woordenboek waarin bet leven van voorname
personen beschreven wordt.
BIOLOGEEREN, (biologeerde, heeft gebiologeerd),
tem onder zijn invloed biengen, zoodat hij geen
eigen wil weer heeft, suggereeren, hypnotiseeren;
Lem. elle wilskracht ontnemen.
BIOLOGIE, v. leer des levens, physiologie der
bewerktuigde wezens; — de kunst om den wil
van een ander aan den vijnen to onderwerpen.
BIOLOGISCH, bn. op de biologie betrekking
hebbende.
BIOLOOG, m. (...logen), keener van de leer
des levens, beoefenaar der biologie.
BIOMAGNETISME, o. levensmagnetisme, dierlijk
magnetisnie.
BIOMANTIE, v. bepaling nit zekere kenteekenen,
by . de longenproef, dat leven aanwezig is; — waarzeggerij omtrent den levensduur, nit den polsslag
enz.
BIOMETRIE, v. de wetenschap die uit statistieken
voor levensverzekeringen, enz. den duur van het
leven bepaalt.
BIOSCOOP, v. (...scopen), toestel waarmee men
levende beelden op een scherm projecteert : de
bioscoop is de verbeferde kinematograaf; bioscooptheater : wij gaan vanmiddag near de bioscoop.
BIOSCOPISCH, bn. op de bioscoop betrekking
hebbend : bioscopische opname, film-opname voor
de bioscoop.
BIPLANE, v. (-s), tweedekker, vliegmachine met
twee draagvlakken.
BIQUADRAAT, o. vierde macht eener groothei d .
1. BIS, v. (w. g.) naam der noot welke een halven
toon hooger is dan b.
2. BIS, bw. nog eens, bij herhaling; -- artikel
65bis van de onderwijswet, bijgevoegd artikel.
BISAM, o. een sterk riekend sap dat bij vele
dieren, inz. bij bet bisam- of muskusdier, door
eene klier onder den staartwortel afgescheiden
wordt en gemeenlijk rnuskus wordt geheeten.
BISAMRAT, v. (-ten), spitsmuis (myogale pyrenaica) in Z. Europa inheemsch, -I- 25 c.M. lang
met een slurfachtigen neus en een muskusklier
onder den staart.
BISBILLES, (Fr.) v. my. gehaspel, gekibbel om
niets.
1. BISCUIT, o. (-a), zeker gebak in allerhande
vormen ale kinderspeelgoed verkocht, kaakjes.
2. BISCUIT, o. onversriaasd porselein; — (in
de kalkbranderlj) halfgare stukken kalk welke
voor gebluschte kalk niet deugt; ...OVEN, m. (-s).
BISDOM, o. (-men), gebied van een bisschop,
diocese; — (gew.) bisschoppelijk verblijf: ik moet
vandaag naar het bisdom gaan.
BISETTE, v. smalle, geringe garen kant, boeren-

kant.

BISMUT, o. een roodachtig wit, zeer bros en
Licht oplosbaar metaal, ook spiegeltin geheeten.
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1. BISSCHOP, m. (-pen), (R.-K.) priester van
den hoogsten rang,
2. BISSCHOP, v. zeker extract nit verschillende
specertjen, inz. onrijpe pomerans-schillen; — de
drank. uit warmen rooden wain, sulker en bisschop
bereid.
BISSCHOPPELIJK, bn. behoorende tot, afkomstig van den bisschop : bisschoppeldke waardigheid;
de bisschoppelijke stad.
BISSCHOPSAMBT, o.; ...HOED, m. (-en), den
bisschopshoed verkrijgen, bisschop worden; ...KEUZE, v. (-n).
BISSCHOPSKRUID, o..steeneppe.
BISSCHOPSKRUIS, o. kruis dat de bisschop aan
eene keten op zijne borst draagt; ...MIJTER, m.
(-s), hoofddeksel voor een bisschop, met twee
afhangende slippen; ...MUTS, v. (-en), (ook) eene
olijfslak, eene zeeslak bij de Philippijnsche eilanden;
...RING, m. (-en), de met een edelsteen versierde
vingerring des bisschops, ten teeken van zijn
huwelijk met de Berk; ...STAF, in. (...staven),
Lange staf, van boven omgebogen; ...STAD, v.
(...steden), stad waar een bisschop resideert;
...STOEL, m. (-en); ...WIJDING, v.
BISSE, v. zie BISSINGE.
BISSECTRICE, v. (-n), (meetk.) lijn die een
hoek middendoor dealt.
BISSEEREN, (bisseerde, heeft gebisseerd), Ms
roepen; laton herhalen (een muziek- of zangstuk enz.).
BISSINGE, v. (gew.) de Ommer bissinge, jaarmarkt to Ommen.
BISTER, o. roetbruin.
BISTOURI, v. (beelm.) een operatiemes dat als
een knipmes dicbtslaat.
BIT, o. (-ten), gebit; — ijzeren mondstuk dat
men een paard of ander trek- of lastdier tusschen
het gebit legt, en waaraan de teugels bevestigd
zijn; — vooreinde van het schip, ook snit of snede
genoemd.
BITS, bn. bw. (-er, -t), BITSIG, bn. bw. (-or, -st),
scherp, onvriendelijk, spijtig; vinnig. BITSHEID,
v. (...heden). BITSIGHEID, v.
1. BITTER, bn. bw. (-der, -st), zekere smaakgewaarwording, moats b y. kinine geeft; — zoo
bitter als gal, in hooge mate bitter; (spr. ) bitter in den
mond, m mkt het hart gezond; — (fig.) onaangenaam,
grievend : eene bittere droefheid; het ziet er bitter
met hem uit, ellendig; — scherp, splitig : een bittere
loon; — iemand het leven zuur en bitter maken, onaangenaam, verdrietig.
2. BITTER, o. aromatisch kruidensap; — jenever
g'eraeng d met dit aromatisch kruidensap. Bittertje,
o. (-s), een glaasje bitter : zijn bittertle drinken.
BITTERAARDE, v. magnesia.
BITTERACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins bitter.
BITTERAPPEL, m. (-8), kolokwint.
BITTERBLAD, o. een der volksnamen van het
ridderblad, eene soort van zuring, eigen aan weien grasland; ...BLOEM, v. gew. benaming voor
de smalbladir boterbloem, ook egeigtas en kleine
egelkolen genoemd.
BITTEREN, (bitterde, heeft gebitterd), bitter tjes drinken : zij hebben swear gebitterd, veel bitter tjes gedronken.
BITTERKRUID, o. een plantengeslacht (picris)
tot de samengesteldbloemigen behoorende.
BITTERLOOF, o. (Zuidn.) loof van suikerij.
wortels.
BITTERPEE, v. (-en), (Zuidn.) suikerIj; (ook)
suikerij wortel.
BITTERTAFEL, v. (-s), tafel in een kofflehuis,
societeit, waaraan men zit to bitteren en allerlei
dingen (gemeenz.) bepraat.
BITTERTJE, o. (-s), eene zekere hoeveelheid
jenever met bitter : zijn bittertje drinken.
BITTERTONG, v. eene plantensoort van het
geslacht duizendknoop, ook waterpeper geheeten.
BITTERVOORN, m. (-s), kleine sierlijke zoetwatervisch (rhodeus amarus), die zijne eieren legt
in de kieuwkamers van den mossel.
BITTERWATER, o. (-en), zekere m inerale wateren,
zwavelzuur natron en zwavelzare magnesia bevattende.

BITTERZOET.
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BITTERZOET, o. zekere klimplant met hart yorraige bladeren, paarse bloemen en roode bessen,
(solanum dulcamara), ook elfrank en hoe-langer-hoeliever geheeten.
BITUMEN, o. koolwaterstofverbindingen, bijna
uitsluitend van organischen oorsprong; zij zijn
gasvormig (aardgassen), vloeibaar (aardoliön) of
vast (aardwas, aardhars en asphalt).
BITUMINEUS, bn. harsachtig (van hout), aardpekachtig; — bitumineuze gesteenten, gesteenten of
leemlagen Welke petroleum bevatten.
BIVAK, o. (-ken), (ook BIVOUAK), legerplaats
onder den blooten hemel, verblijf der soldaten in
het open veld; de soldaten zelf; (bij uitbr.) ergens
zijn bivak opslaan, er eenigen tijd vertoeven;
—VUUR, o. (...vuren), vuur waarom de soldaten
in eon bivak gelegerd zijn.
BIVAKKEEREN, (bivakkeerde, heeft gebivakkeerd), (ook BIVOUAKEEREN), nachtwacht houden, den nacht onder de wapens in de open lucht
doorbrengen, legeren zondir tenten; ergens bivakkeeren, eenigen tijd vertoeven.
BIZAR bn., bw. grillig, wonderlijk, vreemd,
niet eenvoudig en natuurlijk.
BIZARRERIE, v. (-a), wonderlijkheid; vreemd,
zonderling gedrag.
BIZON, m. (-s), de guropeesche bison (bonassus
bison) is eene reusachtige rundersoort, nu vrijwel
uitgestorven; hij komt nog voor in de bosschen van
Lithauen; de Amerikaansche bison (bos americanus)
is de bultos, of buffel der Noord-Amerikanen.
BLAADJE, o. (-s, bladertjes), klein blad (in ale
beteek.); de afzonderlijke bladen van een samengesteld blad; — (fig.1 bij iem. in eon goed blaadje
staan, bij iem. in gunst, goed aangeschreven staan.
BLAAG, m. en v. (blagen), (gew.) kind; stout,
astig kind; snotneus, kwajongen.
BLAAI, m. (Zuidn.) ophef, drukte; (spr.)
met den blaai wint men den gaai, door poehen,
reek= komt men er.
BLAAK, m. (gew.) rook, waim, inz. van houtof tortvuur dat niet goed brandt.
BLAAM, v. afkeuring, berisping; ongunstige
mooning : altijd sal die blaam op hem kleven; eene
blaam op iem. leggen, werpen, iem. eene blaam aanwrijven, iemand belasteren.
1. BLAAR, v. (blaren), bl.'s, kol, witte plek aan
het voorhoofd van sommige dieren; (ook) dier, koe
met eene blaar of tiles. Bla2rtje, o. (-s).
2. BLAAR, v. (blaren), (samentrekking van
BLADER), blaasachgge opzwelling der opperhuid,
waaronder zich bloedwei verzamelt. Blaartje, o. (-8).
3. BLAAR, v. ziekte van het vee, bestaande
in opzwelling van de huid, soma over het geheele
liohaam.
4 BLAAR, v. (blaren), (Zuidn.y lichtzinnige
yrouw , malloot; (ook) al to druk mcisje.
BLAAS, v. (blazon), een vliezig, rekbaar vat in
dierlijke lichamen, in het bijz. de pisblaas; hij
heeft kou op de blaas; steen in de blaas hebben,
het graveel; — eene blaas met ijs op het hoofd, eene
varkensblaas; — eene blaas op ingemaakte augurken,
een stuk varkensblaas; — in ptaats van blaas ne,emt
men tegenwoordig getahperchapapier; — hij loopt weg
voor eene blaas met boonen, hij is gauw bang; —
waterbel; zeepbel; luchtbel; zie ZWEMBLAAS.
Blaasje, o. (-a).
BLAASBALG, (in de volkstaal BLAASBALK),
m. (-en), werktuig tot het samenpersen en uitblazen
van lucht, inz. om vuur beter to doen branden.
BLAASINSTRUMENT, o. (-en), muziekinstrument waarop de tonen worden voortgebracht door
erin to blazon.
BLAASKAAK, m. (...kaken), snoever, opsnijder,
pother.
BLAASKRUID, o. eene waterplant die voornamelijk in veenslobten voorkomt (utricularia); zij
is van talrijke blaasjes voorzien, die haar drijvende
!louden.
BLAASPIJP, v. (-en), ijzeren pijp om het vnur
aan to blazon; ook bij scheikundige proeven gebruikt om in de viam to blazon; erwtenblazer;
zeker werktuig der glasblazers; ...POOTEN, my.

BLADPARASIET.
zeker insect dat schade aan de biaden van de
tabaksplant veroorzaakt.
BLAASROER, o. (-en), buis waardoor wilds
volken giftige pijltjes weten to blazon die ale eon
geweer op grooten afstand (wel 100 M.) treffen.
1. BLAD, o. (-eren, -ers, -en, of blaren), (plantk.)
min of meer schijfvormige organen aan takken en
stongels van planten, dienende om vocht uit to
wasemen en koolzuur uit de lucht op to nemen,
onderscheiden naar de pcaatA in: world- en stengel-,
steam- en schut-, kelk- en kroon-, meet- en vruchtbladeren, enz., naar den corns in : ronde, langwerpige,
ovals, driehoekige, ruitvorrnige bladeren, hart-, spatel-,
dread-, naald-, borstel-, priemvormige bladeren, enz.,
'attar den rand: gaafrandige, ge,zaagde, ingesneden,
geka'telde, getande bladeren, ens.; — enkelvoudige
en samengestelde bladeren, met Oen° of meer bladschijven; de bladeren van kool, salade, enz.;
hij is omgedraaid, veranderd als een Nod op
—(spr.)
een boom, hij is ge tieel van zienswijze, van gedrag
veranderd; (spr.) geen bled voor den mond nemen,
rondborstig openhartig spreken. Blaadje, o. (-s
en Bladertjes), zie aldaar.
2. BLAD, o. (-en), benaming van ondersoheidene
platte voorwerpen, of deelen ervan het b/ad van
gene bijl, eene tans. een riem, gene zaag; bled van
een anker, platte driehoekige uiteineen der armen,
ook vaak hand genoernd; blad van eene scht 081,
vleugel; — het bled van een sleutel, de baard;
de kruin; — de biaden van
—hetbladvnomr,
eerie schaar, de wangen;
stuk papier van onbepaalde grootte een
beschreven, eon bedrukt blad; een bled muziek; —
van het bled zingen (spelen), op het eerste gezicht
zingen, zonder zich voorberoid to hebben; — twee
bladztjden in eon boek : de bladen van dit boek gaan
los; — vel een boek van 100 bladen; eon op
geregelde tijden verschijnend geschrift waarin het
meows van den dag wordt meegedeeld en besproken
of onderwerpen op eon of ander wetenschappelijk
of industrieel gebied betrekking hebbenae, worden
behandeld : dag-, week . , maandblad. Blaadje, o. (-a)
lie aldaar.
BLADAARDE, v. humus, aarde van vergane
bladeren en andere plantendeelen.
BLADDEREN, (bladderde, is gebladderd), bladders of blazon vormen : die verf is leelijk gebladderd.
BLADERDOS, m. (dicht.) 't wood tin zijn rilken
bladgrdos, heed van bladeren.
BLADEREN, (blaclerde, heeft gebladeld), de
bladen van een book vluchtig omslaan; (fig.) in
sin boek bladeren, eon boek vlug doorlezen of doorzien;
goed bladeren, luchtig gebakken zijn.
BLADGOUD, o. goud in bladen.
BLADGROEN, o. de groans kleurstof der bladeren.
BLADGROENTE, v. (-n), kool, salade, enz.
BLADHOEK, m. (-en), bladoksel; o.
loofdragend hout, hout van loofdragende boomen;
takken die geen vruchten, alleen bladeren geven,
in tegenst. met vruchtenhout.
BLADIJZER, o. ijzer in bladen, geslagen ijzer,
plaatijzer.
BLADKEVER, m. (-s), (nat. hist.) familie van
kevers (chrysomelinae), met moor dan 10000 soorten,
waartoe de meikever en de junikever behooren.
BLADKLEURSTOFFEN, v. my. de in de bladen
ynorkornende klenrstoffen bladoeel, bladaroen en
biadrood; ...KNOP, m. (-pen), knop waarin alleen
een blad besloten is.
BLADLUIS, v. (...luizen), klein dunpootig halfvleugelig insect (aphis) (schadeltjk voor de boomen).
BLADMOES, o. het weefsel der bladeren tussehen
de nerven en aderen; ...MOSSEN, o. m y . eene
familie van mossen met bebladerde stengeltjes.
BLADNERF, v. (...ven); ...NERVATUUR, v.
BLADNEUS, m. (...neuzen), eene soort van
bloedzuigende vleermuis (istiophora) met vliezige
uitwassen aan den neus.
BLADPARASIET, v. (-en), parasietplant, op en
van de bladeren van andere planten levende;
...PLANT, v. (-en), plant uit bijna niets dan
bladeren bestaande, zooals de klaver; plant wier
bladeren door grootte of kleurenpracht uitmunten.

BLADRIET.
BLADRIET, o. riet dat grOen gesneden en met
bladeren en al hij rijswerken gebruikt wordt.
BLADROLLER, m. (-s), soort van nachtvlinders,
wier rupsen de bladeren oprollen, R aarvan zij leven
en waarin zij zich verpoppen.
BLADVULLING, v. (-en), wat dient om eene
slechts ten deele bedrukte bladzijde te vullen (eene
anekdote, een versje, eerie of meer spreaken, een
klein artikel enz.).
BLADWESP, v. (-en), (nat. hist.) zaagwesp, eene
wespenfamilie wier eitjes onder de opperhuid der
bladen gelegd worden.
BLADWIJZER, m. (-s), inhoudsopgave van een
boek; (ook) stuk papier of zoo iets dat men in een
boek legt om te weten, waar men gebleven is.
BLADZIJDE, v. (-n), pagina; ...ZILVER, o. zilver
in bladen; ...ZWAM, v.; ...ZWAMSOORTEN,
v. my.
BLAFFEN, (blafte, heeft geblaft), geluld geven,
bassen (van honden); (spr.) blaffende honden bijten
niet, zie BIJTEN; (fig .) tegen de moan blaffen, het on mogelijke hij Waft van den honger, heeft een
geweldigen honger; — zeer hard hoesten bij
verkoudheid; snoeven. BLAFFER, m. (-s). BLAFSTER, v. (-s).
BLAFFER, BLAFFERD, rr. (-s), register : blaffer op de Ned. Staatswetten;
klapper, kantoorkladboek, (oudt.) lijst van renters, tienden enz.
die een heer of een klooster te vorderen had; —
automatisch werkend sluisje.
BLAFFETUUR, v. (...turen), (gew.) vensterluik, vensterblind.
BLAGUEUR, ook BLAGEUR m. (-s), snoever,
zwetser, opsnijder.
BLAKEN, (blaakte, heeft geblaakt), branden,
gloeien : de zon blaakt; de vlammen blaken; de oorlog blaakt het land; branden en blaken is het sieraad
van den oorlog; — damp, walm verspreiden : de
lamp blaakt;
(zeew.) een schip blaken, de verf,
de teer eraf zengen;
blaken van toorn, rood zien
van kwaadheid; blaken van liefde, in liefde ontgloeid zijn; — in blakenden welstand, in volkomen
gezondheid; in blakende gunst staan, zeer hooge
gunst.
BLAKER, m. (-s), eene soort van lagen kandelaar, met breeders, platten voet, en soms van een
our, staart a handvat voorzien. Blakertje, o..(-s).
BLAKEREN, (blakerde, heeft geblakard), sengen, de oppervlakte branden; de buitenzijde van
het huis was geblakerd; hoenders blakeren, zengen;
— de zon blakert de velden, sehijnt daarop fel.
BLAKSTIL, bn. (zeew.) zonder wind, bladstil.
BLAMEEREN, (blameerde, heeft geblameerd),
laken, berispen, in het openbaar vermanen; ten
onrechte beschuldigen, in kwaden roep brengen,
belasteren; een blaam op iemand werpen.
BLANCHE, bn. (Fr.) carte blanche geven, onbepaalde volmacht geven.
BLANCHISSEUSE, v. (-8), waschvronw in 't fijn.
BLANCHISSERIE, v. wasch- en strijkinrichting.
BLANC - MANGER, o. (oudt.) saus van amandelen, suiker en bouillon van kippenvleesch; (thans)
crème en gelei, bereid met gestampte amandelen,
room, suiker en citroenolie.
BLANCO, bn. en bw. oningevuld, opengelaten.
BLANDA, m. (-'s), (Ind.) witte man; Hollander.
1. BLANK, bn. (-er, -st), wit glanzend : '1 blanks
priesterkleed; blanks duin; de blanke baren; 't
koperwerk blank schuren; eene blanke huid; het
blanks ras, Kaukasisehe; onbedekt : eene blanks
sabel, die uit de scheede is; — blanks wapenen.
bajonetten. lansen. zwaarden. sabelR en Glens.
2. BLANK, m. (•en), (oudt.) munt ter waarde
van zes duiten (314 cent); (Zuidn.) van stuivers
blanken maken, slechte zaken doen.
BLANKE,
en v. (-n), persoon tot het blanke
ras behoorende.
BLANKETSEL, o. (-s), poeder of kleursel om, het
aangezicht blank te maken.
BLANKETTEN (ZICH), (blankette (zich), heeft
(zich) geblanket), met bianketsel inwrijven (in..
het aangezicht); (ook fig.) een glimp geven, zich
huichelachtig voordoen.
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BLANK - OFFICIER, m. (-en), (vroeger in Suriname) blanks opzichter over negerslaven; (Ind.)
(verouderend) opzichter van eene plantage.
BLANKWERK, o. timmerwerk dat sheen geolied,
gebeitst of gevernist, niet geverfd wordt.
1. BLAREN, (blaarde, heeft geblaard), (inz. van
runderen) blaten, loeien, bulken, schreeuwen,
balken.
BLASE, bn. door te veel genieten verstompt,
ongevoelig voor verder genot: blase van isle zijn,
er meer dan genoeg van hebben
BLASPHEMEEREN, (blasphemeerde, heeft geblasphemeerd), lasterlijk van God spreken.
BLASPHEMIE, v. godslastering.
BLATEN, (blaakte, heeft geblaat), schreeuwen
(van schapen en geiten).
'
BLATJANG, v. (Z. A.) dikke saus bij vleeschspijzen.
1. BLAUW, bn. (-er, -st), zekere kleur, (de kleur der
trouw) : blauw verven; blauwe boon, looden kogel;
— (fig.) een blauwe scheen oploOpen, een blauwtje
loopen, een vergeefsch aanzoek bij een meisje
doen;
hij is er een blauwen Maandag geweest,
zeer kort;
onder den blauwen hemel slapen, in
de open lucht, onder. den blooten hemel.
2. BLAUW, o. blauwe kleur : het blauw des hemels; — (Ind.) een blauwe, kleurling, Sinjo.
BLAUWBAARD, m. een boos en hardvochtig
mensch (tegenover ronwen); hij is een blauwbaard
voor zijne vrouw, behandelt hear niet met zaohtheid.
BLAUWBEKKEN, (blauwbekte, heeft geblauwbekt), blauw zien van de koude; in de kou staan
wachten : ik eta hier al een uur te blauwbekken.
BLAUWBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...zien),
blauwe boschbezie (vaccintum myrtillus).
BLAUWBLAUW, alleen in de uitdrukking :
lets maar blauwblauw laten, laten zooals het is, er
niet meer over spreken, doen alsof er nets gebeurd is.
BLAUWBOEK, o. (-en), ...BOEKJE, o. (-s),
boekje met blauwen omslag, schotschrift; (ook)
brochure; — van regeeringswege uitgegeven rapport, verantwoording over eene belangnijke zaak
(in Engeland).
BLAUWBOKJE, o. (-s), soort van antilope in
Z. Afrika (neopagus coeruleus).
BLAUWBORSTJE of ...KEELTJE, o. (-s),
zeker vogeltje (cyanecula), tot het geslacht der
nachtegaalzangers behoorende; het lichaam, is
olijfbruin, de keel metaalachtig azuurblauw.
1. BLAUWEN, (blauwde, heeft geblauwd), blauw
maken, (de kalk, het linnengoed).
2. BLAUWEN, (blauwde, is geblauwd), blauw
worden of zijn : de lucht begint te blauwen; — opdoemen : de duinen blauwen reeds, wij naderen de
kust.
BLAUWGRAS, o. eene op lage vochtige veenachtige weide voorkomende grassoort.
BLAUWHOUT, o. campeehe- Indisch hout.
BLAUVVKIEL, m. (-en), workman wet blauwen
kiel; ...KLEURIG, bn.; ...KOKEN, o. het blauwkoken van een nieuwen ijzeren pot, wat er in gekookt
wordt, ziet min of moor blauw.
BLAUWKOP, m. (-pen), gew. benaming voor
den oink en de blauwkopmees.
BLAUWKOUS, v. (-en), spotnaam voor eene
vrouw die voor geleerd wil doorgaan en eene zekere
minachting voor huishoudelijke zaken toont.
BLAUWMEES, v. (...meezen), gew. naam voor
de pimpelmees of blauwkopmees (pares coeruJew).
BLAUWSEL, o. eene soort van blauw poeder,
ook in den vorm, van kogeltjes, waarmede men
linnengoed en witkalk hlauwt, opdat dit met geel
worde;---(ook) blauwe kleurstof, ook small geheeten.
BLAUWSLAK, v. (-ken), eene slak in de Middellandsche zee die ale ze verontrust wordt, een purperkleurig sap afscheidt om het water troebel to
maken.
BLAUWSPECHT, m. (-en), gew. naam voor den
boomklever (silks caesia), een kleinen klimvogel.
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BLAUWSTEEN, m. azuursteen; —, o. (als stofn.);
ook fijngewreven azuursteen om koper enz. blinkend te poetsen.
BLAUWTJE, o. (-s), een blauwtje Loopert. Zie
BLAUW.
BLAUWZIEKTE, v., ...ZUCHT, v. ziekte waarbij de lijder eene donkerblauwachtige kleur bekomt,
vooral aan de lippen, in de mondholte en aan de
vingertoppen, cyanose.
BLAUWZIJDEN, stoff. bn. van blauwe zijde :
eene blauwzijden japon.
BLAUWZUUR, o. (scheik.) Pruisisch-zuur, cyaanwaterstofzu'ur (buitengewoon vergiftig).
BLAZEN, (blies, heeft geblazen), met meer kracht
dan gewoonlijk door de lippen uitademen ; op de
trompet, de fluit blazen; door zijn ze die 't Wilhelmus
blazen, daar zijn onze wakkere strijders, waarop wij
rekenen kunnen; — (oorl.) den aftocht blazen, op een
trompet het teeken tot den aftocht blazen; (ook fig.)
heengaan; — met kracht waaien : de wind blies
hevig, blaast mij in het gezicht; — heete spijzen of
dranken door blazen afkoelen; (spr.) beter hard
geblazen dan den mond gebrand, voorzichtigheid
kan noon schaden; — ftesschen blazen; bellen blazen.
BLAZER, tr. (-s), die blaast; die een blaasinstruwent bespeelt ; — klein vaartuig o. a. door de
Texelsche visschers gebruikt.
BLAZOEN, o. (-en), veldteeken; banier; adellijk
schild; (fig.) wapen-, schildkunde.
1. BLEEK, bn. bw. (-er, -st), witachtig : een
bleek gelaat; bleek van schrik; hij is zoo bleek als de
deed; — mat, fiauw : eene bleeke kleur; bleeke inkt;
1 bleeke maanlicht.
2. BLEEK, v, (-en), het bleeken van linnengoed :
droge, natte bleek; — het goed is in de bleek, ligt to
bleeken; — het linnengoed dat te bleeken ligt;
de bleek inhaler; de bleek is gestolen; — bieekveld,
grasveld waarop men linnengoed laat bleeken.
BLEEKEN, (bleekte, heeft en is gebleekt), (linnen) het op eene bleek uitspreiden, ten einde het
wit to doen worden : linnen bleeken; — bij wien
bleekt gij I bij wien zijt gij gewoon uwe wasch to
laten bleeken 'I; — dat linnen bleekt good, wordt
goed wit.
BLEEKER, m. (-s), iem. die bleekt; eigenaar van
eene bleek; iem. die voor anderen het linnengoed
wascht en laat bleeken. BLEEKSTER, v. (-s).
BLEEKERD, m. bleekroode wijn, inz. gezegd
van Rijn-, Ahr- en Moezelwijn; bleekerd uit Languedoc, ook donkerroode bleekerd gonoemd.
BLEEKERIJ, v. (-en), inrichting tot het bleeken
van goed; het bleeken.
BLEEKGELD, o., ...LOON, o. (-en), wat voor
het bleeken van waschgoed betaald wordt.
BLEEKGOED, o. goed dat gebleekt wordt of
moot worden.
BLEEKKALI, v. chloorkalium vermengd met
kalium hypochloride en kali; ...KALK, v. kalkhydraat met chloorgas vermengd; ...KAMER, v. (-s),
afdeeling eener fabriek, waarin stoffen gebleekt
worden.
BLEEKNEUS, m. en v. (...neuzen), iem,. die
bleek om den neus is, er zwak uitziet; ook scheldnaam; ...NEUZIG, bn. een bleekneuzig kind.
BLEEKVELD, o. (-en), veld, perk waarop men
good to bleeken legt:
BLEEKVOS, In. (-sen), licht voskleurig, geelachtig paard, ook zweetvos genaamd.
BLEEKWATER, o. chloor met kalk, potasch of
soda vermengd en in water opgelost.
BLEEKZIEKTE, ...ZUCHT, v. armoede van het
blood aan roods bloedlichaampjes, waardoor de
huid eene wasbleeke tint krijgt (chlorosis en anaemie).
BLEEKZOUT, o. bleekkali, kalk en natron.
BLEES, v. (blezen), bast van graankorrels; kaf
van graan; — pluim van het riot; — topeind van een
tak rijshout.
1. BLEI, v. (-en), zekere zoetwatervisch, witvisch
tot het geslacht der brasems behoorende.
2. BLEI, v. blets.
BLEIN, v. (-en), (Zuidn.) blaar; draaiziekte der
schapen; — (spr.) met de drone bleinen liggen, geen
geld moor hebben. Bleintje, o. (-s).
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BLENDE, v. (min.) zwavelverbindingen van
sink, kwikzilver, mangaan.
BLEREN, (bleerde, heeft gebleerd), blaten (van
schapen, geiten, kalveren); — schreeuwen (van
kinderen en groote menschen).
1. BLES, v. (-sen), witte plek op het voorhoofd
van donkerharige paardcn, grooter dan een kol;
mindergewoon gezegd van koeien, blaar; — kale
plek voor aan het hoofd van menschen; — ontechorste plek op een boom; — m. (-son), een paard
(ook wel een ander dier) met eene bles : hij rijdt
met vier schoone blessen; een rwarte, een bruin
bLes.
2. BLES, bn. (gew.) kaal, haarloos; (fig.) iemand
bles maken, hem al zijn geld afwinnen.
BLESBOK, m. (-ken), (Z. A.) eene soort van
antilope (damales albipons).
BLESSEEREN, (blesseerde, heeft geblesseerd),
kwetsan, wooden.
BLESSURE, BLESSUUR, v. (blessuren), wonde,
kwetsuur.
BLETEN, (bleekte, heeft gebleet), (Zuidn.) blaten;
(inz van kinderen, ook) schreien, huilen.
BLETS, v. (bij de Wadden) het bovenste dunne
waterige laagje der slibgronden die bij ebbe droogvallen, ook blei geheeten.
BLEU, bn. bloode, verlegen tegenover andere
menschen : wat is dat kind nog bleu. BLEUHEID, v.
BLEEK. v. (-en), blei; (ook) sprot.
BLIJ, BLIJDE, bn. en bw. (blijder, blijdst),
vroolijk, opgewekt : die blilde kinderen; — verheugd,
in aangename stemming : ze waren blij te moede;
we waren blij over het 'slagen onzer pogingen; hij is
blij met zijn Untie; — de Blijde Boodschap, het Evangelie; — de Blijde Inkomst, inhuldigingsfeest der
oude graven, (ook) staatsstuk, privilegie door den
vorst bij die gelegenheid uitgevaardigd; (zelfst.
gebruikt) verblijd u met de blijden.
BLIJDE, BLIJE, v. (-n), werpgeschut in de
Oudheid en Middeleeuwen gebruikt, ballista.
BLIJD S CHAP, BLIJSCHAP, v. vroolijkheid,
aangename stemming.
BLIJGEESTIG, bn. (-er, -st), opgeruimd, vroolijk
van geest. BLIJGEESTIGHEID, v. opgewekte
vroolijkheid.
BLIJHEID, v. blijdschap; — vrijheid, blijheid,
vrijheid gaat boven alles.
1. BLIJK, bn. (gew.) blijk en bloot, duidelijk
.
zichtbaar.
2. BLIJK, o. (-en), bewijs, kenteeken : de blijken
zijn daar, de bewijzen zijn geleverd; — een blijk
van vertrouwen; — de jubilaris ontving vele blijken
van belangstelling; — hij gaf blijk, een gezond oordeel
te bezitten, hij bewees dat.
BLIJKBAAR, bn. bw. (-der, -st), wat blijkt zoo
to zijn, wat men duidelijk inziet, erkent.
BLIJKEN, (het bleek, is gebleken), het blijkt, het
is bewezen, men kan het zien, het komt aan den
dag ;• — (koppelwerkw.) hij blijkt eerlijk, ook
hij blijkt eerlijk te zijn.
BLIJKENS, voorz. zooals blijkt ult.
BLIJMARE, v. (-n), verblijdende tijding, blilde
.
boodschap.
BLIJMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), opgeruimd van
geest, opgewekt, niet neerslachtig.
BLIJSPEL, o. (...speten), tooneelstuk waarin de
'taken van den vroolijken (ook lachwekkenden)
kant voorgesteld worden.
BLIJVEN, (bleef, is gebleven), zekeren toestand
behouden, niet van plaats, tijd enz. veranderen ; —
achterwege blijven, niet geschieden, niet komen: —
gezond blijven, niet ziek worden; — sterven, sneuvelen:
hij is op zee gebleven; op het slagveld blijven; —
op de plaats dood blijven, plotseling sterven; —
stranden, verkaan : dat schip is op den Banjaard
gebleven.
BLIJVEND, bn. duurzaam, voortdurend.
1. BLIK, o. vertind dun plaatijzer; bladmetaa I
koperblik, platinablik; —, o. (-ken), plat werktuig,
huisgereedschap om stof of vuilnis weg to dragon :
een koperen blik; — een blilc groenten, eene blikken
doos of bus met gedroogde of verduurzaamde
groenten.
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2. BLIK, in. (-ken), oogopslag, het richten van
't oog op lets : een blik op iem. woven.
BLIKGROENTE, v. (-n), verduurzaamde groente
in blikken.
BLIKHOUT, o. op stam geschild hout; ...HUIS,
o. (...huizen), (Z. A.) van galvanisch ijzer vervaardigd huis.
1. BLIKKEN, bn. van blik gemaakt.
2. BLIKKEN, (blikte, heeft geblikt), de oogen
slaan op; — met de oogen blikken, blikoogen, de
oogen onwillekeurig gedurig bewegen, dreigend
kijken; zonder blikken of blozen, zondcr verlegenheid, verwarring te toonen; (ook) zonder
wroeging.
3. BLIKKEN, (blikte, heeft gebtikt), het wit
(blik) der boomen ontblooten, de schors afscheuren,
villen
BLIKKEREN, (blikkerde, heeft geblikkerd), flikkeren, glinsteren. BLIKKERING, v.
BLIKOOGEN, (blikoogde, heeft geblikoogd), het
oogwit laten zien.
BLIKSCHAAR, v. (...scharen), Schaar om blik
to snijden; handschaar.
BLIKSEM, m. (-s), electrische vonk die bij eeu
onweder van de eene wolk naar de andere of naar
de aarde overspringt; het vuur des hemels.
BLIKSEMAFLEIDER, m. (-s), toestel om den
bliksem of to leiden en onschadelijk to waken;
(fig.) tem. of lets die (dat) de booze bui van tem.
afleiden kan : hij dient als bliksemajleider.
BLIKSEMEN, (het bliksemde, het heeft gebliksemd ), onweeren, bliksems vormen.
BLIKSEMFLITS, m. (-en), bliksemstraal.
BLIKSEMS, (tusschenw.) een vloekwoord ; (ale
bijw.) 't gnat bliksems goed.
BLIKSEMSCH, bn. (plat) verduiveld : bliksemsche
jongens I
BLIKSEMSCHICHT, m. (-en); ...SLAG, m. (-en),
hot treffen of getroffen worden door den bliksem;
slag na den bliksem; — (plat) booswicht, schavuit;
...SNEL, bn. zoo snel als de bliksem, zeer snei;
...STRAAL, m. (...straien), bliksem. •, (fig.) hare
oogen schoten bliksemstralen van woede.
BLIKSEMTREIN, m. (-en), trein met buitengewone snelheid, die bij tusschenstations niet stopt.
BLIKSLAGER, m. (-s), werker in bilk : blik- en
koperstager. BLIKSLAGERIJ, v. (-en).
BLIKVUUR, o. (...vuren), (zeew.) houten koker,
gevuld met eene sterk lichtende sas die gewoonlijk
door middel van een slaghoedje ontstoken wordt,
d,an eenige minuten brandt en dient om seinen
to geven; —STANG, v. (-en), (zeew.).
BLIMBING, (Ind.) eene zure vrucht (averrhoa
hilimbi); de zoete blimbing is de A. carambola.
1. BLIND, bn. bw. (-er, -st), niet kunnende zien :
blind geboren;
ziende of un:llens blind zijn, iets
wat duidelijk zichtbaar is, niet zien; (ook) met
opzet iets niet willen zien;
zich blind kijken,
(wren (op), zijne oogen door scherp zien benadeelen;
(ook fig.) op eene zaak to veel letters, zoodat men
daardoor alle andere uit het oog verliest;
ik
was blind voor zijne gebreken, die zag ik niet;
touw, onderdanig, onbegrensd: een blind geloof; een
blind vertrouwen. in iem. hebben; eene blinds gehoorzaamheid; — de liejde is blind, ziet geene gebreken; —
het blinds geluk, de fortuin; —
onzichtbaar blinds vernageling ; blinde passacier.
2. BLIND, o. (-en), (of (gew.) BLINDE, v. (-II)),
vensterinik; kop schepen) los luik, aan den buitenkant tegen het kajuitsraam pezet, ale men met
hooggaande zee voor den wind zeilt.
BLINDDOEK, m. doek dien men iem, voor de
oogen hindt; een lap of stuk zeil dat eene koe voor
den kop gebonden wordt om hear het nit do weide
loopen to beletten; — (fig.) iem. een blinddoek voor
de oogen binden, hem misleiden.
BLINDDOEKEN, (blinddoekte, heeft geblinddoekt), (iem., ook eene koe) een doek voor de
oogen binden; — (fig.) misleiden, een rad voor de
oogen draaien. BLINDDOEKING, v.
BLINDDRUK, m. een in een band geslagen titel
die niet gekleurd of verguld wordt.
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BLINDE, n'. en v. (-n), die blind is; — (spr.)
hij oordeelt ale een blinde over de kleuren, zijn oordeel
is valsch of verkeerd; — in 't land der blinden is
eenoog koning, onder domme menschen wordt blj
die iets meer weet dan de anderen, allicht voor
zeer kundig gehouden.
BLINDEDARM, m. (-en), (ontl.) het deel van
den dikken darm, dat den dunnen darm in zich
opneemt; —ONTSTEKING, v. (-en), (heelk.)
ontsteking van het wormvormig verlengsel van
den blindedarm.
BLINDEEREN, (blindeerde, heeft geblindeerd.),
zich dekken om aan 's vijands gezicht of aan zijn
vuur of aan beide zich to onttrekken.
BLINDEERSTEEN, m. (-en), gladde en zwaar
geperste steen in alle kleuren.
BLINDEKALLE, v. (Zuidn.) blindemannetje.
BLINDEKOE, v. (gew.) zeker kiuderspel blindemannetje.
BLINDELINGS, bw. zonder to zien : ik zal het
blindelings zeggen, raden; onbezonnen, zonder
overleg blindelings te werk gaan.
BLINDEMAN,
(-5, -nen), blinde; oud en blind
man.
BLINDEMANNETJE, —SSPEL, o, zeker kinderspel, waarbij een geblinddoekte een ander vangen
en diens naam zeggen moet.
BLINDEN, (blindde, heeft geblind), blind makers
trinken blinden; verblinden; blinddoeken.
BLINDENGESTICHT, o. (-en); ...-INSTITUUT,
o. (...tutee); ...-ONDERWIJS, o.; ...SCHOOL, v.
(...scholen), school voor blinden; ...SCHRIFT, o.
opgedrukt, ingedrukt schrift voor blinden, Brailleschrift.
BLINDGEBORENE, in. en v. (-n), die reeds bij
de geboorte het gezichtsvermogen mists.
BLINDHEID, v. het blind zijn.
BLINDHOUT, o. (ineub.) hout waarop oplegbladen van eene fijnere houtsoort worden bevestigd.
BLINDMOL, m. (-len), eene soort van molmuis
(epalax typhlus).
BLINDSLANG, v. (-en), eene slang die den overgang vormt tusschen de eigenlijke slangen en de
hagedissen, ook glasslang geheeten; de kleverige
blindslang (van Colon); hazelworm.
BLINDWERK, o. blindeering.
BLINDWORM, m. (-en), op wormen gelijkende
tweeslachtige dieren, zonder staart of pooten; hun
oogen en ooren zijn geheel onder de huid verborgen;
hazelworm.
BLINDZEIL, o. (-en), (zeew.) boegsprietzeil.
1. BLINK, o. (zeew.) open plek aan den bewoikten
hemel; lichtschijn door eene ijsbank aan den horizon veroorzaakt, ijsblink; — wit, onbegroeid duin,
blinkerd.
2. BLINK, m. (Zuidn.) schoensmeer.
3. BLINK, Tr. (gew.) bests kermis, kermisdag
waarop de buitenlui gewoonlijk komen.
BLINKEN, (blonk, heeft geblonken), glans van
zich geven.
BLINKERD, m. (-s), lichte plek aan een bewolkten
hemel: — hooge, kale duintop; (gew.) gebakken
en verglaasde knikker.
BLINKVUUR, o. (...vuren), de draai- of blinkvuren tangs de kust.
BLIZZARD, m. (-s), plotseling opkomende
hevige winterstorm in Canada en NoordwestAmerika, gepaard met zwaren sneeuwval en fella
koude.
BLOC (EN), bw. geheel en al, met alles wat er
bij hoort : en bloc iets overnemen; en bloc verkoopen; —
de ministers namen en bloc hun ontslag, gezamenlijk.
BLOC-NOTES, v. my. soort van aanteekenboekje waarvan de blaadjes nabij den rug geperforeerd zijn en dus gemakkelijk kunnen afgescheurd
worden.
1. BLOED, o. vloeistof in het dierlijk organisms,
waaruit al de organen gedurende het leven hunne
voedende bestanddeelen putten en daardoor ook
al die stoffen worden opgenomen welke, ale producten der stofwisseling in de weefsels, uit het
organisms moeten verwljderd worden; inz. die
roods vloeistof bij menschen en de hoogere dieren;
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aderlijk, slagaderlijk bloed; waterachtig, galachtig,
nail, bedorven bloed; wit bloed der lagere diersoorten;
—de
opstand werd in bloed gesmoord, gedempt door
den dood der betrokkenen; dat zet kwaad bloed,
geeft verbittering; — het bloed kruipt, waar het
niet gaan lean, oloedverwantschap iaat zich altijd
bespeuren, de aard verloochent zich ook onder de
onguustigste omstandigheden niet.
2. BLOED, m. (-en), arme bloed, onnoozele bloed,
arm, beklagenswaardig mensch. Bloedje, o. (-s),
kleine onnoozele; arm, ongelukkig, beklagenswaardig
kind : die bloedjes van kinderen.
BLOEDARMOEDE, v. (geneesk.) gebrek aan
bloed, of niet voldoend bloedgehalte.
BLOEDEIGEN, bn. van eigen familie, niet
aangetrouwd.
BLOEDELOOS, bn. zonder bloed, met te weinig
bloed; Naar koude, bloedelooze vingers. BLOEDELOOSHEID, v. anaemie.
BLOEDEN, (bloedde, heeft gebloed), bloed laten
vloeien : uit den news bloeden; mijne hand bloedt; —
het is een doekje voor het bloeden, een voorwendsel,
eene vergoelijking;
dat sal wel dood bloeden, in,
het vergeetboek rakes; (dicht.) nog bloedt mijne
wend, nog denk ik aan dat ongeluk, aan die
ramp.
BLOEDERIG, bn. (-er, -st), vol bloed : bloederig
vlee.ch..
BLOEDGIERIG, bn. (-er, -st), (w. g.) wreed,
bloeddorstig. BLOEDGIERIGHEID, v. (w. g.)
buitengemeene wreedheid.
BLOEDIG, bn. bw. (-er, -st), bloed vertoonend :
bloedige wonden staan; bloedig slijm opgeven; bloedige
ingewanden; — door bloedvergieting gekenmerkt :
eene bloedige ontknooping; een bloedige slag; (ook) een
bloedige dag; - dat eischt bloedige wraak wraak
waarbij 't bloed des tegenstanders vergoten wordt,
(fig.) zeer groote wraak; (fig.) bloedige tranen storten,
bittere, smartelijke tranen storten.
BLOEDLELIE, v. (-s, ...leliön), wilde, Turksohe of
roode lelie, berglelie; ...LICHAAMPJE, o, (-a),
schijfjes in het bloedvocht.
BLOEDPLAKKAAT, o. (...plakkaten), (Ned.
gesch.) edict, afkondiging der inquisitie.
BLOEDRAAD, Jai. (Ned. gesch.) Raad van
Beroerten, buitengewone raad, door Alva (in 1567)
ingesteld tot onderzoek der onlusten, door het yolk
Bloedraad genoemd; (bij uitbr.) gerechtshof dat
vele bloedige vonnissen volt.
BLOEDROOD, bn. de kleur van bloed vertoonend : de son ging bloedrood onder; ook seherts,
gezegd van iem. die zeer radicaal in de politiek is.
BLOEDSCHULD, v. schuld die men door het
storten van bloed op zich laadt, moord.
BLOEDSERUM, o. bloedwei.
BLOEDSOMLOOP, m. de voortdurende beweging van het bloed in het dierlijk lichaaro; — de
groote btoedsomloop, uit het hart door het lichaaar
naar het hart; — de kleine bloedsomloop, die naar
en uit de longen.
BLOEDSPUWING, v. (-en), (geneesk.) ontlasting
van bloed nit de longen door den mond.
BLOEDVAT, o. (-en), (ontl.) kanaal waardoor
het bloed circuleert.
BLOEDVERGIFTIGING, v. (-en), vergiftiging
van het bloed door opneming van etterbacteriön,
of hunne stofwisselings- en rottingsproducten.
BLOEDVERWANT, m. (-en), ...VERWANTE,
v. (-n), persoon in den bloede verwant, van dezelfde
familie, hetzelfde geslacht.
BLOEDVIJG, v. (-en), (plantk.) vijgdistel; ...VIN,
v. (-nen), bloedzweer, klein, rood, pijnlijk gezwel
door ontateking der huidsmeerklieren ontstaande;
...VINK, m. (-en), goudvink (pyrrhula); ...V OCHT ,
o. bloedwei.
BLOEDWARM, bn. zoo warm als bloed.
BLOEDWARMTE, v. graad van den thermometer
die met de temperatuur des bloeds overeenkomt.
BLOEDWEI, v. bloedplasma van de vezelstof
on td aan
BLOEDWORST, v. (-en), worst waarvan gekookt
bloed een hoofdbestanddeel uitmaakt.
BLOEDWRAAK, v. verpliohting om den moord
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van nabestaanden te wreken (bij minder beschaafde
en bij heetpebakerde volken nog in zwang).
BLOEDZUIGER, m. (-s), een bloedzuigende,
kieuwlooze worm.
BLOEI, m. het bloeien. toestand eener bloesemdragende plant; — in bloei staan, vol bloesem; in
vollen bloei; bloemen in bloei trekken, tot bloeien
brengen; — (fig.) de bloei der jaren, de beste jaren
des levens; zeer gunstige toestand : de btoei der
kunsten; de bloei des handels, eener maatachappij; —
tot bloei en wasdom komen, gedijen, goed tieren
(zoowel van planten als fig.).
BLOEIEN, (bloeide, heeft gebloeid), in bloei
staan, bloesem dragon : onze perzik, bloedt in April;
een bloeiende boomgaard is een prachtig gezicht;
dat kind kan hier groeien nosh bloeien, aardt hier
in 't geheel niet, kwijnt hier weg; — (fig.) voorspoed
genieten : eene bloeiende stad.
BLOEIKOLF, v. (...kolven), (plantk.) eene aarvormige bloeiwijze met verdikte, vleezige spil en Umslachtige bloemen, omgeven door eene bloeischeede.
BLOEIMAAND, v. vijfde ro,aand, Mei.
BLOEISCHEEDE, v. (-n), een blad aan den voet
van eene bloeraspil, die de geheele bloeikolf omhult,
zooals b. v. bij de Aronskelken.
BLOEISEL, o. (-a), bloesem.
BLOEISTAAT, m. ontwikkeling en ontluiking
der bloemen; (fig.) bloeiende, gelukkige, voorspoedige toestand; ...TIJD, m. voorjaar; (fig.) de blositijd der jeugd, de gelukkige tijd; — de bloeitijd van
eene vereeniging, van kunsten en wetenschappen, de
daarvoor zeer gunstige periode; ...WIJZE, v. (-n),
(plantk.) verzameling van bloemen aan eene getreen
schappelijke as, die slechts bloemen en geen of
slechts kleine sehutbladen draagt.
BLOEM, v. ( - en), uitgebot deal der plant, dat
voornamelijk ter voortplanting dient en dat zich
veolal onderseheidt door schoonheid van vorm en
kieur of door een aangenamen geur; — (fig.) de
bloemetjes buiten zetten, zeer veal pret maken; —
wat zich door vorm, kleur, glans, teerheid, reinheid
of frischheid onderscheidt; (fig.) de keur : de bloom
des adels; de bloem derjongelingschap; de bloem der
natie; de bloemen der dichtkunde;
fijn gezift meal; bloem van zwavel, van sink
ens., zeer fijn verdeeld en zuiver; — de bevroren
waterdamp op de ruiten : de bloemen staan op de
ruiten. 'Lie BLOM. Bloempje. bloemetje, o. (-a).
BLOEMBED, o. (-den), afgescheiden perkje met
bloemen bezet; ...BEKLEEDSELS, o. m y . de
bladachtige deelen der bloom welke de meeldraden
en stampers omgeven.
BLOEMBIES, v. (...biezen), eenplantengeslacht,
behoorende tot de familie der russchen (juncaceae); ...BLAD, o. (-eren), blaadje eener bloomkroon; ...BODEM, m. (-8), het verbreede eind van
den bloemsteel, dat da verschillende deelen der
bloom draagt; ...BOL, re. (-len), onderaardsche
bolvormige stengel, inz. bij de bolgewassen.
BLOEMBOLGLAS, o. (...glazen), glas van eigenaardigen vorm om daarin bloembollen tot bloei
to laten komen.
BLOEMBOLLENCULTUUR, v. de cultuur van
bloembollen, een belangrijk handelsartikel; ...LAND,
o.; ...TEELT, v.
BLOEMEN, (bloemde, heeft gebloemd), (Zuidn.)
bloeien, in bloei staan.'
BLOEMENCORSO, o. (-'s), optocht van met
bloemen versierde rijtuigen, fietsen enz.
BLOEMENHORLOGE, o. (-s), eene verzameling
planten die op verschillende tijden van den dag de
bloemen openen en sluiten, zoodat men daaraan
kan zien, hoe last het is, ook uurwerk van Flora
geheeten.
BLOEMENKEVER, m. (-a), schoon gekleurde
kevers die zich met stuifmeel en 'honing van bloe men en vruchtensap voeden : de gouden tor en de
Goliathkever van Afrika behooren ertoe.
BLOEMENMAND, v. (-en), ...MANDJE, o. (-s),
eene sierlijke mand dienende om met bloemen
gevuld te worden; (ook) eene rieten siermand op
standaard, om daarin bloempott.m met kamerplanten to zetten.
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BLOEMENRIJK, o. het rijk van Flora, het rijk
der bloemen; alle bloemen te zamen.
BLOEMENSCHAAR, v. (...scharen), eene schaar
die de bloemen met eene veer vasthoudt, wanneer
zij afgeknipt zijn; ...SCHAT, u .; ...SPRA.AK, v .
bloementaal, de kunst ow door middel van natuurlijke bloemen zich aan een ander verstaanbaar
te waken; ...TAAL, v. bloemenspraak; ...TAFEL,
v. (-s); ...TAFELTJE, o. (-s), tafel uitsluitene bestemd ow daarop potten met bloemen te plaatsen;
...TENTOONSTELLING, v. (-en); ...TIJD, m. tijd
waarin de rreeste bloemen bloeien; ...TUIN, m. (-en).
BLOEMETJE, o. (-s), kleine bloem; (spr.)
de bloemetjes buiten zetten, dol uitgelaten zijn, aan
den zwier gaan of zijn.
BLOEMGODIN, v. (myth.) Flora; ...GRAS, o. sterrebloem, sterremuur, vogelsterrekruid; ...HEESTER, ro. (-s), bloemdragende beester, sierheester;
m. (...hoven), bloementuin.
BLOEMHOOFDJE, o. (-s), (inz. bij de klavers),
bloeiwijze van zittende of kortgesteelde bloemen
aan het uiteinde van eene niet verbreede as.
BLOEMIG, bn. (-er, -st), bebloemd, bloemrijk; —
rijk aan aardappelm.eel : bloemige (blommige)
aardappelen, droog en melig.
BLOEMIST, m. (-en), kweeker van, handelaar
in bloemen. BLOEMISTERIJ, v. (-en), bedrijf,
winkel van den bioerrist.
BLOEMKATJE, o. (-s), eene aarachtige, onvolledige, dichtbezette bloeiwijze: de tweehuizipe bloemen
der populieren en wilgen zijn tot bloemkatjes vereenigd;
...KELK, m. (-en), zie BLOEMBEKLEEDSELS;
...KEVER, m. (-s), bloemenkever; ...KLOKJE,
o. (-s), woudnarcis, klokbloem; ...KNOP, w. (-pen),
jong, nog onontwikkeld begin der bloem; ...KOLF,
V. (...kolven), bloeikolf.
BLOEMK004 v. (-en), eene koolsoort fret
vleezige bleekgele bloemstengels, die door de menschen gegeten worden.
BLOEMKORFJE, o. (-s), (inz. bij de paardenbloemen), bioeiwijze van zittende bloemen op den top
cener verbreede as; ...BRANS, Ir. (-en), krans
aan de bloem zittende; (ook) krans, kroon van bloemen gevlochten; ...KROON, v. (...kronen).
BLOEMLEZING, v. (-en), vergaring van bloemen; (fig.) verzameling van fraaie stukken of fragmenten in proza of poezie : analecta; ...LOOK, o.
BLOEMPJE, o. (-s), kleine bloem; (gew.) het
zijn maar blauwe bloempjes, losse vertellingen.
BLOEMRIJK, bn. rijk aan bloemen; (ook fig.)
een bloemrijke stijl; ...RUIKER, m. (-s).
BLOEMSAUS, v. (-en), saus van bloem gemaakt.
BLOEMSCHACHT, v. (-en); ...SCHEEDE, v.
(-n), sierlijk bloembekleedsel dat eene bloemkolf
scheedevormig omsluit; ...SCHERM, o. (-en),
eene bloeiwijze waarbij de gesteelde bloemen
straalvormig, schijnbaar uit 6On punt ontspringen
en meest op gelijke hoogte staan.
BLOEMSPELEN, o. my. (gesch. van Frankrijk)
vergadering welke ieder jaar te Toulouse gehouden
wordt, en waarin verschillende prijzen (gouden en
zilveren bloemen) uitgereikt worden aan hen die
het best geslaagd zijn in eene zekere dichtsoort of
in eene redevoering.
BLOEMTAFEL, v. (-s), bloementafel; ...TROS,
m. (-son), eene bloeiwijze met verlengde spil en
gesteelde bloemen; ...TUIL, in. (-en), bloemtros
waarvan de onderste stolen grooter zijn dan de
bovenste, zoodat de bloemen ongeveer op dezelfde
hoogte staan; (ook) bloemruiker; ...TUILTJE, o.
(-a). BLOEMTUILDRAGEND, bn.
BLOEMZOET, bw. bijzonder lief en vriendelijk
(doorgaans met de bijgedachte van niet to vertrouwen): een bloemzoet gezicht zetten; een bloemzoet
(gew.) een weinig Scheel ziende.
mannetje;
BLOES, v. zie BLOUSE.
BLOESEM, m. (-s), (plantk.) bloom waaruit later
eene eetbare yrucht zioh ontwikkelt; verzamelnaam
voor al de bloesews van eene plant : de bloesem halt
af; bloesern dragen, in bloei staan. Bloesempje,
o. (-s).
BLOESEMEN, (bloesemde, heeft gebloeserad),
bloeien bloesem dragen.
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BLOKTIN.
BLOK, o. (-ken, -s), schacht van een boom, de
stam zonder wortels en kroon; grooter of kleiner
stuk hout dienende tot onderstel of om daarop
zekere handelingen to verrichten blok van des
stager, om daarop vleesch to hakken; het blok voor
een aanbeeld; —
zwaar houten straftuir, waarin beenen, armen
of hals geklemd werden om beweging onmogelijk
to maken ;
stuk hout of ijzer met een beugel om den poot
van een paard bevestigd, wanneer zij to dartel
in de weide zijn, ook bungel geheeten; kist, bus om offergayen in to newaren, offerblak;
dik, kort en zwaar stuk steen of metaal : een blok
mariner, zandsteen; blokken tin of lood, korte,
dikke staven, zooals zij in den handel voorkomen,
ook zalmen geheeten; ook andere voorwerpen
die min of moor de gedaante van een blok hebben
een blokje carbol; een blok voor een scheurkalender,,
de op elkaar gehechte blaadjes papier; — een
vloeiblok, blok van vloeipapier; inz. regelmatige
meetkunstige lichamen : eene doos met blokken;
bij het onderwijs: near blokken teekenen; —
een aantal aaneengebouwde huizen een blok
huizen in aanbouw; dat blok huizen is van A.; —
blok (in de staatkund.e), coalitie, eenige aaneengesloten partijen; een door eene gracht of heining
afgesloten stuk grond : een blok land; eene uitgestrektheid land in blokken verkoopen: (bij spoorwegen), elk der baanvakken waarin een spoorweg
verdeeld is, ongeveer 2000 M. lang.
BLOKBOEK, o. (-en), (hist.) waarvan de bladen
bedrukt werden met blokken waarin de letters
gesneden werden, en niet met losse letters, zooals
thans.
BLOKDRUK, m. het drukken met blokken, vgl.
blokboek.
BLOKEEND, v. (-en), gew. naam voor de wilde
eend (anas boscas).
BLOKHUIS, o. (...huizen), houten wachthuis;
(ook) gevangenis; — eon huis van op elkander
gestapelde blokken vervaardigd, zooals er heden
ten dage nog door de landverhuizers in Amerika
huisje van een spoorwachter.
gebouwd worden;
BLOKKADE, Y. (-s), insluiting (eener stad of
haven) van de zeezijde.
BLOKKEEREN, (blokkeerde, heeft geblokkeerd),
van de zeeade insluiten (eene stad of haven); —
(spoorw.) een blok of baanvak afsluiten.
BLOKKEN, (blokte, heeft geblokt), ijverig, onvermoeid studeeren : die vooruit wit komen, moet
blokken; (spoorw.) blokkeeren of afsluiten van
een baanvak.
BLOKKER, rr. (-s), (minder gewoon) BLOKKERD, m. (-s), die ijverig of vlijtig zich oefent,
hard slooft om iets to leeren.
BLOKSCHAAF, v. (...schaven), eene schaaf met
rechte of gekromde root en zonder stoot, waartoe
het strijkblok, de voorlooper behooren; dubbele blokschaaf.
BLOKSCHAAR, v. (...scharen), eene zware schaar
dienende om dikke platen door to knippen, waarvan
de eene greep in een blok is bevestigd.
BLOKSCHAATS, v. (-en), schaats bestaande uit
een blokje hout met een lepel eronder, die er niet
vObr uitsteekt.
BLOKSCHIP, o. (...schepen), onttakeld schip,
ingericht voor wachtschip, hospitaal, drijvende
batterij, enz.
BLOKSCHOEN, m. (-en), (Z. A.) klomp, houten
Schoen.
BLOKSIGNAAL, o. (...signalers), signaal of sein
van een blokstation naar een voorgaand gezonden,
dat de trein voorbij en het blok vrij is; ...STATION, o. (-s); ...STELSEL, o. (-s), ...SYSTEEM,
o. (...systemen), stelsel van een spoorweg in blokken
to verdeelen.
BLOKTIN, o, tin in blokken; ...TOESTEL, o.
(-len), toestel om naar een voorgaand blok to seinen,
dat het blok vrij is; ...TONG, Q. (-en), dat gedeelte
van een wagen dat het onderstel wet den disselboom
verbindt; ...WACHTER, m. (-s) spoorwachter
aan een blokhuisje.

BLOKWAGEN.
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BLOKWAGEN, m. (-s), eene soort VaD timmermanswagen; op vier even hooge wie/en t en zonder
sehotten, tot vervoer van zware lasten, als balken,
steenblokken enz.; (artill.) mortierwagen.
BLOKZEILEN, (meest in de onbcp. wijs), met
fiksche, lange slagen schaatsenrijden, terwijl men
bij elke streek overhelt.
BLOM, v. (-men), (gew.) bloem (eener plant):
bloem (van meel), enz. Blommetje, o. (-s).
BLOND, bn. (-er, -st), lichte naar het goudgeel
overhellende kleur: zij heeft blond hoar; de blonde
duinen; het blonde strand; (fig.) de blonde dageraad;
de blonde Apollo.
BLONDE, v. eene soort van fijne zijden kant;
lichtkleurig bier.
BLONDINE, v. (-s), blond meisje of vrouw.
BLOO, BLOODE, bn. bw. (blooder, bloodst), niet
vrijmoedig tegenover vreemden of in gezelschap,
schuchter, bedeesd: beschroomd, beschaamd; —
(spr.) eene bloode hand wordt zelden vet, die al to
beschroomd is, komt niet vooruit in de wereld; —
beter bloode Jan, dan doode Jan, beter to voorzichtig, dan- zich aan gevaar bloot to stollen, vgl.
bleu.
BLOODAARD, m. (-s), laf, beschroomd menseh.
BLOOHARTIG, bn. bw. (-er, -st), lafhartig;
schuchter, beschroomd. BLOOHARTIGHEID, v.
BLOOHEID, v. besohroomdheid, schuchterheid.
1. BLOOT, bn. en- bw. (-er, -st), zonder bedekking, zonder kleeren, onbedekt : bloote armen;
zonder eenig hulpmiddel of wapen : met het bloote
cog iets waarnemen, zonder vergrootglas of verrekijker; — den vijand de bloote borst bieden; _— iem.
de bloote waarheid mededeelen, niets meer dan de
waarheid; — hij was bloot een gelcerde, niets D eer;
dit is Been bloote herdruk; — cm' bloot vermoeden,
niets weer dan een vermoeden; een bloot toeval,
zuiver een toeval.
2. BLOOT, v. BLOTE, (bloten), (gew.) schapenyacht waar de wol afgeschoren is.
BLOOTEN, (blootte, heeft gebloot), blootmaken,
ontblooten: duinen van helm blooten, berooven; —
land blooten, hinderlijke of schadelijke planten
uittrekken, afhakken, molshoopen effenen enz.;
het gras dat het vee in eene weide niet eet, afmaaien,
vandaar blootgras en bloothooi; — (gew.) het inzamelen van was, door de bijou; — ploten, huiden van
haar of wol ontdoen.
BLOOTGEVEN, (ZICH) (gaf zich bloot, heeft
zich blootgegeven), in 't schermen een gedeelte
van zijn lichaam onbeschut laten; de belegeraars
garen zich bloot, konden bestookt worden; — zich
blootgeven, (fig.) zijne zwakheid laten blijken, (ook)
zijn geheim verraden, iets laten merken.
BLOOTGRAS, o.; ...1400I, o. zie BLOOTEN.
BLOOTLEGGEN, (legde, leide, lei bloot, heeft
blootgelegd, blootgeleid), openbaren, ontdekken;
zijn spel blootleggen; — iem. de zaak blootleggen,
m.ededeelen, alle bijzonderheden ervan zeggen.
BLOOTLEGGING, v.
BLOOTLIGGEN, (lag bloot, heeft blootgelegon),
zonder bedekking liggen.
BLOOTSHOOFDS, bw. met ongedekten hoof de.
BLOOTSTAAN, (stood bloot, heeft blootgestaan),
in gevaar verkeeren van; blootgesteld zijn aan :
aan beleedigingen blootstaan.
BLOOTSTELLEN (ZICH), (stelde (zich) bloot,
heeft (zich) blootgesteld), blootgeven; — rich aan
iets blootstellen, niet tegen iets op zijne hoede zijn; —
zich aan eene berisping blootstellen, jets doen waarop
cone berisping kan volgen; aan weer en wind blootgesteld zijn.
BLOOTSVOETS, bw. barrevoets, wet of op bloote,
naakte voeten.
BLOS, m. rood van het aangezicht : blos der
jeugd; blos der gezondheid; blos der schaamte; roode
gloed of donzig waas (van vruchten).
BLOUSE, v. (-s), jongenskiel: voermanskiel; een
wijd lijf mei eene ceintuur om het middel, door
dames en kinderen gedragen.
BLOUWEN, (blouwde, heeft geblouwd), zwingelen. Ook BLOUWELEN.
BLOZEN, (bloosde, heeft gebloosd), eon blos
Van Dale, Handwoordenboek.
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hebben van gezondheid : er btorend uitzien;
hij 'bloost gelijk het bloed van rapen, hij
—(Zuidn.)
is zeer bleek; — rood worden (inz. van schaamte).
BLOZEND, bn met een blos : blozende wangen.
BLUF, m. grootspraak, pocherij
BLUFFEN, (blufte, heeft gebluft), pochen ,
snoeven, roemen. BLUFFER, m. (-s), BLUF STER, v. (-s), die bluft.
BLUFFERIJ, v. (-en), snoeverij.
BLUNDER, m. (-s), domino fout, bok; domme
streek.
BLUS, v. (Z. A.) zijne blus is uit, hij is doodop,
hij kan niet weer.
BLUSCHEMMER, m. (-5), brandemmer; ...GERE E D SCHAP , o. (-pen); ...GRANAAT , v. ( ...granaten); ...LADDER, v. (-s); ...MIDDEL, o. (-en),
middel, werktuig om bij een brand to dienen.
BLUSSCHEN, (bluschte, heeft gebluscht), (een
brand) uitdooven door water; gloeiend ijzer blusschen, plotseling afkoelen; — kalk blusschen, aan
kalkoxyde water toevoegen; — (fig.) smoren: die
brand is alweer gebluscht, de zaak is verholpen.
BLUSSCHER, m. (-5). BLUSSCHING, v. (-en).
BLUSCHSTER, v. (-s).
BLUT, BLUTSCH, bn. (gemeenz.) alles verloren
hebbende (vooral door het spel) : iem. blut (of
bles) maken, iem. al zijn geld afwinnen; ik ben blut,
ik heb niets meer.
BLUTS, v. (-en), bail, gezwel; deuk.
BLUTSEN, (blutste, heeft geblutst), eene buil
slaan; deuken; kneuzen (vooral van boomyruchten
gezegd ). BLUTSING, v. (-en).
BOA, v. (-'s), reuzenslang : de boa constrictor;
(fig.) wellusteling; — bontwerk (door dames om den
hals gedragen) in den vorm eener slang; ook web
van veeren gemaakt : eene veeren boa.
BOANERGES, m. (bijb.) heftig man, inz. eon
prediker die gloeit van geestdrift en blaakt van
vurigen geloofsijver.
BOARD, (Eng.) m. (-s), bestuursvoreeniging,
raad van toezicht; — board of trade, kamer van
koophandel.
BOARDINGHOUSE, (Eng.) o. (-s), kosthuis.
BOAZ, m. (bijb.) zoo rijk als Boaz, zeer rijk.
BOBBEKOP, m. (-pen), waterhoofd; — (fig.)
lomp, stug menseh; 't is een eehte bobbekop, dwarskop; — (ook) dik en road uitwas aan planten.
BOBBEL, m. (-s), opborrelende luchtbel in eene
vloeistof (door koking, gisting of regen ontstaan) :
door den regen zijn alle plassen vol bobbels; — halfrondo verhevenheid of gezwel : dit papier zit vol
bobbels; door de klierziekte was zijn lichaam met
bobbels overdekt; — (Zuidn.) omtuind zakfleschje met
jenever; — een bobbel ophebben, dronken zijn.
BOBBELEN, (bobbelde, heeft gebobbeld), bruisen, schuimen, heftig koken waarbij bobbels opstijgen; (fig.) toegepast op al wat vlachtig en ijdel is.
BOBBELIG, bn. (-er, -st), met bobbels bezet :
bobbelig ijs; — (w. g.) gistend, bruisend (van wijn).
BOBBERD, BOBBER, m. (-s), lomp, plomp
persoon; iem. met eene korte, ineengedrongen
gestalte of met een dik, groot hoofd; goedige dikkerd; — (Zuidn.) m,ondstuk eener klarinet.
BOBBINET, o. eene soort van weefsel, met tube
overeenkomende.
BOBBY, m. (bobbies), (Eng. en Z. A.) politieagent.
BOBECHE, v. (-5), glazen schaaltje op een
kandelaar om afdruipend was op to vangen.
BOBIJN, v. (-en), (Zuidn.) garenklos, al of niet
met garen omwonden.
BOBIJNEN, (bobijnde, heeft gebobijnd), op bobijnen winden (garen); kant maken. BOBIJNING,
v. het bobijnen.
BOBIJNKANT v. (-en), eene grove, gebekte
soort van kant.
1. BOCHEL, m. (-s), knobbel, oneffenheid, bult;
kromme of hooge rug.
2. BOCHEL, m. en v. (-s), gebochelde, bultenaar.
BOCHELAAR, m. (-s), BOCHELAARSTER, T.
(-s), die een hoogen rug heeft.
BOCHELEN, (bochelde, heeft gebocheld), een
krommen rug zetten; — (gew.) jongensspel : een
12
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jongen gaat loom staan en een ander werpt hem
met een bal tegen den rug.
BOCHELJOEN, m. (spotnaam ) gebochelde, krates.
1. BOCHT, v. (-en), bulging; kromming in eene
Ma; — zich als een aal in allerlei bochten wringer,
zich in bochten wringen, als uiting eener heftige
poging om, vooruit of weg te komen, te ontglippen, enz.; —
afwijking van de juiste richting : eene lijn, een
weg met bochten; —
in de bocht springen, touwtje springen; — inspringen met de bocht, tegen de bocht, inspringen in dezelfde richting, of in de richting tegenovergesteld
aan die waarin het springtouw door de draaienden
bewogen wordt; (fig.) in de bocht springen, de voorste, de eerste zijn, den eersten aanval verduren;
(ook) aan het grootste gevaar blootstaan; — veer
iem. in de bocht springen, iemands partij opvatten,
iemands zaak verdedigen, voor hem in de bras
springen; —
gebogen deal van een touw dat rood ligt of over
schijven loopt : het tauwwerk in bochten opschieten.
2. BOCHT, m. (-en), eene met een staketsel
omheinde ruimte waarin dieren worden bijeengehouden, in Vlaanderen vaak midden op het land,
om schapen bijeen to houden; in Holland de melkbocht in een hoek van eon weiland waarin men het
vee drijft om het to melken; — (voorheen ook)
schuthok waarin verdwaalde beesten tijdelijk opgesloten werden; — uit den bocht springen, buitensporigheden doen, Lich to buiten gaan.
3. BOCHT, o. (-en), (gew.) eene houden, afgesloten kerkbank met zitplaatsen voor meer dan
ben persoon.
4. BOCHT, o. slechte waar, uitschot (gew.
BUCHT); bijna uitsluitend toegepast op eetwaren.
BOCHTEN, (bochtto, heeft gebooht), (gew.) langzamerhand omsingelen (koeien, paarden) om ze zoo
in den bocht to jagen of op to vangen.
BOCHTIG, bn. (-er, -st), met kromten, gebogen;
een bochtige weg; eene bochtige rivier; — (plantk.)
het blad van den eik is bochtig, met stompe, afgeronde
insnijdingen en even zulke uitsteeksels aan den
rand. BOCHTIGHEID, v.
BOCHTIJZER, o. (-s), puntig draaiijzer, aan 't
eind kort en hacks omgebogen, voor het bearbeiden
der inwendige oppervlakte van holle lichamen.
BOCK, BOCKBIER, o. lichtgeel, zoet Duitsch
bier nit Aimbock in Beieren, vroeger alleen in het
voorjaar gebrouwen, thans het geheele jaar door.
BOD, o. de som gelds die de kooper verklaart
to willen betalen; de handeling van het bieden; —
din bod verbeteren, meer bieden; — een bod naar
iets doen, naar iets staan, dingen (ook fig.);
twee aan bed (bij verkoopingen), twee bieden hetzelfde; — de eerste aan bod zijn, recht hebben op
den voorrang.
BODE, m. en v. (-n), iem. die eene tijding of een
bevel overbrengt, afgezant, boodschapper; — de
bode der goden, Hermes; — de beste bode is de man zelf,
er gaat niets boven wat men zelf doet;
ook de bode van een ziekenfands, van een begrafenisfonds, die de contributie int en nieuwe laden
aanwerft; —
manlijke of vrouwelijke huisbediende : boden
(booien) houden, in dienst hebben.
BODEGA, v. (-'s), wijnhuis, proeflokaal.
BODELOON, o. (-en), zie BODENLOON.
BODEM, nl. (-s), (samengetrokken tot BOOM),
het grondvlak, de onderkant (van tonnen, manden,
kisten, bekers enz.); de ronde sluitstukken (van
tonnen en vaten die geen afzonderlijk, los deksel
hebben; — een looze, een dubbele bodem, een tweede
losliggende boven den eersten (veelal met het doel
om iets to verbergen); — een bodem in een vat
slaan, erin zetten; — (plannen, verwachtingen)
den bodem inslaan, vernietigen, verbdelen; vgl.
in duigen doen vallen;
(fig.) op den bodem van het hart, waar de innigste,
geheimste wenschen en aandoeningen verborgen
liggen; — de ware grondslag : op den bodem van
dit Leven; —
grond der aarde : een vaste, losse, zandige, klei-
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achtige bodem; — de oppervlakte van den grand :
overal is daar de bodem golvende en ongelijk; — grondgebied : op vreemden, op vaderlandschen bodem.
BODEMEN, (bodemde, heeft geboderad), den
bodem in een vat zetten; — eene gracht uitdiepen,
uitbaggeren.
BODEMERIJ, v. (-en), het geld opnemen door
den gezagvoerder of de reederij van een schip
onder verband van schip of lading, of van beide
(ingeval van geheele verongelukking verliest de
geldschieter zijn recht) : op bodemerij leenen, geven,
nemen.
BODEMLOOS, bn. (van vaten, manden, kisten
enz.) zonder bodem, van onderen open; — eene
bodemlooze mand, die nooit gevuld kan worden;
(fig.) de altijd ledige geldkist van spilzieke mensoh an; — (fig.) dat is een bodemloos vat, het vat der
Danal.len, eene onuitvoerbare zaak, een onm,ogelijk
werk; — een bodemloos vat vollen, een onbereikbaar
doel vruchteloos najagen.
BODEN, (boodde, heeft gebood), (gew.) oproepen :
de manners op den dijk boden. BODING, v. (-en).
BODENBESTEDER, m. (-s), ...BESTEEDSTER,
v. (-s), verhuurder, verhuurster van dienstboden;
...BOS, v. (-sen), gemeenschappelijke kas der boden
van een stadsbestuur, ter ondersteuning bij ziekte,
sterfgeval of ouderdom; ...BROOD, o. keuken.brood
(voor de bedienden); — (fig.) geschenk dat men geeft
aan den eersten brenger eener goede tijding, gew.
ook bombrood genoem,d; ...GELD, o. bodenloon.
BODENLOON, o. jaarlijksch loon of huur eener
dienstbode; — het vastgestelde loon voor het overbrengen van eene boodschap, een pakje, enz.
BODES, v. (-sen), BODIN, v. (-nen), (dicht.
w. g.) bode; vrouw wier beroep het is boodschappen
to doen van de eene plaats naar de andere.
BODY, o. (Eng.) lichaam; (gem.eenz.) iem. op zijn
body komen, geven, zitten, hem slaan, op zijn liehaam
komen.
BOE, tusschenw., uitroep ter uiting van verschillende schakeeringen van gevoel : van minachtenden
trots, van walging, van schrik, van koude, van verwondering, enz.; -- klanknabootsing voor het geloei
der koeien (inz. in kindertaal); — hij weet van bee
noch ba, hij weet van niets af; — hid zegt boe noch
ba ! hij spreekt geen enkel woord.
BOEBA, m. boeraan, bietebauw; norsche, grimmige vent : het is een boeba van een keret.
BOEDDHA, ra. stichter van het Boeddhisme.
BOEDDHABEELD, o. (-en); ...TEMPEL, m. (-s).
BOEDDHISME, o. hervorraing van het Brahmaisme (± 600 v. G.) die volkomen verdraagzaamheid
in godsdienstzaken leert.
BOEDDHIST, m. (-en), aanhanger van de leer
van Boeddha.
BOEDDHISTISCH, bn. volgens de leer van
Boeddha : eene Boeddhistische levensopvatting.
BOEDE, v. (-n), (ook BOED, BOET, BOE, BOT
enz. geschreven), (gew.) kleine schuur of loods,
meestal van planken, dienende tot bergplaats van
hout, kolen, stroo, gereedschap, enz., sours ook
van schapen, varkens en ander klein of jong vee.
BOEDEEREN, zie boudeeren
BOEDEL, m. (-s), (ook BOEL, zie aldaar), het
geheel van iemands verraogen, zoowel in roerende
als onroerende goederen, met de daaraan verbonden
rechten en plichten; een goeden, besten, dikken,
warmen boedel hebben, welgesteld, rijk zijn; een
gladde boedel, waarin alle schulden en vorderingen
vereffend zijn; — nalatenschap, erfenis : gemeene
boedel, gemeenschappelijk vernaogen van twee
echtgenooten; (ook) onverdeelde nalatenschap :
in den onverdeelden of vollen boedel blijven (zitten),
bij versterf niets behoeven af to staan; — iem.
in den vollen boedel laten zitten, het toekorpende
deal niat opvorderen; — een boedel aanvaarden,
eene nalatenschap aannemen; — een boedel verstooten. weigeren dien to aanvaarden.
BOEDELAFSTAND, m. (recht.) (dit geschiedt,
wanner een schuldenaar die zich buiten staat
bevindt zijne schulden to betalen, al zijne goederen
aan zijne schuldeischers overlaat; de boedelafstand
is vrijwillig of gerechtelijk); ...BESCHRIJVER,

BOEDELHOUDER.

179

In. (-s); ...BESCHRIJVING, v. (-en), boedelceel,
bet opmaken van den staat eens boedels, meestal
van een overledene of van een gefailleerde; —
onder voorrecht van boeclelbeschrijving,
onder benefice
van inveitaris.
BOEDELHOUDER, m. (-8), langstlevende echtgenoot die in bij de wet bepaalde gevallen,
de huwelijksche gemeenschap met de kinderen
voortzet.
BOEDELKAMER, v. (-s), weeskamer; — de
desolate boedelkamer (oudt. te Amsterdam), college
van commissarissen, belast met het beheer, de
regelingeen de vereffening der desolate en insolvente
boedels.
BOEF, m. (boeven), deugniet ; guit, schelm
schurk, galeiboef.
BOEFFANTE, v. (-n, -s), lange wollen halsdas;
gewoonlijk BOUFFANTE.
BOEG, m. (-en), hot voorste, gebogen gedeelte
van een schip; — het voorste gedeelte van het
benedenschip; — een der beide boorden of zijden
van het schip, waarover het ligt of zeilt : de beste
boeg, wanner men bij den wind zeilt; — het schip
over een, anderen boeg wenden (draaien, gooien),
van streek of koers veranderen; (ook fig.) het over
een anderen boeg wenden, van richting veranderen,
eene andere partij kiezen; (ook) eene andere wending aan het gesprek geven, een anderen toon aanslaan; (ook) iets op eene andere wijze aanpakken; —
het over alle boegen wenden, op alle manieren beproeven; —
gewricht dat gevormd wordt door het schouderblad en een der opperarmbeenderen van eenpaard,
(bij uitbr.) de borst van een paard; — nog veel
voor den boeg (gew. hoog) hebben, nog veel te doen,
te wachten hebben, vgl. voor de borst hebben.'
BOEGEN, (boegde, heeft geboegd), (w. g.) sturen,
zeilen, varen.
BOEGINEES, m. (...eezen), (Ind.) bewoner van
Z.-W. Celebes en de daarbij liggende eilanden.
BOEGKRUISEN, (boegkruiste, heeft geboegkruist), laveeren.
BOEGKREUPEL, bn., ...LAM, bn.(van paarden) kreupel of lam in de boegen, tengevolge van
verrekking of rheumatische oorzaken; ...LIJN, v
( -en) . boegseerlijn.
BOEGSEEREN, (boegseerde, heeft geboegseerd),
een schip bij stil weder al roeiende met een of meer
sloepen (met een tros aan 't schip verbonden)
voorttrekken; — de traanvaten werden aan boord
geboegseerd, achter aan eene sloop gehangen die
men voortroeide; (soms) op sleeptouw nemen; —
(fig.) met veel beleid en voorzichtigheid iem. ergens
heen geleiden, ergens in of uit helpen.
BOEGSPRIET, m. (-en), (zeew.) een schuins
liggend rondhout dat buiten den voorsteven nitsteekt; — met den boegspriet over het hek liggen,
gezegd als een schip met zijn boegspriet over den
spiegel van een ander schip heensteekt; —LOOPEN,
o. zeker volksspel waarbij de deelnemers tot aan
het Bind van een horizontaal liggenden, gladgemaakten mast moeten loopen, op gevaar of van in
een der aan beide zijden gespannen, met meel
en met root gevulde zeilen to vellen.
BOEHA, POEHA, tusschenw. (ook als zellst.
naamw. gebezigd : o. en m.), drukte, rumoer,
leven om eene nietige zaak.
1. BOEI, v. (-en), ijzeren band of beugel om voet
of pols van gevangenen : in boeien slaan, klinken,
kluisteren; (Ind . ) gevangenis.
2. BOEI, v. (-en), een toestel van kurk, hout of
hol metaal, met touw of ketting aan een anker
verbonden om, de plaats aan to wijzen, waar dit
ligt; de boei laten zwemmen, drijven; — bakens en
tonnen ter afbakening van het vaarwater op de
rivieren of langs de kust; vgl. gas-, lichtboei; reddingboei.
3. BOEI, v. (-en), (gew.) loods, schuurtje, bergplaats.
1. BOEIEN, (boeide, heeft geboeid), in boeien
sluiten, vastbinden; — de aandacht boeien, de
aandacht, de zinnen geheel en al bezighouden,
beletten at to dwalen (inz. gezegd van een redo-
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naar, een schrijver, een verhaal, een lied); — iem.
boeien, zijne aandacht geheel in beslag nemen.
2. BOEIEN, (boeide, heeft geboeid), het boord
van een vaartuig verhoogen met opstaande zijplanken; — een hoog geboeid schip, hoog van achtersteven.
1. BOEIER, m. (-s), iem. die boeit (in alto bet.).
2. BOEIER m. (-s), een vaartuig van voren
en van achteren hoog opgeboeid en betrekkelijk
hoog opgetuigd ; pleizierjacht in de binnenwateren.
1. BOEK, o. (-en), een zeker aantal bedrukte of
beschreven bladen van papier, perkament of andere
stof, tot een geheel verbonden en eenig geschrift
over eenig onderwerp bevattende; — zulk een geheel
uit gevouwen en samengenaaide vellen bedrukt
papier; —
hoofdafdeeling van een eenigszins uitgebreid
letterkundig work; ook in den bijbel; — de gewijde
boeken, de bijbel; —
een aantal bladen wit, veelal gelinieerd papier,
ingebonden en bestem,d om er aanteekeningen in
to schrijven, inz. ter aanteekening van alle ontvangsten en uitgaven enz. van een koopman : de boeken
bijhouden, afsluiten, nazien;
een boek papier, 25 vel in elkander geslagen
(vroeger en van Hollandsch geschept papier nog
24 vel); — een boek prenten, 24 stuks in elkaar
geslagen; —
de derde maag van herkauwende dieren; ook
boekpens en bladmaag geheeten. Boekje, boekske,
boeksken, o. (-s), zie aldaar.
2. BOEK, m. (-en), beukeboom; v. als naam der
vrucht : beukenootje.
3. BOEK, v. (-en), langwerpig vierkante, een
weinig gebogen of geheel platte, gouden of zilveren
sieraden (token) aan het hoofd- of oorijzer der
vrouwen in Holland.
BOEKACHTIG, bn. en bw. (-er, -st), Terzot op
boeken; — ik ben niet boekachtig, ik houd niet van
lezen; — boekachtige teal, een boekachtig gezegde,
schoolsch, gonmaakt, onnatuurlijk.
BOEKANIER, m. (-s), buffeljager ; Amerikaansche strooper; zeeroovers die in de 17de en 18de
eeuw de Antillen en de kusten van Zuid-Amerika
onveilig maakten.
BOEKBAND, in. (-en), band van een ingebonden
boek; de nog losse band waarin het gebonden moet
worden; ...BEOORDEELAAR, m. (-s), recensent .
BOEKBINDEN, o. het inbinden en innaaien van
boeken. BOEKBINDER, m. (-s).
BOEKBINDERIJ, v. het boekbinden; —, (-en), het
bedrijf, de zaak van een bookbinder; werkplaats
eons bookbinders.
BOEKDEEL, o. (-en), boek : dit vormt een gansch
boekdeel; een boekdeel vol; — een boekdeel van iets kunnen vullen, er zeer veel van kunnen vertellen.
BOEKDRUK, m. de hoogdruk of boekdruk.
BOEKDRUKKEN, o. het bedrijf des boekdrukkers; het zetten en drukken van boeken of andere
geschriften. BOEKDRUKKER, m. (-s).
BOEKDRUKKERIJ, v. het boekdrukken; —
my . (-en), boekdrukkerswerkplaats; het bedrijf, de
zaak van een boekdrukker.
BOEKDRUKKUNST, v. de kunst van boeken
to drukken met fosse letters.
BOEKEL, in. (-s), haarkrul, inz. in den pruikentijd.
1. BOEKEN, (boekte, heeft geboekt), (een post,
eene rekening) op-, omschrijven; noteeren.
2. BOEKEN, bn. (gew.) beuken : eene boeken
plank; — boeken stoelen, van beukenhout gemaakt.
BOEKEND, v. (gew.) boekweit.
BOEKENDRAGER, m. (-s), twee plankjes door
een riem verbonden, waartusschen scholieren hunne
boeken dragon; ijzeren werktuigje voor hetzelfde
doel.
BOEKENGROND, m. leemachtige zandgrond op
de Veluwe, voor de teelt van beuken geschikt.
BOEKENHANGER, m. (-s), klein hangend boekenrek.
BOEKENHOUT, o. beukenhout.
BOEKENLEGGER, m. (-s), versierd of bewerkt
stuk papier, linnen enz. om eene plaats in een boek
aan to wijzen, leeswijzer. Boekenleggertje, o. (-s). .

BOEKENMAKEN.
BOEKENMAKEN, o. het schrijven om brood : het
boekenmaken heeft geen einde; ...MOLEN, m. (-s),
draaibare boekenstandaard.
BOEKENOLIE, v. olie uit beukenootjes geslagen.
BOEKERIG, bn. zooals in de boeken voorkomt :
boekerige taal, onnatuurlijke, stijve boekentaal.
BOEKERIJ, v. (-en), boekverzameling, bibliotheek: het boeken.
BOEKET, m. zie BOUQUET.
BOEKGELEERDE, m. (-n), iem. die veel boekenkennis bezit, maar buiten het practische leven
staat. BOEKGELEERDHEID, v.
BOEKHANDEL, m. het beroep van den boekhandelaar; het bedrijf, de zaak van een boekhandelaar; de gezamenlijke boekhandelaars.
BOEKHANDELAAR, m. (-s), iem. wiens beroep
het is boeken te verkoopen of er handel in te drijven.
BOEKHOUDEN, (hield boek, heeft boekgehouden), stelselmatig alles aanteekenen, wat er in een
handel plaats heeft; de koopmansboeken in orde
houden; iets in een aanteekenboekje of een register
opschrijven;
o. leeraar in het boekhouden.
BOEKHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v. (-s),
iem. wiens beroep het is voor een koopman, eene
instelling, eene maatschappij enz. boek te houden.
BOEKIG, bn. en bw. (-er, -st), boekachtig, boekerig.
BOEKIT, o. (-s), (Ind.) heuvel : de met donkere
wouden begroeide boekits op Sumatra.
BOEKJAAR, o. (kooph.) eene tijdruimte van 12
maanden, waarna de boeken afgesloten worden.
BOEKJE, o. (-s), klein boek; inz. boekje waarin
de keukenmeid haar voorschotten, of de leveranciers het door hen geleverde opschrijven : het
boekje van den kruidenier, den slager; iets (eene
beleediging b.v.) op zijn boekje schrijven, goed onthouden, zoodat het vergeten noch vergeven wordt; —
rujn boekje opendoen, zijne zaken blootleggen, zijne
meening zeggen; (ook) zijne geheimen vertellen; —
een boekje van iem. opendoen, uiteendoen, iemands
misslagen en gebreken blootleggen, aan den dag
brengen, over hem klagen ;
buiten zijn boekje gaan, zijne bevoegdheid te buiten
gaan; took) spreken over zaken die niet aan de
orde zijn, of waarvan men geen verstand heeft;
(ook) iets doen waartoe men geen recht of last
heeft.
BOEKORGEL, o. (-s), (Zuidn.) harmonica.
BOEKPENS, v. (-en), een deel der maag (van de
herkauwende dieren), ook bladmaag geheeten.
BOEKSKE, BOEKSKEN, o. (-s), boekje, zie
aldaar.
BOEKSTAAF, v. (...staven), (veroud.) gegoten,
(ook) houten drukletter.
BOEKSTAVEN, (boekstaafde, heeft geboekstaafd), (veroud. en gew.) de letters en lettergrepen
spellen; (gew.) iem. boekstaven, hem onderwijzen
in het spellen en lezen; (ook) iem. iets letterlijk
voorzeggen, wat hij te zeggen of to doen heeft; —
te bock stellen, opschrijven dat staat geboekstaafd.
BOEKVINK, m. (-en), een der talrijke namen
van den gewonen vin.k.
BOEKWAARDE, v. waarde volgens de boeken:
de boekwaarde van dezen spoorweg bedraagt zooveel
millioenen.
BOEKWEIT, v. eene waarschijnlijk in de 15e
eeuw uit het binnenland van Azie ingevoerde
plant die in vele streken deels als veevoeder, deels
om hare melige korrels verbouwd wordt.
BOEKWEITBLOEM, v. (-en), het bloeiend deel
van de boekweitplant, de bloeiwijze; ieder bloempje
afzonderlijk; — fijn gezift maeel van boekweit.
BOEKWEITEBRIJ, v. brij van boekweitemeel
gekookt; (spr.) het is elk niet gegeven boekweitebrij
met hooivorken te eten, het onraog,lijke kan men
niet doen; ...BROOD, o. (-en); ...FLENSJE, o
(-s); ...GORT, v. ;...GRUTTEN, v. m y . gepelde
en op den molen verbrijzelde boekweit
kooksel
daarvan met karnemelk.
BOEKWEITEKOEK, m. (-en), pannekoek van
boekweitemeel of boekweitbloem gebakken;
...MEEL, o.; ...PAP, v.; ...STROO, o.;
o. (...zaden), zaad van de boekweit.
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1. BOEKWEITEN, bn. van boekweit gemaakt
(bijna alleen in samenstellingen in de volkstaal).
2. BOEKWEITEN, (boekweitte, heeft geboekweit), hoogveen branden en met boekweit bezaaien.
BOEKWERK, o. (-en), gedrukt werk0 boekdeel;
...WINKEL, in. (-s); ...WORM, m. (-en), eene
soort van worm of mot (lepisma saccharinum), die
aan oud papier knaagt; (spottend, meest boekenwarm) die met zijn neus altijd in' de boeken zit.
BOEL, Ir. (-en), boedel, inboedel; 't is er een
kale boel, 't huisraad ziet er armoedig uit, (ook)
zij hebben het arm, moeten zich bekrimpen; —
(gew.) hij heeft den boel aan de kamer, hij ig arm; —
den boel aan karat maken, de kamer opruimen, alles
ordelijk op zijne plaats zetten; — den boel door de
glazen gooien, bij eene ruzie of uit brooddronkenheid, (fig.) drukte, ruzie maken; bij iem. den
boel opscheppen, stukslaan, (ook) alles in wanorde,
in rep en roer brengen, (Zuidn.) hem de waarheid
zeggen; wanorde, wanordelijke drukte : wet een
boel met zoo'n schoonmaak : alles ligt overhoop; —
ordel loze menigte : walk een boel is het bier, hoe
ligt bier alles overhoop; een voile, slordige, smerige
boel; — ter algemeene aanduiding van zaken die men
reeds .vroeger genoemd heeft of als bekend onderstelt;
iem. den boel van het lijf scheuren, de kleeren; vgl. koffie-, theeboel; war-, lorren-, jan-, soldatenboel;
eene groote menigte een boel boeken, menschen.
BOELDAG, m. (-en), verkoopdag van een boedel; — boerenboeldag, veiling van den inboedel,
het vee en de gereedschappen van eon landbouwer.
BOELGOED, o. inboedel enz. die geveild wordt;
de verkooping ervan : boelgoed houdsn; ook bij
boelgoed verkoopen; ...HUIS, o. (...huizen), venduhuis; (ook) huis welks inboedel in veiling zal worden
gebracht.
BOELIJN, v. (-s), (zeew.) lijn, dienende om het
loeflijk der vierkante zeilen moor aan den wind to
halen als men bij den wind zeilt; bij de boelijn
ophalen, scherp bij den wind zeilen; (fig.) met veel
moeite iets gedaan krijgen.
BOELKENSKRUID, BOELTJESKRUID, o.
(plantk.) leverkruid, koninginnekrui0, eene vrij
algemeen langs waterkanten voorkomende plant met
lichtroode bloemehoofdjes (eupatorium cannabinum).
BOEMAN, m. spook, denkbeeldig wezen waarmee
men stoute kinderen bang maakt of naar bed
jaagt; bietebauw, bullebak; persoon die als schrikbeeld dienst moet doen.
BOEMBOE BOEMBOE, m. (Ind.) specerijen voor
de rijsttafel.
BOEMELAAR, m. (-s), (gemeenz.) iemand die
boemelt.
BOEMELEN, (boemelde, heeft geboemeld), zijn
tijd niet nuttig besteden, veel uitgaan, de kroegen
afloopen.
BOEMELTIJD, m. tijd waarin men weinig of
niets uitvoert.
BOEMELTREIN, BOMMELTREIN, m. (-en),
trein die aan alle tusschenstations ophoudt, in
tegenst. met sneltrein.
BOEMERANG, m. (-s), houten werktuig der
Australiêrs, ongeveer 7 dM. lang.
BOENDER, m. (-s), werktuig om mode to boenen,
met water schoon to maken.
BOENDERBOSSEN, my boendergras.
BOENDERGRAS, o. een der volksnamen van de
zodevormende smeele (aira caespitosa), eene grassoort
welke ook de namen heeft van bent, grasbossen,
boenderbossen en hondsbossen.
BOENEN, (boende, heeft geboend), met was
inwrijven en vervolgens met een zachten doek
glad en glanzig wrijven (inz. eikenhouten tafels,
stoelen, enz.); — met water natmaken en daarna
met een boender schrobben : de gang, het houtwerk
boenen; poetsen, schoonmaken; verdrijven, wegjagen : iem. van de kamer, uit eene club boenen; —
(Zuidn..) bevlekken, afgeven.
BOENER, m. (-s), BOENSTER, v. (-s), die boent.
BOENGOED, o. boensel; doek en boensel : wear
is het boengoed geborgen.
BOENSEL, o. (-s), boenwas.
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BOENWAS, o. en v. roode of witte was met
terpentijn vermengd om meubelen te boenen.
1. BOER, m. (-en), iem. wiens bedrijf bestaat
uit landbouw en veeteelt, landbouwer, veehouder; —
baas eener boerderij;
veldbewoner : burgers en boeren; op den boer
wonen, buiten wonen; (spr.) den boer opgaan,
naar buiten gaan (ors te verkoopen, om te bedelen
of politieke lozingen enz. te houden);
Hollandsch sprekende kolonist van Zuid-Afrika,
inz. die van de Transvaal en den Oranje-Vrijstaat;
handelaar, leverancier die zijne waren langs de
huizen brengt : groenboer, turf boer, petroleumboer,
botboer, potjesboer; persoon die iets langs de huizen
ophaalt aschboer, schillenboer, trullisboer —
(in het kaartspel) kaart die in rang staat tiisschen
de vrouw en de tiers, (in de troefkaarten meestal
de hoogste).
2. BOER, m. (-en), hoorbare oprisping der maag.
BOERAN, m. (-s), sneeuwstorm in de steepen
van Siberia en Rusland.
BOERDE, v. (-n), sproke nit de 14de eeuw, waar•
van de stof aan het volksleven ontleend is.
BOERDERIJ, v. (-en), boerenwoning met of
zonder bijgebouwen en bijbehoorend land; — het
bedrijf, de nering van een boer; landbouw, veeteelt,
boerenbedrijf.
1. BOEREN, (boerde, heeft geboerd), (gew.
BOERKEN), het boerenbedrijf uitoefenen, landbouw of veeteelt drijven.
2. BOEREN, (boerde, heeft geboerd), oprispingen
loozen;
(Zuidn.) rumoer m.aken, drinken en klinken, losbandig leven; (ook) knoeien.
BOERENARBEIDER, m. (-s), niet inwonende
boerenknecht, daggelder.
BOERENBANK, v. (-en), boerenleenbank; ...BEDRIEGER, m. (-s), kwakzalver; persoon die iem.
op eene plompe manier zoekt beet to nemen; (ook)
die den schijn aanneemt van iets dat hij niet is; —
kleedingstuk dat kleiner is dan het schijnt of dat
iets verbergt; ...BEDRIEGERIJ, v. (-en).
BOERENBEDRIJF, o. het beroep van boer to
zijn; kleine boerenhofstede; — het geheel van
den inboedel, de gereedschappen en het vee van
den boer; ...BEDROG, o. lomp aangelegd bedrog;
...BESLAG, o. een gezond boerenbeslag, stal vee.
BOERENBOND, m. (-en), vereeniging of bond
van landbouwers.
BOERENBOON, v. (-en), groote-, Room.scheof tuinboon (vicia faba); ...BROOD, o. eigengebakken (weite)brood van de boeren; ...BRUILOFT,
v. • (-en), bruiloft van lieden uit den boerenstand;
bruiloft waar het raw toegaat; stoet van bruiloftsgasten in sjeezen en andere rijtuigen.
BOERENCIJFER, o. (-s), boerenkrijtje; ...DAG,
m. (-en), waarop de boeren ter kermis koraen;
...DANS, m. (-en), wilde dans; ...DEERN, v. (-en),
meisje uit den boerenstand : eene gezonde, stevige boerendeern; ...DOCHTER, v. (-s), landmeisje;
...DORP, o. (-en); ...DOZIJN, o. (-en), dertien is
een boerendozijn, boeren willen altijd dingen of wat
toehebben.
BOERENERF, o. (...erven), stuk grond waarop
eene boerenwoning met bijbehoorende stallen,
schuren en hooibergen staat; — de onbebouwde
ruimte rondom het huis.
BOERENHOEVE, v. (-n), boerderij; ...HOF, m.
(...hoven), boerenerf, boerentuin; o. hofstede;
...HOFSTEDE, v. (-n), groote, rijke boerderij;
landhuis van een rijken boer.
BOERENJASMIJN, v. (-en), , heester met tegenovergestelde puntige bladen en welriekende
witte bloemen, bij ons in tuinen aangekweekt
(philadelphus coronarius), alleen in geur met de
uitheemsche jasm.ijn overeenkomende.
BOERENJONGEN, m. (-s), knaap, jongeling
uit den boerenstand, vaak met het bijdenkbeeld
van lomp of dom, ook van gezond, flink; eene
soort van kinkhorens, met eironde schaal, gladde,
verheven dwarsstrepen en stomp vijfhoekig lijf; —
een atom bekende drank van rozijnen op brandewijn : echte Friesche boerenjongens.
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BOERENKALK, v. pleister uit leem en gekapt
stroo samengesteld; ...KANDEEL, v. koffle in
m.elk en sulker opgekookt; ...KAR, v. (-ran);
...KERMIS, v. (-sen), dorpskermis; luidruchtige
feestviering.
BOERENKERS, v. plantengeslacht (thlaspi) tot
de hauwtjesdragende kruisbloemigen behoorende,
ook benaming voor de veldkers (lepidium camPeArc!).
BOERENKIEL;na. (-en), grof linnen kiel; ...KIND,
o. (-eren), kind uit den boerenstand; ...KINKEL,
m. (-s), scneidwoord : iompe, ongemanierde boer,
kerel.
BOERENKNOOP, m. (-en), eene soort van huisjesslak; (scheepsterm) een zekere knoop; ...KNUL
m. Men), boerenkinkel.
BOERENKOFFIE, v. koffle met kaneel en sulker; ook kaneelkoffie en jodenkofne geheeten; (ook)
minder goede koffle die door winkeliers op marktdagen aan boeren wordt gegeven; ...KOOL, v.
(-en), eene koolsoort met stark gekrulde bladerett
(brassica oleracea acephala), ook boerenmoes en
krulkool geheeten; gerecht van aardappelen en
boerenkool ondereengestampt.
BOERENKRIJG, m. oorlog door boeren gevoerd;
inz. de opstand der boeren in Zuid- en MiddelDuitschland tegen adel en geestelijkheid om.streeka
1525; en in Zuid-Nederland : de opstand der boeren
nit de Kempen tegen de lagers der Fransche Republiek in 1793.
BOERENKRIJTJE, o. gewoon wit krijt; overoude
wijze om, de getallen door middel van 4 rechtopstaande en een schuinliggend streepje erdoorheert
voor to stallen; — met boerenkrijtje rekenen, in Roraeinsche cijfers rekenen of met andere teekens
die eene bepaalde waarde vertegenwoordigen.
BOERENLATIJN, o. (Zuidn.) pctjeslatijn.
BOERENLEENBANK, v. (-en), spaar- en voorschotbank voor den boerenstand, onder verband
van grond of to velde staande oogsten.
BOERENLEUTE, v. (gew.) boersche vroolijkheid, boersch vermaak; ...LEVEN, o. landelijkdorpsleven; ...LIED, o. landelijk, dorpslied;
...LOOK, o. een der . volksnamen van het kraaiof wijngaardlook.
BOERENMADELIEF, v. (...lieven), groote, dubbele madelief; ...MEID, v. (-en), dochter, dienstof werkmeid van een boer; lompe deem; stevige,
flinke meid; ...MEISJE, o. (-s), jong boerinnetje; —
een bekende drank van abrikozen op brandewijn;
...MENSCH, m. en o. (-en), boeren, buitenlui
(vaak met zekere geringschatting gebezigd).
BOERENNACHTEGAAL, m. (-s), (spottend)
huismusch, (ook, in sommige streken) kikvorsch.
BOERENOORLOG, m. boerenkrijg; (ook) oorlog
der Boeren in Z. Afrika tegen de Engelschen;
...OPSTAND, m. (gesch. van Frankrijk) de opstand
der boeren in het N. van Frankrijk in 1358, met
het doel on], den adel uit to reeien, ook jacquerie
of jaquerie geheeten.
BOERENPLAATS, v. (-en). boerderij, gewoonlijk
met inbegrip van stallen, schuren, bouw- en weilanden, boomgaard en moestuin.
BOER EN SCHROOM, m, gezelsehapsspel dat
kinderen met prentjes en dobbelsteenen spelen.
BOERENSJEES, v. (...sjeezen), hoog, tweewielig
rijtuig voor 2 personen, bij harddraverijen, bruiloften
enz. gebruikt; boerenkarretje of tilbury; ...SLAG,
m. (-en), losse grail, leepe zet; ...SLEDS, v. (-n),
gewone eenvoudige trekslede.
BOERENSPRAAK, v. eigenaardige taal der
boeren; (ook) hunne eigenaardige uitspraak der
woorden; ...STAND, m. maatschappelijke staat der
boeren; de gezamenlijke boeren, gewoonlijk van eene
bepaalde streak; ...STIEL, m. (Zuidn.) boerenbedrijf.
BOERENTAAL, v. plattelandstongval; boerenspraak; taal der Boeren in Z. Afrika, Zuidafrikaansch;
...TABAK, v. (Z. A.) tabak door de boeren in
Z. Afrika gekweekt; ...TEEN, v. (-en), volksnaam.
voor de boerenboon; ...TRIEN, v. (-en), domme boerenmeid.
BOERENWAGEN, m. (-s), wagen dien de boeren
bij hun bedrijf gebruiken.

BOERENZATERDAG.
BOERENZATERDAG, m. (-en), 2e of 3e Zaterdag in October waarop de boerenknechts zich tegen
November verhuren, inz. in Noord-Holland en in
Utrecht; to Utrecht ook laatste dag der kermisweek; ...ZEEP, v. (Z. A.) zeep op de boerenplaatsen
zelf vervaardigd; ...ZOO N, m. (-s, ...zonen), zoon
van een boer; jonge boer; ...ZWALUW, v. (-en),
gemeene of muurzwaluw (hirundo rustica);
...ZWEET, o. (gew.) soort van dun bier : zomerdrank voor het boerenvolk.
BOERIN, v. (-nen), vrouw van een boer; landvrouw die haar bestaan in den landbouw vindt;
dorpelinge; (fig.) lompe vrouw, lomp meisje.
BOERINNENHUIF, v. (...huiven), boerinnenmuts
of kap; ...JAB, o. (-ken); ...MUTS, v. (-en); ...ZATERDAG, m. (-en), 3e of 4e Zaterdag in October
waarop de boerenmeiden zich tegen November
verhuren.
BOERKA, v. (-'s), ronde viltwollen mantel der
Kozakken en Kaukasiers.
BOERKNECHT, m. (-s), de knecht die eene ooerderij bestuurt voor eene weduwe.
BOERNOE, BOERNOES, BURNOE, m. (-s,) een
Arabische mantel van witte wollen stof met eene
kap, zooals de Mooren in Noord-Afrika dien dragen; — eene soort van nieuwerwetschen vrouwenmantel van soortgelijke suede; lange officiersmantel.
BOERSCH, bn. bw. als een boer; landelijk; —
op zijn boersch, naar den trant der boeren; lomp,
grof, plat, smakeloos. BOERSCHHEID, v. landelijkheid: —, eenvoudigheid; lompheid.
BOERSCHAP, v. (-pen), buurt, gehucht.
BOERT, v. scherts, jokkemij, spot : uit, in boert
iets zeggen; tegenstelling van ernst.
BOERTEN, (boertte, heeft geboert), schertsen,
gekscheren, jokken, gekheid maken. BOERTER,
m. (-€1).
BOERTENDERWIJZE, bw. in scherts.
BOERTERIJ, v. (-en), boert.
BOERTIG, bn. bw. (-er, -st), (meest van gezegden, taal en stijl) schertsend, grappig, kluchtig,
op kluchtige wijze. BOERTIGHEID, v.
BOES, v. (boezen), dat deel van den koestal, waar
de koeien met de achterpooten staan.
BOESKOOL, v. (gew.) buiskool, witte kool.
BOESMAN, m. (-s), (Z. A.) verkorte benaming
voor boschjesman.
BOEST, v. (-en), de overblijvende schutbladen of
kelk om de tam.me kastanjes, ook wel woesten
genaamd.
1. BOET, v. (-en), (gew.) schuurtje, loodsje, inz.
op het land tot berging van gereedschappen.
2. BOET, BOETA, m. (Z. A.) naam dien de
jongere leden van een gezin aan den oudsten broer
geven.
BOETAARDE, v. (in de pijpenfabriek), specie
waarmede men de pijppotten bij herstelling besmeert
BOETE, v. (-n), (w. g.) herstelling, heeling of
aanvulling van iets dat gebroken of gescheurd is,
herstel, geneesmiddel, redmiddel; vervulling, voldoening, beyrediging eener behoefte of begeerte;
betaling eener geidsom als straf.
BOETEDAG, m. (-en), dag waarop onder bidden
en vasten boete gedaan wordt voor bedreven
zonden; bade- of vastendag; ...DOENING, v. (-en),
het doen van boete voor begane zonden; bidden,
vasten, onthouding.
BOETEKLEED, o. (-eren), kleed, gewaad eons
boetelings; haren kleed.
BOETELING, m. en v. (-en), die boete doet; die
zonde bekent en zich bekeert; misdadiger die stral
lijdt; — (dicht.) het verblijf der boetelingen, de hel,
de onderwereld of Tartarus.
BOETEN, (boette, heeft geboet), wat gebroken
of gescheurd is, herstellen, lappen, stoppen ; —
eene onvolkomenheid of fout vergoeden, goodmaken, door er iets goads tegenover to stellen;
de door een ander ver—voriemandbt,
diende straf op zich nemen of dragon;
voor een
misdrijf boeten, ervoor gestraft worden;
zijne
zonden boeten, de straf ervoor ondergaan, hetzij door
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goede werken, hetzij door berouw en verootmoediging goedmaken.
2. BOETEN, (boette, heeft geboet), (gew.) het
vuur boeten, opstoken, (ook) ontsteken, aanleggen.
BOETENSTELSEL, o. stelsel van boete to laten
betalen voor begane overtredingen, voor het telaatkomen op fabrieken enz.
BOETEPREEK, v. (-en), (R. K.) preek die tot
boete opwekt, b y. in de dagen eener missie;
strafrede : iem. eene boetepreek houden.
BOETER, m. (-s), BOETSTER, v. (-5), die boet
(in alle beteekenissen); inz. ketelboeter en nettenboetster.
BOETGEZANT, m. (-en), de door God uitverkorene om het menschdom tot boete to vermanen:
Johannes de Dooper was een boetgezant; persoon
die tegen den godsdienstigen of zedelijken achteruitgang waarschuwend zijne stem verheft.
BOETIE, m. (-s), (Z. A.) broer, vgl. BOET,
BOETA.
BOETKLEED, o. (-eren), zie BOETEKLEED
BOETPREDIKATIE, v. (-s, ...tien), predikati
tegen zondaars gericht om hen tot berouw en boetedoening to vermanen; lange, vervelende berisping;
strafsermoen; ...PREDIKER, m. (-s), profeet
of priester die zondaars tot boete vermaant; persoon die een ander onophoudelijk lastig valt met
zedelijke vermaningen en jeremiades over het zedenbederf.
BOETSEEREN, (boetseerde, heeft geboetseerd),
verheven beeld- of loofwerk in eene weeke stof
(was, klei, pijpaarde enz.) bewerken, modelleeren;
fatsoeneeren, aan jets den behoorlijken vorm geven; — (van beelden en groepen in een letterkundig
kunstgewrocht) vormen, scheppen. BOETSEERING, v.
BOETSEERSEL, o. boetseerwerk.
BOETSTRAF, v. (-fen), (veroud.) correctioneele
straf, in tegenstelling met lijfstraf en politiestraf;
straf die zich tot het betalen eener geldboete en
het ondergaan van gevangenisstraf bepaalt.
BOETVAARDIG, bn. bw. (-er, -st), bereid boete
to doen; (bij uitbr.) boete doende wegens bedreven
kwaad door verootraoediging voor God : de boetvaardige zondares, Maria Magdalena; berouwhebbend.
BOETZANG, m. (-en), gezang waarin boetelingen zich voor God verootmoedigen.
BOEVENBENDE, v. (-n), dieventroep.
BOEVENNET, o. (-ten), (zeew.) traliewerk van
hout of gevlochten touwen voor de opening in de
yerschansing tusschen h voor- en achterschip;
vinkennet; ...NEST, o. (-en), schuilplaats voor
boeven; ...PAK, o. troop boeven; ...PAKJE, o.
(-s), gevangeniskleeding; ...RAS, o.; ...STREEK,
m. (...streken); ...STUB, o. (-ken), laag-, schelmsoh
bedrijf, fielterij; ...TAAL, v. gemeene taal; koeterwaalsch; dieventaal, bargoensch; ...TRONIE, v.
(-s); ...VOLK, 0.; ...WAGEN, m. (-s), gevangenwagon.
BOEVERIJ, v. (-en), boevenstuk; verraderlijk,
sluw, bedrieglijk gedrag.
BOEWAJA, m. (-'s), (Ind.) (eigenl. krokodil),
algemeen gebezigd voor den inlandschen boefachtigen geurmaker, die van de hand in den tand leeft.
BOEZEL, o. stof voor boezelaars;m. (-s),
boezelaar; (Zuidn.) werkmanssloof. Boezellje, o. (-s).
BOEZELAAR, o. en m. (-s), voorschoot; sloof.
BOEZELBAND, m. (-en), band van een boezelaar; ...BLAUW, o.; ...GOED, o.; ...SCHORT, o.
(-en), (gew.) boezelaar; ...STOF, v.
BOEZEM, m. (-s), de gewelfde oppervlakte der
borst van een mensch; iem. aan den boezem
drukken, aan het hart; —
holte of ruimte tusschen de borst en het gewaad
eroverheen; (gew.) het bovenstuk van een
boezelaar; — (fig.) de hand in eigen boezem steken,
zijn geweten of gemoed onderzoeken en eigen schuld
erkenn.en;
twee afdeelingen van het hart die het blood
uit de aderen ontvangen ; benaming der holten
in enkele beenderen van het hoofd ;
diep ingaande, wijdo baai of bocht der zee; —
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uitgestrekte waterplas waarin zich cane of weer
rivieren ale in een vergaarbak ontlasten; — het
geheel der stilstaande, gemeen liggende, doch van
het buitenwater afgesloten plassen, kanalen, toohten en slooten waarop het water uit de lager gelegen
polders wordt uitgeslagen: de boezem staat hoog; —
verdeeldheid in eigen boezem, in eigen kring.
Boezempje, o. (-s).
BOEZEMGELD, o. (-en), dijklasten; boezemreoht; ...GEMAAL, o. (...gemalen), werktuig, al of
niet door stoom gedreven om water uit den
boezem to malen; ...HOOGTE v. hoogte van het
boezem,water.
BOEZEMLAND, o. (-en), al het land dat zonder
bemaling zijne afwatering op een boezem heeft;
...MEER, o. (...m,eren), kunstmatig of natuurlijk
nicer, dienende als boezem voor een polder of eene
rivier; ...MOLEN, m. (-s), niolen die het boezemwater afmaalt; ...PEIL, o. pall hoe hoog een besloten boezem mug worden opgezet; gemiddelde
boezemstand; ...RECHT, o. het reoht om polderwater uit te slaan in een anderen boezem.
BOEZEMVRIEND, m. (-en), ...VRIENDIN, v.
(-nen), zeer vertrouwde, innig geliefde, beste vriend,
vriendin.
BOEZERIG, bn. (-er, -st), (gew.) boezerig weer,
winderig, onstuimig.
BOEZEROEN o. en m. (-en, -s), korte kiel met
lange mouwen, meestal van blauw gestreept katoen
of linnen, door zeelieden, sjouwers en ambachtslieden, vooral als onderkleed, gedragen.
1. BOF, tusschenw. den doffen slag of smak
nabootsende van iets zwaars dat op eens neervalt.
2. BOF, m. (-fen), doffe slag, bons; eerste plotselinge verschijning of losbarsting; — slag, stoot;
—denbofkrijg,
plotseling zijn afscheid krijgen.
3. BOF, m. opgezet gezicht, vooral bij onvolwassenenen, door ontsteking van de oorspeekselklier en zwalling der lymphvaten: den bof hebben.
BOFFEN, (bofte, heeft geboft), met een doffen
slag doen neerkomen : iem. van bogen naar beneden
boffen; — (gew.) weigeren een koop gestand to doen,
rouwkoop geven; —
door de fortuin begunstigd worden, geluk hebben: hij bolt.
BOFFER, m. (-s), (gew.) iem. die weigert een koop
gestand to doen; — iem. wien alles meeloopt, geluksvogel; een toevallig gelukje; inz. een gelukkige
stoot; slag of worp in een spel; — (Zuidn.) bluffer,
pochhans. BOFSTER, v. (-s).
BOGEN, (boogde, heeft geboogd), bluffen, roemen,
stoffen op : op zijne afkomst bogen; hoog opgeven
van : op zijne ervaring bogen; — dankbaar prijzen;
trotsch, prat zijn op iets.
BOHEEMSCHE BROEDERS, m. my . een christelijk genootschap, in de helft der 15e eeuw uit het
oversohot der strenge Hussieten in Boheme ontstaan; weer bekend onder den naam van Moravische
broeaers.
BOHEEMSCHE STEENEN, m. my . verschillende
edelgesteenten, diamanten, saffieren, robijnen er
vooral granaten, die in schoonheid de Oostersche
evenaren, maar niet zoo hard en daarom minder
duur zijn; — ook stukken zeer zuiver bergkristal,
die na eene goede bewerking zeer op diamanten
gelijken; ...GLAS, o.
BOHEMER, m. (-s), een bewoner van Boheme;
een rondzwervende heiden, zigeuner.
BOHEMIEN, m. (-s), jong artist of geleerde in
Parijs en elders, die van de hand in den Land leeft.
BOJAAR, m. (...jaren), adellijk vrijheer, grondeigenaar in de Slavonische landen; eertijds ook in
Rusland.
1. BOK, In. (-ken), het manneitje der geit, hetzij
wild of tam, geitebok; — (spr.) hij is erbij als de
bok op de haverkist, hij laat de gelegenheid niet
voorbijgaan; —
het mannetje van andere gehoornde dieren; verschillende antilopenfamilien in Zuid-Afrika; —
ezel, lomperd, dorn.kop; — norsch, onvriendelijk
mensch : een bok van een vent; —
twee- of driebeenig hijschwerktuig op schepen,
in de artillerie en de bouwkunst; — gestel van in den

BOKSCHAAP .
grond vaststaande en verbonden palen op het einde
van een dood spoor : stootbok; — (gew.) hout met
drie pooten dat men onder eene kar zet om. - die
to onderschragen ; — schuine balk, van voren op
twee paaltjes, van aohteren op twee kortere rustende,
waarop de hoef van een paard of ezel steunt bij het
beslaan; — vierpootig gymnastiekwerktuig om, op
en over to springers; —
zitplaats van den koetsier v•5(5r op een rijtuig :
van den bok rijden.
2. BOK, m. (-ken), een bok sehieten (maken), fluter,
grove vergissing of fout in daad, woord of schrift.
3. BOK, m. (-ken), platboomd vaartuig waarmee
men op de binnenwateren gezonken schuiten licht,
waarin men veen, turf, modder, stadsvuil enz.
vervoert.
BOKAAL, v. (bokalen), groote, vaak kunstig
versierde drinkbeker op een voet, met of zonder
deksel; — glazen kom of flew% met wijden mond
om dranken in to bewaren.
BOKHAGEL, m. (Z. A.) grove Nagel voor de
jacht op wilde bokken.
BOKJE, o. (-s), kleine bok; kleine soort van poolsnip, halve snip (scolopax gallinula), 16 cM. lang,
(gew.) ook dooverik, halfke genoemd; — zekere soort
van schelp of maanhoren; — (Ind.) verouderde
naam voor Boeginees; — goedkoope, slechte sigaar :
dat rijn bokjes.
BOKKEBAAI, v. grove wollen stof voor rokken,
enz.
BOKKEBAARD, m. boksbaard; sik of puntbaard; iem. met een puntbaard; ...BLOED, o.;
...KUUR, v. (...kuren), aanval van koppigheid;
...LEDER, o. (ook BOKKENLEDER); ...LEER,
o. leder uit de huid van een bok gemaakt.
BOKKEKOP, me'. (-pen), kop van een bok; stuursch
gezicht : zet took niet zoo'n bokkekop; — norsch,
onaangenaam. mensch.
BOKKENEES, m. (...neezen), (eig. BOEGINEES), ruw, lomp mensch.
BOKKENHAAR, o. (...haren), enkel haar van
een bok; het haar van bokken; zekere haardraoht;
— (wolbereiding) lange, grove Karen die bij het veryen geene kleur aannemen; ...HOUT, o. pokhout.
BOKKENWAGEN, m. (-s), wagentje met 66n of
twee bokken bespannen, of daaroe geschikt.
BOKKEPRUIK, v. (-en), pruik van bokkenhaar;
ook stag, ruw haar; — de bokkepruik op hebben,
ontstemd, slecht gehumeurd zijn; (ook) zioh kop=
pig, wrevelig gedragen.
BOKKERIJDER, m. (-s), naam eener bende
roovers in Limburg op het Bind der 18de eeuw; hun
hoofdzetel hadden zij to Valkenburg; in de yolksverbeelding waren het toovenaars, the op een bok
door de lucht reden; — een gemeene kerel.
BOKKESPRONG, m. (-en), zonderlinge, kromme
sprong van een bok; zonderlinge, dwaze, kluchtige
handeling of vertooning, grap : bokkesprongen
maken, (ook) onnoodige uitgaven doen.
BOKKIG, bn. bw. (-er, -st), (van personen) zioh
gedragende als een bok; — stuursch, norsch, koppig.
BOKKIGHEID, v. (...heden).
BOKKING, m. (-en), BORKUM, m. (-s), gerookte haring. Bokkinkje, o. (-s).
BOKKINGDROGERIJ, v. (-en); ...GRAAT, v.
(...graten); ...HANG, m. (-en), huis, loods of schuur
waar bokkingen in den rook gehangen en aldus
gerookt worden; vertrek vol rook.
BOKS, v. (-en), afdeeling in een paardenstal.
BOKSBAARD, m. (-en), baard van een bok; zie
BOKKEBAARD; scheldnaam voor een onguren
kerel; — een plantengeslacht, behoorende tot de
samengesteldbloemigen, ( Tragopogon) en Waarvan
er in Nederland vier soorten in 't wild worden
aangetroffen.
BOKSBEUGEL, m. (-s), beugel met vier vingergaten, veelal van punten voorzien om de vuist
bij het boksen made te wapenen.
BOKSBOON, v. (-en), gew. naam voor gele
Bach (iris pseudaeorus), lupine (lupinus) en waterdrieblad (menyanthes trifoliata).
BOKSCHAAP, o. (...schapen), zekere soort van
Friesche en Tesselsche schapen.

BOKSDOORN.

184

BOKSDOORN, m. (-en), of ...DOREN, m. (-s),
zekere rankende gedoornde heester (lycium barbarum) veel gebruikt voor heggen en voor het bedekken van prieelen.
BOKSE, v. (-n), BOBS, (-en), BOKSEM, (-s),
wijde broek gelijk zeelieden die dragen; (gew.)
broek: onderbokse.
1. BOKSEN, (bokste, heeft gebokst), iem,. met
de vuist stompers; naar Engelsche wijze met de
vuist vechten.
2. BOKSEN, (bokste, heeft gebokst), (gew.)
heimelijk wegkapen, stelen, in den zak steken,
zakken; — (gew.) heimelijk de school verzuimen.
BOKSER, m. (-s), iem. die de kunst van boksen
verstaat, vuistvechter.
BOKSHOORN, m. (-en); ...HOREN. m. (-s),
hoorn van een bok of gelijk een bok heeft; —, o. (als
stofn.) : knoopen van bokshoom . — (zeew.) haak
,en oogbout; ...IJZER, o. (-s), boksbeugel.
BOKSOOR, o. (-en), het oor van een bok;...PARVIJ, v. (-en), vuistgevecht; woeste kloppartij;
...PETERSELIE, v. pimpernel (pimpinella);
...POOT, m. (-en), poot van een bok of gelijk een
bok heeft; ‘, bijnaam van Pan, Faun, Sater of
Duivel.
BOKSPRINGEN, (meestal in de onbepaalde wijs),
het springen op of over den bok (gymnastiek); ook
...STAAN.
BOKSVOET, m. (-en), bokspoot; ook zeker werktuig bij het drijven van sommige metalen voorwerpen in gebruik; — zijn lath verried den boksvoet,
booze, duivel; ...VEL, o. (-len).
BOKTOR, v. (-ren), schildvleugelig insect (cerambycidae), kenbaar aan zijne lange voelsprieten die
aan den kop het voorkomen van een bokskop
geven.
1. BOL, m. (-len), voorwerp van n-in of meer
sonde gedaante, bal;
bal, bij verschillende wegspeien in gebruik,
houten schijf; — (meetk.) lichaam, begrensd door
een gebogen opper‘lak waarvan alle punten even
ver verwijderd zijn van 66n punt, het middelpunt,
in het midden van bet lichaam; — Maagdenburger
halve bollen, twee luchtdieht op elkander sluitende
hole halve bollen die men luchtledig kan maken; —
hemellichaain : de aarde of eene ster, vgl. aardbol; —
(plantk.) gezwollen, vleezig plantendeel als bewaarpleats van voedsel, in schubben of rokken
opgehoopt.
2. BOL, m. (-len), kleine bank of plaat aan de
zeekust bij ob, of op de benedenrivieren, bij laag
water di oog vallende.
3. BOL, v. (-len), spit veenaarde ter diepte van
het blad der bolschup uit den vaenkuil genor en.
4. BOL, v. (-len), (gew.) eene soort van aak.
5. BOL, m. (-len), (Zuidn.) stain van een boom,
van de wortels tot de takken (zoowel groeiende ale
omgehouwen).
6. BOL, m. Zie BUL.
7. BOL, bn. en bw. (-ler, -st), bolrond.
BOLA, v. (-'s), drieriemige lasso, met kogels
,aan de uiteinden, bij de Patagoniers in gebruik.
BOLAARS, Iu. (....aarzen), hoender of vogel met
korten, stom,pen of in 't geheel geen staart.
BOLBEGONIA, v. (-'s), eene soort van begonia
met onderaardschen bolvormigen stengel.
BOLDEREN, (bolderde, heeft gebolderd), bol,
pof, rood staan (inz. van eene japon) ; — (gew.:
-een dof geraas maken.
BOLDERIG, bn. (gew.) van personen gezegd, die
wild en woest in hun optreden en uitdrukkingen
zijn.
BOLDERIK, v. onkruid in het graan met groote,
fraaie paarse bloemen (agrostemma githago).
BOLDERWAGEN, m. (-s), rammelende, hortende
,en stootende wagen, rammelkast; overhuifde boerenwagen die niet op veeren rust of in riemen
hangt; (gew.) diligence.
BOLDRIEHOEK, m. (-en), deel van een boloppervlak, door drie bogen van groote cirkels begrensd.
BOLDRIEHOEKSMETING, v.
BOLEIND, o. (-en), het dikke ondereind van een
ijsbos.

BOLSTEREN.
BOLERO, v. (-'s), langzame Spaansche nationale
dans in 3/4 maat met begeleiding van tang en castagnetten, door een of door meer paren gedanst;
eigenaardig lied daarbij gezongen; — overbloezend
dameslijfje; (ook) een kort nauwsluitend dameslijfje.
BOLGEWAS, o. (-sen), algemeene benaming der
planten die zich door bollen vermenigvuldigen.
BOLHOL, bn. van lenzen gezegd, welker holronde
zijde meer gekromd is dan de bolronde.
BOLIDE, v. vuurbol.
BOLIVAR, m. (-s), zilveren munt in Venezuela,
een franc : een bolivar heeft 100 centirhos of centavos.
BOLK, v. (-en), zeevisch, kleiner dan kabeljauw
en schelvisch, behoorende tot de dorschvisschen.
BOLKVANGER, m. (-s), dikke, korte, ruwe pij
van presenning, door visschers en zeelieden bij
buiig en onstuimig weer gedragen.
BOLLAARD, in. (-s), (Zuidn ) afgeknotte boom,
knotwilg.
BOLLAND, o. moerassig, veenachtig land : Holland, bollard.
BOLLANDISTEN, m. my. benaming gegeven aan
enkele Jezuleten, die zich bezighouden met de
levensbeschrijving van heiligen, door den Jezulet
Johannes Bolland in 1643 begonnen en sedert tot in
ooze eeuw voortgezet; zij zijn to Brussel gevestigd.
BOLLEBOOS, m. (...boozen), iem. die uitsteken.d
begaafd is, bijzonder in iets uitmiunt.
BOLLEJAGEN, (alleen in de onbep. wijs gebruikelijk), het werkstaken (in de veenderijen) om weer loon
to krijgen en het rondtrekken om anderen het werken to beletten, ook bollen genoemd.
BOLLEJAGER, m. (-s), die meedoet aan het bollejagen .
1. BOLLEN, (bolde, heeft gebold), (veend.) bollejagen : de arbeiders bollen, zijn aan het bollen.
2. BOLLEN, (bolde, heeft gebold), (zeew.) inkorten, inhalen : de bezaan bollen; — (Zuidn.) die
spijs bolt in den mond, klontert; — bol worden : die
muur bolt; — bol maken.
3. BOLLEN, (bolde, heeft gebold), runderen dooden, door ze met een hamer voor den kop to slaan,
ook dollen of kollen genoenid; ook wel van andere
dieren gezegd; — de eigenliefde streelen : dat
bolde hem bijzonder.
BOLLENBAAS, m. (...bazen), bloembollenkweeker; ...BAKKER, m. (-s), die bollen bakt.
BOLLENHUIS, o. (...huizen), huis of loods waar
de bloembollen gedroogd en bewaard worden;
...KWEEKER, n3.. (-s); ...LAND, o. (-en); ...MAND,
v. (-en); ...REK, o. (-ken), rek in eene bollenschuur; ...SCHUUR, v. (...schuren), bollenhuis;
...STREEK, v. (...streken), streak waar bloembollen
gekweekt worden.
BOLLEPRAAT, v. (gew.) 't is bollepraat, onzin.
BOLLETRIEHOUT, o. hard vleeschkleurig hout
uit Guyana, ook paardenvleeschhout genaamd.
BOLOGNEEZER-FLESCH, v. kleine peervorm.ige flesch die plotseling afgekoeld is na het
blazen; daardoor is zij uitwendig zeer hard, maar
laat men er een steentje in vallen, dan springt zij
aan duizenden stukjes.
BOLPLANT, v. (-en), bolgewas.
BOLROND, bn. den bolvorm hebbende : de
aarde is niet zuiver bolrond; (van oppervlakten)
een deel van een bolvlak uitmakende.
BOLROOS, v. (...rozen), volksnaam eener plant,
ook sneeuwbal en Geldersche roos geheeten;
...SCHIJF, v. (...schijven), schijf of as eener
bloembol.
BOLSCHUP, v. (-pen), in de hooge veenderijen,
eene schop of spa tot het steken van greppels in
het veen, ook greppelschup geheeten.
BOLSTER, in. (-s), buitenste groene bast of soil
van noten, kastanjes enz.; — (spr.) de ruwe bolster
moet er nog af, hij is nog niet genoegzaam beschaafd,
wereldwijs; — de meestal waardelooze omhulsels
van graan-, peul- en andere vruchten : schil, peul,
kaf; — peluw met kaf gevuld; — (Z. A.) peluw;
bed en bolster, bed met toebehooren.
BOLSTEREN, (bolsterde, heeft gebolsterd), van
den groenen bolster ontdoen, ontbolsteren, inz.
noten.
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BOMHAAK, m. (...haken), ijzeren haak waarmee
BOLUS, v. (als stofnaam), (m. (-sen), als voormen de born aan de ooren oplicht en in den mortier
werpsn.), fijne kleiaarde, bevat ijzeroxyde; — plat
plaatst; ...IJS, o. us dat hol ligt, niet op het water
rond gebak, bestaande uit meel, snippers, sukade
rust.
en stroop.
BOMMEL, m. (-s), prop van een vat, born; —
BOLVLAK, o. (-ken), boloppervlak; ...VORM,
de bommel is los, losgebroken, de bedrieglijke toeleg,
m. de gedaante van een bol.
het geheime plan is aan den dag gekomen.
BOLVORMIG, bn. en bw. (van lichamen) den
BOMMEN, (bomde, heeft gebomd), dof weerbolvorm hebbende; (van vlakken) een gedeelte
klinken, een hol geluid geven (van hol liggend ijs,
van een bolvlak vormende.
van leege vaten); leege, holle vaten bommen 't
BOLVORMIGE-DRIEHOEKSMETING, v. onderhardst, 't meest, die het minste verstand hebben,
deel der -wiskunde dat zich bezighoudt met de
luiden. galmen (van
voeren het hoogste woord;
eigenschappen en berekeningen van den boldriehoek.
't kan mij niet bommen, niet schelen; —
klokken);
BOLWERK, o. (-en), uitspringend, vijfhoekig
(van vaten) dichtmaken door er de born op to slaan.
gedeelte van een fortiticatie-front, bastion, thans
BOMMERD, m. (-s), wat in zijne soort groot van
nog als naam van begraafplaatsen en wandelplaatomvang, maar sours van binnen hol is: bommerds van
sen in gebruik; opgeworpen versterking binnen de
aardappelen.
stad; — (fig.) Nederland was in de 17 de eeuw een
BOMSCHIJF, v. (...schijven), bona van een vat ;
oolwerk van het Protestantisme; persoon op wien
...SCHIP, o. (...schepen); ...SCHUIT, v. (-en).
iem. vast vertrouwt; — ook van toepassing op
BOMVRIJ, bn. tegen werpvuur bestand, door
onstoffelijke taken.
eene blindeering metselwerk en zand.
BOLWERKEN, (bolwerkte, heeft gebolwerkt),
BON, m. (-s), goedkeuring onder gemaakt schoolmet bolwerken voorzien, versohansen; een schip
werk; iem. bon op iets geven, zijne goedkeuring
in zee bolwerken, de goederen of den last in een
aan iets hechten ;
hij zal het er wel bolwerken, klaar
verleggen;
bon pour, goed voor ; sehriftelijk bewijs
spelen, tot stand brengen; (ook) uithouden.
waarop aan toonder de daarin vermelde zaak
BOLWORM, m. (-en), larve van een ingewandsmoet
of kan worden uitgereikt, of voor een
worm (taenia coenVous cerebralis), die zich in de
daarop uitgedrukt bedrag kan geleverd worden.
hersenen der schapen ontwikkelt en bij deze de
Bonnetje, o. (-s).
draaiziekte veroorzaakt.
BONA-FIDE, bw. to goeder trouw.
1. BOM, tusschenw, nabootsing van den slag
BONANG, v. (-s), (Ind.) slaginstrument bij de
van een zwaar neervallend lichaam of een ander dof
gamelan.
geluid.
BONAPARTISME, o. gehechtheid aan de faxailie
2. BOM, v. (-men), nabootsing van het klokgelui;
Bonaparte; voorliefde voor den regeeringsvorm
naam eener groote klok; handtrommel of tamboerijn,
van Napoleon I; staatspartij in Frankrijk die een
veelal met bellen;
Napoleon als keizer willen.
iets wat bijzonder clik of groot is : 't is eene born
BONAPARTIST, m.. (-en), aanhanger van het
van een jongen; 't zijn bommen van aardappels.
bonapartisme.
3. BOM, v. groote hoeveelheid: eene born duiten.
BONBOEK, o. (-en), boek met formulieren
4. BOM, v. (-men), holle, ijzeren, met brand- of
daarop bons to schrijven. •
springlading gevulde kogel; inz. die van 29 c. M..
BONBON, o. (-s), suikergoed, suikerboontjes:
middellijn; — bus, koker of doos met dynamiet, meBONBONNIERE, v. (-s), bonbondoosje; keurig
liniet of iets dergelijks gevuld met een misdadig
net huisje; eene soort van vrouwenmuts.
doel geworpen of heimelijk neergezet.
1. BOND, m. (gew. ook o.), (-en), bundel, bos:
5. BOM, v. (-men), schijfvormige stop in een vat.
een bond vias; heide wordt vaak bij het bond verkocht,
Bommetje, o. (-s).
zooveel als een man omvamen kan.
6. BOM, v. (-men), platbodemd, breedgebouwd
2. BOND, m. (-en), verbond; tijdelijk verdrag,
visschersvaartuig met twee zwaarden, inz. voor de
tusschen twee of weer personen of statengesloten tot
verschharing- en kustvisscherij.
onderlinge hulp en bijstand; —echtverbond, huwelijk.
BOMBAM, v. (-men), beddekwast; klok.
BONDARK, BONDSARK, v. de arke des verbonds.
BOMBAMMEN, (bombamde, heeft gebombamd),
BONDEL, m. (-s). Zie BUNDEL.
de klok luiden; den klank van de klok nabootsen;
BONDGENOOT, m.. (-en), iem.. die zich met een
(fig.) aanhoudend een dof en vervelend geluid doen
ander verbonden heeft ter bereiking van een
hooren.
gemeenschappelijk doel; deelgenoot in een verbond.
BOMBARDE, v. (-n), steengesohut; (muz.) bromBONDGENOOTS CHAP, o. (-pen), onderlinge
werk in de orgels.
betrekking tusschen? bondgenooten; vriendsohap;
BOMBARDEEREN, (bombardeerde, heeft gevereeniging; verdrag, inz. tusschen twee of weer
bombardeerd), (eene vesting) naar een bepaald
mogendheden.
plan met bommen, kogels enz. beschieten; — met
BONDGENOOTSCHAPPELIJK, bn. tot een bondbellen enz. bestoken, meestal voor de aardigheid;
genootschap behoorende of er betrekking op hebleven, lawaai maken; met de vuisten op iets trombende
: het bondgenootschappelijke Leger.
melen : eene deur bombardeeren.
BONDIG, bn. en bw. samenhangend, vast :
BOMBARDEMENT, o. (-en), het bombardeeren
bondige kost; degelijk, gewichtig : een bondig
eener stad of vesting : het bombardement van Antoordeel, bondige kennis; — (van toestanden, omstanwerpen.
digheden, gemoedsaandoeningen enz.) bestendig,
BOMBARIE, v. (volkstaal) beweging, getier,
duurzaam, betrouwbaar; — (van redeneeringen,
lawaai, opschudding : wat maakte hij eene bombarie.
bewijsgronden,
kenteekenen enz.) deugdelijk, atBOMBAST, m. gezwollen, hoogdravende, zindoende, krachtig; een bondig antwoord, pittig,
ledige, taal of stijl, holle klanken.
zaakrijk; kort en bondig, kort maar krachtig.
BOMBASTISCH, bn. vol bombast.
BONDIGHEID, v. onwederlegbaarheid, blijkbare
BOMBAZIJN, o. als stofn. [— (-en), in de bet. van
waarheid; klemmende bewijzen; — beknoptheid.
soorten van bombazijn], gekeperd weefSel van
BONDKIST, v. (H. S.) arke des verbonds.
zijde; van zijde, kemelshaar en katoen; ook van
BONDSCONSUL, m. (-s), consul van den wielzijde en kamgaren of geheel van kamgaren; ---(Z.
rijdersbond.
A.) fluweel; — plat weefsel van katoen, veel geBONDS-CONTINGENT, o. (-en), bijdrage van
bruikt voor voering, werkmansondergoed enz.
elken staat tot het gemeenschappelijk bondsleger;
BOMBAZIJNEN, bn. van bombazijn gemaakt.
...DAG, m. (-en), vergadering der gevolmachtigBOMBEEN, 0. (-en), gezwollen, opgezet been.
den van de verbonden regeeringen (inz. in betrekBOMBROOD, o. bombrood winnen, tijding brenking tot den Duitschen Bond); ...GEWEST, o.
gen dat een schip uit zee in aantocht is; versnapering
(-en) gewest dat deel uitmaakt van een bond;
die iem. bij zijn terugkeer in de stad, vooral voor
...GEZANT, M. (-en); ...HOTEL, o. hotel door
kinderen, medebrengt.
zekeren bond aanbevolen, waar inz. de bondsBOMGAT, o. (-en), rondo opening in den bodem
! leden logeeren.
of den buik van een vat voor de born.

BONDSKIST.
BONDSKIST, v. (-en), kist met gereedschappen
enz. vanwege den Algemeen Nederlandschen Wielrijdersbond op vele plaatsen ten dienste zijner
leden geplaatst.
BONDSRAAD, m. (...raden), lichaam van de
gevolmachtigden der verbonden regeeringen van
een bondsstaat of een statenbond; ...RIJWIELHERSTELLER m. (-s), vanwege den A. N. W. B.
aangesteld.
BONDSSTAAT, m. (...staten), een staat gevormd
door de duurzame vereeniging van verschillende,
tot op zekere hoogte zelfstandige staten, gewesten
of steden tot een staatsrechtelijk geheel, met eigen
regeering, vertegenwoordiging en wetgeving.
BONDVOLK, o. het uitverkoren yolk Israel;
...ZEGEL, o. (-s), teekenen waarmede het verbond
tusschen God en menschen (naar nieuwtestamentische opvatting) als verzegeld is.
BONETVISCH, ni. (...visschen), boniet.
BONGEL, m. (-s), een stuk ijzer of hout dat met
een beugel om den pool van een in de weide loopend paard gedaan wordt, ow het in zijne bewegingen to belemmeren; vgl. blok.
BONGERD, m. (-s), (gew.) boomgaard.
BONHEUR, m. (-s), een salonkastje waarvan het
bovengedeelte rneestal deuren met spiegelglas
heeft; meestal bonheur du jour genoemd.
BONHOMIE, v. natuurlijke goedhartigheid, eenvoudigheid.
BONIET, m. (-en), soort van tong of raakreel
in de keerkringsgewesten die op vliegende visschen
jacht maakt (scomber pelamys).
BONIFACIUS-PENNING, in. (-en), steel van
den lelievormigen encriniet, veelvuldig in schelpkalk voorkom,ende.
BONIFICATIE, v. (-s, .. Alen), tegoeddoening;
vergoeding, sohadeloosstelling.
BONIFICEEREN, (bonificeerde, heeft gebonificeerd), schadeloosstellen, vergoeden.
BONIS, hij is thans een man in bonis, in goede
omstandigheden, in goeden doen.
BONJOUR, (greet) goeden dag.
1. BONK, v. (-en), been van het dierlijk lichaam,
inz. de grove hoofden der dijbeenderen van paarden
en runderen, ook knokken, schonken genoemd; —
kluit, brok veen van mindere hoedanigheld,
akker (in de hooge venen); bovenste grauwe soort
van veen, voor het turfmaken ongeschikt, veennerf,
bolster; (in de lage venen) d q onderste veenlaag.
2. BONK, m. (-en), stomp, stoot; — een grofgebouwd mensch, veelal ook onbehouwen en lomp.
BONKAARDE, v. bovenkorst der hooge venen,
voor de turfbereiding ongeschikt.
BONKEN, (bonkte, heeft gebonkt), het aangesneden hooge veen tegen den winter met bonkaarde
bedekken als een middel tegen het bevriezen; —
het verwerken van de bovenste veenlaag of veennerf; — opzettelijk of bij toeval hard tegen iem.
of iets aankomen, stooten, beuken; (Zuidn.) bikkelen; afrossen.
BONKERIG, bn. (-er, -st). bonkig; — (van veengrond) vol bonzen.
BONKES, v. (-son), (hist.) kort tabakspijpje.
BONKIG, bn. (-er, -st), grofgebouwd, niet vleezig, beenig, schonkig, (zoowel van dieren als van
menschen gezegd).
BONKIJZER, o. (-s), schop met groot blad en
kleinen steel, in de veenderijen bij het afsteken
van greppels en raaien, bij het afbonken enz. gebruikt.
BONKSEL, o. bovenste baggervsen.
BONKVEEN, o. grauwveen of bovenveen.
BONKZIEKTE, v. eene soort van engelsohe ziekte
bij het vee.
BON-MARCHE, goedkoop; au bon-marchê, in
den goedkoopen winkel; eigennaam van vele win.kels.
BON-MOT, o. (-5), kwinkslag, geestige zet, vernuftige inval.
BONNE, v. (-6), kinderjuffrouw, gewoonlijk nit
een ander land.
BONNEFOOI, v. op de bonnefooi ging ik naar
hem toe; — op de bonnefooi maakte hij het en zie,
het was joist goed, op goed geluk, in goed vertrouwen.
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BONNET, v. (-ten), kap, muts van zaohte stof,
zonder stijven rand; (Zuidn.) barret.
BONNETTERIE, v. handel, winkel in allerlei
gebreide, geweven en gemaakte goederen.
1. BONS, t' isschenw. het geluid van een zwaar
neervallend lichaam of een ander dof gellid nabootsend.
2. BONS, v. (bonzen), stoot, klap, slag; — de bons
krijgen, zijn afscheid krijgen, afgewezen worden.
3. BONS, v. (bonzen), visschersvaartuig op de
Zuiderzee.
BONSOIR, (greet) goeden avond !
1 BONT, bn. en bw. (-er, -st), niet often van kleur,
veelkleurig, kleurrijk, gevlekt (van de huid, het
haar of de veeren van dieren); inz. van rundvee;
de bonte, naam eener koe; — (spr.) men noemt Beene
koe bont of er is een vlekje aan, voor een algemeen
verspreid slecht gerucht om,trent iemand bestaat
altijd wel eenige grond;
een bont gezelschap, gemengd; — eene borate menigte, zeer verscheiden van kleeding, stand of
leeftijd.
2. BONT, o. (-en), (als stofnaam gmv.), schakeering of mengeling van 'kleuren; gekleurd linnen
of katoen met eene kleine ruit, Friesch bont; —
zachtharig dierenvel met het haar eraan, bereid
en gebruikt als verwarmeride winterkleeding,
pelswerk : met bont voeren (eene jas).
BONTEN, bn. van bout of pelswerk vervaardigd :
bonten muts, mantel.
BONTGOED, o. gekleurde katoenen of linnen
stoffen; voorwerpen daarvan gemaakt.
BONTHEID, v. veelkleurigheid; groote verscheidenheid.
BONTING, m. (-en), (gew.) bonte kraai of ekster.
BON-TON, m. goede toon, welvoeglijkheid.
BONTOOG, m. (-en), geslacht van langwerpige
of spoelvormige, meest rood of groen gekleurde
weekdieren (euglena), in ons land in stilstaande
poelen voorkomende.
BONTTOR, v. (-ran), eene soort van tor die in
spek, huiden en bont leeft, ook sjektor geheeten.
BONTWERK, o. pelterij.
BON-VIVANT, m. (-s), iem. die het er goed van
neemt, pretmaker.
BONZE, m. (-n), een priester van den godsdienst
van Fo of Boeddha in Japan en China; Oostindische
monnik; (oneig.) een bijgeloovig priester.
BONZEN, (bonsde, heeft gebonsd), hevig kloppen:
op eene deur bonzen, om ze geopend to krijgen.
BONZING, m. (-s). Zie BUNZING.
BOODSCHAP, v. (-pen), het overbrengen van
tijdingen, verzoeken enz. op last en ten behoove van
anderen, waarvoor men zioh ergens heen moot begeven; —
m,ondeling of schriftelijk bericht;
de blijde boodschap, het Evangelic; — Maria boodschap, heilige boodschap, verkondiging van Jezus'
geboorte aan Maria door den engel Gabriel; (ook)
feestdag in de R.-K. kerk (25 Maart); —
Soninklijke boodschap, brief des Konings aan de
Staten-Generaal, ten geleide van een wetsontwerp
enz.; soort van troonrede in republieken: de boodschap
van den president der V. S.
BOODSCHAPPEN, (boodschapte, heeft geboodschapt), aankondigen, berichten, melden.
BOODSCHAPPER, m. (-s), BOODSCHAPSTER,
v. (-s), aankondiger : de blijde boodschapper, die een
blijde boodschap brengt (in den bijbel); Mercurius
was de boodschapper der goden.
BOOG, m. (bogen), schiettuig bestaande uit een
stok of reep van taxi hout, riot, staal of andere
veerkrachtige stof, gebogen door een gespannen
pees of koord : den boog spannen; —
gebogen holronde overdekking eener open ruimte,
kleiner dan eon gewelf (bouwk.); —
gedeelte van eene regelmatig kromme bin, ine.
van een oirkelomtrek, allerlei gebogen, kromme
golvende lijnen.
BOOGAARD, m. (-s), zie BOOMGAARD.
BONGERD, m. (-s), boomgaard.
BOOGLAMP, v. (-en), electrische lamp : inriohting waardoor de koolspitsen op gelijken afstand
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blijven bij het „branden" der lamp, gewoonlijk
met bolvormig melkglas omgeven.
BOOGLIJST, v. (-en), rondo= gaande rand eener
schilderij, van boven met een boog voorzien;
bewerkte lijst van een booggewelf.
BOOGRAAM, o. (...ramen), raam met gebogen
bovendorpel.
BOOGSCHIETER, m. (-s), boogschutter.
BOOGSCHUTTER, m. (-s), iem. die met den boog
schiet of ken schieten;
kleine visch in Oost-Indio
(toxotes jaculator), die insecten vangt door ze met
een uit den bek gespoten waterdroppel van de takken of te schieten.
BOOGVENSTER, o. (-s), boograam.
BOOGVORMIG, bn. den vorm van een boog hebbende,
BOOGZAAG, v. (...zagen), (Zuidn.) spanzaag.
BOOKMAKER, (Eng.), in. (-s), iem. die bij wedrennen en harddraverijen weddenschappen uitschrigt, daarvan boek houdt, en ze bij wijze van
overeenkomst, rechtsgeldig maakt.
1. BOOM, m. (-en), plant met een enkelen stevigen
overblijvenden stam; — opgaande boom, hoogstammig, in tegenstelling met knotwilgen, hakhout, heester- en struikgewas;
boomen planten, poten, kweeken, rooien enz.; (gew.) een boom afkandelaren,
toppen; — op den boom verkoopen, (van boomyruchten), nog ongeplukt, in den regel bij den roes: —
de boom der kennisse (des goeds en des kwaads), de
boom in het Paradijs welks vrucht door God aan
Adam en Eva verboden was; — (bijb.) de boom
des levees, de boom in Eden welks vruchten het
eeuwige leven schonken; (Zuidn. ook) de sumakboom; — boom des doods, de taxisboom;
een kerel
als een boom, groot en forsch gebouwd; —
(scherts.) een boom in brand steken, er tegenaan
wateren; — (Zuidn.) daar staat een boom in den weg,
er is dak op het huis; — (Zuidn.) den boom uitvegen,
lets belachelijks zeggen; (ook) eene waarheid als
eene koe uitorakelen; — door de boomen het bosch
niet zien, door te veel op bijzonderheden te letten,
het geheel in onderling verband niet overzien; —
de kat uit den boom kijken, eene afwachtende
houding aannemen ; — van den hoogen boom
(af)teren, leven, groote verteringen maken ; — een
boom over iets opzetten, het lang en breed bepraten ;
geslachtsboom;
mast van een schip; opgestoken maststok eener
trekschuit, waaraan de lijn gebonden is; bezaansboom; —
(landbouw) ploegboom; lange boom of ponterstok over een voer hooi stevig vastgebonden,
ook wees- of weisboom genoemd; —
balk dwars over een weg geslagen : tolboom; den
boom pachten; drijvende balk, sterk met ijzeren
pennen beslagen, om eene doorvaart, eene haven of
to sluiten, een ketting over eene vaart gespannen
havenboom; den boom sluiten, opener;
regel, stok, spaak, spier om eenig voorwerp voort
to bewegen, om to draaien of op to winden; vaarboom der schippers : met den boom wegeren; windboom, hefboom. Boompje, o. (-s).
2. BOOM, m. (-s, -en), samentrekking van BODEM.
BOOMAGAAT, m. (...agaten), (als stofnaam 0.),
agaat waarin op boomen geltkende mineraalaggregaten zijn ingesloten of waarop door infiltratie en
kristallisatie van vocht dergelijke figuren zijn
ontstaan.
1. BOOMARM, m. (-en), groote, rechtstreeks nit
den stam spruitende tak.
2. BOOMARM, bn. arm aan boomen : eene
boomarme streek, omgeving.
BOOMBAKSTAG, o. (-en), touw waarmede op
grootere vaartuigen de bezaansboom bedwongen
wordt; ...BAST, m. (-en), de vezels tusschen het
hout en de schors van een boom; ...BLAD, o. (-eren).
BOOMDUIF, v. (...duiven), (Zuidn.) ringduif,
houtduif.
BOOMEN, (boom,de, heeft geboomd), (kleine
schepen, vlotten) in ondiep water met een boom
(deuren. luiken) met een sluitboom
voortduwen:

BOOMVAREN.
sluiten; (weverij) den ketting door den evenaar
uitgespreid op den kettingboom winden; — (van
een fazant die wordt opgedaan) zich op een boomtak
neerzetten;
(gemeenz.) gezellig praten, keuvelen : over lets boomen, een boom opzetten; (Zuidn.).
de diepe groeven van een molensteen uithalen, in
tegenstelling met maalkanten, de verhevenhed.en
scherpen.
BOOMEUVEL, o. ziekte in de boomen; ...EZEL,
m. (-s), (Zuidn.) mallejan; ...GAARD, m. (-en),
stuk grond met vruchthoomen beplant, hetzii
kweekerij of niet.
BOOMGELD, o. (-en), tol aan den boom (eener
haven of vaart) betaald, havengeld; — tolgeld; —
loon van een schipmz voor het doorboomen van
een vaartuig.
BOOMHAGEDIS, v. (-Ben), op boomen levende
soort van hagedissen, voorzien van lange vingers
met haakvormig gebogen nagels (ignanae).
BOOMKIKVORSCH, m. (-en), kikvorsch met zuigschijfjes aan de teenen (hyla arborea), bijna uitslui
tend in het lommer der boomen levende; komt
veel in Amerika voor; de gewone of groene boomkikvorsch, in ons land bijna alleen op de Veluwe.
BOOMKLEVER, m. (-s), kleine soort van klimvogel (sitta caesia), ook brabandertje, blauwspecht
en spechtmees geheeten; ...KLIMMER, m. (-s),
(Ind.) schertsende benaming voor lieden van gemengd bloed.
BOOMKNOEST, m. (-en), knoop, kwast in een
boom; ...KNOP, m. (-pen), knop aan een boom;
...KNUIST, m. (-en), (gew.) boomknoest; ...KRUI PERTJE, o. (-s), klein slank klimvogeltje (certhia
familiaris) met spitsen snavel, ook grijs houtspechtje en klampvogeltje geheeten; ...KUIL, m.
(-en), kuil tot het planten van boomen; ...KWEEKER, m. (-s); ...KWEEKERIJ, v. (-en), de kunst
of het bedrijf van boomkweeken; de zaak van een
boomkweeker; plaats waar men boomen aankweekt; ...KWIKSTAART, m. (-en), de Witte, en
de groote gele kwikstaart, die gaarno op boomen
gaan zitten.
BOOMLEEUWERIK, m. (-en), kleinste soort
van inlandschen leeuwerik (alauda arborea), die
vooral in eenzame woudstreken leeft.
BOOMMARKT, v. (-en), plaats waar men boomen
to koop biedt; ...MARTER, m. (-s), fraai en vlug
inlandsch roofdier (mustela mattes), tot het geslaoht
der wezels behoorende.
BOOMMOS, o. (-sen), allerlei bladmossen die op
boomen groeien, in tegenst. met card- en steenmos;
...MUIS, v. (...muizen), eene soort van muizen
in Zuid-Afrika die in boomen klimmen; ...MUSCH,
v. (...musschen), zeker vogeltje (passer montanus),
ook ringmusch, genoemd.
BOOMNIMF, v. (-en), (fab.) boschnim,f, hamadryade.
BOOMOLIE, v. olijfolie.
BOOMPAAL, m. paal om een jongen
boom, to steunen; ...PALM, m. (-en), buksboom;
...PASSER, m. (-s), kuipersgereedschap om de
grootte van den bodem te bepalen; ...PIEPER,
m. (-s), een zangvogeltje, hier to lande van April
tot September vertoevende (anthus
BOOMSLUITEN, o. het sluiten van den havenboom, meestal ale tijdsbepaling : voor het boomsluiten
aankomen.
BOOMSTAM, m. (-men), rechtopgaande houtige
schacht van een boom.
BOOMSTIL, bn. (Zuidn.) onbewegelijk, roerloos :
hij stond daar boomstil op te kijken.
BOOMTIJGER, m. (-s), eene soort van tijger,
ook nevelpanter geheeten (fells nebulosa), 1 M. 80
c.M. staart, in Z. 0. Azie voorkomende.
BOOMUIL, m. (-en), kleinste soort van uilen
(carina nocturna), die Naar nest in uitgeholde boomen
maakt, ook steenuil geheeten; ...VAL, v. (-len),
val, strik om ratten, marters enz. in boomen to
vangen; ...VALK, m. (-en), kleine valk (falco subbuteo), 31 c.M. lang, die op boomen nestelt en vooral
op leeuweriken en zwaluwen aast, ook blauwe
wiekel geheeten.
BOOMVAREN. v. (-s), inheemsche varensoort
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(polypodium vulgare) die veel op knotwilgen groeit;
tropische of subtropische varensoorten die veelal
tot aanzienlijke boomers opsehieten.
BOOMWOL, v. katoen.
BOOMWOLLEN, bn. van boomwol gemaakt.
BOON, v. (-en), eene peulvrucht (vicia faba en
phaseolus), in vele verscheidenheden aangekweekt,
waarvan men de zaden alleen of wel de geheele
vrucht eet of die tot veevoeder dienen; peulgewas
met rooder witte of paarse, sterk riekende bloemen;
— zaden die eenigszins op boonen gelijken : koffteboonen, cacaoboonen;
(in epr.) boonen als voedzame, doch geringe
en weinig smakelijke kost genoemd : honger maakt
rauwe boonen zoet, wie honger heeft, eet alles met
graagte; — boontjes uit het water eten, sober to gast
gaan; — (Zuidn.) door de boonen zijn, zeer arm
wezen; — voor spek en boonen meedoen, er bijzitien,
voor, de lens, zonder een werkzaam aandeel to
nemen; — zijne boontjes op lets te waken leggen,
vast op lets rekenen; — boontje komt om zijn loontje,
(Zuidn.) ook loontje komt om zijn boontje, hij (of :
elk) krijgt zijne verdiende straf. Boontje, o. (-s).
BOONAKKER, BOONENAKKER, m. (-s), akker met boonen bezaaid.
BOONEBOOM, m. (-en), boomsoorten die peulvruchten dragon, inz. de gleditschia triacanthos uit
N. Amerika, de gleditschia horridct nit China, de
acacia en de gouden regen.
BOONENBED, o. (-den), bed waarop boonen
geplant zullen worden of met boonen beplant;
...BLOEM, v. (-en), bloom van de boonenplant,
bekend om den sterken bedwelmenden geur;
...BLOESEM, m. (-s).
BOONENBREKER, m. (-s), landbouwwerktuig
waarmee de boonen gebroken worden; ...BROOD,
o. (-en), brood, gebakken van het meel van tuinof paardenboonen, als veevoeder gebruikt; — driekoningenbrood; ...HOUT, o. (-en), stokken bij de
boonenplanten gezet tot steun; ...SEVER, m. (-a),
eene keversoort (bruchus rufimanus), die zich
voornamelijk met boonen en erwten voedt;
...KNEUZER, m. (-s), zeker landbouwwerktuig;
...KRUID, o. geurig toekruid (saturea hortensis),
bij tuinboonen genuttigd, ook kuun, keune en keule
geheeten.
BOONENSTAAK, m. (...staken), staak waarlangs
klim- of staakboonen zich omhoog winden; —
(spr.) hij is zoo stiff als een boonenstaak; — een
boonenstaak van een vent, iem. met eene large, rechte
gestalte en stijve bonding en manieren.
BOONHALM, m. (-en), verdroogde boonplaaat;
...KOEK, m. (-en), driekoningenbrood; ...KONING, m. persoon die op Driekoningenfeest door
het trekken van de boon nit den kook, tot koning
van het feest is aangewezen en daarna zijne koningin
moat kiezen.
BOONTJESDIEF, m. (...dienen), (Ind.) hij is een
boontjesdief van de bovenste plank, gezegd van iem,.
die zich op onrechtmatige wijze bevoordeelt.
BOONZAAIER, m. (-s), iemand die boonen zaait;
— werktuig oar boonen to zaaien. BOONZAAIERTJE, o. (-s), (ook) volksbenaming in Zeeland
eener soort van kwikstaart.
1. BOOR, v. (boron), boorijzer, zie aldaar; zulk
een ijzer met kruk of met omslag, zwengel, en knop
waarmee het wordt rondgedraaid om gaten to maken in bout, ijzer enz., onder verschillende namen
bekend. Boortje, o. (-s).
2. BOOR, o. gebruikelijke verkorting van
borium.
BOORAPPARAAT, o. boortoestel.
BOORAS, v. (-son), ronddraaiende ijzeren stang
eener sam.engestelde boor.
BOORBANK, v. (-en), werkbank, ingericht tot
het boron van geschutloopen, vuurpijlen, metalen
stukken enz.; ...BEITEL, m. (-s), horlogem,akerswerktuig; ...BUIS, v. (...buizen), buis van een
boortoestel.
1. BOORD, m. (-en), rand, kart : aan den boord
van het woud; — (Zuidn.) aan een boord slaan, luiden,
zoo luiden, dat de klepel slechts eene zijde aanslaat,
ten teeken van alarm; de boorden der lippen; — (aan
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mansoverhemden) gesteven en gestreken rand om
de halsopening, opstaande of orageslagen; —
losse linnen kraag;
opstaande rand aan vaatwerk en drinkbekers; —
boorde vol, tot den boord vol, geheel en al vol; —
waterkant, oever, zoom van rivieren, beken, vaarten, moron enz.; in Zuidn. ook aan eon put, eene
goot enz. ; de rand van het graf; — (Zuidn.) rand,
berm aan een weg.
2. BOORD, o. (-en), (gew.) winkelboord : plank
waarop de bussen, flesschen enz. met winkelwaren
staan; - boord eener kast.
3. BOORD, o. (-en), opstaande scheepswand, inz.
voor zoover die boven water of het dek zichtbaar
is : bak- en stuurboord, zie GANGBOORD;
bevel—dorekajuitsmnborde,als
hebber aangesteld worden zonder als ondergeschikte
gediend to hebben; — door de kluis, het kluisgat
aan boord komen, van onder of aan gediend hebben;
— alles wet aan boord, in scheepstijdingen; — er
is onraad aan boord, er is iota niet pluis, er hapert
iets aan.
4. BOORD, m. (-en), (Z. A.) sam.entrekking van
BOOGERD, boomgaard.
BOORDBAND, o. band om kleedingstukken te
boorden.
BOORDEN, (boordde, heeft geboord), (van kleedingstukken) er een boordsel, een rand om- of
aannaaien : een hoed, eene japon boorden.
BOORDER, m. (-s), iemand wiens work het is to
boron, inz. een scheepsboorder.
BOORDEVOL, bn. vol tot aan den rand.
BOORDEVOLLETJE, o. (-s), een glas tot aan
den rand gevuld.
BOORDLINT, o. (-en), lint om kleedingstukken to
boorden.
BOORDSEINLANTAARN, v. (-s), rood of groen
licht aan de scheepszijden, geplaatst in openingen
in de verschansing of in stellingen boven op het
boord.
BOORDSEL, o. (-s), galon, veterband waarmede
men boordt.
BOORHOORN, m. (-s), zeker geslacht van hoornslakken (terebra), met zeer verlengd torenvormig
en puntig huisje.
BOORIJZER, o. (-s), halfronde, holle ijzeren staaf
eener boor (om gaten in hout to maken).
BOORKEVER, m. (-s), houttor, kever (ptinus
fur), wiens larven oud hout doorboren.
.
BOORMACHINE, v. (-s), machine om to boron;
...MATERIEEL. o.; ...MEEL . o. fijn meel of stof
dat bij het boron ontstaat; ...MEESTER, m. (-a),
opzichter bij het doen van diepe grondboringen;
...MES, o. (-son), een der messen aan den boorkop
eener boormachine; ...MONSTER, o. (-s), monster
aarde. of gesteente, bij grondboringen; ...MOSSEL,
v. (-en, -s), zeker geslacht van schelpdieren (lithodomus), die in steenen of koralen gaten boron.
BOORT, o. tot poeder gestampte onzuivere diamant dat met olie vermengd, op de gegoten ijzeren
platen der diamantmolens aangebracht wordt om
diamant to slijpen.
BOORTOREN, m. (-s), toren, getimmerte om
eene groote machine tot het doen van diepe
grondboringen.
BOORWATER, o. eene oplossing van boorzuur
in water, in de geneeskunde gebruikt als bederfwerend middel voor wonden; — (Ind.) water nit
Artesische putten en Nortonpompen; ...WORM,
m. (-en), paalworm.
BOORZALF, v. eene zalf bestaande nit 10°L,
boorzuur en 90°L, witte vaseline.
1. BOORZUUR, o. scheikundige verbinding van
boor met zuurstof en waterstof, kan nit borax bereid
worden.
2. BOORZUUR, bn. nit boorzuur to bereiden :
boorzure zouten, esters.
BOOS, bn. bw. (boozer, -t), verderfelijk, schadelijk, gevaarlijk : het is hier een booze weg; de booze
gevolgen; — kwaadaardig : eene booze ziekte; een
booze hand; — onstuimig, guur, ruw : het is boos
weer; een boos water; — zorgvol, hachelijk : wij
beleven booze tijden; —
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afgunstig : lets met een boos oog aanzien, gadeslaan; — het booze oog, volgens het bijgeloof een oog
dat iemand nadeel, een ongeval kan bezorgen,
eenvoudig door aan te kijken; — booze tongen,
lastertongen; — de booze wereld, de kwaadsprekende
menschen;
zedelijk verdorven, zondig, snood (inz. in bijbeltaal) ; —
toornig, verstoord, kwaad, ten gevolge eener beleediging, eener onaangename bejegening enz.; —
bw. (van wijze) wij hebben het boos te verantwoorden; niet boos gem eend rijn;— (gew.) bw. (van graad);
hij kon 't betalen : zijn ouwe had boos veul moppen,
zeer veel geld; — 't is boos koud, zeer koud.
BOOSAARDIG, bn. bw. (-er, -st), kwaadaardig,
venijnig : eene boosaardige -koorts, gezwel; — boos,
met het bijdenkbeeld van sluwheid of van zich
vermeien in eens anders Teed : boosaardige taster.
BOOSDOENER, ra. (-s), iemand tot kwaaddoen
gezind; snoodaard; booswicht; misdadiger. BOOSDOENSTER, v. (-s).
BOO SHE ID, v. (...heden), slechtheid; kwaadwilligheid; zedelijke verdorvenheid.
BOOSWICHT, m. (-en), kwaadwillig en zedelijk
verdorven mensch; snoodaard, deugniet, schurk.
1. BOOT, v. (-en), klein open vaartuig, gewoonlijk door riemen voortbewogen;
het grootste roeivaartuig op een koopvaardijschip
(op oorlogsschepen zegt men barkas); — (dicht.)
zij stapte in het huwelijksbootje, ging trouwen; —
klein zeewaardig vaartuig met een of twee masten :
kanonneerboot, loodsboot enz.; — zeevisschersschip,
kleiner dan eene buis; — (gew.) platbodemd vaartuig, praam of bak, van voren spits, van achteren
plat, dienende tot het vervoer van vee, hoof, mest,
baggeraarde, enz.; — verkorting van stoomboot.
BOOTJE, o. (-s), kleine boot.
2. BOOT, v. (-en), een der samenstellende deelen
van een bootjesketting; — het groote gouden of zilveren, vaak met diamanten bezette middenstuk,
tevens slot, van een duur halssnoer; (ook) dat
middenstuk als broche : eene juweelen, diamanten
boot, eene halsboot. Bootje, o. (-s).
3. BOOT, v. (-en), vat of fust waarin zuidelijke
wijnen vervoerd worden; ook voor droge waren in
gebruik (4 a 5 H.L. bevattend); — (Zuidn.) inhoudsmaat, omstreeks 1/2 H.L. : wand om kalk of steenkolen to meten. Bootje. o. (-s).
4. BOOT, m. en v. (-en), bos, bundel gerepeld
vlas; — (Zuidn.) een bundel ruw vlas dien men in
het water legt om te roten, waterboot genoemd,
(ook) een bundel gezwingeld vlas. Zie BAAL.
BOOTEN, (bootte, heeft gebooten), (Zuidn.)
slaan, kloppen met de hand of met een hamer.
BOOTJESKETTING, m. (-en), halssnoer samengesteld uit verschillende. door drie- of vierdubbele
snoertjes verbonden booten, elk bestaande uit eon
granaat, robijn of dergelijken gekleurden steen,
omgeven door goud cantillewerk.
BOOTS CHAAR , v. (...scharen), klein, draagbaar
ijzeren aanbeeldje om eene zeis op to booten :
haarblok, haarspit.
BOOTSDAVITS, m. my. ijzeren hangers aan de
zijden van het achterschip om de booten in to hangers.
BOOTSE, BOOTS, v. (-en), (veroud.) beeld,
figuur, model in klei, schets op papier. enz.
BOOTSEN, (bootste, heeft gebootst), (dicht.) een
beeld of loofwerk in eene weeke stof vormen, modelleeren; afbeelden; schetsen, in beeld brengen op
papier.
BOOTSFLUIT, v_ (-en), stoomfluit op eene boot;
...GEZEL, m. (-len), varensgezel, matroos; voorheen
ook in scherts : een pijpje tabak.
BOOTSHAAK, m. (...haken), large stole met een
ijzeren haak en eene ijzeren punt ernaast om
schuiten, booten en sloepen voort to duwen.
BOOTSMAN, m. (-nen), sloeproeier, jolleman; —
(op oorlogsschepen) onderofficier, belast met het
toezicht op zeil en treil van den grooten mast en
het bevel over de bootsmansgasten; hij wordt tot
de dekofficieren gerekend; — (op koopvaardijschepen) de aanvoerder der bemanning en hoogste
onderofficier.
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BOOTSMANSBAK, m. (-ken), bak of tafel waarvan de bootsman baksmeester is; ...FLUIT, v. (-en),
fiuitje waarmee de bootsman seinen en bevelen
geeft; ...GAST, m. (-en), matroos die met den bootsman aan denzelfden bak eat; ...HARING, v. goede
soort van haring, groot van stuk en groan van kleur,
veel tot spekbokking gerookt, ook steurharinq.
BOOTWERKER, m. (-s), sjouwerman in havenplaatsen.
BOOZE, m. de duivel, geest des kwaads. Zie
BOOS.
BORA, m. hevige noordoostenwind in de Julische
Alpen die sneeuwmassa's meesleept en lawinen
veroorzaakt.
BORAAT, o. boorzuur met een base.
BORACIET, o. natuurlijke boorzure kalkaarde die
men in het gips van den kalkberg bij Liineberg vindt.
BORAGE, v. (plantk.) bernage, ossetong : een
hartsterkend, pijnstillend moeskruid.
BORAT, BRAT, o. eene soort van geweven wollen
stof uit zijde en wol; — eene soort van sajetgaren,
uit gekamde wol vervaardigd.
BORAX, v. boorzure* soda, een zout dat deels
in de natuur voorkomt, deels kunstmatig bereid
wordt, en doorschijnend witachtige kristallen
vormt.
BORD, o. (-en), plank; — te borde (berde) brengen,
werpen, komen, ter sprake brengen, to pas brengen
of komen ;—
vierkant of langwerpig, in ruiten, vakken enz.
verdeeld houten blad of bak, gebruikt om met dobbelsteenen. damschijven, schaakstukken enz. op of
in to spelen : ganzen-, dam-, schaakbord; — in het
bord spelen, triktrak spelen; — (fig.) hij heeft zijn
stukken goed op het bord, hij is goed voorbereid, hij
kornt goed beslagen ten ifs; - groote plank of
samenstel van planken, tegen een muur bevestigd
met opschriften, bekendmakingen, enz. erop geschilderd of vastgehecht; — het zwarte bord, voor
de namen van leden eener societeit, die nalatig
zijn in het betalen; naambordje; — uithangbord;
(spr) de bordjes zijn verhangen, de zaken zijn veranderd, nu denkt men er anders over; —
schoolbord : voor het bord moeten komen; —
ronde schijf, plaat of schaal, inz. om van to eten
of wat aan to bieden.
BORDDOEK, m. (-en), doek om eetborden of
to drogen; — doek om schoolborden schoon to maken.
BORDEAUX, m. roode wijn, uit het departement
der Gironde : bordeaux drinkers.
BORDEEREN, (borduurde, heeft gebordeerd;, omzoomen, eon rand maken aan; — eene hog vormen.
BORDEREAU, o. (-'s), borderel; lijst, uittreksel
uit eene rekening; soort van vrachtbrief.
BORDEREL, o. (-len), (Zuidn.) bordereel, lijst,
staat, ceel waarop de verschillende bestanddeelen
van een bedrag, eene som gelds, eene hoeveelheid
waren enz. elk afzonderlijk in zekere orde opgegeven staan; speciebriefje; — bij verschillende
administration : lijst waarop de to verzenden goederen, de to incasseeren wissels enz. worden ingeschreven; — het uittreksel eener rekening; het
rekeningboek.
BORDES, o. (-son), verhoogde stoop met treden.
BORDIG. bn. (-er, -st). stijf, stug, niet lenig.
BORDINGS, BORDINGEN, m. m y. lichters,
kleine platte vaartuigen in de Oostzee, die de
grootere schepen lichten.
BORDPAPIER, o. dik, stijf, papier (tot kartonneeren enz.), oorspronkelijk dienende om de borden
(plankjes) der bookbinders te vervangen.
BORDPAPIEREN, bn. van bordpapier.
1. BORDUREN, (borduurde, heeft geborduurd),
figuren, randen, festoenen enz. met de naald in
goud, zijde enz. werken; (fig.) een geschiedkundige
roman is een roman, geborduurd op het stramien der
geschiedenis; — (van verhalen, beschrijvingen enz.)
ze opsmukken, overdrijven om de voorstelling
fraaier of indrukwekkender te maken.
2. BORDUREN, o. de kunst van borduren.
BORDUURSEL, o. (-s), wat op eene stof geborduurd wordt; — boordsel, lint waarop met de
hand of de machine geborduurd is; — de wijze van
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bewerking of de teekening; — verdichtsel van een
verhaal.
BORDUURSTER, v. (-s), iemand wiens beroep
het is to borduren; iem. die borduurt.
BORDUURWERK, o. het werk of de kunst van
borduren; borduursel.
BORE, v. (Eng.) het oploopen van den vloed in
nauwe riviermondan.
BOREAS, m. (Lat. myth.) de noordenwind.
BOREH, v. (Ind.) welriekende gels zalf, van
kurkuma bereid.
BOREN, (boorde, heeft geboord), door het ronddraaien eener boor een hol of gat (door en door of
tot op zekere diepte) maken; — (spr.) dat gat boor
je niet, dat zal je niet lukken, inz. een ander to
bedriegen, beet to nemen, wat op de mouw to
spelden of een mal flguur to doen slaan; — een schip
in den grond boren, het zoodanig beschieten, of
torpedeeren dat het zinkt; —
massieve stukken metaal tot cilindervormige
buizen uithollen : een kanon, eene pompbuis, een
stoomeitinder boren.
BORENDEVOL, bn. bw. boordevol : het glas
was borendevol; — overvo 1 : het was er borendevol,
in die zaal.
1. BORG, m. (-en), persoon die zich voor een
ander voor het geval dat daze zijne verplichtingen
niet nakomt, geldelijk verantwoordelijk stelt;
onderpand, cautie : geen voldoenden borg kunnen stellen; — zijne borgen in den zak hebben, dadelijk
kunnen betalen; —
waarborg : mijn eerewoord zij u borg.
2. BORG, m. (-en), (gew.) barg.
3. BORG, v. (-en), borgstrop; borgketting; borgkoppeling.
BORGBOUT, m. (-en), schroefbout die het loswerken van eenig deal eener stoommachine belet.
BORGEN, (borgde, heeft geborgd), op krediet
geven; (w. g.) to leen geven; — zonder gereede
betal ing koopen : borgen baart zorgen, door to koopen zonder dadelijk to betalen kan men diep in
de schuld kom.en.
BORGSPREKING, v. (-en), borgtocht.
BORGSTELLER, m. (-s), die borg geeft of cautie
stelt.
BORGSTELLING, v. (-en), de daad van een borg
of een borgtocht to stellen: ander borgstelling van; —
de akte van borgtocht; — de som gelds als onderpand gegeven.
BORGTOCHT, m. (-en), de overeenkomst waarblj
een of meer personen zich geldelijk verantwoordelijk stellen voor de verplichtingen van een genoemd persoon ten opzichte van een eveneens genoemd persoon of lichaam.
BORIUM, o. (scheik.) bruin poederyormig (of
gekristalliseerd) metalloids; bestanddeel van borax.
BORN, v. (-en), (dicht.) bron.
BORNEEREN, beperken, begrenzen; afpalen;
matigen.
BORNEN, (dicht.) opborrelen, opwellen.
BORNIET, o. kopererts.
BORO BOEDOER, m. boeddhistische tempel
op Java, een der schoonste overblijfselen van
boeddbistische bouwkunst.
BORREL, m. (-s), een glas met sterken drank.
Borreltje, o. (-s).
BORRELEN, (borrelde, heeft geborreld), sterken
drank gebmiken v6Or het middageten; — (van
vloeistoffen) bobbelen, opborrelen.
BORRELFLESCH, v. ( —fiesschen ), j eneverfiesch; (ook) flesch met jenever; ...PRAAT, m.;
...PRAATJE, o. (-s), dronkemanspraat ; niet
ernstig gem.eende praat, onzin.
BORROMEUS-VEREENIGING, v. genootschap
van barmhartige zusters; ook: vereeniging tot verspreiding van katholieke boeken.
1. BORST, v. (-en), voorste min of meer gewelfde
deal van het menschelijk lichaam tusschen hals
en middelrif; — iem. het pistool, den degen op de
borst zetten, (fig.) iem. het mss op de keel
zetten; —
borstkas; de longen, ademhalingswerktuigen :
eene zwakke, sle,chte borst hebben; — uit voile
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borst, luide, met voile instem.ming, — flunk van de
borst spreken, rond voor zijne meaning uitkomen;
(dicht.) hart, gemoed : met onbeklemde, met diepgeroerde borst; — ronde vleezige deelen op de
borst, inz. bij vrouwen; een kind de borst geven,
laten zuigen;
dat stuit (ook is) mij tegen de borst, dear heb ik
een afkeer van, dat mishaagt mij; — nog heel wall
voor de borst hebben, voor den boeg, to wachten hebben; — zich met de borst op iets toeleggen, iets vlijtig
beoefenen; — eene hooge borst hebben, zetten, ook
de borst hoop dragen, hoogm.oedig zijn, zich trots
gedragen ; — gedeelte van een kleedingstuk dat
de borst bedekt ; — verdikking, verhooging van
eenig voorwerp.
2. BORST, m. (-en), jonkman : een jonge borst; —
een flinke borst, een stevig jonkman; vgl. adelborst.
BORSTAANDOENING, v. (-en), eene lichte
borstziekte; ...ADER, v. (-s), bloedader in de borst;
...BEELD, o. (-en), beeldhouwwerk dat den kop
met een gedeelte der borst voorstelt (ook op munten).
BORSTBEEN, o. (-en), plat been waaraan de
ribben aan de voorzijde vastgehecht zijn; —RIB,
v. (-ben), (vog.) dat de ribben met het borstbeen
verbindt; —KAM, m. (-men), (vog.) uitsteekse/
van het borstbeen waarop de borstspieren ingeplant zijn.
BORSTEL, m. (-s), dikke, stijve, uitstaande haren,
op het lichaam van varkens of wilds zwijuen, ook
op insecten, inz. rupsen; — al regende het varkens,
gij kreegt er geen borstel van, tot iem.. gezegd wien
het steeds tegenloopt;
een gereedschap, bestaande uit een plat hout
waarin énkele of bosjes borstels (ook wel dunne.
metaaldraadjes, fijne rijsjes of heide) zijn bevestigd,
waarmee gereinigd, gepoetst wordt; schuier.
BORSTELAAR, m. (-s), (Zuidn.) borstel.
BORSTELEN, (borstelde, heeft geborsteld), met
den borstel gladstrijken, -wrijven; schuieren (fig.
en gemeenz.): iem. borstelen; — iem. den manta
of den rok borstelen, uitborstelen, afborstelen; (ook)
hem een frisch pak slang geven, (ook) hem geducht
de waarheid zeggen, uitschelden (meer gewoon :
den mantel uitvegen).
BORSTELGRAS, o. (plantk.) grassoort, met
blauwgroene, stijve, borstelvormige bladeren (nardus
stricta).
BORSTELRUPS, v. (-en), (nat. hist.) zwaar
behaarde rups (vooral uit de fam. der spinners).
BORSTELSTAARTEN, m. my. (nat. hist), eene
familie der ongevleugelde rechtvleugelige insecten
(lepismatidae) wier achterlijf in Brie borstels eindigt; de suikergast (lepisma) behoort hiertoe.
BORSTELWORMEN, m. mv. (nat. hist.) eene
afdeeling der ringwormen met bundeb3 van borstelvormige aanhangsels, ook borstelarmen genoem.d.
(chaetopodes), o. a, de gemeene zeepier.
BORSTING, v, opstaande rand aan houten of
ijzeren scheepsdeelen.
BORSTKAS, v. (-sen), borstholte, bovengedeelte
van den romp waarin hart en longen besloten zijn.
BORSTKRUIDEN, o. my. gedroogde plantendeelen wier aftreksel een uitmuntende drank is
voor wie het op de borst heeft.
BORSTNET, o. (-ten), vliegennet dat de borst van
een paard bedekt; ...PANTSER, o. (-s); ...PIJN,
v. pijn op de borst; ...PILLEN, v. my. pillen voor
borstlijders; ...PLAAT, v. (—platen), kurasplaat; —
(Zuidn.) koperen platen door boden gedragen; —
fondant, suikerplaat; ...ROK, m. (-ken), zeker
onderkleedin gstuk.
BORSTSCHILD, o. (-en), (bij insecten) driehoekig plaatje op het middenborststuk; ander&
benaming van het rugschild der schildpadden;
...SPELD, v. (-en); ...SPELDJE, o. (-s), broche;
doekspeld; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) spieren aan
de voorvlakte der borstkas ; ...STEM, v. (-men),
het lagere stemregister.
BORSTVIN, v. (-nen), (nat. hist.) de beide zijdelings geplaatste vinnen der visschen; ...VLIES, o.
(...vliezen), (ontl.) weivlies dat de inwendige
oppervlakte der borstholte en de oppervlakte der
longen bekleedt; ...VLIESONTSTEKING, v. (-en).
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BORSTWERING, v. (-en), (vestingb.) aardeu
wal die eene te verdedigen ruimte geheel of gedeeltelijk omsluit (bij veldwerken); verhooging van
een wal waar achter de verdedigers staan te vuren;
verhoogd gedeelte van een vestingmuur waarachter
men veilig kan loopen; — (fig. van personen) bolwerk; — muurtje of hekwerk, inz. op den omloop
van een toren, langs bruggen; — (bouwk.) muur
onder de vensters, tusschen de zolderbalken en de
muurplaat van den dakstoel; ...WERVEL, m. (-s),
(ontl.) een der twaalf ruggewervels waaraan de
ribben bevestigd zijn.
BORT, o. eene ziekte, vooral in het warme jaargetijde door geheel Europa, ook wel cholera nostras, cholerine genoemd.
1. BOS, v. (-sen), bus; ziekenfonds.
2. BOS, m (-sen), bundel, verzameling van langwerpige niet zeer vast samengebonden voorwerpen
(vruchten, planten, deelen van planten enz.) : een
bos wortelen, bieten, penen; een bos rijs, takken; —
een bos pennen, eenige ganzepennen; — een bos
sleutels, ring, reeks met sleutels; — een bos stroo,
eene handvol, eene school.
BOSCH, o. (Zuidn. ook m.) (bosschen), een met
opgaande boomen beplante grond, woud : het
Haagsche bosch; — een bosch rooien, de boomen
emit; het bosch verkoopen; — die heuvels zijn met
bosch begroeid, geboomte, struikgewas; — struik,
boompje : frambozebosch; — (fig.) een bosch van
masters, een groot aantal bij elkander liggende
schepen, mastbosch; — huilen met de wolven waarmee
men in het bosch is, zich naar zijn gezelschap schikken; — hout naar het bosch, dragen, water naar de
zee dragen, nutteloos werk doen.
BOSCHANEMOON, v. (...anemonenl, Anemone
nemerosa.
BOSCHBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...bezien),
zwartblauwe bezie, blauwbes, bleeken, waldbeeren
en klokkebeien geheeten (vaccinium myrtillus).
BOSCHBOUW, m. het aanleggen en onderbouden
van bosschen; ...BOUWER, m. (-s), iem. die aan
boschbouw doet.
BOSCHCULTUUR, v. het oordeelkundig kweeken
van bosschen; ...DRUIF, v. (...druiven), wilde
wingerd of haagwurger (clematis); ...DUIF, v.
(...duiven), wilde duff, houtduif (columba palumbus).
BOSCHDUIVEL, m. (-s), eene soort van slingeraap of mandril in Brazilie (cynocephalus mormon).
BOSCHGEUS, m. (...geuzen), (hist.) schimpnaam voor de benden Onroomschen, die om Alva's
vervolging te ontwijken, in de bosschen gevlucht
waren, en vandaar uit, vermengd met allerlei
geboefte, het platteland afliepen.
BOSCHGOD, m. (-en), (myth.) lagere godheid,
pan, faun, sater; ...GODIN, v. (-nen), boschnimf;
...HANEVOET, m. boschanemoon; ...HOEN, 0.
(,..dens), in Indict in 't wild levende hoendersoort
(callus ferrugeneus).
BOSCHJESMAN, m. (-nen), een volksstam in
Zuid-Afrika.
BOSCHKAT, v. (-ten), wilde kat (felis catus).
BOSCHKIP, v. (-pen), boschhoen; ...KEVER,
m. (-s), gew. naam, voor de schallebijters; ...KOFFIE, v. (Oostind.) koffie geteeld op eene omtuining
in een bosch, waar men de boomen heeft gerooid.
BOSCHKORAAL, o. (dicht.) wildzang in 't woud;
...KRAAI, v. (-en), gewone zwarte kraai.
BOSCHLEEUWERIK, m. (-en), boomleeuwerik.
BOSCHMIER, v. (-en), roode boschmier (Formica
rufa); ...MUIS, v. (...muizen), eene, van boven
roestkleurige, van onderen witte muis, (mus silvaticus).
BOSCHNEGER, m. (-s), afstammeling van gevluchte negerslaven in de bosschen van Ned.Guyana.
BOSCHNIMF, v. (-en), boschgodin.
BOSCHNOOT, v. (...noten), (Zuidn.) hazelnoot.
BOSCHRIETZANGER, m. (-s), een zangvogel
(acrocephalus palustris), ook wilgensijsje geheeten.
BOSCHVAREN, v. (-s), mannetjes-varen ;
...VEEN, o. veep in bosschen gevormd : het boschveen heeft een hoogst nadeeligen intioed op den groei
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der dennen; ...VINK, m. (-en), ook wel bergvink
en keep geheeten (fringilla montifringilla); ...VIOOLTJE, o. (-5), in 't wild in bosschen groeiend
viooltje (viola silvatica).
BOSJESGRAS, o. OOnjarig beemdgras, ook

ptuimgras geheeten (poa annua).

BOSSAGE, v. (-s), muur uit steenblokken met
een zoogenaamd kussen bewerkt.
BOSSCHAGE, o. (-s), een boschje, een klein bosch;
— (Z. A.) ongekamde, slordige haarbos.
BOSSELEEREN, gedreven werk in goud of zilver
maken.
BOSSEN, (boste, heeft gebost), in bossen binden.
BOSSENWERK, o. (zeew.) bossen of bundels
oud geteerd uitgeplozen touwwerk, om de schepen
van onderen schoon to branden.
BOSSING, v. (-en), het maken van een bosrand,
doorgaans van effen kleur, gelegd om een tapijt
dat lets to klein is voor de kamer; — de schuin
afgewerkte kant van een paneel eener deur, die in
de groef van den AIR en regel sluit.
BOSTON, o. zeker kaartspel, door 4 personen
gespeeld.
BOSTONNEN, (bostonde, heeft gebostond), boston
spelen.
1. BOT, v. (-ten), een tot de platvisschen behoorende zeevisch (platessa flesus); — de bot vergallen, bij
het schoonmakeu de galblaas breken, waardoor de
visch een onaangenamen smaak krijgt, (fig.) de zaak
bederven, maken dat de aardigheid er of is;
zonder gal, een hoogst goedaardig mensch.
—enbot
2. BOT, v. (-ten), een geslacht van platte ingewandswormen in het lichaam van grasetende dieren
(distoma hepaticum).
3. BOT, v. (-ten), (van planten en bloem.en), knop,
uitspruitsel; vgl. uitbotten.
4. BOT, o. (-ten) knook, been : de botjes aan den
howl geven; — h,onden moeten . botten knagen (kluiven), de geringe most zich met het geringe vergenoegen.
5. BOT, o. het einde van een touw; vliegertouw;
— iem. te veel bot geven, to veel veroorioven; —
de dijk heeft nog 2 dM. bot, het water staat nog
2 dM. beneden de kruin.
6. BOT, m. (-ten), (gew.) poos, wijle, tijdruimte;
met of bij botten, nu en dan, van tijd tot tijd; —
(gew.) ieder bot, iederen keer, vgl. allebot.
7. BOT, v. (-ten), (Zuidn.) laars ; — aan iets,
iem. zijne botten vegen, er niets om geven, et zich
niet om bekommeren, er mede spotten.
8. BOT, in bot vangen, teleurgesteld worden, slip
vangen, iem. niet thuis treffen.
9. BOT, bn. bw. niet scherp meer, afgesleten,
inz. van de snede van een mes enz. gezegd, ook
een bot mes : eene botte schaar; een mes dat bot geschaard is; botte schaatsen; — (fig.) een bot verstand,
dat niet gemakkelijk iets vat; ook botte kinderen,
niet snugger; vgl. botterik, botmuil; — onbeleefd,
onvriendelijk : een bot antwoord; — iets bot weigeren, kortaf, op onbeleefde wijze.
BOTAF, bw, beslist, kort en bondig, zonder
omwegen : botaf antwoorden, lets weigeren.
BOTANICUS, m. (...ci), plantkundige.
BOTANIE, v. plantkunde.
BOTANISCH, bn. plantkundig, tot de plantkunde behoorende.
BOTANISEEREN, (botaniseerde, ' heeft gebotaniseerd), met een wetenschappelijk doel planten
zoeken, verzamelen en determineeren.
BOTANIST, m. (-en), plantkundige.
BOTER, v. verdikte vetdeelen van de melk of
van den room (door karnen verkregen, gekneed
en waaraan dikwijls zout en kleursel wordt toegevoegd) ; — (fig.) boter bij de visch, geld bij de wear;
— 't is boter aan de galg (gesmeerd), 't an
vruchtelooze pogingen om iemand to verbeteren,
(ook) vergeefsche moeite voor eene verloren zaak; —
wie boter op zijn hoofd heeft, ga niet in de zon, wie
lets op zijn geweten heeft, houde zich schuil;
men
—hijlatrcdebonvzijrdem,
kan hem niet foppen, hij geeft niet licht toe; —
dat is een klontje boter uit de pap, daardoor worden
de inkomsten belangrljk minder; -- de boter alleen

BOTERAHORN.
op zijn koek willen hebben, alleen al de voordeelen
willen genieten; — een haar in de boter zoeken.
op kleinigheden letten, op vermeende verkeerdheden vitten, met het doel om twist to zoeken;
—metzijnusdborvale,
het gelukkig treffen,
een buitenkansje hebben, een onverwacht voordeel
genieten; — hij braadt er de boter uit, hij neemt het
ervan, hij blijft !anger uit logeeren, dan aanvankelijk toegestaan is; — het is botertje tot den boom, het
is zooals men het maar wenschen kan, (ook) ze zijn
buitengewoon lief, vriendelijk voor elkaar,
BOTERAHORN, m. (-en), eene soort van amandelahorn (caryocar butyrosum) in Z. Amerika, welks
vruchten een boterachtig vleesch hebben.
BOTERBANKET, o.; ...BEESTJE of ...BIESJE,
o. (-s), eene soort van koekjes, botergebak.
BOTERBLOEM, v. (-en), (ranunculus) algemeene
naam. der landranonkels, ook hanevoeten en honepooten geheeten.
BOTERBOER, m. (-en), een boer die boter
maakt; — bepaalde boer die aan een huisgezin
de boter levert; — boterverkooper; ...BOERIN,
v. (-nen);...BOOM, m. (-en), hooge boom in OostIndie, (bassia butyracea), uit welks zaden men
een olieachtig vet, de galamboter verkrijgt.
BOTERBRIEF, m. (...brieven), schriftelijke ontevredenheidsbetuiging van de autoriteiten, waarbij
men aangezegd wordt, dat men zijn ontslag kan
nemen of dat men het anders krijgen zal.
BOTERCONTROLE, v. toezicht van rijkswege
op den boterhandel; ...CONTROLEUR, m. (-s),
rijksambtenaar met dit toezicht belast.
BOTEREN, (boterde, heeft geboterd), boter
maken; — (spr.) men kan niet boteren, wanner
men wil, men moot zijn tijd afwachten; — tot boter
worden : de melk wil niet boteren; — (fig.) gedijen,
gelukken : dat eel wel boteren; — het wil niet boteren,
ik kan maar niet opschieten, vooruitkomen met
mijn work, het gnat niet naar wensch; — (Zuidn.)
(fig.) bedriegen, foppen; iem. eens jlink boteren,
geducht afranselen.
BOTERHAM, v. (-men), geboterde snede brood :
boterhammen smeren, snijden; (ook) eene droge
boterham, zonder boter of iets erop; — eene aangekleede boterham, een niet to uitvoerig avondpartijtje
BOTERHAM(MEN)KOEK, m.:. ...PAPIER, o.
(-en), papier waarin men eene boterham inpakt en
meeneemt; ...TREIN, m. (-en), (w. g.) werkxnanstrein.
BOTERLAND, o. land waar voornamelijk boter
gemaakt wordt; — (zeew.) wolken die zich voordoen
als verwijderd land, dat echter bij nadering als
boter wegsmelt; ...LEPEL, m. (-s); ...LETTER,
v. (-s), ook banketletter genoemd.
BOTERMACHINE, v. (-s), machine om vlug en
degelijk de boter uit de melk of to scheiden;
...MARKT, v. (-en), plants tot uitstalling van boter;
(ook) verkoop van boter aldaar : botermarkt hauden;
de botermarkt was hoog, de prijs voor de boter bedongen; ...MELK, v. (gew.) kar-nemelk.
BOTERMIJN, v. (-en), (gew.) eigenaardige inrichting in sommige streken (inz. in Noord-Brabant), waar de boterprijzen opgedreven worden,
onder boding echter, dat de boeren hetgeld dada "k
omzetten in koopwaren.
BOTEROLIE, v. zeer gezuiverde raapolie, lichtgeel van kleur en goon oliesmaak moor hebbende.
BOTERSAUS, v. (-en);...SCHAAPJE, o. (-s),
klompje boter in den vorm van een schaapje,
waardoor de boterboeren hun klanten de eerste
grasboter laten proeven; ...SCHOTEL, m. (-s);
...SEPARATOR, m. (-8), waarm.ee de vetdeelen
uit de melk worden gehaald.
BOTERWAAG, v. (...watren). plants waar (van
stadswege) de boter wordt gewogen.
BOTERWEGGE, v. (-n), (gew.) langwerpige, wigvormige kluit boter.
BOTERZUUR, o.(scheik.) kleurlooze, seherp zure en ransig riekende vloeistof die in de versehe
boter met glycerine verbonden is, waar bij het
ransig worden van boter vrij wordt.
BOTHEID, v. li.oedanigheid van lets dat bot of
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stomp is; — (fig.) lompheid, domheid, beperktheid van geest.
BOTROL, o. eene in sloOten en moerassen voorkomende plant (oenanthe phellandrium), ook watervenkel, watertorkruid en kikkerstoelen geheeten.
BOTJE, o. (-5), kleine bot; klein bot (been, knook);
kleine knop; — (oudt.) muntstukje, een halven
stuiver waard; botje bij botje leggen, ieder zijn
aandeel bijdragen, gezamenlijk de kosten der vertering dragon.
BOTMUIL, na., en v. (-en), domoor, lompord,
BOTPIKKER, m. (-B), volksbenaming voor den
bloedvink, den dikbek enz. die de botten of knoppen
afpikt.
1. BOTS, v. (-en), stoot, slag.
2. BOTS, bw. (gew.) de wind staat hier bots op,
vlak op; — die weg loopt bots, loopt dood; — hij
viel bots neer, plotseling, eensklaps.
BOTSEN, (botste, heeft gebotst), met geweld
tegen iets aanbonzen, op iets neer-vallen : twee
wagers botsen tegen elkaar, — (fig.) (van plannen,
denkbeelden, instellingen, enz.) met elkander in
strijd, in tegenspraak komen, in vijandige aanraking komen.
BOTSING, v. (-en), stoot, schok; — (fig.)
het heftig tegen elkander aankomen (van voertuigen, mensehenmenigten, ideeen, plannen, machten enz.) : botsing van twee treinen.
BOTSTIL, bn. (gew. en Z. A.) de paarden stonden
botstil, doodstil, geheel stil.
1. BOTTEL, v. (-s), de zoogenaamde vrucht der
roos, rozebottel.
2. BOTTEL, v. (-5), (gew., Z. A.) fiesch.
BOTTELAAR, m. (-s), iem. Wiens beroep het
is bier to bottelen, kleinhandelaar in bier.
BOTTELARIJ, v. (-en), inrichting waar bier,
wijn enz. gebotteld wordt; kantoortje van den
bottelier; — spijsvoorraadkaaner op schepen.
BOTTELEN, (bottelde, heeft gebotteld), op
flesschen tappen; — (w. g.) het bier bottelt, schuimt.
BOTTELIER, m. (-s, -en), bediende die het
opzicht over den wijnkelder heeft en den wijn
ronddient; — scheepsonderofficier, belast met het
toezicht op de levensmiddelen en de uitdeeling
ervan aan den kok en aan het seheepsvolk.
BOTTELROOS, v. (...rozen), eene soort van
wilde roos, in heggen enz. groeiende, waarvan de
bottels worden ingem.aakt (rosa pomifera); ook
gew. voor de hcmdsroos en den egelantier.
BOTTEN, (het botte, is gebot), uitspruiten, knoppen, knoppen krijgen.
BOTTER, m. (-s), visschersvaartuig met een
mast, ronden boeg en vrij smallen steven, op de
Zuiderzee gebruikt voor de vangst van haring,
bot, ansjovis en garnalen.
BOTTERIK, m. (-en), domoor, stommerik.
BOTTINE, v. (-s), halve laars, met elastiek;
rijglaars. knooplaars.
BOTUIL, m. (-en), botmuil, botterik.
BOTUIT, ...WEG, bw. ronduit, zonder omwegen.
BOTVIEREN, (vierde bot, heeft botgevierd),
zijne lusten, hartstochten botvieren, daaraan toegeven, den vrijen teugel laten.
BOTVINK, m. (-en), (gew.) de gewone vink.
BOTZINNIG, bn. bw. (-er, -st), stompzinnig.
BOUCANEEREN, (boucaneerde, heeft geboucaneerd), het vleesch rooken of drogen, zooals de wilden.
BOUCHARDEEREN, ruw vlak behakken van
natutusteen.
BOUCHARDEERHAMER, m. (-s), hamer met
puntig kopvlak om to bouchardeeren.
BOUD, bn. bw. (-er. -st), vol vertrouwen, stoutmoedig . onvervaard, driest, (ook) onbeschaamd :
boudspreken, optreden; — (Zuidn.) stout en bond
tegen den vijand optrekken. onversaagd.
BOUDEEREN, (boudeerde, heeft geboudeerd),
pruilen, raokken; ook BOEDEEREN.
BOUDERIE, v. gepruil, gemok.
BOUDOIR, o. (-s), klein, elegant damesvertrek.
BOUDWEG, bw. stout, onbevreesd : boudweg lets
zeggen, antwoorden.
BOUFFANTE, v. (-s), gebreide wollen halsdoek.

BOUFFON.
BOUFFON, m. (-s), potsenmaker, kluchtspeler;
hofnar; hansworst. BOUFFONNERIE, v. (...rieön),
klucht, gem eene grail.
BOUGIE, v. (-s), waskaars;
waslucifer;
ook
kaarsvorm voor electrische verlichting ; enz.
BOUILLIE BORDELAISE, v. 2 it 4 procents
kopervitriooloplossing met gebluschte kalk, dient
om planten to besproeien tegen verschillende
zwamziekten.
BOUILLOIRE, v. (-s), schenkketel, theeketel.
BOUILLON, m. vleeschnat of aftreksel van mager
vleesch.
BOULEVARD, m. (-8), lange, rechte, met rijen
boomen belommerde wegen in den nieuweren
stedenbouw; zij onderscheiden zich gewoonlijk door
breede trottoirs, schitterende verlichting, prachtige
winkels, koffiehuizen, hotels en een levendig verkeer; — (ook) een lange rechte wog zonder boomen
de zeeboulevard.
BOUQUET, ook BOEKET, m. en o. (-ten),
bloemruiker: die bouquet rozen is bijzonder mooi; —
het bouquet van wijn, kruidige geur.
BOURDON, m. ( s), (muz.) diepe bas; de laagste
bassnaar; — het 16- of 32- voets orgelregister.
BOURGEOIS, m. burger, iem. uit den middenstand.
BOURGEOISIE, v. burgerij; — (in de politiek)
de partij van den gegoeden middenstand die door
geld, niet door geboorte, invloed heeft op den
gang van zaken.
BOURGOGNE, m. Fransche roode wijn van de
Haute-Loire : bourgogne drinkers; een glas bourgogne;
—WIJN, m. (-en).
BOURGONDISCH, bn. Bourgondische wijnen; —
(w. g.) hij heeft een Bourgondisch, geloof, het is een
doortrapte leugenaar.
1. BOUT, m. (-en), ijzeren of houten staaf zonder
punt en met of zonder kop dienende om platen,
planken tegen elkaar to bevestigen.
2. BOUT, m. (-en), voor- of achtervierendeel
van een rued, een kalf, een schaap enz.; eon billetje
of dijtje van gevogelte enz., ook een geheele eendvogel die opgegeten zal worden.
3. BOUT, m. (-en), (gew.) hooger gelegen bouwgrond bij een dorp; — bout van een dijk, stuk dat
van een ouden dijk is blijven staan.
BOUTADE, v. (-n), gril; geestige uitval tegen iets.
BOUTIG, bn. grof van beenderen, kloek gebouwd;
een boutige knaap, een stevige knaap; — (gew.) een
bautig kind, mollig, aanvallig kind.
BOUTON, m. (-s), knop, inz. eener electrische
Bohol.
1. BOUW, m. het bebouwen, bewerken, inz.
beploegen van het land : de bouw is algeloopen;
hij begint te laat met zijn bouw; — het verbouwen
van eenig gewas : de bouw van beetwortelen is voordeelig; den bouw van mats invoeren;
het bouwen, oprichten van huizen, bruggen enz.:
die of (icier is met den bouw van het fort belast; de
bouw van heerenhuizen; — wijze van bouwen,
bouwtrant, maaksel dat huis heeft een vreemden
bouw; een toren zwaar en stevig van bouw; schepen,
zwaar van bouw; — een ruiter, schoon van bouw,
van gestalte; — die dieren zijn breed en krachtig
van, bouw, van constructie; — de bouw van het
zenuwstelsel, wijze waarop het samengesteld is;
(bij uitbr.) de bouw van een roman, een treurspel;
verzen Node van bouw; de bouw van een volzin; —
(Zuidn.) dat kasteel was een groote, statige bouw,
gebouw.
2. BOUW, v. (-s), (Ind.) veldmaat op Java,
ongeveer 71 are.
BOUWAARDE, v. (w. g.) humus, zwarte aarde.
BOUWBOER, m. (-en), boor, die hoofdzakelijk
den akkerbouw uitoefent; ...BOERIN, v. (-nen),
vrouw van een bouwboer; meesteres eener boerderij.
1. BOUWEN, (bouwde, heeft gebouwd), ergens
vertoeven, verkeeren, verblijf houden : zee bouwen,
de zee bevaren; — dit schip kan goed zee bouwen,
is flunk tegen stormen bestand;
het bewerken, inz. beploegen van bouwland ; —
een bouwwerk maken, optrekken, in elkaar
zetten : huizen bouwen ; torens, steden dorpen
Van Dale, Handwoordenboek.
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bouwen; — Keulen en Aken zijn niet op een dag
gebouwd, niet alles kan tegelijk; — (Zuidn.) *gar
de menschen eene kerk bouwen, bouwt de duivel een
kapelleken; — (fig.) luchtkasteelen bouwen, hooge
verwachtingen koesteren zonder eenigen grond,
overdreven plannen vormen ; — op een zandgrond
bouwen, op lossen grond iets ondernemen, zich
verlaten op zaken die later blijven, niet betrouwbaar to zijn; — op iem. bouwen, zich op hem verlaten.
2. BOUWEN, (bouwde, heeft gebouwd), (gew.)
den bouw, den akker, de boerderij gaan bekijken,
in oogenschouw nemen ; varkens, vee bouwen.
3. BOUWEN, (alleen in de onbepaalde wijs), (gew.)
men kan hier de zee hooren bouwen, bulderend rollen, breken op het strand.
4. BOUWEN, m. (-s), (hist.) een meestal ruim
geplooide, met passementen bezette bovenrok van
zijde, laken, saai, door de vrouwen in de 17de eeuw
gedragen; (spr.) dear is de broek en bouwen, daar
is alles wat je wenscht.
BOUWER, m. (-s), landbouwer, bouwman; ploeger; — iem. die huizen, schepen bouwt. inz. die
huizen voor eigen rekening laat bouwen.
BOUWGEREEDSCHAP, o. (-pen), werktuigen
tot den landbouw of voor het bouwen van huizen;
...GEVAARTE, o. (-n), groot, reusachtig gebouw;
...GROND, m. (-en), grond, aangewezen of vet,
krijgbaar om met woningen to bebouwen : bouwgrond te koop; — grond voor landbouw geschikt ;
een goede bouwgrond eischt weinig mest.
BOUWKUNDE, v. de wetenschap der vereit§chten
om een gebouw semen to stellen: bouwkunde leeren,
onderwijzen; burgerlijke bouwkunde, in tegenst. met
scheeps-, vesting-, water-, werktuigbouwkunde.
BOUWKUNDIG, bn. tot de bouwkunde behoo rende : bouwkundig weekblad; bouwkundig ingenieur;
bouwkundig teekenen, rechtlijnig teekenen,
BOUWKUNDIGE, m. (-n), iem. die de bouwkunde
beoefent, inz. iem. die de bouwkunst als beroep
uitoefent.
BOUWKUNST, v. practische bekwaamheid,
noodig om doelmatige en fraaie gebouwen samen
to stellen : de gewrochten der bouwkunst.
BOUWLAND, o. akker geschikt om er to Aloe=
gen en to zaaien : bouw- en hooiland; land voor den
akkerbouw gebruikt; een stuk bouwland (vgl.
weiland).
BOUWMAN, m. (...lieden), landbouwer; landman;
knecht inz. met het ploegwerk belast; meesterknecht op eene boerderij; ...MANNETJE, o. (-s),
(gew.) witte kwikstaart; ...MANSWONING, v.
(-en), (vooral in akten) boerenwoning, boerderij;
...MATERIALEN, o. my. benoodigdheden tot den
bouw van huizen; ...MEESTER, m. (-s), bouwkundige; iemand die lets heeft gebouwd.
BOUWPLAN, o. (-nen), plan waarnaar gebouwd
wordt.
BOUWPOLITIE, v. de personen ' die moeten
waken, dat bij het bouwen of verbouwen van huizen
de bouwreglementen worden nageleefd; ...REGLEMENT, o. (-en), bouwverordening.
BOUWSTIJL, m. (-en), de kermaerkende vormen,
waardoor de gebouwen van zeker tijdvak of van
zeker yolk zich van andere onderscheiden : de
Byzantijnsche bouwstijl.
BOUWSTOF, v. (-fen), bouwmaterialen; (fig.)
deelen die tot samenstelling van een geheel dienen :
de bouwstoffen tot de geschiedenis; bouwstoffen voor een
woordenboek.
BOUWVAL, m. (-len), overblijfsél van een ingezakt, vervallen gebouw, ruble (eig. en fig.): de bouwvallen van Thebe; de bouwvallen van Brederode; —
de eens zoo krachtige man is nets meer dan een
bouwval.
BOUWVALLIG, bn. (-er, -st), oud, vervallen,
dreigende in to storten. BOUWVALLIGHEID, v.
BOUWVERORDENING, v. (-en), gemeenteverordening op den bouw van huizen.
BOUWWERK, o. (-en). algemeene benaming
voor alle soorten van gebouwen; ...WIJZE, v. (-n),
bouwtrant.
BOVEN, voorz., hooger dan jets anders : de am
is boven den horizon; de naam staat boven de deur; —
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bw. op eene hooger gelegen plaats : boven in
de /cast.
BOVENAAN, bw. aan het boveneinde, aan het
hoofd : zijn naam staat op de lijst bovenaan; (fig.) hij
stoat onder de notabelen van de stad bovenaay.
BOVENAL, bw. meer dan jets anders heb God
lief bovenal; vrijheid bovenal
BOVENARM, in. (-en), het bovengedeelte van
den arm tot aan den elleboog; (zeew.) benaming van een tak van een scheepsknie.
BOVENBEEN, o. (-en), bovengedeelte van het
been, van knie tot heup.
BOVENBLAD, o. (-en), dekblad eener tafel; —
bovenste blad van verschillende voorwerpen :
bovenblad van eene viool.
BOVENDEK, o. (-ken), bovendek eener brag, de
rijvoering; — (van een bed) bovenlaken met de
dekens; — opperdek, bovenste der verschillende
scheepsdekken; op driedekkers het dek tusschen
het opper- en het kuildek in.
BOVENDIEN, voegw. bw. nog bij hetgeen vroeger genoemd is : hij zit met vijf dochters en nog eene
sch,00nmoeder bovendien.
BOVENDRIJVEN, (dreef boven, heeft bovengedreven), op of aan de oppervlakte drijven; —
(fig.) de bovenhand behouden : zijn gevoelen dreef
boven, vond ingang, word gevolgd; (fig.) de bovendrijvende partij, die aan het roer blijft, die den
grootsten invloed heeft. BOVENDRIJVING, v.
BOVENEINDE, o. (-n), het hoogste einde; de
66replaats : aan het boveneinde der tafel.
BOVENGEMELD, bn. reeds boven, vroeger in
dit book of geschrift genoemd, vermeld, samenvatting van reeds besproken zaken; meer gebruikelijk is: ...GENOEMD, bn.; ...GEZEGD, bn.
BOVENGRONDSCH, bn. boven den grond
een bovengronclsche kabel, geleiding.
BOVENHAND, v. (-en), (w. g.) de rugzijde der
hand; -- (fig.) de bovenhana krijgen, den meesten
invloed krijgen, kook) winnen, zegevieren; — de
bovenhand hebben, den meesten invloed hebben,
(ook) het meest uitkomen, naar voren komen.
BOVENHANDS, bw. boven de hand, met de hand
boven de schouders geheven bovenhands verven,
(b. v. bij het verven van een zolder); (gew.) bovenhands gooien, boven de hand.
BOVENHANDSCH, bn. een bovenhandsche wore.
BOVENHOUDEN, (hield boven, heeft bovengehouden), iets, iem. beletten to zinken ik hield
hem zoolang boven, tot er hulp kwam en men hem,
wit het water ken halen; — (fig.) het hoofd bovenhcruden, piet ondergaan, niet voor de omstandigheden bezwijken.
BOVENHUIS, o. (...huizen), bovendeel van een
huis, afzonderlijk verhuurd en doorgaans met
afzonderlijken ingang.
BOVENKAAK, v. (...kaken), deel van het aangezicht tusschen oog, neus, oor en onderkaak.
BOVENKAJUIT, v. (-en), kajuit op het halfdek
of opperdek; ...KAMER, v. (-s). kamer boven
eene andere; (ook fig.) het scheelt hem in zijne bovenkamer, hij is in zijne geestvermogens gekrenkt,
inz. hij lijdt aan grootheidswaan; ...KANT, m.
(-en); ...KAST, v. (-en), (boekdr.) kart die hooger
op den bok staat dan de onclerkast en waarin mid.tamer voorkomende lettersoorten zijn; ...KASTLETTERS, v. my. (boekdr.); ...BLEED, o. (-eren),
overkleed, mansrok, jas, vest of buis; overjurk of
kleed; ...KLEEDING, v.
BOVENKOMEN, (kwam boven, is bovengekomen),
aan de oppervlakte van het water komen : de drenketing is tweemaal bovengekomen; (bij eene worsteling) boven iem. op den grond komen te liggen;
— (van aandoeninge4 en gezindheden) in iem. opwellen, in zijn bewustzijn komen : de oude vriendschap kwam weer boven.
BOVENLAAG, v. (...lagen), laag boven eene of
weer andere lagers; ...LAKEN, o. (-s), beddelaken
waaronder men in bed ligt; ...LAND, o. (-en),
meer stroomopwaarts gelegen land; (Oostind.) de
hoogere, bergachtige binnenlanden.
BOVENLANDER, m. (-s), die hoogere of bergstreken bewoont; (in Holland) Westfaler, Oost-
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fries; (ook) vaartuig dat de Weser of de EOME3
bevaart; een paard nit Holstein, Oostfriesland.
BOVENLANDSCH, bn. van hoogere streken; (in.
Holland) Westfaalsch, Oostfriesch : eene bovenlandsche aak, aak die van de Weser of den BovenIJsel komt.
BOVENLAST, m. (-en), (scheepst.) lading op
het dek.
BOVENLEDER, ...LEER, o. het betere, fijnere
leer voor de bovenzijde der schoenen, overleer.
BOVENLICHT, o. licht dat van boven, door de
zoldering, de bekapping enz. invalt; min of meer
horizontals lichtopening; lichtopening boven eene
deur.
BOVENLIGGEN, (lag boven, heeft obovengelegen),
(bij eene worsteling) boven op iem. liggen, hem de
bass zijn; — (Zuidn., van staatkundige partijen)
het grootste aantal stemnaen krijgen bij eene verkiezing, aan het bewind zijn.
BOVENLOOP, m. (eener rivier) gedeelte eener
rivier van den oorsprong tot den laatsten waterval,
loop door het bergland; ...LUCHT, v. hoogere
luchtlaag.
BOVENMANUAAL, o. (...m.anualen), bovenste
der handklavieren van een orgel, gewoonlijk bavenwerk geheeten.
BOVENMATE, bw.; ...MATIG, bn. bw. buitengemeen, in zeer groote mate.
BOVENMEESTER, m. (-s), (gew.) hoofd eener
school
BOVENMENSCHELIJK, bn. bw. het menschelijke to boven gaande, meer dan menschelijk;
buitengewoon groot.
-bovenmschlijkpag,
BOVENNATUURKUNDE, v. (veroud.) plompe
vertaling van Lat. metaphysica, als benaming voor
de theoretische en bespiegelende wijsbegeerte in
engeren zin.
BOVENNATUURLIJK, bn. bw. wat buiten het
bereik der menschelijke zintuigen ligt: aan bovennatuurlijke wezens, aan het bovennatuurlijke gelooven.
BOVENOP, bw. op eon hoog voorwerp ik ga
bovenop zitten (op de im.periale van eene tram)
(vgl. hij tat boven op de tram); — (fig.) hij komt
er weer bovenop, zijne zaken komen weer in orde;
(ook) hij wordt weer beter.
BOVENOVER, bw. aan de bovenzijde over iets
heen : bij een bovenslagsmolen loopt het water bovenover; — onderlangs en bovenover, bij hooge rivieroevers (inz. bij Arnhem), onder langs de rivier of
boven over den hoogen weg.
BOVENPAND, o. (-en), (waterst.) pand van een
kanaal, boven eene schutsluis of waterkeering
gelegen.
BOVENRAAM, o. (...ramen), bovenvenster;
...RAND, m. (-en); ...RANG, m. (-en), hoogste
rang; ...REGEL, m. (-s), regel aan de bovenzijde
van een glasraam, eene sluisdeur enz.; — bovenste
regel eener bladzijde; ...RIVIER v. (-en), deel
eener rivier, waarin eb en vloed niet meer waai
te nemen is.
BOVENST, bn. (overtr. tr. van boven), hoogst,
opperst : de bovenste verdieping, (fig.) de hersens; —
je bent een bovenste beste, ik dank je wel zeer voor de
genomen moeite.
BOVENSTAD, v. (.4steden), hooger gelegen deel
eener stad.
BOVENSTANDIG, bn. (plantk.) boven de andere
deelen staande : bovenstandige bloembekleedsele, die
aan den top van het vruchtbeginsel staan.
BOVENSTEM, v. (-men), (n3.uz.) tenor; (van
vrouwen) sopraan.
BOVENSTROOMS, bw. naar den kart vanwaar
de stroom komt.
BOVENUIT, bw. uit het bovengedeelte : bovenuit
king de driekleur; — boven lets anders uitkom.end :
zijne stem klank overal bovenuit.
BOVENVEEN, o. bovenste veenlagen; ...VENSTER, o. (-5); ...VERDIEPING, v. (-en), verdieping hooger dan gelijkvloers; — 't scheelt hem in
zijne bovenverdieping, hij is niet wel bij het hoofd.
BOVENWAARTS, bw. naar boven gerioht, naar
omhoog; ...WATER, o. dat van hooger gelegen
streken komt; — (waterb.) de hoogste van twee
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waterspiegels; — het water dat het waterrad draft;
— (in een poldermolen) het water dat reeds opgemalen is.
BOVENWIND, m. (-en), (zeew.) hooge windlaag, wind in do bovenlucht.
BOVENWINDS, bw. (zeew.) aan de zijde waar de
wind vandaan komt, in tegenoverstelling van benedenwinds, aan de zijde waar de wind naar toe
waait.
BOVENWONING, v. (-en), bovenhuis.
BOVENZINNELIJK, bn. bw. hooger dan het
bereik der zinnen, niet waarneembaar: de bovenzinnelijke wereld.
BOVIST, v. ronde, sponsvormige soort van
stuifzwara met bloedstelpend vermogen (lycoperdon bovista).
BOVRIL, o. eene soort van vleeschextract in
bussen.
BOWIE-ME S, o. (-sen), groote tweesnijdende
dolk, jachtmes met kromme punt, in Amerika
gebruikt.
BOWL, m. (-'s), groote ronde kom of schaal,
om daarin sommige dranken voor te dienen een
bowl punch.
BOWLEN, (sport) in het cricketspel met den bal
gooien. BOWLER, m. (-s).
BOX, v. stalling voor een paard; — brievenbus
voor particulieren.
BOY, m. (-s), (gew.) knaap, jongen;
boy-scouts,
padvinders, verkenners.
BOYCOT, o. (-ten), uitsluiting van 't maatschappelijk verkeer, zoodat niemand van den
delinquent koopt, aan hem verkoopt of voor hem
werken wil,doodverklaring 't boycot over een
winkelier uitspreken.

BOYCOTTEN, (boycotte, heeft geboycot), uitsluiten van het maatschappelijk verkeer, voor dood
verklaren. BOYCOTTING, v.
BR, tusschenwerpsel, uitroep van afkeuring,
van huivering, enz.
BRAAD, o. gedroogde kleine schol; oraadschol;
gedroogde kleine scharren.
BRAADAAL, m. (... glen), (v. als stofn.),
aal geschikt om gebraden to worden, speetaal;
...APPEL, m. (-s, -en), (w. g.) appel geschikt om
gebraden te worden.
BRAADHARING, m. (-en), (v. als stofn.), panharing.
BRAADIJZER, o. (-s), deal van een spit.
BRAADSPIL, v. (-len), (zeew.) liggende spil tot
het lichten van het anker; ...SPIT, o. (...speten),
spit waaraain lets gebraden wordt; — (zeew.)
braadspil; (fig.) lange, smalle persoon; (ook) oude,
verroeste degen; ...SPITDRAAIER, m. (-s),
persoon die het braadspit draait; ...STUB, o.
(-ken), stuk vleesch bestemd om gebraden to
worden; (ook) gebraad.
BRAAF, bn. en bw. (braver, braafst), deugdzaam, van reinen levenswandel order brave menschen verkeeren; van brave ouders; dit meisje is bij
alle verzoeking braaf gebleven; flunk, eerbiedwaardig : onze brave huismoeders; de brave grijsaard; —
(vaak schertsend) eerzaam, niets verkeerds doende,
de burgerlbke braafheid betrachtende 't zijn brave
kruideniers; — de brave Hendrik, titel van een
indertijd • veel gelezen zedekundig leesboekje van
N. Anslyn; — een brave Hendrik, een jongen die
niets durft, een sufferd; — dapper : een braaf soldaat vreest den dood niet; — braaf oppassen, zich
goed gedragen; — braaf drinken, veel drinken.
1. BRAAK, v. verbreking eener afsluiting, met
het doel zich wederrechtelijk toegang to verschaffen.
2. BRAAK, v. (braken), (gew.) afbraak, balken,
steepen enz. van een huis dat afgebroken wordt.
3. BRAAK, v. (braken), houten toestel om
toestel
de vlas- en hennepstengels to kneuzen;
waarmee koekbakkers taai deeg bewerken.
'4. BRAAK, v. (gew.) het omwerken en onbezaaid
laten van den grond.
5. BRAAK, bn. onbebouwd, (van landerijen)
braak liggen; — (fig.) die kennis ligt braak, wordt
niet verder gebruikt, levert geen nut op.
BRAAKAKKER, m. (-s), akker die braak ligt.

BRADEN.
BRAAKJAAR, o. (...jaren), jaar gedurende hetwelk een land onbebouwd Mgt; (bij de Hebr.)
elk zevende jaar, wanner de akkers braak moesten
liggen, Sabbatsjaar ; ...LAND, o. land dat braak
ligt; - (gew.) land dat tengevolge van dijkbreuk
weggespoeld is of voortdurend aan afkabbeling
blootstaat.
BRAAKLOOP, m. hevige diarrhee; — Aziatische
braakloop, cholera;—zwarte braakloop, vomito negro.
BRAAKMAAND, v. (veroud.) Jim!.
BRAAKNOOT, v. (...noten). (plantk.) zaadkorrel
van den braaknoteboom, die in de geneeskunde
aangewend wordt.
BRAAKPLAATJES, o. my. ipecacuanha-plaatjes;
...POEDER, ...POEIER, o. zeker poeder om het
braken to bevorderen, inz. gestampte braakwortel;
—, v. (-5) 9 in de bet. van eene hoe yeelheld van
dit poeder, die men in eens moet gebruiken.
BRAAKWIJN, m, eene zwakke oplossing van
braakwijnsteen in maderawijn, vooral bij kinderen
als geneesmiddel aangewend; ...WIJNSTEEN, m.
een dubbelzout, antimoniumoxyde en kali met
wijnsteenzuur verbonden, veel ale braakmiddel
aangewend: ...WO RTEL , m. (-s), (v. als stofn.)
ipecacuanhawortel nit Brazili.6.
1. BRAAM, v. (bramen), de rand van gesneden
papier, met beitel of zaag bewerkt hout, gegoten
lood, metselvoegen enz.
2. BRAAM, v. (bramen), braam,bezie, braara,
struik. Braampje, o. (-s).
3. BRAAM, m. (bramen), vischsOort, zeebrasem
of zeebliek (brama raii).
BRAAMBES, v. (-sen); —VLINDER, m. (-s),
eene kapel die hare eitjes legt in den bloesem der
braaxn,bessen.

BRAAMBEZIE, v. (...bezien), wilds soort van
het geslacht Rubus; de vrucht daarvan; —STRUIK,
m. (-en).
BRAAMSLUIPER, m. (-s), kleine zangvogel
(sylvia curruca), van boven blauwachtig bruingrijs,
van onderen witachtig, veel op den tuinfluiter
gelijkende.
BRAAMSTRUIK, m. (-en), bekende doornige
struik, vooral op de heide, in de duinen en langs
boschranden in 't wild voorkomende, waaraan
de bramen groelen (rubus caesius en r. vulgaris);
de groote braamstruik (rubus fruticosus).
BRABANCONNE, v. het Belgisch volkslied sedert
1830, door Jenneval gedicht en door Campenhout
op muziek gezet.
BRABANDER, m. (-s), iem. nit Brabant; eene
Brabantsche cent; — (gew.) brabandertje, yolksnaam voor den gewonen boorn.klever.
BRABANT, o. vroeger een hertogdom, nu verdeeld in Noord-Brabant (Ned.) en Zuid-Brabant
(Belgic).
BRABANTSCH, bn. Brabantsch, bier; Brabantsch
kofftehuis; — Brabantsche cent, Belgische cent; —
Brabantsche muur, bepleisterd schotwerk dat het
aanzien van een muur heeft; vroeger veal tot
kamerscheiding gebezigd.
BRABBELEN, (brabbelde, heeft gebrabbeld),
onverstaanbaar, verward spreken of schrijven
alles door elkand,er brabbelen. BRABBELING, v. (-en).
BRABBELTAAL, v. onverstaanbare, verwarde
taal.
BRACELET, m. (-ten), armband; handboeien.
BRACHYCEPHALEN, m. my. (volkenk.) kortschedeligen : raenschen bij wie length en breedte
van den schedel zich verhouden als 8 : 7.
BRA CHYGRAPHIE, v. snelschrijfkunst met
verkortingen.
BRACHYLOGIE, v. de kunst om kort to spreken; rhetorische figuur, weglating van een zinsdeel
om kortheid to betrachten, b y. jong gewend, oud
gedaan.
BRADEN, (braadde, heeft gebraden), (van
vleesch, wild en gevolgelte) op een rooster, in eene
pan op het vuur of in een oven gaar en korstig
maken; — (fig.) eene gebraden duif, een onverwacht geluk; — gebraden duiven vliegen niemand
in den mend, wie 't goed wil hebben, moat er
voor werken.
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BRAGA, BRAGI, m. Noorsche god der wijsheid,
naam
welsprekendheid, dicht- en toonkunst;
verschillende tijdschriften en dichtwerken.
BRAGEEREN, (brageerde,- heeft gebrageerd),
(w. g.) pronken, geuren, zich grootsch voordoen
Tangs de straat.
BRAHMA, m. een van de hoofdgoden der Indiers,
de Schepper.
BRAHMAAN, m. (...maven), de hoogste kaste
der Indische samenleving, de geestelijke adel.
BRAHMAISME, BRATIMANISME, o. de tweede
phase in den godsdienst der Indiers, volgende
op den Vedischen godsdienst.
BRAHMAPOETRA, v. (-'s), eene groote soort
van hoenders.
BRAILLE, v. in braille gedrukt, in brailleschrift; —
—PAPIER, o.
BRAILLE-SCHRIFT, o. schrift uit verheven
punten bestaande, voor blinden.
brak wa1. BRAK, bn. (-ker, -st), zout, zilt;
ter, zoet water met zeewater vermengd.
2. BRAK, m. (-ken), eene soort van jachthond,
drijfhond.
3. BRAK, v. (-ken). Zie BARAK; (Zuidn.) kermistent.
BRAKEN, (braakte, heeft gebraakt), (w. g.)
land braak laten liggen; — (van vlas en hennep)
de stengels na het roten kneuzen, breken; (koekbakkersw.) het deeg dooreenwerken met de braak :
overgeven, spuis dat deeg al genoeg gebraakt I;
wen : de zieke heeft gebraakt.
BRALLEN, (bralde, heeft gebrald), (nagenoeg
verouderd, dicht.) luisterrijk stralen, schitteren
de zon, in 't heetste van het brallen; ook van edele
steenen en metalen; — van roeru, eer enz. : Antwerp, in uwe wallen blijft de kunst des meesters (Rubens) brallen; pralen. pronken, met betrekking
tot kleedij en tooi, als blijk van rijkdom en
macht, van vorsten en triomfeerende veldheeren
gezegd.
1. BRAM, m. (-men), bramzeil; — (fig.) bram
op bram, bram boven brain voeren, pralen, een groot
vertoon waken.
2. BRAM, m. (-men), fluke, wakkere kerel,
kloeke borst.
BRAMARBAS, m. snoever, grootspreker.
BRAMEN, (braamde, heeft gebraamd), de
braam afnemen.
BRAMINEN, BRAHMINEN, m. my. zie Brahmanen.
BRAMLIJZEIL, o. (-en), lijzeil, dat aan den nok
van de bramra geheschen, buiten het bramzeil
uitstaat.
BRAMMEN, (bramde, heeft gebramd), (scherts.)
zich als een brain gedragen, geuren.
BRAMZEIL, o. (-en), vierkant zeil, aan de bramra
aangeslagen en op de marsera uitgespannen; van
onderen of geteld het derde zeil; — (fig.) de bramzeilen bijzetten, alle krachten inspannen ; — hij
heeft zijn bramzeil geheschen, hij heeft te veel op.
BRANCARD, m. (-s), draagbed, raderbaar om
zieken of gekwetsten to vervoeren.
BRANCARDIER, m. (-5), draper, ruder van een
brancard.
BRANCHE, v. (-s), tak, afdeeling, zijlinie; een
reiziger in eene of andere branche, tak van handel;
zijn yak van studie. —datiszjnebrch,
1. BRAND, m. (-en), verbranding, brandstof ;
uitslag op de huid; zekere ziekte in het koren ;
moord en brand schreeuwen, vervaarlijk schreeuwen;
tin den, brand zitten, in geldverlegenheid, in den knoei.
2. BRAND, m. (veroud.) slagzwaard; — (spr.)
't is er als een brand, zoo schoon, 't is er kraakzindelijk; ze ziet er uit als een brand, zeer proper en zindelijk.
BRANDAAR, v. (...aren), (landb.) aar door
korenbrand aangetast.
BRANDAL, m. (-s), (Ind.) oproerling, muiter,
opstandeling tegen het gouvernement; — (bij
overdracht) ondeugende rakker (van een jongen).
BRANDARIS, m. (-sen), naam van den vuurtoren op den westhoek van het eiland Terschelling; (veroud. zeew.) groote lantaarn onder
de mars van 't admiraalsschip.

BRANDERIJ.
BRANDASSURANTIE, v. (-s, ...tign), verzekering tegen schade door brand; —MAATSCHAPPIJ,
v. (-en).
BRANDBALIE, v. (-s), (zeew.) brandemmer,
slagputs; ...BIJL, v. (-en), groote bijl om in geval
van brand gebruikt te worden; —BUT, v. (-en),
gat in het ijs gehakt, 0m in geval van brand water
te kunnen bekoxnen, ...BLAAR, v. (...blaren),
opzwelling der huid, ten gevolge van branden.
BRANDBLITSCHARTIKEL, o. (-en), ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), om bij het blusschen van brand
te gebruiken; ...GRANAAT, v. (...granaten),
gevulde granaatvormige bol die in de vlam geworpen, gassers ontwikkelt, welke den brand dooven;
...MIDDEL, o. (-en).
BRANDBRIEF, m. (...brieven), brief waarin
men met brandstichting of moord dreigt, tenzij
de bedreigde eene zekere geldsom aan den afzender
doe toekomen of voor hem op eene aangegeven plaats
doe neerleggen; — brief waarin men dringend of
dreigend maant om betaling van verschuldigde
gelden, of nakoming eener belofte; (fig.) brief waarin
men dringend zijn nood klaagt en om, bijstand
verzoekt; — brief waarin men iem. schielijk opontbiedt; —SCHRIJVER, m. (-s).
BRANDDEUR, v. (-en), deur door welke men
in geval van brand een uitweg kan vinden (in
schouwburgen enz.), nooddeur.
BRANDEBOURGS, my. lussen aan eene jas in
plaats van knoopsgaten, knooplussen, lussen op
uniformen : zijden brandebourgs.
BRANDEEND, v. (-en), ook aardeend, vosseneend,
bergeend genoemd, eene eendensoort (anas tadorna)
die in de lente ooze kusten bezoekt; ...EKKEL,
v. (-s), bloeiende brandekkel, een der volksnamen
van de witte doovenetel.
BRANDEMMER, m. (-s), lederen of ijzeren wateremmer ten gebruike bij het blusschen van brand.
BRANDEN, (brandde, gebrand), door vuur en
vlam. verteren ; brandwonden veroorzaken; gloeien
(van wonden) steken, prikkelen van specerijen
enz.); kalk branden, uit schelpen door gloeien kalk
bereiden; jenever branden, distilleeren; klotsen (van
baron tegen den oever).
BRANDEND, bn. bw. in de brandende zon loopen,
fel schijnend; — eene brandende hitte, die onaangenaam, pijnlijk aandoet; — in het brandende
hooiland, waar het brandendheet is; — een brandende
dorst, een hevige dorst; — eene brandende pijn,
gloeiend; vurig een brandend verlangen, ongeduld; — een brandend verwijt, een scherp verwijt
dat iem. doet gloeien van schaarate; — hij is
brandend nieuwsgierig, in zeer hooge mate;
—enbradvgstuk,
dat groote belangstelling
wekt en dringend oplossing eischt.
BRANDENDHEET, bn. zoo hoot om zich bij
aanraking to branden : de soep is brandendheet; een
brandendheete schotel.
1. BRANDER, m. (-s), oud schip met spoedig
vlambare stoffen gevuld om eene vijandelijke vloot
in brand to steken; (fig.) een brander aan boord
krijgen, het to kwaad krijgen.
2. BRANDER, m. (-s), toestel aan het einde van
gasbuizen of op petroleumlarapen en -stollen, om
aan de vlam een bepaalden vorm to geven en
waarboven de verbranding plaats heeft.
3. BRANDER, m. (-s), (steonb.) workman die de
winddroge steenen opstapelt om gebakken to
worden; — iem. wiens beroep het is, brandewijn,
of jenever to stokers; eigenaar eener branderij.
4. BRANDER, m. (-s), (Z. A.) hooge golf; golfslag.
BRANDERIG, bn. (-er, -st), eene branderige lucht,
een branderig gevoel, aan brand doende denken; —
het paard is branderig, heeft brand in het lijf;
—enbradigwo,
waarbij zich ontsteking voordoet ; — branderige oogen, pijnlijke oogen met
roode, gezwollen oogleden.
BRANDERIJ, v. (-en), het bedrijf van het branden, inz. van een brander; — werkplaats waar
gebrand wordt, in verschillende takken van nijverheld; inz. plaats waar moutwijn wordt bereid uit
gegiste grondstoffen.
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BRANDEWIJN, m. (-en), soort van sterken drank,
met 40 it 50 °/,„ alcohol; vruchten, morellen op brandewijn. Brandewijntje, o. (-s), een glaasje brandewijn.
BRANDGANG, v. (-en), smalle gang tusschen hutzen, tot doorgang voor de brandspuitgasten en tot
het leggen der slangen in geval van brand.
BRANDGANS, v. (...ganzen), eene soort van.
zeegans (branta leucopsis), ook dondergans geheeten, ± 70 cM. lang; ...GEROEP, o.; ...GEVAAR,
o.; ...GEVEL, m. (-s), muur tot den nok opgetrokken tusschen belendende perceelen, tusschen het
voor- en achterhuis eener boerderij; ...GIER, m.
(-en), roestkleurige valk; ...GIERIG, bn. (w. g.)
aartsgierig; ...GIST, v. (bierbr.) voorloop van
gist, de eerste, vuile gist die van het bier afdriift;
...GLAS, o. (...glazen), bol geslepen glas (of lens),
gebruikt om een bundel zonnestralen to doen convergeeren en zoo eene groote hitte to doen ontstaan.
BRANDHELDER, bn. zoo helder als een brand,
buitengewoon helder.
BRANDHOUW, m. het boomvak brandhouw, dat
bestemd is om als brandhout afgehouwen, omgehakt to worden.
BRANDIG, bn. (-er, -st), naar lets verbrands
riekende of smakende; — ontstoken; — ontsteking
verwekkende (op de huid); — brandig koren, koren
met korrels van brandaren erin. BRANDIGIIEID, v.
BRANDIJZER, o. (-s), haardijzer; — (bij wondheelers en veeartsen) ijzer waarmede wonden worden
gebrand; zijn geweten is met een brandijzer toegeschroeid, hij is in het kwade verhard; — ijzer waarmede een merk wordt ingebrand.
BRANDING, v. (-en), het branden; het woolen
en schuimen der golven, ontstaande door de vereeniging der aanrollende en terugkaatsende golven,
bij de kusten en op ondiepe plaatsen; de branding
staat op de kust, rolt aan, slecht (gaat liggen).
BRANDKAS, v. (-sen), verzekeringskas tegen
brandschade; ...BAST, v. (-en), brandvrije ijzeren
kast met bijzondere sluiting, tot berging van geld,
papieren en voorwerpen van waarde.
BRANDKLEUR, v. brandverf, emailkleur, ale
een fijn poeder met spijkolie aangemaakt en op het
to ernailleeren voorwerp aangebracht, waarna bet
in den emailleeroven ingebrand wordt; ...KLOK,
v. (-ken), groote klok die men bij brand luidt,
alarmklok; ...KOGEL, m. (-5), met brandsas
gevulde grauwlinnen zak om een ijzeren geraamte
met dito banden en bodem gespannen; ...KOLK,
v. waterput op of bij een plein midden in een dorp,
voor brandblussching; ...KOORTS, v. (-en), heete
koorts; ...KOREN, o. koren waarin de brand is,
door den honingdauw aangetast; ...KORAAL,
o. eene soort van koraal; ----; v. als voorwerpsnaam :
barnsteenen koraal (of kraal); ...KORST, v. (-en),
korst eener brandwonde; ...KRAAN, v. (...kranen),
groote kraan aan de waterleidifig die men bij brand
openzet om to blusschen.
BRANDKLUIS, v. (...kluizen), brandvrije kluis,
inz. tot het bewaren van effecten,en andere waardepapieren.
BRANDLADDER, v. (-5), ladder bij brand gebruikt (inz. voor de brandspuitgasten).
BRANDMEESTER, m. (-s), opzichter, bestuurder der brandspuitgasten.
BRANDMERK, o. (-en), ingebrand merk op
kisten en eaten; — schandmerk met een gloeiend
ijzer op het lichaarn. (meest op den linkerschouder) eens misdadigers gedrukt : T. F. travaux forces;
T. P. travaux perpetuels; — (fig.) schandvlek door
misdaad op zich geladen; ook dat heeft een brandmerk
op hem gedrukt, heeft hem zeer verdacht gero.aakt.
BRANDMERKEN, (brandmerkte, heeft gebrandmerkt), een brandmerk drukken (op); — (scherts.)
iem. brandmerken, eene witte krijtstreep op zijn
rug zetten : op vele plaatsen is het brandmerken bij
het opbouwen der kermis nog in zwang order de
jeugd; — (fig.) schandvlekken.
BRANDNETEL, v. (-s), onkruid (urtica) welks
stengel en bladeren met fijne, broze haren bedekt
zijn, die, bij aanraking, met de een weinig kromme
punt in de huid dringen, afbreker, en hun bijtend
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sap in de woad uitstorten, het een, een brandend
gevoel en zwelling veroorzaakt.
BRANDNIEUW, bn. (w. g.) fonkelnieuw, gloednieuw.
BRANDOFFER, o. (-8), offerande van planten
of dieren die op het altaar geheel tot asch moesten
verteren ter sere van de Godheid; —ALTAAR,
o. (-altaren).
BRANDOOG, o. (-en), (heelk.) gezwel op het oog,
ooglidbrand; ...OVEN, m. (-s), smeltoven.
BRANDPAAL, m. (...palen), paal waaraan zip gebonden warden, die men levend verbrandde; —
(Zuidn.) uiterste paal, grenspaal eener stad, tot
waar hulp bij brand wordt verleend; — (boschbouw)
hooge paal voor de boschwachters opgericht om
to zien of ook brandgevaar dreigt.
BRANDPIKET, o. (-ten), krijgsvolk, (en vroeger
ook de schutterij) bestemd om bij brand de orde to
bewaren; schip dat bij eene vloot de wacht heeft;
de beurt hebben om met het
—brandpiketh,
brandpiket op to trekken; (ook) de wacht hebben
bij de vloot.
BRANDPIJL, m. (-en), (oudt. krijgsk.) soort van
vuurpijl, bestemd om brand to stichten.
BRANDPOLIS, v. (-son), polls, bewijs van verzekering tegen brand.
BRANDPUNT, o. (-en), punt waarin de licht- of
warmtestralen, na de terugkaatsing door een brand spiegel of na de braking door eene convergeerende
lens elkaar snijden.,
BRANDSCHATTEN, (brandschatte, heeftgebrandschat), bij een oorlog eene gedwongen schatting opleggen op straffe van plundering en brand.
BRANDSCHEL, v. (-len), electrische schel om
bij brand de brandweer to waarschuwen.
BRANDSCHERM, o. (-en), ijzeren scherm dat
bij brand eene ruimte veWg kan afsluiten, (inz. in
schouwburgen).
BRANDSCHILDER, m. (-s), emailleur.
BRANDSCHILDEREN, (brandschilderde, heeft
gebrandschilderd), emailleeren.
BRANDSCHOON, bn. buitengewoon schoon,
zindelijk : brandschoon linnengoed; — (fig.) op Maandag zijn de werklieden niet allen brandschoon, nuchter, vrij van sterken drank.
BRANDSIGNAAL, o. (...nalen), sein dat er brand
is; inz. alarm.teeken voor de brandweer; ...SIJS,
v. zekere soort van vink (fringilla flammea), bruin
van kleur en met een vlammig kuifje; ...SLANG,
v. (-en), lederen of linnet" buis eener brandspuit;
ook zoodanige buis, bestemd om op eene brandkraan geschroefd to worden.
BRANDSMOOR, m. (Zuidn.) droge, als rook
neerhangende novel in den voorzomer, waardoor
de bloesem der vruchtboomen bedorven wordt,
heirook.
BRANDSPIEGEL, m. (-s), gepolijst concaaf
oppervlak (m.eest van metaal) dat de daarop
vallende zonnestralen in een brandpunt vereenigt
en daar zoodoende groote hitte ontwikkelt.
BRANDSPUIT, v. (-en), werktuig dat een machtigen en aanhoudenden waterstraal levert tot binssching van brand; —GAST, m. (-en), die de brandspuit bedient.
BRANDSTAPEL, m. (-s), houtmijt, houtstapel
waarop misdadigers en om den godsdienst vervolgden (ook, bij de ouden, de lijken) warden verbrand :
tot den brandstapel veroordeeld zijn; ...STEEN, o.
(w. g.) (heelk.) helsche steen, lapis infernalis; —
m. (bouwk.) soort van vuurvaste steen, waaraan
brandvrije kelders, brandmuren enz. gebouwd
worden.
BRANDSTICHTEN, o. moedwillig brand veroorzaken; ...STICHTER, m. (-5); ...STICHTSTER,
v. (-s), • die moedwillig, opzettelijk brand sticht;
...STICHTING, v. (-en).
BRANDSTOF, v. (-fen), stoffen die zeer brandbaar zijn door haar groot koolstof- en waterstofgehalte; materialen (turf, bout, steenkolen) om to
branden: handel in brandstoffen.
BRANDSTROOK, v. (-en), strook naakte grond
langs een spoorweg, ter voorkoming van brandgevaar voor om.liggende terreinen.
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BRANDVERF, v. (mverven), email : in, met
brandwerf schilderen; — verfsoort die houten
voorwerpen onbrandbaar maakt; ...VERVEN,
ww. emailleeren.
BRANDVERZEKERING, v. (-en), verzekering
tegen brandschade; —MAATSCHAPPIJ, v. (-en).
BRANDVOGEL, m. (-s), (Zuidn.) soort van
zwarte stern.
BRANDVOS, m. (-sen), vos met eene zwarte
pluim aan den staart; — paard met donkerbruinrood dekhaar.
BRANDVRIJ, bn. niet aan brandgevaar blootgesteld.
BRANDWAARBORG, m. verzekering tegen
brandschade ; —GENOOTSCHAP, o. (-pen);
—MAATSCHAPPIJ, v. (-en), assurantie-maatschappij.
BRANDWACHT, v. brandpiket; — (oorl.) voorpost, nachtwacht ons schip lag op brandwacht,
als een voorpost in de nabijheid van den vijand.
BRANDWEER, v. de personen die ermee belast
zijn, voorkomende branden te blusschen; —COMMANDANT, m. (-en); —KAZERNE, v. (-n);
—MAN, m. (-nen), lid van de brandweer; —POST,
m. (-en), standplaats van de brandweer of een deel
ervan; —SCHEL, v. (-len), electrische schel om de
brandweer to roepen, zoodra het noodig is.
BRANDWERK, o. het versieren van houten voorwerpen door er figuren in to branden.
BRANDWEZEN, o. al wat op het voorkomen
en blusschen van brand betrekking heeft : verordening op het brandwezen.
BRANDWOND, v. (-en), ...WONDE, v. (-n),
eene wonde door branden veroorzaakt.
BRANDY, m. zekere likeur; sherry brandy; —
(in Indic) cognac; brandy kring, cognac sec; —
brancly soda, cognac met Apollinariswater.
BRANDZWERM, m. (-en), °erste zwerm bijen,
die den korf verlaat.
BRANI, bn. (Ind.) moedig, dapper, kranig :
een brani officier; — zij is veel te bran, zij waagt
to veel; — zich brani voelen, zich gewichtig gevoelen; — brani maken, geuren, zich een air geven;
bluf, drukte;
—watenbri,
m. (-'s), waaghals, durfal; onverschrokken,
kranig persoon; — bluffer, geurmaker.
BRANIACHTIG, bn. bw. druktemakerig, met
een air van gewicht. BRANIACHTIGHEID, v.
BRANIKRAAG, v. (...kragen), (scherts.) breede
hemdskraag der marine-matrozen; ...MAKER,
m. (-s), geurmaker, opschepper.
BRANKE, v. (-n), (Zuidn.) dikke boomtak ; kopboom; — (fig.) oud, taxi vrouwtje.
1. BRAS, m. (-sen), (zeew.) loopend touwwerk
om eene ra in een horizoiataal vlak to draaien of
naar den wind to zetten.
2. BRAS, m. (gew.) tuig, nietigheden, beuzelingen; — verzameling van voorwerpen van weinig
waarde.
3. BRAS, m. (Zuidn.) nat of vochtig voedsel
voor huisdieren, inz. voor koeien en varkens; —
slecht, walgelijk, onrein eten.
brasdagen,
BRASDAG, m. (-en), smuldag;
dagen van den slemptijd, carnaval.
BRASEM, m. (-s), inheemsche, donker olijfkleurige riviervisch met hoogen, stompen kop en langen
aarsvin, eene soort van blei (cyprinus brama).
BRASMAAL, o. (...malen), slemppartij; ...PARTIJ, v. (-en), overdadige smulpartij; ...PENNING,
m. (-en), (oudt.) Hollandsch rawatje, ter waarde
van 10 duiten of 6 t /4 cent; drinkgeld.
1. BRASSEN, (braste, heeft gebrast), overdadig
lekker eten en drinken; gulzig smullen; (Zuidn.)
met het eten worsen.
2. BRASSEN, (braste, heeft gebrast), (zeew.)
de raas, de zeilen door middel der brassen naar
den wind richten; — (fig.) je kunt wet volbrassen, ophoepelen, maken dat je wegkomt.
BRASSING, v.
1. BRAT, o. Zie BORAT, wolsajet.
2. BRAT, bn. (gew.) dartel, levendig, vurig,
maar daardoor ook lastig, onhandelbaar, (vooral
van paarden).

BREEUWER.
BRAVADE, v. (-s), (w. g.) grootspraak, uittartende snoeverij.
BRAVEEREN, (braveerde, heeft gebraveerd),
(w. g.) trotseeren : geweld en dood braveeren; — de
wetten braveeren, er zich niet aan onderwerpen.
1. BRAVO BRAVISSIMO ! tw. goed, wool I
2. BRAVO, m. (-'s en: bravi)), gehuurde sluipmoordenaar (in Italie); krachtpatser.
BRAVO -GEROEP, o.
BRAVOUR, m. (-5), groote kunstvaardigheid
in passages; — deze zangster heeft weinig bravour,
maakt weinig trillers; — eene BRAVOUR-ARIA,
een zangstuk met moeilijke overgangen en ongewone
wendingen, dat goed uitgevoerd, een verrassenden
indruk maakt.
BRAZILIEHOUT, o. Braziel, eene houtsoort uit
Brazilie, die client tot het bereiden van verfstoffen
of tot het vervaardigen van fijne m,eubelen.
BREAK, v. (-s), brik, open vierwielig rijtuig.
BRED, o. (gew.) nog voorkomende voor berd,
bord, plankje, eene soort van schuif; doos waarin
kinderen bonne schrijfbehoeften leggen.
BREED, bn. en bw. (-er, -st), eene groote afmeting
hebbend in eene richting loodrecht op de lengte-as ;
(fig.) groot, uitgebreid : eene breede rij van misslagen ;
— wie het breed heeft, laat het breed hangen,
wie veel bezit, kan veel uitgeven; inz. spotalles tang en
tend of ironisch gebezigd;
breed vertellen, omslachtig, haarfijn ;
in het
breede verhalen, alle bijzonderheden opsomraen ;
— jets in breede trekken vertellen, in enkele
groote forsche trekken, met weglating der bijzond.erheden; — (als versterking van lang) ik was al
lang en breed thuis; — wijd en breed, alom, aan
alle zijden; — breed opgeven van iets, met ophef
van jets spreken; iets breed uitmeten, er hoog
van opgeven ; (ook) het overdreven voorstellen;
— het is zoo lang als het breed is, het komt op
hetzelfde neer.
BREEDGEBOUWD, bn. een breedgebouwd man,
met breede borst en breed van schouders; ...GERAND, bn. van een breeders rand voorzien, inz. van
hoeden; ...GESCHOUDERD, bn.; ...GETAKT,
bn. met breede, wijd uitgespreide takken : de
breedgetakte beuk; een breedgetakt gewei,
BREEDHEID, v. het breed zijn ; breedheid van
opvatting, tegenst. van kleingeestig, enghartig.
BREEDSPRAKIG, bn. bw. (-er, -st), omslachtig,
wijdloopig; al to breedvoerig; een breedsprakig
mensch; ook een breedsprakig verhaal.
BREEDTE, v. (-n), afmeting van iets loodrecht
op de lengte : de kamer heeft eene breedte van 5 Meter,
heeft 5 Meter breedte; — het moet uit de lengte of uit de
breedte, op de eene of andere wijze moeten de noodige onkosten bestreden worden; baan (van
stoffen) : er gaan vier breedten aan of in dit kleed, er
zijn vier banen toe noodig;
(aardr.) afstand (ten
noorden of zuiden) van den evenaar.
BREEDTECIRKEL, m. (-s), (aardr.) cirkel die
evenwijdig aan den evenaar loopt; ...GRAAD,
m. (...graders) 1 /360 deel van een meridiaan 't
whip is onder (op) den dertigsten breedtegraad gepraaid, op 30° breedte; ...BRING, m. (-en), (aardr.)
breedtecirkel, parallel.
BREEDVOERIG, bn. bw. (-er, -st), uitvoerig,
omstandig, in alle bijzonderheden, (niet ongunstig
zooals breedsprakig). BREEDVOERIGHEID, v.
BREEFOK, v. (-ken), (zeew.) licht, hoog en smal
razeil met losse strijkende ra.
BREEKBAAR, bn. (-der, -st), gebroken kunnende
worden; inz. licht knnnende breken, bros, tear
(van porselein, glas enz.). BREEKBAARHEID, v.
BREEKS CH, bn. door onhandigheid veel
brekende.
BREEL, v. (-en), elk der kleine drijvende tonnetjes, die met breeltouwen aan de reepen eener
haringvleet bevestigd zijn en deze drijvende houden;
—TOUW, o. (-en).
BREEUWEN, (breeuwde, heeft gebreeuwd),
(zeew.) kalfaten, met werk de naden (van een vaartuig) dichtmaken.
BREEUWER, m. (-s), iemand die breouwt;
(spr.) mijn vader is geen breeuwer, ik laat mij het
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werk niet uit de hand nemen. (Breeuwer is verbasterd
tot Bremer).
BREEVEERTIEN, v. eene lange breede zandbank
voor onze kust, van 32° 40 tot 54° N.B. en gemiddeld 14 vadem onder water; (fig.) de breeveertien
laten waaien, uithangen, den grooten heer spelen; —
dat gaat over de breeveertien, op verkwistende wijze.
1. BREI, m. (gew.) breiwerk.
2. BREI, v. (-en), (Zuidn.) stoep.
BREIDEL, m. (-s), toom, gebit; — (fig.) zijnen
hartstochten een breidel aanleggen, ze intoomen, bedwingen.
BREIDELEN, (breidelde, heeft gebreideld), in-,
betoomen; (ook fig.) iem. breidelen, kortwieken.
BREIDELLOOS, -bn. (...loozer, -t), zonder toom;
(fig.) toomeloos : de breidellooze hartstochten van
het gepeupel, de hartstochten die nets ontzien.
BREIEN, (Weide, heeft gebreid), teenen vlechten, dooreenwerken korven, matten, kooien breien;
(waterb.) palen met rijs omvlechten; — netten
breien, knoopen; vlechtjes breien in het haar;
—inz.draen(garen,sajet,wolenz.)met ne
soort van lange naalden of priemen zoodanig
dooreenwerken, dat zij een samenhangen.d geheel
vormen kousen, borstrokken, slaapmutsen breien .
BREIGAREN, o. (-5), garen tot breien geschikt.
BREILAP, m. (-pen), broddellap, om daaraan
het breien te leeren.
BREILTJE, o. (-s), zie BREEL.
BREIN, o. hersens; — (fig.) verstand : een helder
brein; dat komt niet uit zijn brein, dat heeft hij zelf
niet bedacbt.
BREISTER, v. (-s), zij die breit; (spr.) de
beste breister kan ook wel eens een steek laten vallen,
ook de knapste kan zich wel eens vergissen. Breistertje, o. (-s).
BREKEBEEN, m. en v. (-en), iem. die het in
een of ander vak niet ver heeft gebracht, beginner,
sukkel.
BREKEN, (brak, heeft en is gebroken), stukgaan ; stukmaken ; zijn woord breken, niet nakomen ; zich het hoofd breken, zich afpeinzen • nood
breekt wet, in den nood wordt het ongeoorloofde
geoorloofd ; men kan geen ijzer met handen breken, men kan het onm.ogelijke niet doen ; de
lichtstralen breken, wijken van de rechte lijn af ;
de lading breken, in lichters lossen ; zijne oogen
breken, 't licht verdwijnt er uit (bij stervenden),
BREKER, m. (-s), die breekt; — (zeew.) de
korte, onstuimige golf die op eene bank of op een
rif ontstaat, en daar veel schuim en hol water ver oorzaakt.
BREKESPEL, m. en v. (-len), iem. die het
genoegen van een gezelschap stoort.
BREKING, v. (-en), het broken, inz. van de
lichtstralen, wanneer zij in eene andere middenstof
komen.
1. BREM, v. ziltig nat, pekel : zoo zout als brem,
zeer zout. Zie BRIJN.
2. BREM, v. zekere vlinderbloemige plant,
bezemkruid, (sarothamnus scoparius).
3 BREM, v. (Ind.) eene soort van arak uit
gegiste, gekookte rijst.
1. BREMER, m. (spr.) mijn varier is geen bremer,
ik laat mij het werk niet uit de handen nemen, laat'
mij begaan, laat rat maar mijn gang gaan (vgl.
BREEUWER).
2. BREMER, m. (-s), eene aardappelsoort.
BREMRAAP, v. (...rapen), bleekgele woekerplant, met schubben in plaats van bladen, op de
wortels van hennep, klaver, tabak enz. voorkomende
(orobranche).
BREMS, v. (brem.zen), BREMZE, v. (-n),
horzel (paarden-, koeien-, schapen-), Oestrus.
BREMSTRUIK, m. (-en); ...TOUW, o. (-en),
touw uit espartogras of Spaansche brem gevlochten.
BRENGEN, (bracht, heeft gebracht), aanvoe
ren, aandragen • bezorgen, afgeven, 'olden ; iem.
iets clan 't verstand brengen, doen begrijpen ; tot
stand brengen, doen ontstaan • aan het licht brengen,
bekendmaken; iem. tot den bedelstaf brengen, doodarm maken ; hij zal het ver brengen, tot eer en
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aanzien komen ; iem. iets 'onder 't oog brengen, hem
er nadrukkelijk op wijzen ; morgen brengen ! dat
kun je denken !
BRES, v. (-son), opening in een muur (door
rammeien of schieten): bres schieten; — de bres
beklimmen; (fig.) dat heeft eene bres in mijne beurs,
financien geschoten, heeft heel wat gekost; zich
voor iem. in de bres stellen, iemands verdediging op
zich nemen; — voor iem. op de bres staan, gereed
staan te zijner verdediging; — (fig.) voor iem. in
de bres springen, tot zijne verdediging optreden,
zich voor hem opofferen.
BRETEL, v. (-len, -s), draagband, galg voor mansbroeken om het afzakken daarvan to beletten.
BREUK, v. (-en), scheur, verbreking van den
samenhang der deelen; —
(heelk.) arm-, beenbreuk; verbreking van den
samenhang der beenderen : schedelbreuk; — nitzakking van eenig ingewand door eene opening
in den wand der holte waarin hot besloten lag; —
(rek.) getalvorm die een gedeelte eener eenheid
voorstelt.
BREUKBAND, m. (-en), gordel of band waardoor
eene breuk in 't menschelijk lichaam wordt ingehouden.
BREVE, v. (-n), kort pauselijk schrijven op wit
perkament in gewoon schrift, met den visschersring
rood gezegeld, vaak slechts door een kardinaal
onderteekend, (korter dan eene but); behelst de
mededeeling van gunsten, benoemingen enz.
BREVET, o. (-ten), akte in brevet, oorspronkelijk
opstel eener notarieele akte, in originali uitgegeven,
waarvan dus geene minuut bij den notaris blijft
berusten; — akte, bewijsstuk door het bevoegd
gezag uitgegeven en houdende verleening van een
rang met de daaraan verbonden rechten: een
brevet van meester op alle wapenen; — diploma
houdende aanstelling tot eenig ambt, vergunning
tot het uitoefenen van eenig beroep : een brevet
bekomen, lichten; — een brevet van uitvinding,
octrooi.
BREVETEEREN, (breveteerde, heeft gebreveteerd), een brevet of diploma verleenen; octrooi
verleenen.
BREVIARIUM, o. (-s), verkort uittreksel, beknopt
overzicht.
BREVIATUUR, v. (...turen), verkorting, kort
begrip.
1. BREVIER, o. (-en), (R.-K.) getij-, gebedenboek
der priesters.
2. BREVIER, v. (boekdr.) kloino lettersoort.
BREVITER, bw. kortweg.
BRICOLE, v. (bilj.) terugstuiting, terugsprong:
een bal par brie o l e maken, hem, door eene
afstuiting van den band in den zak stooten; (fig.)
par bricole, door, omwegen, van ter zijde, langs bijpaden, met draaierijen.
BRICOLEEREN, (bricoleerde, heeft gebricoleerd),
over band spelen; — (fig.) omwegen gebruiken, niet
recht door zee gaan.
BRIEF, m. (brieven), (oudtijds) schriftelijk
bewijsstuk, aan iem.and uitgereikte akte, oorkonde.
(Zie nog GELOOFSBRIEF, LASTBRIEF ,
V RACHTBRIEF, SCHULDBRIEF); hij heeft
de oudste brieven, kan de oudste rechten doen
golden ; —
schriftelijke toespraak aan een of moor afwezige
Personen, gewoonlijk gesloten en van een adres
voorzien, verzonden iem. een brief schrijven; —
een Engelschen brief schrijven, eon middagdutje
doen ;
zekere boeken van het Nieuwe Testament : de
Brieven van Paulus can de Romeinen; —
los stukje of strook papier, waarop eene korte
aanteekening, aanwijzing, opgave, berieht enz.
geschreven of gedrukt is of kan worden : bij be,smettelijke ziekte krijgt men een briefje op de deur; —
bankbilj et ; lommerdbrief ie ; loterij briefje ;
een brief spelden, papier waarop 12 dozijn spelden
in rijen gestoken zijn om zoo toegevouwen, in den
handel gebracht te worden; een brief naalden,
papieren omslag met 10 of 12 pakjes naalden (van
10 of 12 stuks).
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BRIEFDRAGER, in. (-s), (Zuidn.) postbode,
brievenbesteller.
BRIEFKAART, v. (-en), kaart, bij de postadmi-'
nistratie in verscheidene landen in gebruikgesteld,
waarop men tegen lager tarief dan voor brieven
correspondentie voeren kan.
BRIEFLIAS, v. (-sen), veter, koord tot aanrijging
van brieven; ...LOON, o.; ...PORT, o. (-en);
...PORTO, o. (-'s), de voor een brief verschuldigde
vracht.
BRIEFVORM, m. een roman in briefvorm;
...WEGER, m. (-5), instrumentje tot het wegen
van brieven.
BRIEFWISSELING, v. (-en), hetgeregeld schrijyen en ontvangen van brieven aan en van andere
personen, correspondentie.
BRIES, v. zachte, maar frissche, koele wind;
gewone zeeterm voor wind : fiksche, stijve, frissche
bries. Briesje, o. (-8), luchtje, kleine koelte.
BRIESCHEN, (brieschte, heeft gebriescht), brullen, loeien van groote wilde dieren : omgaan als
een brieschende leeuw; — herhaald, kort afgebroken, tusschen de lippen door uitstooten van den
adem (bij paarden), als teeken van ongeduld, als
uiting van cooed en fierheid; — (fig.) een heftigen
toorn doers blijken. BRIESCHING, v.
BRIEVENBESTELLER, m. (-s), beambte der
posterijen met het bestellen der brieven belast;
...BODE, m. (-n), postbode; ...BOER, o. (-en),
kopieboek der brieven; — verzam.eling voorbeelden
van brieven (ter vertaling enz.); ...BUS, v. (-sen).
BRIEVENGAARDER, m (-s), beheerder van
een hulppostkantoor; ...HANGER, m. (-s), aan den
wand hangend voorwerp tot bewaring van brieven;
...HOOFD, o. (-en), gedrukt loofd boven brieven.
BRIEVENMAAL, v. (...malen), zak waarin
de brieven verzonden worden : tot conducteur der
brievenntalen benoemd worden, treinpostbeambte; —
(fig.) de bezending brieven zelve. Zie MAIL.
BRIEVENPERS, v. (-en), kantoorpers om brieven te kopieeren; ...POST, v. (-en), plaats, gebouw
waar de brieven worden afgegeven, waar zij aankomen enz.; — het vervoer van brieven; — de geheele
organisatie van dat vervoer; —, m. postbode.
BRIEVENTASCH, v. (...tasschen), tasch van een
postbode; — tasch waarin men brieven bewaart,
portefeuille.
BRIEVENWEGER, m. (-s), werktuigje om brieyen te wegen, ten einde het briefport te bepalen.
BRIEVENZAK, m. (-ken), zak tot berging en
vervoer van brieven.
BRIGADE, v. (-8, -n), vereeniging van eenige
tactische eenheden, aanvankelijk van hetzelfde
wapen, later meermalen van verschillende wapens;
legerafdeeling, gewoonlijk twee regimenten; liniebatterij; — ploeg sappeurs, geniesoldaten; — drie
of vier m.arêchausseOs, vereenigd op eène standplants, onder een brigadier; — afdeeling.
BRIGADIER, m. (-s), (oudt.) een rang tusschen
kolonel en generaal-majoor; (tegenw.) brigadecommandant; (tot 1881) korporaal bij de cavalerie;
hoofd van een post der bereden rijkspolitie; —
rijksveldwachter van de 2de klas, hoofdagent bij
de gemeentepolitie; — voorste man van de bemanning eener sloep.
BRIGANTIJN, v. (-en), een licht vracht- of
oorlogsschip met twee masten, nagenoeg getuigd
als eene brik; — een galeivormig schip met een
laag boord, weleer menigvuldig in de Middellandsche Zee tot zeerooverijen gebruikt.
BRIGITTENORDE, v. R. K. kloosterorde, in
1348 door de Heilige Brigitta gesticht.
BRIJ, v. (-en), half vast, half vloeibaar kooksel,
inz. weeke spijs, bereid van boekweitmeel of rijst;
(bij uitbr.) eene weeke, halfvloeibare stof : eene brij
van madder; (spr.) veel koks bederven de brij, waar
velen tegelijk zich met jets bemoeien, komt het
gewoonlijk verkeerd uit.
1. BRIJEN, (brijde, is gebrijd), door het koken
tot brij, tot woes worden, (b. v. van aardappelen).
2. BRIJEN, (brijde, heeft gebrijd), brouwen, de
letter r met de huig uitspreken; — onduidelijk
spreken.

BRITS.
BRIJN, v. (gew.) pekel, zout, zilt of brak water; —
zoo zout als brijn, zeer zout.
BRIJNEN, (brijnde, heeft gebrijnd), (gew.) pekelen; — (stoomw.) van brijn ontdoen, afbrijnen.
BRIJZEL, m. (-s), (gew.) kruimel; een klein stuk
van verbrijzelde breekbare voorwerpen.
BRIJZELEN, (brijzelde, heeft gebrijzeld), (gew.)
kruimelen; in kleine stukjes breken; kleinmaken;
(fig.) stelen, ontfutselen, verduisteren met kleine
beetjes.
1. BRIK, v. (-ken), soort van scherp gebouwd
vaartuig voor de groote vaart met twee vierkant
getuigde masten : oorlogs-, handelsbrik.
2. BRIK, v. (-ken), licht open rijtuig op vier
wielen, waar men van achteren ingaat.
3. BRIK, v. en o. (-ken), gebakken bouwsteen.
BRIKET, v. (-ten), langwerpig stuk brandstof,
vervaardigd uit samengeperst steen- of bruinkolengruis, fijngemalen turf of houtskool.
BRIKZEIL, o. (-en), bezaanszeil op eene brik.
BRIL, m. (-len), werktuig bestaande uit twee
meestal in metaal gevatte lensglazen die men
voor de oogen plaatst, als men slecht van
gezicht is ; — (fig.) iem. brillen verkoopen, hem
foppen, beetnemen; -- door den bril van een
ander zien, op een ander afgaan, diens meening
blind vertrouwen; — elk ziet door zijn eigen bril,
elk ziet het op eene bijzondere wijze; — iets door
een gekleurden bril zien, niet onbevooroordeeld
zijn; — hij heeft zijn bril op, hij let niet scherp op,
ziet niet nauwkeurig; — (schertsend) hij zet er den
lakenschen bril bij op, kijkt bijzonder scherp toe;
ziet niet scherp weer; —
—hijeftwlnbrodig,
zet nu uw bril eens op, kijk nu eens terdege;
zijn aan elkaar
—twejodn abrilkost,
gewaagd in sluwheid, de een laat zich door den
ander niet beetnemen (door den spreker op zich
zelf doorgaans toegepast).
BRILJANT, m. (-en), aan beide kanten met
facetten geslepen diamant, steeds ta, jour gezet;
—SLIJPER, m. (-s); —SNIJDER, m. (-5).
BRILJANTEN, bn. van briljanten vervaardigd;
een briljanten ring, met een briljant versierd.
BRILJANTKEVER, m. (-s), de juweel- of diamantkever : eene prachtige tor van Brazilie, met eene
rij schubjes die als diamanten fonkelen (entimus
imperialis).
BRILLANT, BRILJANT, bn. (-er, -st), schitte•
rend; heerlijk: —, m. (-en), briljant.
BRILLANTINE, v. polijstmiddel voor metalen
voorwerpen, bestaande uit guano-extract, trippelaarde, tarwemeel en zout; — smeersel voor den
board en het haar.
BRILLEDOOS, v. (...doozen), doosje waarin de
bril wordt geborgen; ...GLAS, o. (...glazen), elk
der lensglazen van een bril; ...KAS, v. (-son),
brillenhuisje.
BRILLEN, (brilde, heeft gebrild), een bril
dragon.
BRILLENHUISJE, o. (-a), brilledoos; ...KRAMER, m. (-s).
BRILLENMAN, m. (-s), brillenverkooper.
BRILSLANG, v. (-en), Aziat. slang, oak cobra
geheeten (raja tripudians), zoo geheeten mar de
twee ringvormige zwarte vlekken aan weerszijden
van den hats (bij het mannetje).
BRILVLIEG, v. (-en), zeker geslacht van vliegen,
weleer oogen aan het einde van een langen zijdelingschen steel staan (diopsis).
BRINK, m. (-en), (gew.) rand, be .d; — (gew.)
erf, werf om eene boerenwoning; — (gew.) met
Bras begroeid marktplein, dorpsplein.
BRIO, met veel brio iets zeggen, met vuur, zeer
levendig.
BRIONIE, v. wilde wingerd, klimplant Wier
bled op dat van den wijngaard gelijkt.
BRISANT, bn. brisante stoffen, snel ontploffend.
BRIQUET, Zie BRIKET.
BRIT, m. (-ten), Engelschman, inwoner van
Brittann ie.
BRITS, v. (-en), planken rustbank, slaapplaats
in eene kazerne, arrestkamer of een wachthuis.

BRITSCH.
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BRITSCH, bn. Engelsch ; in historische werken
ook voor Keltisch; de Britten ziju eigenlijk Kelten.
BRITSEN, (britste, heeft gebritst), vroegere
marinestraf : het slaan met handdaggen; — (fig.)
(Ind.) beslissend handelen ; met ijver waken of
voltooien.
BRITTANNIA-METAAL, o., ...ZILVER, o. metaalmengsel van 65% of moor antimonium en tin,
en minder dan 5°/0 koper, some nog met lood en
bismut, zilverachtig wit van kleur.
BROBBEL, m. (-s), (Zuidn.) bobbel.
BROBBELEN, (brobbelde, heeft gebrobbeld),
(Zuidn.) brabbelen, wartaal spreken; — bobbelen.
BROCADE, v. BROCAAT, o. zware zijden stof
waarin met goud- en zilverdraad bloemen, vogels
en andere figuren zijn geweven.
BROCAATPAPIER, o. gekleurd papier met
gouden figuren.
BROCATELLO, o. met katoen doorweven zijden
stof.
BROCATEN, bn. van brocaat vervaardigd.
BROCHE, v. (-s), vrouwen-doekspeld, borstspeld;
eene diamanten broche, broche, met diamanten
bezet.
BROCHEEREN, (brocheerde, heeft gebrocheerd),
zekere wijze van bloemen weven (in stollen); —
(boekb.) de losse vellen van een book met naald en
draad of met dun ijzerdraad aaneenhechten en in
een op den rug vastgeplakten om.slag hullen.
BROCHURE, v. (-5), vlugschrift, geschrift van
kleinen omvang.
BRODDELEN, (broddelde, heeft gebroddeld),
knoeien, slecht, slordig werken (door onvoldoende
kennis of vaardigheid).
BRODDELWERK, o. slecht werk, knoeiwerk.
BRODDEN, (brodde, heeft gebrod), (gew.) broddelen.
BRODDER, m. (-s), (gew.) broddelaar.
BRODEQUIN, m. (-s), halflaarsje; broos (tooneellaars); — Spaansche laarzen, scheenschroeven,
marteltuig om gevangenen to pijnigen.
BROED, BROEDSEL, o. de ter zelfder tijd
uitgebroed wordende eieren of uitgebroede jongen
van vogels : kuikens van 't zelfde broedsel; (ook
m.) de kuikens van den eersten broed.
BROEDEI, o. (-eren), bebroed ei; ei geschikt,
bestemd om bebroed to worden.
BROEDEN, (broedde, heeft gebroed), ook
BROEIEN, (broeide, heeft gebroeid), op eieren
zitten en ze zoodoende verwarmen, teneinde ze to
doen uitkomen : onze kanarie broedt, broeit; — zich
broeien, zich warm instoppen in bed, zich warm
kleeden; — (een boos opzet, verraad enz.) in 't geheim beramen, uitdenken, daarop zinnen, peinzen:
verraad, onheil broeden; — hij zit op iets te broeden,
over iets to peinzen, met de bedoeling iets voor den
dag to brengen ;
heet worden, door gisting eene hitte ontwikkelen
die brand veroorzaken kan : het matig broeien van
een mesthoop bevordert de verrotting; het hooi begint
te broeien; — (van de lucht) drukkend heet, zwoel
zijn : de lucht broeit, er komt vast onweer; — de lucid
broeit daar al, er vertoonen zich donderwolken; —
,t is broeiend, broeiend heet, drukkend, zwoel weer; —
(ook fig.) er broeit iets, er wordt in 't geheim iets
beraamd (verraad, twist), er is iets gaande.
BROEDER, m. (-s, -en), mannelijk kind (met
andere kinderen van dezelfde ouders);
(R. K.) eertijds algem.eene benaming van alle
leden eener kloosterorde of congregatie, thans,
meer de naam voor de lagere leden die geene kerkelijke wijding bezitten, ook leekebroeder geheeten:
broeder worden; de broeder portier; — geestelijke
ondervvijzers die de gelofte gedaan hebben : bij de
broeders schoolgaan; — broeder van den Nederlandschen Leeuw, laagste rang bij daze orde, waaraan
eene jaarlijksche toelage van f 200.— verbonden
is; — ambtsbroeder, kunstbroeder; — wapenbroader;
broeder in den zak, zekere koek, van meel, krenten,
rozijnen en sukade in een zak in heet water gaar
gekookt; evenzoo : broeder in den pot. Broedertje,
Broertje, o. (-s), zie aldaar.

BROEISEL.

BROEDERGEMEENTE, v. (-n), inz. der Mora
vische Broeders (Herrnhutters).
BROEDERHAND, v. (-en), iem. de broederhand
geven, reiken, drukken, hem de rechterhand geven
als teeken van broederlijke gezindheid.
BROEDERHUIS, o. (...huizen), huis waar de
ongehuwde Brooders eener Moravische Broodergemeente samenwonen : het broederhuis te Zeist.
BROEDERLIEFDE, v. hefde tusschen broeders.
BROEDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), als een broeder, als broeders : broederlijk Leven; broederlijk
deelen.
BROEDERSCHAP, v. de betrekking tusschen
broeders; nauwe bloed- of stamverwantschap;
plichtsbesef der broeders : goede broederschap
houden; — (-pen), de gezamenlijke broeders,
de vereeniging van broeders; — (R. K.) kerkelijk goedgekeurde vereeniging van leeken en
geestelijken, tot doel hebbende geestelijke ontwikkeling van de leden, door het beoefenen
van bijzondere werken van godsvrucht of naastt.nliefde ; — vrijmetselaarsloge ; — vereeniging
van beroepsgenooten : de broederschap der notarissen, der ontvangers; — Protestantsch kerkgenootschap : de Remonstrantsche Broederschap.
BROEDERSCHOOL, v. (...scholen), school van
de broeders des gemeenen levens; R.-K. jongensschool door broeders gehouden.
BROEDERTJE, o. (-s), kleine brooder; — zeker
kermisgebak, poffertje.
BROEDERTROUW, v. broederlijke getrouwheid
en liefde; ...TWIST, m. twist tusschen broeders.
BROEDHEN, v. (-nen), hen die op eieren broedt
of die jonge kuikens heeft, klokhen.
BROEDHOKJE, o. (-s), hokje waarin men eene
kip zet to broeden; uitgeholde boomtak of iets
dergelijks, bestemd om een vogel in to laten broeden.
BROEDSCH, bn. begeerende to broeden (van
vogels).
BROEDSEL, o. Zie BROED.
BROEDTIJD, m. (-en), tijd noodig om eieren
uit to broeden.
BROEDTOESTEL, o. (-len), toestel tot kunstmatige uitbroeding van eieren, door middel van
eene kunstmatige warmte.
BROEI, m. het broeien : de brand is door broei,
hooibroei ontstaan; — er zit broei in de lucht, 't is
broeierig weer; — in den broei zitten, in den brand,
in verlegenheid; — heet water: de vuile wasch in
den broei zetten, in heet zeepsop en zoo eenige uren
laten staan om het beter to kunn.en schoon
krijgen.
BROEIBAK, m. (-ken), met glas overdekt tuinbed om de gewassen vroeg klaar to doen zijn.
1. BROEIEN, (broeide, heeft gebroeid), in heet
water zetten of daarm,ede begieten : een varken
broeien, het nadat het geslacht is, met heet water
begieten, om er gemakkelijker de borstels of to
krijgen ; de wasch broeien, in den broei zetten.
BROEIING, v.
2. BROEIEN, zie BROEDEN.
BROEIERIG, bn. broeierig weer, drukkend hoot,
zwoel.
BROEIERIJ, v. (-en), het doen uitbroeden
van eieren; — inrichting om eieren to doen
uitbroeden door broedkippen of door broedmachines.
BROEIGANS, v. (...ganzen), broedende, zittende
gans; ...GLAS, o. groenachtig vensterglas; ...GLASVERZEKERING, v.; ...HEN, v. (-nen), broedende,
zittende hen; ...HOKJE, o. (-s), broedhokje.
BROEIIG, bn. broeiig weer, het weer is broeiig,
broeiend heet, broeierig.
BROEIKAS, v. (-son), schuins gebouwde met
glas overdekte kas in een tuin ter kweeking van
gewassen, hetzelfde als BROEIKA.ST, v. (-en).
BROEINEST, o. (-en), nest waarin een vogel zit
to broeden; — (fig.) kweekplaats : het is daar een
broeinest van alle kwaad.
BROEIRAAM, o. (...ram.en), groen glasraam
boven gewassen in den kouden grond, of op een
broeibak of broeikas.
BROEISEL, o. (-s), zie BROED.

BROEK.
1. BROEK, v. (-en), kleodingstuk over de beenen
en het onderlijf ; inz. eene bovenbroek voor jongens
en mannen.
2. BROEK, v. laag, langs rivieren of beken gelegen, al of niet ingedijkt groenland, dat 's winters
onder water staat.
3. BROEK, o. drasland, moerassig 'land.
BROEKENGOED, o. stof voor broeken, 'broekstof; ...MAKER, m. (-s), kleermaker die uitsluitend
broeken maakt; ...STOF, BROEKSTOF, v. kleedingstof voor broeken; ...VOERING, v.
BROEKHOOI, o. hooi van broekland.
BROEKIG, bn. moerassig; broekige heide, waarvan de bovenlaag zeer humusrijk is en blijkbaar
ontstaan uit eene moerasvegetatie.
BROEKING, v. (-s), stork, zwaar touw waarin
men een kanon dat door het schot achteruitloopt,
vangt.
BROEKLAND, o. (-en), drassig land; (ook)
laaggelegen al of niet ingedijkt groenland.
BROEKMAN, m. (-nen), BROEKMANNETJE ,
o. (-s), kind dat pas in de broek is gekomen; klein,
dik knaapje. •
BROEKVEER, v. (-en), veer aan de broek van
vogels; — metalen veer of klera, dienende om bij
het fietsen de overtollige ruimte der broekspijpen
van onderen bijeen te houden, ten einde scheuren
te voorkomen.
BROEKWEIDE, v. (-n), weide van broekland.
BROER, m. (-s), broeder. BROERTJE, o. (-5),
't is een broertje en een zusje ! 't is zoo goed als
hetzelfde; — een broertje aan iets dood hebben, er
het land aan hebben, niet graag doen.
1. BROES, v. (broezen), de van vele gaatjes
voorziene trechter op de tuit van een gieter; trechter van een stortbad; verspreider aan 't einde van
eene tuinslang.
2. BROES, o. (gew.) schuim op den mond van
razende menschen of dieren.
1 BROK, o. en m. (-ken), stuk, afgevallen, afgebroken vast deel (van iets).
2. BROK, BROKKEL, bn. licht afbrokkelend,
breekbaar, bros.
BROKKELEN, (brokkelde, heeft gebrokkeld),
in stukjes breken, vallen, kruimelen : brood
brokkelen; dit geste,ente brokkelt sterk; — (fig.) hij
heeft wet in de melk (den pot) te brokkelen, hij zit er
goed bij, heeft nog al geld; (inz.) hij heeft tamelijk
veel invloed.
BROKKELIG, bn. (-er, -st), bros, licht brokkelende.
BROKKELVLOER, m. (-en), Nederlandsch woord
voor mozaiekvloer.
BROKKEN, (brokte, heeft gebrokt), in brokken
breken, brokkelen.
BROKSTUK, o. (-ken), deel, gedeelte.
1. BROM, m. groot glas jenever; — hij heeft een
brom in, is dronken.
2. BROM, v. (Ind.) zie BREM.
BROMBEER, m. (...beren), iemand die altijd
knorrig, gemelijk, onaangenaam voor anderen is.
BROMBEREN, (brombeerde, heeft gebrombeerd),
knorrig,gemelijk, uit zijn humeur zijn.
BROMIUM, o. (scheik.) donkerroodbruine, zeer
vergiftige, vluchtige vloeistof met onaangenamen
reuk, bevindt zich in zeewater, zeeplanten, zeedieren en in vele minerale waterers.
BROMKEVER, m. (-s), mestkever.
BROMMELBEZIE, v. (...bezien), (gew.) wilde
moerbezie.
it, BROMMEN, (bromde, heeft gebromd), een dof
of grommend (meestal onaangenaam) geluid
geven: de beer bromt; — het dof gonzend geluid van
verschillende inseoten, zooals bijen, kevers en
bromvliegen; — (fig.) knorren, pruttelen: hij doet
niets dan brommen; ik heb wat brommen gehad; hij
meet brommen, in de gevangenis.
BROMMER, m. (-s), die bromt; — bromvlieg;
(muz.) brombas, brompijp; — standje, uitbrander :
hij zal een brommer krijgen.
BLOMMIG, bw. (-er, -st), altijd brommende,
i......
knorrig, ontevreden.
,,,
BROMPOT m. en v. (-ten), brommig mensch.
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BROMTOL, m. (-len), hone houten tol met een
vierkant gat op zijde, die, afgelaten van het snoer,
een brommend geluid geeft.
BRON, v. (-nen), het vanzelf uit den grond
opwellende water, (ook) de plaats waar dit opwelt,
de natuurlijke opening in den grond (wel te onderscheiden van eene door kunstmiddelen opspringende
fontein en van een gegraven of geboorden en gemetselden put);
verschillende stroompjes die den oorsprong eener
ri vier zijn : de bronnen van den Nijl, van den Ganges; — (fig.) aanleiding, oorsprong, oorzaak : dit
is de bron van al mijn lijden; eene bron van vreugde; —
hij heeft het uit goede bron, van vertrouwbare zijde; —
werken die men raadpleegt, waaruit men put;
die schrijvers waren mijne bronnen.
BRONCHITIS, BRONCHITE, v. ontsteking van
het slijmvlies der luchtpijptakken.
BRONGAS, o. brandbaar gas dat nit natuurlijke
of geboorde openingen in den grond (in laagveenstreken) opstijgt en in den laatsten tijd tot verlichting en verwarming gebruikt wordt.
BRONGOD, m. (-en), ...GODIN, v. (-nen), (myth.)
god die in eene bron woonde.
BRONNENSTUDIE, v. het bestudeeren van de
bronnen eener Aveteaschap.
BRONNIMF, v. (-en), (fab.) najade; ...OLIE,
v. (ongezuiverde) petroleum.
1. BRONS, o. (bronzen), eene nit koper en tin,
dikwijls met bijvoeging van een weinig zink bereide
metaallegeering, veel harder, smeltbaarder en tot
gieten beter geschikt dan onvermengd koper.
2. BRONS, bn. bronskleurig, bruinachtig groen.
BRONST, v.paartijd, paardrift van dieren, inz.
bij de vogels en het hertengeslacht.
BRONSTIJD, m. bronsperiode.
BRONS(T)TIJD, m. tijd van paring (der dieren).
BRONWATER, o. (-en); ...WEL, v. (-len), (fig.)
tautologische samenstelling voor bron; — "de bronwel alles goeds, bronader.
1. BRONZEN, (bronsde, heeft gebronsd), aan
iets eene bronskleur geven.
2. BRONZEN, bn. van brons : een bronzen standbeeld, lichtkroon; — bronzen tijdperk, bronsperiode; —
zn. my. antieke bronzen, bronzen beeldwerk.
BRONZOUT, o. zout, uit geneeskrachtig bronwater getrokken.
BROOD, 0. (-en), voedsel uit gekneed en gebakken
meel bestaande; 't reeds gekneed, maar nog niet
gebakken deeg : 't brood in den oven doen; —
(bijb.) de mensch zal bij brood alleen niet Leven, heeft
hoogere dan aardsche behoeften; — dit is mijn
stuk brood, daarmede win ik den kost; — iem.
aan een stuk brood helpen, iem. eene betrekking,
werk bezorgen waarvan hij levee kan; — (Zuidn.)
hij heeft zijn land voor een stuk brood verkocht, voor eene kleinigheid ; — hij heeft goed
zijn brood, hij heeft een ruim bestaan; — daar
is geen droog brood aan te verdienen, niets;
verliest de aesthetische
—dekunstgaombr,
wetten uit het oog, om slechts door effectbejag
geld te waken; — des eenen dood is des anderen
brood, des eenen ongeluk is des anderen geluk;
zich de kaas niet van het brood laten halm, op
zijde rechten staan, zich niet alles laten welgevallen; — iem. het brood uit den mond nemen, stooten,
onderkruipen, benadeelen; —Wiens brood ik eet, diens
woord ik spreek, die mij mijn onderhoud geeft, dien
spreek ik voor, voor dien neem ik het op, enz. —
(spr.) bij gebrek aan brood, eet men korstjes van
pasteien, bij geniis aan het goedkoopere moet men
het duurdere gebruiken; — de hoop is het brood
der ellendigen, den ellendige blijft de hoop toelachen; — de Bijbel is het brood des levens, het beste
voedsel der ziel; — dat krijg ik alle dagen op mijn
brood, dat verwijt men mij iederen dag;
een brood suiker, kegelvormig stuk witte suiker; —
zeker gewicht : een brood klei, 25 K.G. boetseerklei.
Broodje, o. (-s), zie aldaar.
BROODBAKKER, in. (-s); ...BAKKERIJ, v. (-en).
BROODBON, m. (-s), bon waarvoor eene zekere
hoeveelheid brood verstrekt wordt.
BROODBOOM, m. (-en), een boom (artocarpus

BROODBUREAU;

203

incisa) wassende in Indiö en op de Zuidzee-eilanden
met vruchten, ter zwaarte van 2 K.G. die, gebakken,
,den smack hebben van tarwebrood.
BROODBUREAU, o. (-'s), bureau w aar de distributie van brood geregeld wordt.
BROODDRONKEN, bn. bw. (-er, -st), dartel,
weelderig; overmoedig, uitgelaten (door overvloed).
BROODELOOS, bn. zonder brood: (fig.) zonder
middel van bestaan; iem. broodeloos maken, van zijn
bestaan berooven;
eene broodelooze kunst, die
peen bestaan oplevert.
BROODHEER, m. (-s), (veroud.) werkgever, voor
wien men werkt.
BROODJE, o. (-s), klein brood, kadetje : een
broodje met kaas; een halvestuiversbroodie;
—(spr.)
zoete broodjes bakken, toegeven, een minder
hoogen noon aanslaan; inz. door inschikkelijkheid,
onderdanigheidsbetoon enz. weer trachten goed
to maken, wat men eerst door brutaal optreden
bedorven heeft.
BROODKAART, v. (-en), kaart waarop eene
zekere hoeveelheid regeeringsbrood kan verkregen
worden
BROODKAMER, v. (-s), (op schepen) plaats waar
de scbeepsbeschuit wordt bewaard; ...BAR, v. ( -ren);
...BAST, v. (-en), de broodkast hangt er hoog, het gaat
er schraaltjes toe; de muizen liggen er dood in de
broodkast, men heeft daar broodsgebrek; ...KIST, v.
(-en); ...KNEDER, lit (-s), werktuig om machinaal
deeg te kneden; ...KORF, m. (...korven), broodmand; — iem. den broodkorf hoog hangen, iemands
verteringen inkorten, aan iemand weinig te verteren geven, hem weinig te eten en te drinken
geven.
BROODMAGER, bw. zeer maser.
BROODNIJD, m. afgunst jegens een voorspoediger beroepsgenoot.
BROODNOODIG, bn. zoo onmisbaar ale brood,
boognoodig.
BROOD S CHATTER, m. ( -s), broodzetter;
...SCHRIJVER, m. (-s), schrijver om den broode;
...SPINDE, v. (-n), broodkast; ...STUDIE, v.
studie in vakken, met wier uitoefening men later
zijn brood denkt te verdienen; ...SUIKER, v.
witte sulker van suikerbrooden : gestampte broodsuiker; ftjne broodsuiker; een klontje broodsuiker.
BROODSGEBREK, o. gebrek aan het hoognoodige, aan eten en drinken, uiterste armoede
voor broodsgebrek bewaard blijven.
BROODVRAAG, v. 't is voor mij eene broodvraag,
't verdienen van mijn brood hangt er voor mij van
af; — de broodvraag, het probleem hoe alle menschen zonder onderscheid aan den kost zullen kunnen komen; ...VRUCHT, v. (-en), de vrucht van
den broodboom; ...VRUCHTBOOM, m. (-en),
broodboom; ...WAGEN, m. (-s); ...WINKEL,
m. (-s); ...WINNER, m. (-s), die het brood verdient voor het gezin; — (zeew.) bonnet, zie aldaar;
...WINNING, v. (-en), beroep, yak, zaak die een
voldoend bestaan oplevert.
BROODWORTEL, m. (-s), de wortels van den
maniok of manihot (in Ned. Indie katella, in WestIndie en Zuid-Amerika yucca- of cassave-wortel
geheeten), die, na gewasschen en geraspt to zijn,
een zeer voedzaam zetmeel ]evert.
BROOM, o. bromium; broomkali; broomnatrium;
—ETHER, m.
BROOMKALI, o. (geneesk.) kaliumbromaat,
als zenuwstillend middel aangewend; ...METALEN, o. de zouten van broomwaterstofzuur;
...NATRIUM, o.; ...VERGIFTIGING, v. chronische
vergiftiging door veelvuldig gebruik van broom.
BROOMZILVER, o. het ontstaat als een witte
neerslag in eene oplossing van zilvernitraat in
broomkali en is zeer lichtgevoelig; in de photographie aangewend; —PAPIER, o. lichtgevoelig
papier, met een dun laagje broomzilver bedekt.
BROOMZUUR, o. het ontstaat door inwerking
van broom op broomzuur zilver.
1. BROOS, bn. en bw. (brozer, -t), zeer licht
breekbaar, niet buigzaam, niet gemoedig, niet taxi :
glas is broos; — (fig.) vergankelijk, sterfelijk
de mensch is een broos wezen; de goederen der wereld
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zijn broos; — eene brow gezondheid, die licht
to verstoren is.
2. BROOS, v. (brozen), hoog laarsje, tooneellaars,
waarvan oudtijds de tooneelspelers zich bedienden
om grooter to schijnen; (fig.) Thespis' brozen, de
tooneelspeelkunst.
BROOSHEID, v. breekbaarheid; (fig.) vergankelljkheid, zwakheid : de broosheid des 'evens.
1. BROS, bn. (-ser, -t), hard en toch gemakkelijk
in brokken te verdeelen brosse beschuit; — licht
breekbaar : brosse tabakspijpen; niet taxi, niet
gemoedig gegoten ijzer is bros.
2. BROS, v. (-sen), zeker schoenmakers- en lederwerkersgereedschap bestaande uit een ronden priem
met vierkante, scherpgeslepen punt om gaatjes
in 't leer to maken.
BROUGHAM, v. (-s), open rijtmg voor 2 personen.
BROUILLEEREN, (brouilleerde, heeft gebrouilleerd), verwarren, oneenig maken: gebrouilleerd zijn
met elkander, in onmin leven.
.
BROUILLON, o. (-s), opstel, ontwerp in klad,
schema.
BROUWEN, (brouwde, heeft gebrouwen), bier
bereiden, gewoonlijk door gemalen mout in de
beslagkuip met water to laten uittrekken, dit beslag to koken en to laten filtreeren; de dan verkregen
wort met hop vermengd opnieuw laten koken en
dit vocht dan to laten gisten; een bowl punch
brouwen, grog, bisschop brouwen, met kokend
water bereiden; — (fig.) veroorzaken, berokkenen :
de leugen brouwt veel kwaad.
BROUWEN, (brouwde, heeft gebrouwd), brijen,
de letter r met de huig in plaats van met de punt
der tong uitspreken.
BROUWER, m. (-5), bierbrouwer ; — die de
letter r met de huig uitspreekt. BROUWSTER,
v. (-s).
BROUWERIJ, v. (-en), plaats waar gebrouwen
wordt; — (spr.) er komt leven in de brouwerij, er is
wat to doen, (ook) de zaken gaan vooruit, (ook)
men wordt wakker; — beroep, vak van den brouwer.
BROWNING, m. (-s), eene soort van revolver.
BRUG, v. (-gen), beweegbare of vaste verbinding
tusschen twee punten die door een water of ook
door eene droge aardverdieping gescheiden zijn
eene vaste brug; draaibrug ; wipbrug ; —
(fig.) hulpmiddel om tot zijn doe). to komen :
socialistische propaganda is voor hem de brug waarover hij in de Kamer clenkt te komen; zie EZELSBRUG; — men moet den vluchtenden vijand eene
gouden brug bouwen, men moet hem gelegenheid
geven tot ontsnappen; — hij is over eene gouden
brug in de Kamer gekomen, zijne verkiezing heeft
hem veel geld gekost; — hij moest over de brug komen, dokken, betalen, (ook) onthalen, trakteeren; —
naam. van sommige voorwerpen die in vorm min of
meer op eene brug gelijken: (ontl.) de brug der hersenen of de brug van Varol, verbinding tusschen de
twee zijdelingsche halfronden der kleine hersenen; —
(gynan.) werktuig bestaande uit twee horizontals
boomen op standers; — de verhooging op een
schip vanwaar de kapitein gewoonlijk zijne bevelen
geeft; — deel van eene brugbalans waarop de
voorwerpen geplaatst worden. Brugje, Bruggetje,
o. (-s).
BRUGBALANS, v. (-en), werktuig voor het wegen
van zware voorwerpen, zoo ingericht, dat men b.v.
voor een gewicht van 10 .11:.G. mar 1 K.G. op de
Schaal behoeft to leggen.
BRUGGE, ook BROGGE, v. (-n), (gew.) dikke
boterham.
BRUGGEDEK, o. (-ken), het bovendek, bovenbekleedsel eener brug; — bovenbouw op het dek,
waarop zich de brug van den commandant bevindt;
...JUK, o. (-ken), ingeheide palen, van boven
door eene sloof verbonden, waarop eene brag rust;
...GELD, o. geld door de schepen voor het ophalen
der bruggen betaald; tol van voetgangers en rijtuigen geheven; ...MAN, m. (-nen, mlieden),
...VROUW, v. (-en), die belast is met het ontvangen der bruggegelden, met het openen der
brug; ...MEESTER, m. (-a), opzichter der bruggen;
(mil.) kapitein der pontonniers.
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BRUGGENBOUW, m. bouw van bruggen.
BRUGGENHOOFD, o. (-en), in het water uitgebouwd metselwerk (of wal) waarop de brag rust;
(krijgsw.) verschansing ter verdediging of dekking
eener brug; ...HUISJE, o. (-s), huisje bij eene brug
geplaatst ten behoove van den bruggeman of brugwachter. BRUGGEPAAL, m. (...palen).
BRUGGETJE, BRUGJE, o. (-s), kleine brug.
BRUGGEWACHTER, m. (-s), spoorwachter voor
eene brag, tevens met het toezicht der brug belast;
(ook) persoon die eene draai- of wipbrug bedient.
BRUGMAN, naam van een minderbroeder in
de 15de eeuw: Pater Johannes Brugman, overladen
1473 to Nijmegen wiens woordenrijke, hartstochtelijke spreekmanier spreekwoordelijk is geworden
in : praten als Brugman.
BRUI, m. (veroud.) slag, stoot; — (fig.) ik geef
er den brui van, ik bekommer er mij niet om ;
—dearhbtgijlnu,
daar is de heele rommel.
BRUID, v. (-en), in ondertrouw opgenomen
meisje of vrouw (ook nog tijdens de bruiloftsviering
zoo genoemd).
BRUIDEGOM, BRUIGOM, m. (-s), in ondertrouw
opgenomen man (ook nog tijdens de bruiloftsviering):
hij is de bruidegom; — de zilveren, gouden bruigom, die
de zilveren, gouden bruiloft vier (dicht.) verloofde;
— hear hemelsche bruidegom (van eene non),
Christus.
BRUIDLEIDER, m. (-s), ...LEIDSTER, v. (-a),
(oudt.) die de bruid op den bruiloftsdag ter zijde
staat, paranimf.
BRUIDSDAGEN, m. my. dagen tussehen den
ondertrouw en de bruiloft.
BRUIDSJAPON, v. (-nen); ...JONKER, (-a),
personen die de bruid bedienen, geleiden; die de
bruiloft enz. helpen regelen en leiden; ...MEISJES,
o. my. personen die de bruid bedienen, geleiden.
BRUIDSPAAR, o. (...paren); ...PARTIJ, v. (-en),
feestje dat de bruid aan hare kennissen geeft;
...SCHAT, m. (-ten), som gelds die de bruid mee
ten huwelijk brengt; ...STOET, m. al de feestgenooten achter het bruidspaar.
BRUIDSSUIKER, v. (-s), eene soort van suikergoed dat de bruid schenkt of aan vrienden en
kennissen toezendt; ook voor klein suikergoed in
't algemeen; ...TIJD,' m. tijd dat men bruid (en
bruidegom) is; ...T001, m.; ...TRANEN, m. my.
(fig.) drank, gedurende de bruidsdagen aan de
bruiloftsgasten gegeven, (bestaande in hypocras,
wijn enz.); — een partijtje, na de aanteekening,
ten huize van de bruid; (Ind.) eene klimplant
met roode of met witte bloemen.
BRUIEN, (bruide, heeft en is gebruid), werpen,
slaan, kloppen; als hij weer komt, brui ik hem van
de trappen, smijt ik hem van de trappen; — brui
wear toe, sla er maar op los; — (fig.) wat bruit het
mij, wat brui ik er (me) om, wat geef ik er om.
BRUIGOM, m. Zie BRUIDEGOM; ...GOMSPIJP, v. (-en).
BRUIKLEEN, o. (-en), leening zonder rente om
na verloop van zekeren tijd in natura teruggegeyen
to worden; wat men iem. bent om te gebruiken.
BRUILOFT, v. (-en), trouwfeest, feest dat na de
huwelijksvoltrekking of in de bruidsdagen gevierd
wordt : ter bruiloft gaan; op eene bruiloft (genoodigd)
zijn; bruiloft houden; bruiloft geven.
BRUILOFTEN, (bruiloftte, heeft gebruiloft), (w. g.)
bruiloft houden.
BRUILOFTSDAG, m. (-en), dag waarop men
bruiloft houdt; ...DEUN, m. (-en); ...DICHT, o.
(-en), gedicht ter eere der jonggehuwden.
BRUILOFTSGAST, m. en v. (-en), genoodigde
op eene bruiloft.
BRUILOFTSKLEED, o. (-eren, ...kleeren);
...KOETS, v. (-en), koets welke op de bruiloft
wordt gebruikt; trouwkoets.
BRUILOFTSLIED, o. (-eren), lied ter eere van
bruid en bruigom gezongen; ...MAAL, o. (...malen),
maal op eene bruiloft genuttigd; — (fig.) een
overheerlijk meal.
BRUILOFTSVERS, o. (...verzen), bruiloftsdicht.
1. BRUIN, bn. (-er, -st), eene bruine kleur hebbende; bruin bier; bruin oogen; bruin hear.
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2. BRUIN, m. en v. (-en), iem. die donker van
huid, hear of oogen is, inz. iem. van zuidelijk
of oostersch ras; — een bruin paard; ook naam voor
een paard in 't algemeen; dat kan bruin niet
trekken, dat is, wordt mij te dour, dat kan ik niet
betalen; — de beer. BRUINTJE, o.( -s), (ook) het
rimpelen der zee, bij stil weer.
3. BRUIN, o. zekere kleur (uit zwart, rood en geel);
(schilderk.) schaduw : het licht en bruin in eene
schilderij; — (fig.) licht en bruin, het aangename
en het onaangename in 't leven; bruine verfstof; —
(Zuidn.) een glas bruine, bruin bier; hij weet van den
bruinen, hij is dronken.
BRUINBROOD, o. brood gebakken van ongebuild
tarwemeel.
BRUINEERDER, m. (-a), die bruineert of polijst.
BRUINEEREN, (bruineerde, heeft gebruineerd),
bruin maken; polijsten.
BRUINEERMOLEN, m. (-s), molen om stalen
voorwerpen to polijsten of bruineeren.
BRUINEERSEL, o. bruineerpoeder; verguldsel.
BRUINEERSTAAL, o. steal waarmede men
geweerloopen bij het bruineeren polijst.
BRUINEL. v. (-len), (nat. hist.) groot winterkoninkje.
BRUINELLE, v. (plantk.) eene lipbloemige
plant met bijkans gaafrandige bladeren, een
gezond en geurig veevoeder (prunella vulgaris).
BRUINEN, (bruinde, heeft en is gebruind), bruin
waken of worden : de zon heeft zijn vel gebruind.
BRUINET, v. (-ten), (plantk.) eene ranonkelachtige plant, de zomeradonis (adonis aestivalis).
BRUINHARD, o. eene der duurzaamste houtsoorten uit Suriname, bruin van kleur, veel ale;
timmerhout gebruikt (andira racemosa).
BRUINHEILIG, v. (-en), volksnaam voor de
watermunt, een onkruid in vochtige graslanden.
BRUINIJZERSTEEN, o. een aardachtig ijzererts,
in hoofdzaak ijzeroxydhydraat, ook limoniet
geheeten.
BRUINKOOL, v. (...kolen), zwartbruine, met
een onaangenamen reuk verbrandende delfstof,
van jongere vorming dan de steenkool, ligniet;
—BRIKET, v. (-ten): —LAAG, v. (...lagen).
BRUINSPAAT, o. eene 5 tot 20% ijzer bevattende dolomiet, geelbruin van kleur, in kristallen,
ook ankeriet of parelspaat; ...STEEN, o. eene
delfstof, uit bijna zuiver mangaanoxyde bestaande.
BRUINVISCH, m. (...visschen), kleinste dolfijnensoort in de Noord- en Oostzee, ± 2 M. lang (phocaena communis), ook zeevarken genoemd.
BRUIS, o. en v. schuim : het bruis stond op zijn
mond.
BRUISEN, (bruiste, heeft gebruist), hoorbaar
schuimen, borrelen : de bruisende golven; het bruisend
nat; — (fig.) tieren, razen (vgl. opbruisen); zijn
bloed bruist, vloeit snel door de aderen, van opgewondenheid of hartstocht.
BRUISPOEDER, ...POEIER, o. poederachtig
mengsel van 30 dubbelkoolzure soda, 30 wijnsteenzuur en 40 deelen suiker; met water vermengd dient
het als middel tot zuivering eener overladen maag.
BRULAAP, m. (...apen), een apengeslacht in
Zuid-Amerika die een vervaarlijk geluid kunnen
maken (Mycetes).
BRULBOEI, v. (-en), zeeboei die een dof, laid
klinkend gebrul doet hooren.
BRULLEN, (brulde, heeft gebruld), bet geluid
geven van leeuwen, tijgers enz.; — kwaadaardig
schreeuwen hij brulde van woede.
BRULVOGEL, m. (-s), (Z. A.) eene soort van
roerdomp.
BRUMAIRE, v. rijp- of nevelmaand, van 23
October tot 21 November (tweede kalendermaand
tijdens de eerste Fransche republiek).
BRUMMEL, m. (-s), (gew.) de vrucht van den
braamstruik.
BRUNEEREN, (bruneerde, heeft gebraneerd),
(Zuidn.) (van aardappelen, uien, boter enz.) bruin
braden.
BRUNEL, v. (-len), inlandsch plantengeslacht
tot de familie der lipbloemigen behoorende (prunella),
de gemeene, de ingesneden en de grootbloemige brunet.

BRUNET.
BRUNET, BRUNETTE, v. (-ten), meisje met
donkerbruine haren, donkere tint en donkere oogen.
BRUNHILDE, v. (Germ. myth.) eene der Walkyrien.
BRUNSWIJKERGROEN, o, lichtgroene, vergiftige, goed dekkende verfstof; ...MOM, o. donkere,
dikke, bittere biersoort.
BRUSK, bn. bw. (-er, -st), kort van stof, barsch;
opvliegend een brusk optreden; een brusk antwoord, grof, kortaf. BRUSKHEID, v. opvliegendheid, kort aangebonden zijn.
BRUSQUEEREN, BRUSKEEREN, (brusqueerde,
heeft gebrusqueerd), norsch afschepen; weinig
ornslag maken; — de zaak brusqueeren, doordrijven.
BRUSSELAAR, m. (-s), inwoner van Brussel.
BRUSSELSCH, bn. van, uit, in betrekking staande
tot Brussel; — Brusselsche aarde, vettige zandaarde
om houtwerk enz. schoon te maken; Brusselsch
lof, oichorei, als groente gebruikt; — Brusselsche
spruitjes, spruitkool.
BRUTAAL, bn. bw. (brutaler, -st), onbeschoft,
zonder respect voor lets of iemand.
BRUTALISEEREN, (brutaliseerde, heeft gebrutaliseerd), (iem.) grof bejegenen, uitvaren (tegen
iem.) inz. met woorden; iem. de gehoorzaamheid
op plompe wijze weigeren.
BRUTALITEIT, v. (-en), onhebbelijke vrijpostigheid, onbeschoftheid, uitdagende lompheid hij
heeft de brutaliteit het mij te heeten liegen; uiting,
daad van brutaliteit.
BRUTO, bn. bw. (hand.) ruw, met de emballage,
(het tegenovergestelde van netto, zonder de emballage) : het bruto-gewicht; — (van het bedrag eener
opbrengst) zonder dat de onkosten er of zijn
het concert heeft opgebracht bruto.
BUCENTAUR, m. een monster, half stier, half
mensch (volgens de Grieksche fabelleer).
BUCEPHAAL, BUCEPHALUS, m. strijdpaard,
lievelingspaard van Alexander den Grooten; (fig.)
fraai, moedig paard; (iron.) oude knol.
BUCKSKIN, zie BUKSKIN.
BUDGET, o. (-s, -ten), begrooting (inz. van 's
lands ontvangstpn en uitgaven); — zoo'n uitgave
staat niet op mijn budget, zoo lets kan ik mij niet
veroorloven.
1. BUFFEL, m. (-s), plomp gebouwd rund met
krachtige pooten, breeders kop, zware, zwartachtige
horens en lang, stug, bruin haar; de gewone buffet (bos
bubalus) heet in Indie karbouw; de Kaapsche buffel (bos caffer) is zeer sterk en ruw; — (fig.) onbeschofte
kerel, vlegel, lomperd : het is een buffel van een kerel;
een onbeleefde buffet.
2. BUFFEL, o. buffelleer; — grove wollen stof
die op buffelvel lijkt.
BUFFER, m. (-s), stootkussen; stelen of caoutchoucring aan wagons om den stoot bij het tegen
elkander botsen te breken; —STAAT, m. staat
tusschen twee machtige rijken.
BUFFET, o. (-s, -ten), een meubelstuk in eene
eetkamer waarin men het tafelgoed en -zilver bergt
en waarin of waarop de wijn, het dessert enz. gezet wordt; schenktafel; — (w. g.) aanrechtbank; —
tapkast met toonbank in koffiehuizen, stations enz.
BUGGY, v. (-'s), (Ind.) licht tweewielig
rijtuigje.
1. BUI, v. (-en), kortstondig slecht weer, veranderlijke weersgesteldheid, inz. 't neervallen van
regen, Nagel of sneeuw, of de ontlasting van een
onweder regenbui, hagelbui, donderbui, stortbui; —
Maartsche buien ; — (fig.) kortstondige aanval van
toorn, misnoegdheid enz. : eene kwade bui hebben,
in kwade luim zijn ; eene bui hebben, krijgen, een
boozen, dwazen inval; soms heeft hij van die buien,
is hij geheel anders dan gewoonlijk; — bij buien
is hij mild, werkt hij, tusschenbeide, soms, nu
en dan.
2. BUI, bn. (gew.) de vlieger is, gaat bui, gaat
schoot, verongelukt.
BUIDEL, (ook BUIL), m. (-s), zak, bears; inz.
geldzakje : een buidet met geld; — met vollen buidet
terugkeeren, rijk; — in den buidel blazers, eene tamelijke som gelds besteden (vgl. bus); — iem. den
buidel lichten, hem bestelen.
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BUIDELBEER, m. (...beren), een op een jongen
beer gelijkend, plantenetend nachtbuideldier op
Nieuw-Holland, ± 60 cM. lang (koala).
BUIDELDAS, m. (-sen), een op een konijn of
spitsmuis gelijkend buideldier in Australis, dat
van planten, zaden en wormen leeft, ook buidelhaas
genoemd (perameles); ...DIEREN, o. my. eene
der laagste orden der zoogdieren die een buidel
hebben, waarin zij de jongen bergen (marsupialia).
BUIDELRAT, v. (-ten), roofbuideldier in ZuidAmerika, met handers aan de achterpooten, de meest
bekende is de opossum.
BUIDELWOLF, m. (...wolven), ruwstaartbuideldier op Van-Diemensland met slechts kraakbeenige
buidelbeenderen, in gestalts en grootte met den
wolf overeenkomende, ook buidelhond geheeten
(Thylacinus cynocephalus).
BUIEN, (bud ge, heeft gebuid), ongestadig
van het weer.
BUIGBAAR, bn. (-der, -st), gebogen kunnende
wormen. BUIGBAARHEID, v.
BUIGEN, (boog, heeft en is gebogen), van den
gewonen (gewoonlijk rechten) stand afwijken of
does afwijken; eene teen, een stole, eene plank buigen; —
voor iemands wil buigen, zich gehoorzaam toonen; iemands wil buigen, hem tot volgzaamheid brengen:
— (fig.) het moet buigen of barsten, het most er door,
hoe het ga; voor den Mammon buigen, geld boven
alles dienen als zijn God; — in 't stof buigen, van
slaafsch eerbetoon in 't Oosten gezegd; (ook fig.)
nederig knielen voor, hoog opzien tegen; — buigen
als een knipmes, zeer diep buigen; — het hoofd
buigen, (fig.) zich onderwerpen, zich gewonnen
geven, afzien van verderen tegenstand.
BUIGING, v. (-en), afwijking van de rechte lijn,
kromming, bocht; — de weg maakt hier eene bulging;
eene bulging
als uiting van eerbied
of als beleefde groet; — (fig.) zijn stem heeft veel
bulging, is zeer buigzaam en los; — (taalk.) het
wijzigen der woordvormen naar gelang van hunne
grammatische betrekking, inz. de verbuiging der
naamwoorden. Buiginkje, o. (-s).
BUIGSPIER, v. (-en), (ontl.) spier die tegengesteld is aan eene strekspier.
BUIGTANG, v. (-en), kleine handtang met kromgebogen stelen en korten bek, om ijzer- of koperdraad to buigen.
BUIGZAAM, bn. (...zamer, -st), wat gemakkelijk
buigt of to buigen is; (fig.) gehoorzaam, gedwee
een, buigzaam karakter. BUIGZAAMHEID, v.
BUIIG, bn. (-er, -st), ongestadig, veranderlijI4
regenachtig, winderig (van het weder).
BULK, m. (-en), onderste helit van den menschelijken romp, vgl. tiff; overeenkomstig deel
bij de zoogdieren; onderzijde van 't lichaam bij
lagere dieren;
(bij vergelijking) ronding, het vooruitstaande
bolls deel van een voorwerp : de buik eener spier,
dikste gedeelte; — de buik van een schip, de ronding
tusschen het bodemvlak en de opstaande warden,
(ook) het ruim; — op zijn buik zeilen, op zij; —
de buik eener flesch, het wijde gedeelte tusschen
den bodem en de borsten.
BUIKFLESCH, v. (...flesschen), ronde flesch
met wijden bulk.
BUIKGORDEL, m. (-s), bekkengordel; (ook)
buikband.
BUIKLIJST, v. (-en), deklijst eener lambrizeering; smalle profiellat; ...LOOP, m. al te overvloedige, waterachtige outlasting; ...NAAD, m. (plantk.)
nerf waarlangs eene peul openspringt.
BUIKPIJN, v. (-en), pijn in den bulk; — 't is om
er buikpijn van te krijgen, het is zeer onaangenaam,
(ook) het staat slecht, hachelijk.
BUIKPOOTIG, bn. (nat. hist.) klasse der weekdieren (Gastropoda), die aan de onderzijde van den
bulk eene platte spierkrachtige schijf hebben,
welke als bewegingswerktuig dient.
BUIKRIEM, m. (-en), zadelriem of riem van het
tuig die onder den bulk wordt vastgemaakt; — zij
zullen den buikriem wat moeten aanhalen, zij hebben
niet genoeg to eten.
BUIKSPREKEN, (alleen in de onbepaalde wijs
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en als z.n.), vaardigheid om geluiden voort to
brengen of to spreken, zonder de lippen te bewegen
z66 dat zij niet van den spreker, maar van elders
schijnen to komen.
BUIKSPREKER, m. (-s); ...SPREEKSTER, v.
(-8), die de kunst van buikspreken uitoefent of kent.
BUIKVIN, v. (-nen), (nat. hist.) benedenste gepaarde -yin der visschen.
BUIKVINNIGEN, m. my. visschen wier bulkvinnen juist onder het midden van den rugvin
geplaatst zijn.
BUIKVLIES, o. (ontl.) weivlies dat den bekkenen buikwand aan de binnenzijde bekleedt.
BUIKZWAMMEN, v. my. (plantk.) zwammen
waarvan de sporen zich in kiembuisjes ontvvikkelen :
de truffels behooren tot de buikzwammen.
1. BUIL, v. (-en), (geneesk.) gezwel, huidopzetting, ontstaan door tijdelijke uitzettjng der watervaten (wel te onderscheiden van eene blaar en van
eene blein).
2. BUIL, m. (-en), een werktuig, bestaande nit
eene groote cilindervormige zeef, besloten in een
houten kast, waardoor de bakker (of molenaar)
in het groot de verschillende soorten van bloem
(blom) en de zemelen uit het meel scheidt.
3. BUIL, m. (-en), vierkante of puntvormige
papieren zak voor kruidenierswaren enz.
BUILEN, (builde, heeft gebuild), met den buil
ziften. BUILER, m. (-s).
BUILENPEST, v. pestziekte, waarbij het lichaam
bedekt wordt met boosaardige builen die doorbroken.
1. BUIS, v. (buizen), haringbuis.
2. BUIS, v. (buizen), lang, hol cilindervormig
voorwerp, bestemd om er vloeistoffen of gassen
door te leiden of er in to bewaren (gewoonlijk wijder
dan eene pijp) : de buizen der waterleiding.
3. BUIS, v. (buizen), (gew.) iem. eene buis geven,
een pak slaag.
4. BUIS, o. (buizen), eene soort van kiel van voren
met ben knoop dicht.
5. BUIS, bn. (gew.) hij is buis, dronken.
BUISBLOEMIGEN, v. my . (plantk.) samengesteldbloemige planten met onkel buisvormige
bloemen.
BUISCH, m. (-en) , (Zuidn.) slag, vlaag, ruk
(van den wind).
BUISHAANTJE, o. (-s), metaalkleurig bladkevertj e (donacia).
BUISHARING, ...MANSHARING, m. (-en), —,
(v. als stofn.) pekelharing.
BUISJESDAG, m. dag waarop de haringbuizen
vroeger in zee staken, 15 Juni.
BUISKOOL, v. (-en), soort van witte- of kropkool,
kabuiskool.
BUISSPIN, v. (-nen), zekere afdeeling van spinnen, wier netten buisvormig zijn of buisvormig
uitloopen (araneae tubitelae).
BUIT, m. hetgeen men (op een vijand) veroverd
heeft : jets buit maken, (ook buitmaken); — op buit
varen, als kaper varen.
BUITELEN, (buitelde, heeft en is gebuiteld),
tuimelen; duikelen : kopje buitelen, voorover buitelen,
vallen; — (fig.) die koopman is gebuiteld, is geruIneerd,
bankroet.
1. BUITEN, (buitte, heeftgebuit), buitmaken;
(vgl. vrijbuiter); (veroud.) ruilen. (Nog over in
RUILEBUITEN).
2. BUITEN, bw. niet binnen : buiten woven; van
buiten leeren, memoriseeren; — vz. buiten westen
zijn, zijn verstand niet hebben; — rich aan jets
te buiten gaan, een overdreven, overdadig gebruik
van jets maken.
[Buiten vormt met vele ww. samenstellingen als
buitendrijven, ...gown, ...roepen, ...smijten enz. en
beteekent dan : naar buiten, er uit].
3. BUITEN, o. (-s), buitenplaats, landgoed.
Buitentje, o. (-s), kleine buitenplaats.
BUITENAANZICHT, o. (-en), teekening van
eenig voorwerp, zooals het van buiten gezien wordt.
BUITENAF, bw. buitenaf beginnen, van den
buitenkant af; eene zaak buitenaf bekijken, oppervlakkig; — buitenaf over iets oordeelen, oppervlakkig.
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BUITENBEZITTINGEN, v. my. do Indische
bezittingen buiten Java
BUITENDIEN, bw. daarenboven; ongerekend
bet vorige.
BUITENDIENST, m. (verz.) de exploitatie onder
het publiek.
BUITENDIJKS, bw. buiten den dijk.
BUITENDIJKSCH, bn. buitendijksche gronden,
buiten den dijk gelegen; buitendijksch hooi, hooi
van de uiterwaarden.
BUITENDUIN, o. (-en), naar de zeezijde gelegen
duin, zeeduin; —REGEL, m. rij zeeduinen.
BUITENGAATS, bw, buiten de haven, het
zeegat uit, in volle zee.
BUITENGEMEEN, bn. bw. (-er, -st), ongemeen,
zeldzaam, (deftiger dan) buitengewoon : hij was
buitengemeen knap en scherpzinnig.
BUITENGEWOON, bn. bw. (...woner, -st), wat
van 't gewone afwijkt : een buitengewoon man; de
buitengewont uitgaven; adjudant in buitengewonen
dienst; 't is buitengewoon heet; — meer dan gewoon,
ongemeen, niet alledaagsch : buitengewone talenten.
BUITENGOED, o. (-eren), landgoed.
BUITENHAVEN, v. (-s); ...HELLING, v. (-en),
losse vloer in eene roeiboot; ...HERBERG, v.
(-en), herberg buiten de stad, op het platteland.
BUITENHOF, o. (...hoven), plein om het binnenhof peen (bij de vroegere kasteelen); naam van een
plein /tin Den Haag, waar vroeger het ministerie
van buitenlandsche zaken gevestigd was; — hij zetelt,
troont op het Buitenhof, hij is minister van buitenlandsche zaken; — op het Buitenhof had men antlers
besloten, bij het departement van buitenlandsche
zaken; ...HOF, m. (...hoven), tuin buiten de stad;
...HUID, v. (-en), (zeew.) bekleeding van een vaartuig.
BUITENISSIG, bn. afwijkend, vreemd.
BUITENKANS, v. (-en), onverwachte, buitengewone leans of gelegenheid; gelukkig toeval, meevaller; ...KANSJE, o. (-s), onvoorziene winst,
jets waarop men niet gerekend had; — verval
van eene dienstbode.
BUITENLAND, o. tegenstelling van vaderland;
van, nit het buitenland terugkeeren; — afdeeliRg
eener kraut voor berichten uit het buitenland; —
buitendijks gelegen land, omkade gore.
BUITENLANDSCH, bn. vreemd; van buiten;
uit het buitenland : buitenlandsche producten; —
eene buitenlandsche reis, reis in het buitenland.
BUITENMAN, m. (mlieden), veldbewoner, dorpoling.
BUITENMATE, bw. in meer dan gewone mate,
uitermate; ...MATIG, bn. bovenmatig.
BUITENOM, bw. niet binnendoor of tusschendoor : hij moest buitenom gaan; (scherts.) buitenom
is het kermis, gezegd wanneor men iem. niet kan of
wil doorlaten.
BUITENOP, bw. aan de buitenzijde op jets;
hij stond buitenop, op het balkon van eene
tram, by.
BUITENPARTIJ, v. (-en), partij buiten de stad,
inz. gegeven door een stedeling ; ...PASTO OR,
m. (-s), dorpspastoor; ...PIJP, v. (-en), (van een
orgel); ...PLAATS, v. (-en), landgoed, lustverblijf op het land.
BUITENPOLDER, m. (-s), polder buiten den
dijk gelegen; hij woont ergens in zoo'n buitenpolder,
ergens in een afgelegen hoek des lands.
BUITENSCHOOL, v. (...cholen), school buiten
de stad, inz, voor zwakke kinderen die dan den
geheelen dag in de gezonde buitenlucht kunnen
vertoeven
BUITENSDIJKS, bw. buitendijks.
BUITENSHUIS bw. zij slaapt buitenshuis, niet
in het huts van hare ouders of van hen bij wie ze
woont.
BUITENSLANDS, bw. hij is, reist buitenslands,
in het buitenland.
BUITENSPORIG, bn. bw. (-er, -st), (fig ) het
gewone bestek to buiten gaande, onmatig, onredelijk, verbazend : buitensporig hooge prilzen, (starker dan) buitengewoon; — onmatig, losbandig :
'en buitensporig gedrag.
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BUITENSTAANDER, m. (-s), iem. die buiten
eene zaak staat : buitenstaanders hebben gemakkelijk
praten.
BUITENSTE, bn. (overtr. tr. van BUITEN),
aan de uiterste zijde gelegen.
BUITENTIJDS, bw. buiten den gewonen tijd,
tusschentijds een bediende buitentijds wegzenden;
de leden eener vergadering buitentijds bijeenroepen.
BUITENVERBLIJF, o. (...blijven), buiten lasts.
BUITENWAARD, v. (-en), zie UITERWAARD.
BUITENWAARTS, bw. naar buiten : de voeten
buitenwaarts zetten.
BUITENWAARTSCH, bn. eene buitenwaartsche
beweging.
BUITENWACHT, v. (-en), voorpost, -wacht; —
(zegsw.) hij kreeg de buitenwacht, hij moest de deur
uit; — iemand de buitenwacht geven, hem de deur
uitzetten; — hij heeft het van de buitenwacht, vernomen van hen die niet rechtstreeks bij de zaak betrokken zijn; ...WAND, m. (-en); ...WATER, o.
(-en), water, in onmiddellijke gemeenschap met
de zee.
BUITENWERELD, v. de menschen dia niet
tot zekeren kring behooren : wat zal de buitenwereld
er van zeggen, de andere menschen, het groote
publiek.
BUITENWERKS, bw. gerekend van den eenen
buitensten rand des werks tot d„,n anderen
(bij metingen) : de breedte van een kozijn buitenwerks.
BUITENWIJK, v. (-en), deel eener landelijke
gemeente, dat bij eene stad aansluit; wijk aan de
buitenzijde der stad gelegen.
BUITENZORG, v. (Ind.) hij is rijp voor buitenzorg, hij is niet wijs, hij is gek.
BUITMAKEN, (maakte buit, heeft buitgemaakt),
zie BUIT.
BUIZERD, m. (-s), zekere roofvogel (buteo vulgari q), zoo groot als een kip, met ineengedrongen
gestalte, kleinen bek en dikke korte teenen, ook
muizenvalk, muizerd, haneschop geheeten: de buizerd
is een echte muizenverdelger.
BUIZIG, bn. (gew.) bevreesd, benauwd : ik ben
er buizig van; dat paard is buizig.
BUK, v. eene soort plantenvet of plantenboter,
bereid uit klapperolie.
BUKKEN, (ZICH) (bukte (zich), heeft (zich) gebukt), den rug buigen en daardoor met het hoof d
lager komen : (zich) bukken om iets op to rapen
(dieper dan buigen); — gebukt gaan, met het hoofd
voorover gebogen; — hij gaat gebukt order veel
zorgen, veel zorgen drukken hem; — (fig.) zich
onderwerpen : voor het wapengeweld bukken,
1. BUKS, v. (-en), kort geweer met getrokken
loop : kamerbuks.
2. BUKS, m., BUKSBOOM, m. (-en), ook wel
palmboompje geheeten, een heester (buxus sempervirens).
BUKSHOUT, o.; ...HOUTEN, bn. van bukshout.
BUKSKIN, BUCKSKIN, o. sterke gekeperde
stof van heel of half wol, aan den eenen kantgeschoren.
BUKSKINSCH, bn. van bukskin gemaakt eene
bukskinsche broek.
1. BUL, m. (-len), stier; — (gew.) 't is een but
van een jongen, 't is een zware, dikke jongen.
Bulletje, o. (-s), (w. g.)
2. BUL, m. (-len), (kuip.) de zware houten hamer
met grooten kop, waarmee op bet kloofmes geslagen wordt bij het klooven der duigen, kloofhamer.
3. BUL, v. (-len), pauselijke but, open brief
van een Paus, oudtijds geschreven op grauw perkament met Gothische letters en afkortingen,
voorzien van een looden zegel; thaw epperkament.
na 1 S 78 in gewone schrijfletter, versierd met in.itiaal, gezegeld met een stempel waarop de beeltenis van de apostelen Petrus en Paulus; gezegelde, op perkament geschreven oorkonde (van
vorsten, van een academischen senaat, enz.).
4. BUL, v. (-len), oude lap, vod; Beef die bullen
maar weg, die oude kleeren; — zijne bullen poetsen,
zijne uitrustingstukken (van soldaten); — hij
weet nooit wear hij zijne bullen laat, zijne zaken.

BUNSEL.
5. BUL, v. (gew.) harde plaatkoek, ongeveer
janhagel; — de stad van but en bolus, Leiden.
BULDERBAST, m. (-en), bulderaar; (ook) huilende wind.
BULDEREN, (bulderde, heeft gebulderd), een
rommelend of dreunend geluid geven : de stormwind bulderde door de dalen; het kanon buldert; — op
luidruchtige, ruwe manier spreken.
BULDOG, m. (-gen), ...HOND, m. (-en), stevig
gebouwde hondensoort met grooten kop, stork
opgezet voorhoofd, stompers snuit en korte oorein;
sterke bijtlustige hond; — (fig.) een norsch, raw
mensch.
BULKEN, (bulkte, heeft gebulkt), loeien (van
iundvee); — hard schreeuwen, onwelluidend
zingen; (scherts.) huilen van kinderen; — (fig.)
hij bullet van het geld, hij weet niet wat met al zijn
geld aan to vangen. BULKING, v.
BULL, John Bull, spotnaam voor den Engelschman.
BULLARIUM, o. verzameling pauselijke bullen.
BULLEBAK, m. (-ken), iem. die door zijn norsch,
mw optreden anderen vrees zoekt in to boezemen.
BULLENBIJTER, m. (-a), eenkleurige, gels En.gelsche dog; zeer gespierde hondensoort, zeer moedig
van aard; groote, kwaadaardige howl; — (fig.)
norsch mensch, schreeuwer.
BULLEPEES, v. (...pezen), pektouw of touw
met knoopen.
BULLETIN, o. (-s), beknopte bekendmaking
(omtrent eene ernstige ziekte van een vorstelijk
persoon, de volbrachte legeroperatien, in ttjden
van oorlog; enz.); — kort krantenbericht, tusschentijds gedrukt en op verschillende plaatsen der stad
aangeplakt en rondgebracht.
BULLETINEEREN, per bulletin bekendmaken.
BULPAARD, o. (-en), (Z. A.) (scherts.) fink,
mooi paard.
BULPEZERIKEN, m. mv. een der volksnamen
van de lischdodden of duikelaars.
BULSTER, v. (-s), zak waarin het bed zit, stroozak; zij zijn weg met bed en bulster, met alles
wat zij hebben.
BULT, m. (-en), bochel; (gemeenz.) zich een bait
lachen; — gebochelde; — buil : zich button vallen;
—(gew.)bulstr;—(vend.)stapl,ho urfsto
de turf aan bulten zetten, bij den butt verkoopen;
—(Z.A)platehuv,grdnkopje.
BULTENAAR, m. (-s), gebochelde.
BULTKLOPPER,m. (-s), (tinneg.) zeker werktuig
om oneffenheden uit het metaal to kloppen;
corrector eener eerste proef.
—(fig.)
BULTOS, m. (-son), de bizon-os, bultige stier,
buffel of buffalo van Noord-Amerika; — Oostindische
bultos, zebu.
BULTZAK, m. (-ken), stroozak, stroobed,
scheepsmatras; — (fig.) verstooteling : hij is altijd
de bultzak.
BUN, v. (-nen), houten kist met gaatjes, waarin
visch levend wordt bewaard, beun, vischkaar;
(aan boord van visschersvaartuigen) bak die met
water gevuld wordt en waarin de grootste en duurste visch gedurende de reis bewaard wordt.
BUNDEL, m. (-s), iets wat samengebonden is.
BUNDELGRAS, o. kwastgras; ...HARIGEN, m.
my. wolharigen die het haar in bundels vereenigd
hebben : de Hottentotten en de Papoea's.
BUNDER, o. (-s), Nederl. vlaktemaat = 100
vierk. roeden, Hectare.
BUNDGRAS, o. overblUvend Bras in dichte zoden
met bundelwijs staande, ruwe bladen (Corinephorus
canescens).
BUNGELEN, (bungelde, heeft gebungeld), schommelen, slingeren een zware gouden harlogeketting
bungelde op zijn vest.
BUNKER, m. (-a), bergplaats voor steenkolen,
in een stoomschip.
BUNKEREN, (bunkerde, heeft gebunkerd), den
bunker vullen.
BUNKERKOLEN, v. my. scheepskolen.
BUNSCHOL, v. (-len), groote,gedurende de reis
in eene bun bewaarde Bohol.
1. BUNSEL, m. (-s), (Zuidn.) een bundel eon
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pakje in elkander gerolde lappen, kleederen enz.;
de Infers van een klein kind.
2. BUNSEL, m. (-s), (Zuidn.) bussel.
BUNSELDOEK, m. (-en), (Zuidn.) luier.
BUNSELEN, (bunselde, heeft gebunseld), (Zuidn.)
busselen.
BUNTGRAS, o. ook bentgras, bent, pionten,
smeele en pijpestrootjes geheeten (Moliniacoerulea).
Van de halmen dezer grassoort vervaardigt men
pijpendoorstekers, pionten of smeeltjes geheeten.
BUNZING, BONZING, m. (-s, -en), een sluw,
listig, scherpzinnig, moedig en bloeddorstig roofdier, eene soort van stinkmarter (putorius foetidus).
Bunzinkje, o. (-s).
BURAN, of BOERAN, m. verwoestende sneeuwstorm in de steppen van Azie en Rusland.
SURAT, o. zie BORAT, BRAT.
BURATIJN, o. boratzijde, halfzijden borat of
brat.
BURCHT, m. (-en), stark kasteel, slot (ook BURG);
stad met hare versterkingen; versterkte plants;
toevluchtsoord : een vaste burcht is onze God.
BUREAU, o. (-'s), schrijftafel met loketten tot
berging van papieren; — een bureau-ministre, een
bureau zonder kop en klep; — kantoor waar eene
administratie wordt gevoerd : het bureau van een
dagblad; — afdeeling; het gebouw van zekeren
tak van dienst : bureau van politie; — naar 't bureau
brengen, opbrengen; postbureau; — het bureau in
een schouwburg, waar plaatsbiljetten to krijgen
zijn; — het gezamenlijke personeel dat aan (of in)
een bureau arbeidt; — voorzitter en secretaris in
eene vergadering.
BUREAUCRAAT, m. C..craten), heerschzuchtig
ambtenaar.
BUREAUCRATIE, v. het gansche lichaam der
ambtenaren; onderlinge partijgeest der ambtenaren; — heerschappij der ambtenaren, kleingeestige
plagerijen door ambtenaren, bekrompen opvatting
van wetten en reglementen door ambtenaren.
BUREAUCRATISCH, bn. eene bureaucratische
regeering, waar de bureaucratie oppermachtig is.
BUREAULIST, m. (-en), bureelist. BUREAULISTE, v. (-n).
BUREEL, o. (-en), (Zuidn., ook Noordn.), bureau:
het bureel van eene krant, van een schouwburg.
BUREELIST, m. (-en), ontvanger van entreegelden aan een schouwburg, eene concertzaal enz.
BUREELISTE, v. (-n).
BUREN, (buurde, heeft gebuurd), buurpraatjes
houden.
BURENGERUCHT, o. rumoer in huis, zoodat het
de buren hindert; straatgerucht dat de buren hindert,
strafbaar volgens de wet.
BURET, v. (-s), maatglas.
BURG, m. (-en), burcht. Burg*, o. (-s).
BURGEMEESTER, m. (-s), hoofd, bestuurder
vener gemeente.
BURGEMEESTEREN, (burgemeesterde, heeft geburgemeesterd), (gemeenz.) den burgemeester spelen, den grooten heer uithangen; — (spr.) dat galgt
beter dan 't burgemeestert, dat leidt eerder tot de
galg dan tot hoogheid, er is meer gevaar dan voordeel bij die zaak, bij die onderneming.
BURGER, m. (-s), inwoner eener gemeente, stad;
(bij uitbr.) inwoner van een staat.
BURGERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een
burger, naar de wijze der burgers; — (ook) plomp,
niet fljn; ...AFKOMST, v.; ...AVONDSCHOOL,
v. (...scholen), zekere inrichting van middelbaar
onderwijs (inz. voor ambachtslieden).
BURGERBESTAAN, o. een fatsoenlijk bestaan :
die zaak 'evert een burgerbestaan op; ... DAGSCH 0 OL,
v. (...scholen), inrichting van middelbaar onderwijs
inz. voor ambachtslieden.
BURGERDRACHT, v. (-en), gewone kleeding;
...DEUGD, v. (-en), deugd, plichtsbetrachting van
een goed staatsburger; ...DIENST, m. (-en), dienstbetrekking in een burgerlijk gezin; ...DOCHTER,
V.(-8), meisje uit den burgerstand.
BURGERES, v. (-sen), vrouw uit den stand der
burgers, inz. gebezigd op het einde der 18de eeuw.
BURGERIJ, v. (-en), de burgerkiasse; de gezamen-
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lijke burgers; — het hoofd der burgerij, de burgemeester.
BURGERKEUKEN, v. (-s), keuken. van %/en
gewoon burgerhuis; gewone alledaagsche (doch
voedzame) kost; ...KIND, o. (-eren); ...KLAS, v.
(-sen), ...KLASSE, v. (-n), burgerstand; ...KLEEDING, v. kleeding der burgers; vooral in tegenst,
met uniform: een agent in burgerkleeding; ,..KRIJG,
m. (-en), onderlinge strijd der burgers vartêen staat;
...KRING, m. (-en), in burgerkringen opgegroeid,
in burgerlijke omgeving.
BURGERLIJK, bn. bw. (-er, -st), tot den burgerstand behoorende, daarmede overeenkomende;
—registvandbuljkest,
register van
geboorte, overlijden en huwelijk.
BURGERLUI, m. mv. burgerlieden; ...LUITJES.
BURGERMACHT, v. de gezamenlijke gewapende
burgers, landweer; ...MAN, m. (...lieden, ...lui),
gewoon, niet zeer rijk burger; (ook tegenstelling
van edelman).
BURGEROORLOG, m. (-en), burgerkrijg, binnenlandsche oorlog; ...PARTIJ, v. staatspartij door
den middenstand gevormd.
BURGERPLICHT, m. (-en), plicht van den
staatsburger.
BURGERRECHT, o. (-en), recht van iederen
staatsburger, uit bet burgerschap voortvloeiend;
(ook)
—hetburgcvkn,eburliz;
recht eens stadsburgers; — (fig.) dit woord heeft
in onze teal burgerrecht verkregen, het wordt als het
ware als een echt Nederlandsch woord gebruikt, is
een gewone term geworden
BURGERSCHAP, o. staat van burger, burgerrecht;
—, v. de burgerij.
BURGERSCHOOL, v. (...scholen), school voor
kinderen uit den meer gegoeden stand; — hoogere
burgerschool, middelbare school.
BURGERVADER, m. (-s, -en), hoofd der burgers,
eeretitel voor : burgemeester; ...WACHT, v. (-en),
de gewapende burgers, schutterij, nationale garde;
...WET, v. (-ten); ...ZIN, m, vaderlandlievende
gezindheid; patriotisme.
BURGGRAAF, m. (...graven), ...GRAVIN, v.
(-nen), adellijke titel, een graad lager dan graaf;
(eeraids) bevelhebber in een burcht; stadsgraaf.
BURGHAAK, m. (...haken), tandvormige inkeep,
stuik : met een burghaak inlaten.
BURGHEER, m. (-en); ...VROUW, v. (-en).
BURGWAL, BURCHTWAL, m. (-len), muur van
een burg of kasteel; gracht om een kasteel; —
(in sommige Hollandsche steden) naam van enkele
smalle grachten; straat langs zulk eene gracht.
BURIN, v. (-nen), buurvrouw. Burinnetje, o. (-a).
BURLESK, bn. bw. koddig, boertig, kluchtig,
aardig; belachelijk, wonderlijk, zot; op koddige
wijze.
BURNETTEEREN, bout met chloorzink doordringen, om het tegen bederf to bewaren.
BURNU, v. (-'s), BURNUS, zie BOERNOES, v.
BURRELEN, (burrelde, heeft geburreld), (Zuidn.)
brullen, razen, bulderen (zoowel van menschen als
van den wind, den storm enz.); loeien (van runderen). 0 ok BURLEN.
BURRIE, v. (-s), (gew. voor) berrie.
BUS, (gew.) BOS, v. (-sen), eene blikken, ijzeren,
koperen doos, meest cilindervormig, meer hoog
dan breed en geschikt om iets in to bewaren;
fonds waaruit de deelnemers, tegen eene matige
(wekelijksche) premie, ondersteuning kunnen krijgen bij ziekte, of waaruit bij overlijden aan de
nabestaanden eene zekere som voor begrafeniskosten enz. wordt uitgekeerd; —
loop van een schietgeweer, buks; (veroud.)
allerlei geschut;
(gew.) omnibus. Busje, o. (-s).
BUSBOOM, m. (-en), taxis-, buksboom.
BUSDOKTER, m. (-s), dokter die de laden vaneen ziekenfonds bedient, die uit eene ziekenbus
betaald wordt.
BUSGELD, o. wekelijksche premie voor een
zieken- of begrafenisfonds.
BUSGROENTE, v. (-n), verduurzaamde groente
in bussen.
A

BUSHEL.
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BUSHEL, o. (-s), Engelsche maat voor droge
waren = 36,35 L.
BUSKOOL, v. zachte, fijne houtskool aan pijpjes,
om mede te teekenen, teekenhoutskool.
BUSKRUIT, o. licht ontvlambaar mengsel van
salpeter, houtskool en zwavel, o. a.; (spr.) hij heeft
het buskruit niet uitgevonden, hij is alles behalve
schrander; — hij vliegt op als buskruit, hij is erg
lichtgeraakt.
BUSLICHTING, v. (-en), op bepaalden tijd terugkeerende lediging eener brievenbus : de laatste
buslichting is 's avonds om twaalf 'gun
BUSPATIMIT, m. (-en), ...PATIENTE, v. (-n),
patient of zieke die in eene ziekenbus is.
BUSRECHT, o. (-en), recht geheven van wie
zijne brieven aan de post laat afhalen; — (Ind.)
emolumenten der post- en telegraaf-administratie
voor het administreeren van het afgeven van
brieven, telegrammen, gedrukte stukken, bet
verkoopen van postzegels, enz.
BUSSEEREN, (busseerde, heeft gebusseerd), ook
BOSSEEREN; (gew.) met eene bus rondgaan om
to collecteeren.
BUSSEL, m. (-s), (w. g. in Noord-Nederl., Zuidn.),
bos (van takken, stroo, pijlen enz.), bundel, schoof;—
(Zuidn.) zwachtel; — luiers. Busseltje, o. t-s).
BUSSELBINDER, m. (-s), (Zuidn.) schoovenbinder.
BUSSELEN, (busselde, heeft gebusseld), in
bussels, in schooven binden; — (Zuidn.) inbakeren.
BUSTE, v. (-n, -s), borstbeeld, borststuk van een
beeld, enkel het hoofd, de borst en de schouders
vertoonende; ook op teekeningen, schilderijen enz.
BUTEA, v. een plantengeslacht van Oostindische
en Chineesche boomen met zeer schoone bloemtrossen; uit de schors vloeit een bloedrood sap van samentrekkende kracht, dat verhard onder den naam
van kino in* den handel voorkomt.
BUTEN, (buutte, heeft gebuut), (spel voor
jongens en meisjes), verstoppertje spelen.
BUTOOR, m. (butoren), roerdomp, (botaurus
stellaris), watervogel met gedrongen romp, langen
en dikken hals, en smallen hoogen snavel.
BUTS, v. (-en), (gew.) deuk, het tegenovergestelde van buil; vandaar de (gew.) zegsw. de buile
moet de butse slaan, d. i. het eene moet tegen het
andere opwegen.
BUTSEN, (butste, heeft gebutst), (gew.) iets
zoo drukken of stooten, dat er eene buts of deuk
in komt.
BUTSKOP, BOOTSKOP, BOTSKOP, m. (-pen),
(nat. hist.) eene soort van dolfijn, zwaardvisch
(orca gladiator), 6 h 9 M. lang.
BUTYRINE, v. boterstof.
BUTYROMETER, m. (-s), werktuig tot het
bepalen van het vetgehalte van melk en boter.
BUUR, m. (buren), die naast of dicht bij iem.
woont, buurman; — (spr.) beter een goede buur

C.
dan een verre vriend. buren kunnen fem. eerder
hulp verleenen dan bloedverwanten die veraf
wonen. Buurtje, o. (-s).
BUURMAN, m. (...lieden), buur; (ook) iem. die
naast 013E1 zit, staat; ook van schippers gezegd d,ie
een tijdlang bij elkander liggen; — (spr.) at te goed
is buurmans gek (of : is andermans bloed), wie to
goed is, wordt het slachtoffer zijner goedheid,
vindt stank voor dank.
BUURMANSGEK, m. zie BUURMAN.
BUURPRAATJE, o. (-s), gesprek, trout met de
buren; kletspraatje : een verstandig mensch stoort
zich aan geene buurpraatjes.
BUURSCHAP, v. de gezamenlijke buren; — my.
(-pen), buurt, gehucht.
BUURT, v. (-en), geheel of deel van eene wijk :
volkrijke, deftige buurten; — (ook) de dicht bij
elkaar wonende menschen : de heele buurt bijeenschreeuwen; — eenige bij elkander staande woningen,
gehucht; — in de buurt, uit de buurt wonen, dichtbij,
veraf wonen; — zij kraait het de buurt rand, zij
loopt het overal rondvertellen. Buurtje, o. (-s).
BUURTEN, (buurtte, heeft gebuurt), bij de buren
een bezoek brengen : eens komen buurten; — de
geboorte van een kind, of iemands overlijden in
de buurt laten rondzeggen.
BUURTKLOK, v. (gew.) zij luiden de buurtklok,
zijn druk aan 't kijven; ...MEESTER, m. (-s),
opzichter eener buurt, wijkmeester.
BUURTSCHAP, v. (-pen), buurt, gehucht;
...SCHOOL, v. (...scholen), kleine school voor
eene afgelegen bu,urt eener gemeente; ...SPOORWEG, m. (-en), spoorweg voor locaal verkeer.
BUURTVERKEER, o. spoorwegverkeer tusschen
naburige plaatsen, tegen verminderd tarief : kaartje
voor buurtverkeer. '
BUURVROUW, v. (-en).
BUUT, o. mikpunt; doel, oogmerk : dat is zijn
buut niet.
BUVARD, o. (-s), vloeiboek.
BYSSUS, o. naam van zeker kostbaar lijnwaad
bij de Ouden, inz. bij de Egyptenaren; — (plantk.)
het stuifmos, haarmos ; — verschillende plantaardige zelfstandigheden door beschimmeling ontstaan.
BYSSUSDRADEN, m. mv. Zie BYSSUSKLIER.
BYSSUSKLIER, v. (-en), spinklier onder aan den
voet van sommige schelpdieren, waarmede zij een
bundel draden (byssusdraden) spinnen om zich aan
steenen of rotsen to bevestigen, zich daaraan voorttrekken, of steentjes en schelpstukjes tot eene soort
Tan nest vereenigen.
BYZANTIJNSCH, bn. (gezegd van spitsvondige
redeneeringen), zooals die der Byzantijnsche
theologen, kleingeestig, muggenzifterig; — ,laafseh,
kruipend : een Byzantijnsche geest.
BYZANTINISME, o. slaafsche kruiperij tegenover
vorsten, oogendienarij.

C.
C, v. (-'s), derde letter van het alphabet; —
de gezamenlijke woorden in een woordenboek,
de gezamenlijke namen in een adresboek, die met
c beginners;
(in de muziek) de noot ut 'of do; ook het teeken
van de vierkwartsmaat en, als zij doorgestreept is,
van de alla-breve-maat;
als Rom. cijfer het getal 100;
(in de hoogere wick.) het teeken voor eene constante waarde;
(in de natuurk.) het teeken voor de honderddeelige schaal van den thermometer van
Celsius; —
Van Dale, Handwoordenboek.

(in de scheikunde) carboneum (koolstof); —
(in den handel) courant, kapitaal, conto.
C. a.
— cum annexis — met den aankleve
van dien; met bijlagen;
Ca.
— circa
— ongeveer;
Ca.
— (scheik.); —
— calcium
Cand. of C. — candidatus — candidaat;
Cant.
— Cantica
— (in den Bijbel) het
Hooglied;
of C. — caput
— hoofdstuk;—Cap. —
carg.
— cargadoor; _
— cadmium — (scheik.); —
Cd.
14

C.
— cerium
(scheik.);
Ce.
Cent. of C. — centum
honderd; —
cert.
certificaat, zie aldaar;
—
Cet.
— cetera
het overige;
C. Ex.
— cum expensis— met de kosten;
e. G.
— centigram, zie aldaar;
c.
civiel ingenieur;
c. 1.
citato loco — ter aangehaalde
plaats;
e. L.
— centiliter, zie aldaar;
C. M. of Cand. Min. — Candidates Ministerii —
candidaat in de godgeleerdheid;
C. m. — conto mio — (in den handel) op mijne
rekening;
c. M. — centimeter, zie aldaar; —
c. M. — currentis mensis — der loopende maand;—
(ook) currente mense — in de loopende maand;.—
e. n. — cum notis — met aanteekeningen; —
Co of Comp., Cie. — compagnie of compagnon
—ziealdr;
C. o. d. — (hand.) cash on delivery — betaling
bij levering;
Cod. — codex — wetboek; handschrift; —
Codd. — codices — handschriften;
Coll. — collatis — gecollationneerd, vergeleken
zijnde, na vergelijking;
Comment. — commentarius of commentatio — verklaring, uitlegging, opheldering; —
Conf. of Cfr.
conferatur — men vergelijke; —
Cons. — consul;
coup. — coupon, zie aldaar;
C. q.
Casu quo — in welk geval, voor het geval dat; —
Cresc. — crescendo — (in de muziek) met toenemende sterkte;
C. s. — cum suis — met de zijnen; — cum sociis — met zijne deel- of lotgenooten; —
Ct. of Crt. — courant — krant;
Ct. of Cts. — cent of cents; —
ctr — centenaar;
cwt. — centweight — Eng. handelsgewicht van
50 KG.
CAB (Eng.), v. (-s), vierwielig huurrijtuig, aapje
(inz. in London).
CABAAL, o. (cabalen), geheime verbintenis, samenspanning tot het bereiken van een kwaad doel,
intrigue; vgl. hofcabaal en kamercabaal; lawaai,
rumoer, drukte : cabaal (ook kabaal) maken.
CABAALMINISTERIE, o. benaming aan het
beruchte ministerie (1671) onder Karel II van
Engeland gegeven, zoo genoemd naar de beginletters van de namen der vijf ministers Clifford,
Arlington, Buckingham, Ashley en Lauderdale.
CABALEEREN, (cabaleerde, heeft gecabaleerd),
cabalen smeden, intrigeeren.
CABALEUR, m. (-8), sluwe kuiper, intrigant.
CABAN ,(Fr.), m. (-s), regenjas, schoudermantol
met eene kap.
CABANE, v. (-n), (zeew.) scheepskooi, hut, kajuit;
ook een klein Fransch vaartuig met een dek.
CABARET, v. (-ten), (Zuidn.) herberg, kroeg,
waar slecht yolk verkeert; (ook) schenkbord;
cabaret artistique, soort van variete-theater, waar
vooral voordrachten worden gehouden.
CABBALIST, m. (-en), aanhanger van eene geheime leer.
CABBALISTISCH, bn. eene geheime of bijzondere
beteekenis hebbende, die slechts den ingewijden
bekend is.
CABOTAGE, v. kusthandel, kustvaart.
CABOTEEREN, (caboteerde, heeft gecaboteerd),
kusthandel drijven.
CABOTIN, m. (-s), rondreizend tooneelspeler.
CABOTINAGE, v. tooneelvoorstellingen in verschillende plaatsen geven. CABOTINEEREN,
slecht tooneelspelen; een ongeregeld leven leiden.
CABRETLEDER, ...LEER, o. eene soort van
geitenleer. CABRETLEEREN, bn. van cabretleder.
CABRETTEN, bn. van cabretleer.
CABRIOLET, v. (-ten), een licht tweewielig rijtuig
door ()en paard getrokken, met eene opvouwbare
leeren kap en vooraan een bankje voor den bestuurder; het voorste gedeelte der vroegere postwagens.
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CABRIOOL, v. (cabriolen), bokkesprong; kluchtige bereging; meestal : capriool.
CACAO, v. het zaad (de boonen) van den cacaoboom, waarvan de chocolade bereid wordt : Ecuador
voert de meeste. cacao uit; — de poedervormige stof
die verkregen wordt door de boonen to roosten,
fijn to maken en van hare vetdeelen to ontdoen ;
— de drank dien men verkrijgt door de cacao in
warm water of melk op to lossen.
CACAOBOOM, m. (-en), ( Theobroma cacao L),
eene boomsoort van de familie der Sterculiaceeen,
thuis behoorende in de keerkringslanden, wier
vruchten de cacao bevatten; ...BOON, v. (-en),
het zaad van den cacaoboom; ...BOTER, v. het
vet dat men uit de cacaoboonen perst.
CACHELOT, m. (-ten), potvisch; eene soort van
walvisch (catodon macrocephalus).
CACHEMIR, o. (in de volkstaal ook wel verbasterd tot CASIMIR), oorspronkelijk eene fijne
zachte, wollen stof, vervaardigd van het haar der
Cachemirgeit en van de wilde geit van Tibet.
CACHEMIREN, bn. van cachemir.
CA CHE-NEZ, m. (...net's), groote, warme das die
de keel en ook het onderste gedeelte van het gezicht tot aan den mond of neus kan bedekken.
CACHE-POT, m. (-s), (meest papieren) omhulsel
voor een gewonen bloempot.
CACHET, o. (-ten), voorwerp om in was of lak
een zegel to drukken : een zilveren cachet; het cachet
op een brief, op eene akte of geschrift, zegel van lak;
een gouden horlogeketting met cachetten en sleutel; —
merk : het cachet op eene ftesch; — (fig.) zijn cachet drukken op, hechten aan, zijne goedkeuring
schenken aan; (fig.) eigenaardig kenmerk, steeds
in gunstigen zin; hetgeen waardoor iemand of iets
zich van het gewone in zijne soort onderscheidt.
CACHETEEREN, (cacheteerde, heeft gecacheteerd), verzegelen met een cachet.
CACHOT, o. en m. (-ten), hok, gevangenis; vooral
van de plaats gezegd waar soldaten gebracht worden, die zich niet naar de discipline gedragen.
CACHOU, ook CATECHU, v. een looistofhoudend
extract uit den bast, het hout of de vruchten van
verschillende Oostersche boomen en heesters, o. a.
uit het hout van den Acacia catechu en uncaria
gambier, ook Japansche aarde genoemd.
CACOGRAPHIE, v. (...graphieen), een geschrift
waarin vele en grove taal- en stijlfouten voorkomen; eene verzameling van zinnen of opstellen
waarin opzettelijk fouten tegen de spelling gemaakt
zijn en die men de leerlingen last verbeteren ter
oefening in de gebruikelijke spelling.
CACOPHONIE, v. (...phonieen), wanklank, inz.
in de muziek; vele niet overeenstemmende tonen
to zamen. CACOPHONISCH, bn. wanluidend.
CACTUS, v. (-son), eene algemeene benaming
voor de soorten van de familie der Cacteeen die
zich kenmerken door hun dikken, vleezigen stengel,
meestal zonder bladeren en voorzien van eigenaardige bossen stekels.
CADANS, v. (-en), (in verzen) zooveel als maat,
rythmische constructie, rythmus, met bijgedachte
aan hetgeen een vers goed doet vloeien, welluidend
maakt : in dit gedicht is de cadans goed bewaard;
—(bijden as)hetovrenkomenva-de ansbeweging met de maat die door de muziek wordt
aangegeven.
CADANCEEREN, (cadanceerde, heeft gecadanceerd), welluidend maken; afmeten, afronden,
maat brengen in; — bij het dansen in de maat
blijven.
CADAVER, o. (-s), dood lichaam, Mk, kreng.
CADAVEREUS, bn. lijkkleurig; ingevallen en
bleak.
CADEAU, o. (-x, -'s), geschenk : iets cadeau
krijgen, ten geschenke krijgen, voor niet, op den
koop toe, b. v. de inteekenaars op dit werk krijgen
twee schilderijen cadeau.
CADEE, m. (-en, -s), iem. die in 't goede of in
't kwade uitmunt, een piet; (ook) een snack; —
(Zuidn,) kind, jongen ; (Zuidn.) 't is een
cadee, hij is flunk uit de kluiten gewassen.
CADET, m. (-ten, -s), kweekeling eener militaire
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school of academie, inz. leerling der militaire academie to Breda en de cadettenschool to Alkmaar;
zie KADET.
CADUC, bn. bouwvallig (van gebouwen); in
slechten toestand, versleten : door het vele gebruik
is dat book caduc; dat paar handschoenen is nu al
caduc; — (van personen en hun lichaamstoestand)
zwak, gebrekkig, afgewerkt, „op".
CADUCITEIT, v. bouwvalligheid, vervallen toestand; vergankelijkheid; vervalbaarheid (van eene
erfenis of een legaat).
CAESAR, m. (-s), keizer.
CAESARISME, o. overwegende invloed van het
leger in een staat; heerschappij van vorsten, door
de democratie met eon onbeperkt gezag bekleed.
CAESUUR, v. (caesuren), (in de dichtkunst) het
rustpunt in een yersregel door de doorsnijding van
een woord door een versvoet, of van een versvoet
door een woord.
CAFE, o. (café's), tegenwoordig de gebruikelijke
algemeene benaming voor de plaats waar men zoowel koffie, thee, als bier, sterke dranken en likenren kan verkrijgen en gebruiken : koffiehuis (zie ald.).
CAFEETJE, o. (-s).
CAF HOUDER, m. (-s).
CAFE-CHANTANT, o. (café-chantants), cafe
waar voor de bezoekers gezongen en voorgedragen
wordt.
CAFETNE, en CAFFEINE, v. een alcaloide uit
de koffie; —VERGIFTIGING, v. (-en); CAFFEINVRIJ, bn. caffeinvrije koffie.
CAFE-RESTAURANT, o. (-s).
CAHIER, o. (-s), schrijfboek.
CAIN, hij draagt het Cain's teeken op het voorhoofd, men houdt hem voor een misdadiger.
CAISSE, v. kas: in veel winkels moet men aan
de caisse betalen.
CAISSON, v. (-s), kistwagen, legerkist, proviand-,
kruitwagen; kistje onder den bok van een rijtuig;
— (waterb.) ijzeren klok of werkkamer met mantel,
om in to werken.
CAISSONZIEKTE, v. veel voorkomende ziekte
bij werklied en welke in caissons onder hoogen druk
werken ; zij lijden aan oorsuizen. zijn min of meer
doof, zweeten sterk, bun hartweiking en ademhaling wordt langzamer en spierzwakte treedt in.
CAKE-WALK, v. Amerikaansche negerdans, ook
in Europa gedanst.
CALADIUM, v. (-s), eene sierplant.
CALAIN, o. theelood, het metaalmengsel waarmode de Chineezen de theekisten bekleeden.
CALAMITEIT, v. (-en), ramp, ellende, ongeluk,
landplaag.
CALAMITEUS, bn. noodlijdend : calamiteuze
polders, de noodlijdende polders in Zeeland die
voor de kosten 'van zeewering en oeververdediging
Rijkssubsidie ontvangen.
CALANDO, bw. (muz.) afnemend, zoowel in
tempo als in sterkte, wegsmeltend.
CALANDRONE, v. (-s), houten blaasinstrument
met twee kleppen, Italiaansche schalmei.
CALANGE, v. (-s), boeto, aanhaling van smokkelwaren; bekeuring.
CALANGEEREN, (calangeerde, heeft gecalangeerd) bekeuren, beboeten.
CALCIDOON, o. eene soort van kwarts dat eene
melkwitte of geelachtige kleur bezit.
CALCINATIE, v. verkalking.
CALCINEEREN, (het calcineerde, is gecalcineerd),
verkalken, gloeien, door gloeiing met zuurstof verbinden of oxydeeren.
CALCIUM, o. kalkmetaal, de metaalbasis der
kalkaarde, een lichtgeel metaal.
CALCIUM-CARBID, o. eene verbinding van
calcium en koolstof, eene glanzend zwarto metaalachtig uitziende massa; met water vormt het
acetyleengas.
CALCULATIE, v. (-s, ...tiön), (inz. handel) het
berekenen hoe hoog een artikel komt met inbegrip
van de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming; —BOEK, o. (-en).
CALCULEEREN, (calculeerde, heeft gecalculeerd),
berekenen.

CAMEE.
CALECHE, v. (-s), eene soort van rijtuig, zie
BALES.
CALEIDOSCOOP, m. (...scopen), een door Dr.
Brewster to Edinburg uitgevonden kijker die eenvoudige, daarin gelegde voorwerpen, in oneindigen
getale en regelmatigen vorm, bij de geringste
beweging, telkens afwisselende, vertoont : schoonheidskijker ; ook wel eons myriomorphoscoop
genoemd.
CALEMBOURG, m. (-s), geestige woord- of naam speling, liggende in den gelijken of bijna gelijken
klank van verschillende woorden.
CALENDARIUM, o. (-s, calendaria), kerkelijke
almanak, lijst der heiligen en van hunne feestdagen.
CALENDAS, ad calendas graecas, met St. Jutterais,
nooit.
CALICO(T), o. (-a), (oorspronkolijk) katoen van
Calicot of Calcutta; (nu) eene fijne linnenachtige
katoenen stof die veel voor boekbanden gebruikt
wordt.
CALIXTIJNEN, m. my. naam der Boheemsche
Hussieten in de 15e eeuw, omdat zij eon kelk in
hunne banieren voerden, 't goon ze deden, omdat
ze den kelk (calix) in het H. Avondmaal ook voor
de leeken begeerden.
CALLIGRAAF, m. (...grafen), schoonschriiver.
CALLIGRAPHIE, v. schoonschrijfkunst.
CALLIGRAPHISCH, bn. calligraphisch schrift,
van een calligraaf, zeer schoon.
CALLIOPE, v. mum van het heldendicht.
CALISSIEDROP, o. drop; ...HOUT, o. zoethout.
CALMANS, m. verzachtend, kalmeerend middel
of drankje.
CALOMEL, 0. het zoutzure eerste kwikoxyde,
zoete kwik, bekend geneesmiddel.
CALORIE, v. (...rieen), warmte-eenheid : de
hoeveelheid warmte, noodig om I K.G. zuiver
water een graad C. to verwarmen.
CALORIFERE, m. (-5), eene soort vulkachel, bestaande nit een cilinder van plaatijzer, die met cokes gevuld en van boven aangemaakt zijnde, goruimen tijd branden kan: — verwarmingstoeste
dat door buizen een groot gebouw verwarmt.
CALORIMETER, m. (-s), warmtemeter; (natuurk.)
toestel om de soortelijko warmte van lichamen to
bepalen.
CALORIMETRIE, v. meting der hoeveelheid
warmte.
CALOTTE, v. (-n), priestermutsje; (fig.) priesterlijke stand of waardigheid. Calotje, o. (-s).
CALQUEEREN, (calqueerde, heeft gecalqueerd),
eene teekening natrekken (door middel van goofed
of doorschijnend papier enz.),
CALQUEERPAPIER, o. doortrekpapier doortrek.
CALUMET, v. (-s), vredespijp der roodhuiden
in N. Amerika.
CALVARIEBERG, m. berg van Calvarie, anders
Golgotha, de schedelberg, de kruisberg, voormalige
gerichtsplaats buiten, thans binnen Jeruzalem,
waar nu de voomaamste kerk in Palestina staat; —
fig.) iem. den Calvarieberg opleiden; (in R.-K.
(
landen) elke heuvel of berg waarop een kruis is
opgericht en waarheen men in de vasten ter bodevaartgaat; — (R.-K.) groep (in schilder- of beeldhouwkunst) voorstellende Christus aan het kruis
en Maria en Johannes aan weerskanten.
CALVINISME, o. de hervormde leer paar de
leerstellingen van Calvijn.
CALVINIST, m. (-en), belijder der leer van Calvijn.
CALVINISTISCH, bn. bw. tot de leer van Calvijn
betrekkelijk; (ook) in den geest van Calvijn.
CAMARILLA, v. (-'s), hofpartij; invloed der
hovelingen.
CAMBIEEREN, (cambieerde, heeft gecambieerd),
wisselen, wisselhandel drijven.
CAMBIAALRECHT, o. wisselrecht.
CAMBIO, o. wissel, wisselbrief.
CAMBIUM, o. teeltweefsel der planten (tusschen
bast en bout).
CAMBRAI, o. kamerdoek, fijn linnen van Kamerijk, Cambrai, waar het vervaardigd ward; batist.
OAMEE, v. -iSn), een in relief gesneden gesteente,
nit lagen van verschillende kleur bestaande, welks

CAMELIA.
verheven figuur daardoor eene andere kleur heeft
dan de grond en waartoe de Ouden onyxen namen.
CAMELIA, v. (-'s), eene soort van altijdgroenen
heester uit China en Japan, bekend wegens hare
schoone blqemen, en tot dezelfde famine als de
theeplant behoorende.
CAMELOT, o. zie KAMELOT.
CAMERA, v. (-'s), kamer; — camera obscura, een
gesloten vertrek of kastje waarin de lichtstralen
slechts door lenzen naar binnen vallen en daardoor op een der wanden een beeld van de buitengelegen voorwerpen vormen; inz. het kastje
van den photograaf, photographietoestel, bij verkortmg camera.
CAMERALIA, v. my. leer der staathuishoudkunde; wetenschappen, betreffende het beheer der
vorstelijke inkomsten.
CAMERALIST, m. (-en), staathuishoudkundige.
CAMERLENGO, m. (-'s), kardinaal, belast met de
pauselijke geidmiddelen; ook : dienstdoend kamerhoer van den Paus.
CAMISADE, V. (-n), onverhoedsche aanval der
Camisards (in den nacht of vroegen morgenstond)
en waarbij de aanvallers hemden (camisas) over
hunne kleederen trokken als herkenningsteeken
in de duisternis.
CAMISARD, m. (-s), scheldnaam voor de Protestanten in de Cevennes, in het begin der 18de
eeuw.CAMPAGNE, v. (-s), veldtoeht : plan cl,' campagne,
(ook fig.) vastgesteld plan hoe to handelen; — speelseizoen, tooneeljaar (van een schouwburg); — de
werkzaamheden gedurende een bepaalden tijd, inz.
aan suikerfabrieken: de campagne opener, beginnen.
Zie ook KAMPANJE.
CAMPANILE, m. (-s), (It.) alleenstaande klokketoren naast eene kerk.
CAMPECHE-HOUT, o. eene soort van hout, aldus
geheeten naar de stad Campeche en de baai van
dien naam, in Yucatan. Het leyert eene schoone
roode verfstof op.
CAMPO, m. (-'s), kamp, veld : campo santo,
eig. „heilig veld" begraafplaats, kerkhof (in RAM);
— groote grasvlakte in Patagonia.
CANADA, m. (-'s), de Canadeesche populier
(populus monilifera); —BOOM, m. (-en); —ROUT, o.
CANADEES, m. (...eezen), inwoner van Canada.
CANADEESCH, bn. van, uit, betreffende Canada :
de Canadeesche meren.
1. CANAILLE, o. gemeen yolk, gepeupel, janhagel.
Zie KANALJE.
2. CANAILLE, v. (-s), gemeen vrouwspersoon.
CANAPE, v. (-'s), meubelstuk om op to zitten of
to liggen, eenigszins in den vorm van eene lage,
breeds bank, van achteren en aan eene of beide
zijden met leuningen en van binnen met opgevuld
Whip overtrokken.
CANARD, m. (-a), (eig.) Bend; — (fig.) nieuwtjes,
geruchten of mededeelingen, vooral in couranten,
uitgestrooid om lichtgeloovigen beet to nemen,
fopperij: het bericht, dat de koningin vandaag de stad
sou bezoeken, is gebleken een canard to zijn.
CANCAN, m. (-s), woeste, wulpsche dans; —
praatjes, achterklap.
CANCANEEREN, (cancaneerde, heeft gecancaneerd), kletsen, lasteren; — den cancan dansen.
CANCELLEEREN, (cancelleerde, heeft gecancelleerd), nietig verklaren, vernietigen, doorschrappen.
CANDEEREN, (candeerde, heeft gecandeerd),
met suiker bestrooien, suikeren; — suiker laten
kristalliseeren.
CANDELABER, v. (-5), arm-, kroonluchter,
kroonkandelaar.
CANDIDAAT, m. (...daten), iemand die naar
eene betrekking, eene waaraigheid staat, die zich
voor een examen aanmeldt enz. : er hebben zich
voor die betrekking, voor clit examen vele candidaten
aangemeld; de helft der candidaten is geslaagd; —
rich candidaat stellen, zich beschikbaar stellen, zijne
diensten aanbieden voor een ambt, een post; —
ook zekere academische graad, waardoor men tot
de studie voor het doctoraal examen wordt toegelaten: candidaat in de letteren.
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CANTOR.

CANDIDAAT-NOTARIS, m. (...notarissen), hij
die benoembaar is tot notaris.
CANDIDAATS-EXAMEN, o. (s, ...-examina),
ook zijn candidaats doers.
CANDIDATUUR, v. (candidaturen), candidaatschap, het staan, dingen naar een ambt, betrekking
of eene waardigheid : voor eene candidatuur bedanken, die aannemen.
CANDIDEEREN, (candideerde, heeft gecandideerd), candidaat stellen (voor de Tweeds Kamer,
den gemeenteraad enz.).
CANEVAS, o. zie KANEFAS.
CANNA, v. (-'s), bloemriet, inz. op de Antillen
inheemsch; de canna indica, ook Kier to lande als
sierplant gekweekt.
CANNELEEREN, (canneleerde, heeft gecanneleerd), groeven, van groeven of ribbels voorzien.
CANNELUREN, v. my. gootswijze groefjes (op
sullen, pilasters enz.).
CANO, v. (-'s), Indiaansch bootje, uit een boomstam bestaande.
CANON, m. (-s), lijst; de regal, het richtsnoer,
voorschrift; — canon der Heilige Schrift, versameling geschriften die tot den bijbel gerekend worden; — de kerkelijke wet; het besluit, de uitspraak
van een concilie of eene synods; vgl. canoniek
recht; — canon van de Heilige Mis, gedeelte van
de H. Mis, de reeks der verschillende stifle gebeden
van Sanctus tot Pater Noster die in tegenstelling
met andere deelen der mis, overal en altijd onveranderd blijven; — lijst der door de R.-K. kerk
erkende heiligen; —
(muz.) een twee- of meerstemmig zangstuk
waarbij de eene partij na de andere invalt, hetzelfde
thema zingt en bestendig herhaalt; —
bedrag jaarlijks voor eene erfpacht to voldoen.
CANONIEK, CANONISCH, bn. wettelijk; volgens
kerkelijke wetten, tot de kerk of het kerkgebruik
behoorende; geioofwaardig, geopenbaard; voorbeeldig; als richtsnoer dienende; — canoniek recht,
rechtsuitspraak gegrond op kerkelijke wetten of
voorsehriften; - eanonieke boeken (des Bijbels),
die waaraan men een hoogeren oorsprong (door
God ingegeven of gelnspireerd) en ten voile geldende bewijskracht toekent.
CANONISATIE, v. (—ten, -s), heiligverklaring.
CANONISEEREN, (canoniseerde, heeft gecanoniseerd), in de lijst (canon) der heiligen opnemen,
voor heilig verklaren.
CANOSSA, o. Italiaansch dorpje waar keizer
Hendrik IV in 1077 zich aan pans Gregorius VII
onderwierp; (zegsw.) near Canossa gaan, het hoof d
in den schoot leggen, zich onderwerpen; — (zegsw.)
wij gaan niet naar Canossa, wij weigeren de rechten
van den Paus in kerkelijke zaken to erkennen.
CANTATE, v. (-s, -n), eene soort van zangdichtstuk, bestaande uit aria's, recitatieven, koren en
kora1en, minder omvangrijk dan een oratorium;
—denamvande virdenZodagn Paschen.
CANTATRICE, v. (-a), zangeres.
CANTEEREN, (canteerde, heeft gecanteerd),
gevestigd zijn, verblijf houden.
CANTHARIDEN, v. my. Spaansche vliegen die
men als blaartrekkend middel aanwendt; — schelpen van eene schitterende schoonheid.
CANTICA, my. bijbelsche gezangen die boneyens de psalmen in het breviergebed zijn opgenomen ; (ook) gewijde gezangen in het algemeen
(kerkelijke belangen, hymnen enz.) die niet aan
den Bijbei zijn ontleend,
CANTILIA, o. —WERK, o. spiraalvormig tot
een buisje gewonden echt of onecht goud- of zilverdraad, tot borduurwerk, epauletten enz.
CANTINE, v. (-s), (in de kazemen, in het kamp,
in gestichten, gevangenissen enz.), de plaats waar
de soldaten, of de verpleegden levensmiddelen,
drank, versnaperingen enz. kunnen koopen; ook
onderofficierscantine; — (gew.) tent op kermissen
en boerenkoopdagen, waarin men koffie, bier, sterken
drank enz. verkoopt; — (Zuidn.) tapperij.
CANTO, o. (muz.) het gezang; een lied; distant.
CANTOR, m. (-s), zanger, voorzanger, leider
van den tang in kerken.

CANULE.
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CANULE, v. (-s), buisje, pijpje van verschillenden
vorm en stof, om inspuitingen to doen of wonder
open to houden.
CAOUTCHOUC, o. het melkachtig. harsachtig
sap van zekere boomen, voornamelijk in ZuidAmerika (Hevea brasiliensis of Para-rubberboom)
en India (ficus elastica of gomboom), dat in de lucht
vast en rekbaar wordt, en waarvan buizen, slangen,
kussens en vele andere voorwerpen worden vervaardigd; ook rubber, gummi, gomelastiek en vlakgord geheeten; gevulcaniseerde gummi is het eboniet
of hardgummi
CAOUTCHOUC-ARTIKEL, o. (-en), (fig.) zeer
rekbaar artikel (in de wet of verordening).
CAPABEL, bn. (-er, -st), bekwaam, in staat tot
eenige handeling : tot zoo iets is hij niet capabel;
hij is zeer capabel, bekwaam ; hij is niet capabel,
hij is beschonken, dus voor zijn werk niet geschikt;
(ook) hij is onverantwoordelijk.
CAPACITEIT, v. (-en), bekwaamheid, geschiktheld, vatbaarheid : iem. van (met) groote (veel)
capaciteiten; — op zijne capaciteiten wil ik nets
afdingen, op zijne kundigheden; — (van den bodem)
de capaciteit voor water, het aantal K.G. water dat
honderd K.G. droge grond opneemt voor hij verzadigd is; — de capaciteit eener rivier, de hoeveelheld water die eene rivierper sec. afvoert; — de
capaciteit van eene machine, het vermogen, de kracht.
CAPE (Eng.), v. (-5), schoudermantel met kap
of hooge kraag.
CAPELLA, (ntuziek) a capella, (eig.) in den
stijl welke in de pauselijke kapel gebruikelijk was
en welke zich vooral in de 15e eeuw in de Nederlanden heeft ontwikkeld; sneller dan kerkmuziek;
voor zangstemmen alleen, zonder begeleiding van
muziekinstrumenten : het a capella koor.
CAPILLAIR, bn. gebruikelijk in de volgende
verbindingen : capillaire buizen, haarbuizen; —
capillair stelsel, haarvatenstelsel; — capillaire
eaten, haarvaten (zie HAARBUIS enz.); — (nat.)
capillaire verschijnselen, het opzuigen van vloeistoffen in capillaire buizen.
CAPILLARITEIT, v. benaming voor de working
der moleculaire krachten tusschen vaste en vloeibare lichamen in capillaire buizen.
CAPITOLIUM, CAPITOOL, o. sterke burg in
het oude Rome; het gebouw der volksvertegenwoordiging to Washington.
CAPITONNEEREN, (capitonneerde, heeft gecapitonneerd), opvullen van leuningen en zittingen van
stoelen, canapé's enz., het bekleeden van wanders
van vertrekken, rijtuigen enz.
CAPITULANT, m. (-en), onderhandelaar over
eene capitulatie.
CAPITULANTENSTELSEL, o. het stelsel waarbij
vrijwilligers bij de militaire macht, na bonne pasporteering, voor bepaalde burgerlijke betrekkingen
in de eerste plants in aanmerking komen.
CAPITULARIEN, o. my. de wetten en verordeningen der Frankische koningen; ordonnantien,
kapittels- of hoofdstuksgewijs opgesteld, op kerkelijke en burgerlijke zaken.
CAPITULATIE, v. (-s, ...tien), vergelijk, verdrag;
eene uit verscheidene punten bestaande overeenkomst tusschen de belegeraars eener stad en de
belegerden, betrekkelijk hare overgave; verzoeningsmiddelen om eene toenadering teweeg to brengen.
CAPITULEEREN, (capituleerde, heeft gecapituleerd), een verdrag aangaan, zich (op zekere voorwaarden) overgeven.
CAPOTJE, o. (-s), sport van dameshoed.
CAPRICE, v. (-s), gril, luim, eigenzinnigheid.
CAPRICIEUS, bn. (...cieuzer, -t), grillig, luimig,
nukkig.
CAPRINE, v. (scheik.) een vluchtig naar zweet
riekend zuur : caprine vormt rich bij oud worden
van kaas en veroorzaakt de sterke lucht ervan.
CAPRIOLE, v. (-n), luchtsprong, bokkesprong,
gekke streak : capriolen maken.
CAPSULE, v. (-s), dop van bladlood over, of in
plants van de kurk op eene flesch of kruik; een
omhulsel meestal van gelatine om onaangenaam
smakende geneesmiddelen.

CARBONIET.

CAPTAIN, (Eng.), m. (-s), (sport) aanvoerder,
leider.
CAPTATIE, v. (–Alen), het sluw bejagen van eene
erfenis, listige wijze om iem. een testament to laten
maken waardoor men zelf bevoordeeld wordt, ten
nadeele van anderen.
CAPTIE, v. (-s), verstrikking, tegenstribbeling ,
chicane; — captie maken, bezwaar maken, uitvluchten zoeken; tegenstribbelen.
CAPTIF, bn. gevangen; — ballon captif, aan
een kabel opgelaten luchtballon.
CAPTIVEEREN, (captiveerde, heeft gecaptiveerd), gevangennemen; boeien; de gunst (van
iem.) winnen.
CAPTUUR, v. (capturen), v angst; buit; prijs
(op zee); inhechtenisneming van een schuldenaar
op last van den schuldeischer.
CAPUCE, CAPUCHON, m. (-s), kap; monnikskap; met een kap voorziene damesmantel.
CAPUT, o. hoofd; hoofdstuk; capita selecta,
uitgezochte hoofdstukken.
CARABAS, m. markies van Carabas, persoon uit •
de Gelaarsde Kat, die door de slimheid van zijne
kat schatrijk word; — (fig.) parvenu, iem. die door'
de blinds fortuin groote rijkdommen heeft verwor-yen en zich daarop veel last voorstaan.
CARACAL, m. (-5), de zwartoor, de steppenlynx : een roofdier in Azie en Afrika uit het kattengeslacht, veal gelijkende op den los.
CARACOLE, v. (-s), zeer groote eetbare huisjesslak
in Z.-Limburg.
CARAMBOLE, v. (-s), (bilj.) de roods bal ; (ook)
het spel met een rooden en twee witte ballen; het,
raken van den rooden bal en een der beide witte
met den anderen witten bal waarmede gespeeld
wordt.
CARAMBOLEEREN, (caramboleerde, heeft gecaramboleerd), (bilj.) met zijn bal de beide andere
ballen raken; ook : raken in 't algemeen.
CARAMBOLINE, (gewoonlijk verkort tot CAROLINE), v. k -s), (bilj.) gels bal; (ook) spel met
vijf ballen.
CARAMEL, v. (-s), gebrande suiker, dienende
om dranken, likeuren enz. to kleuren; ook eene
soort van ulevellen daarvan, vaak vermengd met
room, vanielje, koffie enz.
CARAMELLENVERZEN, o. my. prulpoözie (zooals op de papiertjes van caramels en ulevellem
voorkomen).
CARBID, o. calcium carbid; —GAS, o. acetyleen; —LANTAREN, v. (-s), acetyleenlantaren.
CARBOL, o. in de niet wetenschappelijke teal,
de gebruikelijke afkorting van carbolzuur (Phenol):
eene roodbruine, held ere, sterk brandig riekendevloeistof die men o.a. door distillatie verkrijgt uit
koolteer ; bek end ontsmettingsmiddel.
CARBOLBLOK(JE), o (-s), stukje carbol om de
lucht in vertrekken enz. to zuiveren.
CARBOLINEUM, o. eene donkerbruine vloeistof,
afkomstig van koolteer waarmede houtwerk besmeerd wordt om het tegen verrotting to vrijwaren.
CARBOLINEEREN, met carbolineum t, estrijken.
CARBOLISEEREN, (carboliseerde, heeft gecarboliseerd), met eene oplossing van carbol doortrekken : gecarboliseerde watten.
CARBOLWATER, o. eene verdunde oplossing
( 3°0 van carbolzuur in water; ...WATTEN, v. my.
zuivere boomwol met cone oplossing van gezuiverd
carbol doortrokken; ...ZEEP, v.
CARBOLZUUR, zie CARBOL.
CARBON, o. zwarte diamant in Brazilie, niet
to klieven of to splijten, een overgangsvorm tusschen diamant en graphiet.
CARBONAAT, o. zwarte diamant die bij het
doorboren van rotsen wordt gebruikt.
CARBONADE, v. (-s), zie KARBONADE.
CARBONARI, m. my. kolenbranders; — het
genootschap der carbonari, vroeger geheim politiek
genootschap in Rabe.
CARBONEUM, o. koolstof.
CARBONIET, o. naam eener reeks van nieuwe
springstoffen, uit nitrobenzol, cellulose, kalisalpeteren barytsalpeter bestaande en grijsbruin van kleur.

CARBONISATIE.
CARBONISATIE, o. verkoling.
CARBONISCH, bn. carbonische wouden, wouden
welke de steenkolenbeddingen gevormd hebben.
CARBONISEEREN, verkolen : gecarboniseerde
turf.
CARBURATEUR, m. (-s), toestel voor de carburatie van hot lichtgas.
CARBUREEREN, (carbureerde, heeft gecarbureerd), lichtgas met cone verbinding van waterstof
en koolstof vermengen om daardoor het lichtgevend vernaogen to verhoogen.
CARCEL-LAMP, v. (-en), lamp waarin de olie door
een uurwerk wordt opgevoerd. '
CARDAMOM, o. vrucht van planten (elettaria)
waarvan de geurige zaden als kruiderij gebezigd
wouden.
CARDINAAL, bn. voornaamste; eerste (in zijne
soort); — cardinale punten, hoofdpunten; — de
cardinale getallen, hoofdgetallen; zie KARDIN AAL.
CARDO QUESTIONIS. de kern der zaak.
CARET, o. teeken dat iets uitgelaten is (A).
CARGA, v. (-'s), (kooph.) scheepslading, vracht,
factuur der lading. CARGALIJST, v. (-en), opgave
der lading van een binnengekomen schip.
CARGADOOR, m. (-s), scheepsmakelaar, scheepsbevrachter; iem. die voor zijne Jastgevers schepen
bevracht, ladingen in ontvangst neemt, enz.
CARICATURIST, m. (-en), teekenaar van spotprenten.
CARICATUUR, v. (caricaturen), koddige, grappige afbeelding van personen, door overdrijving
of vergrooting van eenige meest kenmerkende
en treffende vormen, trekken of eigenschappen.
CARILLON, o. (-s), klokkenspel; (ook) de harmonisch gestemde misschel.
CARINA, my. vroegere 40-daagsche vasten op
water en brood, soms 2 tot 7 maal, en wel ieder
jaar eens, herhaald.
1. CARMAGNOLE, v. een Fransch patriottisch
lied, tijdens de eerste Fransche revolutie.
2. CARMAGNOLE, m. (-n), (fig.) volbloed
Jacobijn.
CARNATIE, v. (schild.) nabootsing der vleeschkleur.
CARNAVAL, 0. de 3 dagen die aan de Vasten,
dus aan Aschwoensdag voorafgaan, inz. de laatste
dag daarvoor, en waarin velerlei feestelijkheden,
meestal met vermommingen gepaard, in de R.-K.
streken plaats hebben; — feestviering, maskerade
in dozen tijd gehouden.
CARNAUBAWAS, v. bladwas in Brazilie gewonnen van Copernicia cerifera.
CARNET, o. (-s), aanteekenboekje, inz. van een
makelaar.
CARNIVORA, o, my. vleeschetende dieren,
roof dieren.
CAROLINE, v. zie CARAMBOLINE.
CAROLUSGULDEN, m. (-s), gouden munt
voorzien van den beeldenaar van Karel den Stouten, ongeveer 12 gulden waard; (later) zilveren
must = 2,50 gld. of rekenmunt van gelijke
waarde.
CAROTTE, v. (Zuidn.) peen; (fig.) Garotte trekken,
bedriegen: misleiden, veelal om zich aan eene
onaangename verplichting to onttrekken : zou hij
ziek zijn I — Neen, hij trekt eene carotte.
CARRE, o. (-'s), vierkant, vierhoekige slagorde :
carte formeeren; — (Zuidn.) blok werkmanswoningen.
CARREAU, o. (-'s), ruit; ruiten (op speelkaarten).
CARR IÈRE, v. (-n), loopbaan, levensloop;
ambtelijke loopbaan : eene schitterende carriere; —
carri8re maken, good vooruitkomen, snel promotie
maken; — voile ran (van een paard).
CARROSSERIE, v. rijtuigwerk (van auto's).
CARROUSSEL, m. en o. (-s), ridderspel; ringsteken in eene ronde renbaan; ringsteken op houten
paarden of in scheepjes enz.; (thans) draai-, mallemolen.
CARTE, v. (-s), kaart, spijskaart (in logementen
en restauratien) : dineeren a la carte; — carte blanche,
onbepaalde volmacht.
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CARTEEREN, (carteerde, heeft gecarteerd), een
terrein carteeren, in kaart brengen.
CARTEL, o. (-s), briefje dat eene uitdaging
inhoudt; — verdrag aangaande de uitwisseling
van krijgsgevangenen of de uitlevering van personen; — overeenkomst tusschen ondernemers in
hetzelfde bedrijf om onderlinge concurrentie tegen
to gaan; — (Zuidn.) overeenkomst tusschen politieke
partijen om eene gemeenschappelijke candidatenlijst op to stollen; —PARTIJ, v. (-en).
CARTESIAANSCH, bn. Cartesiaansch, duiveltje
of duikertje, klein glazen mannetje of popje, van
binnen hol met eene zeer kleine opening dat wegens
zijne lichtheid in een glas met water daft, dat
met eene blaas is dichtgemaakt en dat, naar gelang
men op de blaas den vinger drukt of hem wegneemt,
zinkt of bovenkomt.
CARTOGRAAF, m. (cartografen), teekenaar van
landkaarten.
CARTOGRAPHIE, v. kunst van landkaarten.
to teekenen.
CARTOMANTIE, v. kaartleggen, waarzeggen
uit kaarten.
CARTON, o. (-s), teekening, gekleurd patroon,
op zwaar, stork papier, dienende als model voor
schilders, tapijtwerkers, mozaIekwerkers en dergelijken; meest van ddzelfde afmeting als het uit
to voeren work; — cartons voor de geschiedenis,
schetsen; — bijkaartje in een hook van eene grootere
landkaart geteekend; zie KARTON.
CARTONNAGE, v. het maken van kartonwerk;
het innaaien van boeken in karton.
CARTOUCHE, (Fr.), m. (-s), beruchte dief in
den aanvang der 18de eeuw to Parijs; (in 't algemeen) spitsboef, gevaarlijke schurk.
CASAQUE, v. (-s), korte rijrok, reisrok met wijde
mouwen; mouwvest der jockeys; soldatenmantel;
zie KAZAK.
CASCADE, v. (-n), kleine (natuurlijke of kunstmatige) waterval, in het bijzonder die waarbij het
water trapsgewijze van rots op rots valt; ook
een vuurwerk dat dit nabootst.
CASCARA, o. (gen.) bitter smakend, zacht
werkend afvoermiddel, bereid uit rhtimnus purschiana in California; —TABLET, v. (-ten).
CASCO, m. (•'s), scheepsromp; ook wat tot de
uitrusting van een schip behoort; —ASSURANTIE,
v. (.. Alen, -s), verzekering van een schip.
CASETNE, v. kaasstof.
CASIMIR, zie CACHEMIR.
CASINO, o. (-'s), een gebouw voor allerlei publieke vernaakelijkheden, openbare en gezellige
bijeenkomsten enz.; — een bosloten gezelschap
waar men bijeenkomt om de genoegens van den
omgang en het spel to smaken ; —BROOD, o.
fijne, in eene bus gebakken broodsoort.
CASSA, v. geldvoorraad (van een koopman),
kas; ook de geldrekening in het grootboek;
—percasbtln,
met gereed geld; — (in winkels)
plaats waar men betalen moot; — telmachine (in
winkels).
CASSATIE, v. vernietiging van een vonnis
wegens wetschennis : in cassatie gaan, zich in
cassatie voorzien; — hof van cassatie, gerechtshof
dat in hooger beroep uitspraak doet; — middelen
van cassatie.
CASSAVEMEEL, o. meal verkregen nit de uitgeperste wortels van de maniok, dat als tapioca
in den handel komt.
CÄSSEEREN, (casseerde, heeft gecasseerd), vernietigen, nietig verklaren (een vonnis, een besluit);
(officieren) ontzetten, ontslaan nit den dienst; —
(troepen) afdanken.
CASSEROLE, v. (-n), kook-, braad-, stoofpan;
zie KASTROL.
CASSETTE, v. (-n), kistje, koffertje, geldkistj e.
CASSIERE, v. (-s), zij die aan de kas zit, geld
int : eene cassi8re gevraagd.
CASTAGNETTEN, v. my. danskleppers, twee
rondo hole stukjes bout of ivoor, eenigszins op
nOtedoppen gelijkende.
CASTOR, m. (-en), bever; zie KASTOR.

CASTOREUM.
CASTOREUM, o. bevergeil, in zenuwziekten een
zeer werkzaam geneesmiddel.
CASTORINE, v. werkzaam bestanddeel van het
bevergeil; — eene soort van lichte, zijdeachtige
wollen stof.
CASTOROLIE, v. wonderolie, ricinusolie.
CASU, in casu, met name, in dit geval.
CASUALIST, m. (-en), aanhanger van het stelsel
dat alles van het bloot toeval afhangt.
CASUALISTIEK, v. de leer van het bloot toeval,
waarbij bet toeval als de oorzaak van alles beschouwd wordt.
CASUALITEIT, v. toevalligheid.
CASUARIS, m. zie KAZUARIS.
CASUEEL, bn. bw. toevallig.
CASUIST, m. (-en), moralist die zich crop toelegt,
gewetensvragen op to lossen. CASUISTIEK, v.
kunst om gewetensvragen op bevredigende of
voordeelige wijze op to lossen.
CASUS, m. (taalk.) geval, naamval; — cases
criticus, zwaarwichtig geval; — cases belli, onraiddellijke aanleiding tot den oorlog.
CATACOMBE, v. (-n, -s), onderaardsche gangen
(te Rome en Nape1s), met spelonken, gewelven en
groeven, de begraafplaatsen der Romeinen.
CATALECTEN, o. my. verzamelde oude stukken
of fragmenten, onvolledige overblijfselen van oude
w erken.
CATALEPSIE, v: verstijving, de toestand waarin
alle spieren van het menschelijk lichaam plotseling
verstijven en de zieke onbewegelijk blijft liggen.
CATALOGISEEREN, (catalogiseerde, heeft gecatalogiseerd), (eene boekerij enz.) een catalogus
van eene verzameling maken, ze in den vorm van
een catalogus beschrijven.
CATALOGUS, m. (-sen), lijst, register van voorwerpen, boeken enz. van eene verzameling; prijscatalogus, waarin de prijzen der voorwerpen vermeld staan.
CATALOOG, m. (...logen), catalogus. ,
CATAPULT, v. (-en), een oorlogswerptuig der
ouden waarmede men zeer zware stee pen in de
belegerde plaatsen wierp; (ook) een speeltuig door
de jongens gebruikt, bestaande uit een vorksgewijze
gevormd takje aan welks uiteinden een stukje
elastiek is bevestigd.
CATARACT, v. (-en), groote waterval; — grauwe
staar, oogziekte, veroorzaakt door troebeling der
ooglens; —OPERATIE, v. (-s).
CATARRHAAL, bn. zinkingachtig; — catarrhale
koorts, zinkingkoorts.
CATARRHE, v. ontsteking van eenig slijmvlles,
zinking, verkoudheid.
CATA4TROPHE, v. (-n, -s), ongelukkige afloop
eener zaak; groote, algemeene ramp : de catastrophentheorie in de aardgeschiedenis vindt nog altijd
aanhangers; algeheele omkeering; ontknooping (van
een treurspel).
CATECHESE, v. godsdienstonderwijs; m.ondelinge
schriftverklaring.
CATECHETISCH, bn. in den vorm van vragen
en antwoorden, gelijk in een catechismus; in den
vorm van een gesprek.
CATECHEET, m. (catecheten), iem. die in den
vorm van een leergesprek onderwijst; godsdienstonderwijzer.
CATECHISANT, m. en v. (-en), leerling van eene
catechisatie. CATECHISANTE, v. (-n).
CATECHISATIE, v. (...tien, -s), onderwijs in de
Hervormde god.sdienstleer, aan toekorastige lidmaten.
CATECHISEEREN, (catechiseerde, heeft gecatechiseerd), godsdienstonderwijs geven, ontvangen
(bij de Protestanten).
CATECHISMUS, m. (-son), (R.-K.) godsdienstonderwijs, leering; vragenboekje voor de R.-K.
leering; — een overzicht van de begin.selen of voornaamste waarheden der godsdienstleer van eene
kerk in den vorm van vragen en antwoorden en door
deze als zoodanig als autoriteit erkend.
CATECHU, v. zie CACHOU.
CATECHUMEEN, m. (...menen), (in de eerste
tijden der Christenen) geloofsleerling.
CATEGORIE, v. (...rieen), klasse, rang, afdeeling.
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CEDERHARS.

CATEGORISCH, bn. onvoorwaardelijk, bepaald
positief, vrij van alle twiffelachtigheid; (term in
de logica); een categorisch antwoord, stellig, uitdrukkelijk, rechtstreeksch ; — categorische vereeniging, groepvereeniging.
CATHEDRA, v. katheder; — ex cathedra, (R. K.)
oorspr. van eene pauselijke uitspraak, door den
pans als opperste leeraar gedaan in een bepaald
punt van geloof en zeden en diensvolgens verbindend voor de heilige kerk; (bij uitbr.) nit de
hoogte, op een Loon die geene tegenspraak duldt.
CATHETER, m. zie KATHETER.
CATHOLICISME, o. het katholiek geloof, de
katholieke godsdienst.
CATHOLIEK, zie KATHOLIEK.
CATSIAANSCH, bn. in den trant van Cats :
Catsiaansche verzen.
CAUSAAL, bn. oorzakelijk, redengevend (term
in de logica en in de grammatica); causaal
verband, het verband van oorzaak en gevolg;
zie onder
—causlbijword,veg causlbijzn,
REDENGEVEND.
CAUSALITEIT, v. oorzakelljkheid, betrekking
van oorzaak . en gevolg.
CAUSATIEVEN, o. my. oorzakelijke werkwoorden.
CAUSE CELEBRE, v. beroemd rechtsgeding;
geruchtmakende zaak.
CAUSERIE, v.(...rieen), gekeuvel, gepraat; gebruikelijk voor een in lossen, aangenamen, onderhoudenden vorm geschreven of voorgedragen mededeeling over eenig onderwerp.
CAUSEUR, m. (-5), gezellige Prater; houder,
voordrager eener causerie.
CAUSEUSE, v. (-s), sofa voor 2 personen.
CAUTIE, v. (_Alen), borgtocht, borgstelling,
zekerheidsstellin g, het stellen van eon personeelen
of zakelijken waarborg voor het nakomen van
eene verplichting.
CAUTIONNEEREN, (cautionneerde, heeft gecautionneerd), borg stellen, borg staan voor iemand.
CAVALCADE, v. (-s), optocht to paard bij feestelijke of plechtige gelegenheid; pleizierrit in
gezelschap.
CAVALERIE, v. ruiterij.
CAVALERIST, m. (-en), soldaat to paard.
CAVALIER, m. (-s), ruiter; ridder; hoer die eene
dame in een gezelschap, op cone partij enz. begeleidt, haar attenties bewijst, uitgeleide doet.
CAVATINA, CAVATINE, v. (-s), korte operaaria, zonder versieringen; (ook vaak) eene liefelijke,
melodieuze aria.
CAVEEREN, (caveerde, heeft gecaveerd), borg
blijven, goedspreken; — wissels caveeren, wissels tot
geld maken; — voor iem. caveeren, partij voor hem
trekken, zich voor hem in de bres stollen; — (fig.)
zich caveeren, op zijne hoede zijn.
CAVENT, m. (-en), borg, goedspreker.
CAYENNE-PEPER, v. het rijpe zaad van Capsicum, als kruiderij gebezigd.
CEDEEREN, (cedeerde, heeft gecaveerd), afstaan,
afstand doen van, overlaten; overdragen; (fig.) toegeven, zwichten.
CEDEL en CEEL, v. (cedels, cedelen en melon),
schriftelijke kennis- of lastgeving; rekening
of declaratie; — geleibiljet; — bewijs aan toonder
van opslag van goederen in pakhuizen van derden
(van yeomen, in entrepots); — (in den termijnhandel) stuk waarbij iem. zich verbindt, zekere
hoeveelheid eener waar op een bepaalden tijd
tegen een bepaalden prijs to leveren; — schriftelijke
opsoraming, lijst ; eene heele reel, groote reeks.
CEDENT, m. (-en), hij die eene v ordering overdraagt.
CEDER, m. (-s, -en), een altijdgroene boom van
het pijnboomengeslacht, cedrus, met laagsgewijze
takken die een grooten omvang hebben : de cederen
van den Libanon zijn beroemd.
CEDERBOOM, m. (-en); ...BOSCH, o.
CEDEREN, bn., CEDERHOUTEN, bn, van cederhout.
CEDERHARS, v. en o, het welriekend en bederfwerend hars van den ceder, door de Ouden tot het
balsemen der lijken gebruikt.

CEDERHOUT.
CEDERHOUT, o. hout van den cederboom.
CEDILLE, v. (-s), teeken onder de c, (Q).
CEDRAAT, o. met suiker ingemaakte citroenschil.
CEEL, v. (-en). Zie CEDEL.
CEINTUUR, v. (...turen), gordel, band (van stof,
leder of metaal) om het middel gedragen.
CEINTUURBAAN, v. (...banes), weg, spoor- of
stoomtram die eene stad of dorp (bijna) geheel
omgeeft; ...GESP, v. (-en), gesp waarmede eene
ceintuur gesloten wordt; ...SPOORWEG, m. (-en).
1. CEL, v. (-len), een klein vertrek in een klooster,
eene gevangenis, een krankzinnigengesticht voor
een persoon; — benaming van een der hokjes
in den norm van zeszijdige prisma's waaruit de
raten der bijen en wespen bestaan; —
(in de biologie) het elementaire bestanddeel van
organismen; een op zichzelf staand deeltje protoplasma, dat minstens eene kern bevat; gewoonlijk
in een vliezig bekleedsel (celwan,d).
2. CEL, v. (-len), verkorting voor violoncel.
CELATUUR, v. beeld-, stempelsnijkunst.
CELEBRANT, m. (-en), voorganger bij eene kerkelijke ceremonie, inz. priester die de Mis opdraagt.
CELEBRATIE, v. (-s, .. Aden), viering.
CELEBREEREN, (celebreerde, heeft gecelebreerd),
vieren, plechtig gedenken; plechtig bedienen;
—demisclbrn,
de Mis opdragen.
CELEBRITEIT, v. (-en), vermaardheid; beroemde
naam; vermaard persoon.
CELERITEIT, v. vlugheid, gezwindheid.
CELESTIJN, m. (-en), Celestijner monnik, zoo
genoemd naar den stichter der orde Peter van.
Murrchone, die in 1294 onder den naam van Colesthins V tot pans verheven word.
CELIBAAT, o. ongehuwde staat, inz. de verplichting voor de R.-K. geestelijken die de hoogere
wijdingen hebben ontvangen om in den ongehuwden staat hun kuischheid to bewaren.
CELIBATAIR, m. (-s), ongehuwd manspersoon,
oude vrijer.
CELLEBROER, m. (-s), lid eener to Antwerpen
in de 16e eeuw opgerichte godsdieiastige vereeniging,
tot het vorplegen van zieken en het begraven van
armen; ...ZUSTER, v. (-s).
CELLIST, m. (-en), die eene cel bespeelt.
CELLO, v. (-'s), verkorting van VIOLONCELLO,
zie CEL.
CELLOIDINE, v. eene soort vanphotographisch
collodium.
CELLOIDINEPAPIER, o. photographisch papier
bedekt met eene oplossing van zilverzo r ten in
celloidine.
CELLULAIR, bn. in cellen, in vertrekj .fil afgedeeld : de cellulaire gevangenis; — hij heeft een
jacr cellulair, een jaar eenzame opsluiting ; cellulair stelsel, stelsel van afzonderlijke opsluiting.
CELLULOIDE, o, mengsel van nitrocellulose en
kamfer, gelijkende op wit /morn; het is zeer elastisch,
hard en bijna onbreekbaar.
CELLULOIDPAPIER, o.
CELLULOSE, v. celstof, eene organische stof, het
hoofdbestanddeel van de wanden der plantencellen
en van de stoffen die uit plantenvezels vervaardigd
worden, zooals linnen, katoen, papier; komt ook in
het dierlijk lichaam voor; — (techn.) gezuiverde
houtstof als grondstof voor papier gebruikt.
CELPLANT, v. (-en), plant die alleen uit cam
bestaat en geen weefsel vormt, zooals de zwammen
-en mossen.
CELSTOF, v. cellulose.
CELVOCHT, o. het protoplasma in de col.
CEMENT, o. poedervormige stof, ads m.etselspecie
of als pleister gebruikt, die in het water en de
lucht snel steenhard wordt; ook dienendc om versehillende voorwerpen van kunst te vervaardigen;
(fig. in dichterlijke taal) band, inaige verbinding,
loacht : geloof is het cement der kerk; — kit, een
bindmiddel.
CEMENTATIE, v. zeker proces waarbij eene
p oedervormige stof in de oppervlakte of in de
massa van een metaal dringt, door de beide
stoffen in vuurvaste vaten te gloeien.

216

CENTIME.

CEMENTEEREN, (cementeerde. heeft gecementeerd), door cementatie een metaal veranderen; —
(een muur) met cement bestrijken.
1. CEMENTEN, (cementte, heeft gecement), met
cement bestrijken : een muur cementen; cementeeren;
onderdeelen van een metalen voorwerp door een
bindmiddel aaneenhechten.
2. CEMENTEN, bn. van cement vervaardigd.
CEMENTIJZER, o. gewapend beton.
CEMENTIJZEREN, bn. van gewapend beton.
CEMENTINE, o. een vloeibaar siccatief.
CEMENTSTEEN, o. in de natuur voorkomende
verbinding van Idol en kalk, waarvan men door
branden cement verkrijgt; — m. (-en), de kunststeen
die van cement vervaardigd wordt, voor bouwornamouton, putten enz.
CENOBIET, m. (-en), naam van monniken die
in gemeenschap leefden, in tegenstelling met
heremieten.
CENSEEREN, (censeerde, heeft en is gecenseerd),
beoordeelen, onderzoeken, achten; — berispen;
—(fig.)
achten, houden voor : een ieder wordt gecenseerd,
de wet te kennen.
CENSOR, m. (-en, -s), (Rom. gesch.) magistraat
die den census vaststelde ; opzichter, zedenmeester; — (thans) door de overheid aangestelde
ambtenaar, belast met het onderzoeken van boeken,
kranten, tijdschriften, tooneelstukken enz.; (bij
uitbr.) beoordeelaar, criticus, recensent.
CENSUREEREN, (censureerde, heeft gecensureerd), ongunstig beoordeelen, gispen, openlijk
berispen; — in den kerkban doen, uit de kerkelijke
gemeenschap sluiten.
CENSUS, m. cijns, belasting; — som die men in
de belasting moot betalen, om kiezer to zijn.
CENSUUR, v. kerkelijk toezicht op en kerkelijke
rechtspraak omtrent zuiverheid in leer en 'evenswandel; afkeurend oordeel, veroordeeling van een
kerkelijk lichaam uitgaande, kerkelijke straf ; —
(bij uitbr.) afkeurend oordeel, openlijke terechtwijzing; — toezicht door eene kerkelijke of wereldlijke overheid geoefend op de dru.kpers en het tooneel.
1. CENT, o. van 't Latijnsche CENTUM, honderd,
woord dat de verhouding van de winst tot het kapitaal uitdrukt, en dan gewoonlijk met per tot
percent verbonden wordt.
2. CENT, m. (-en, -s), eene bronzen munt, ter
waarde van het honderdste gedeelte van den gulden.
CENTAUR, m. (-en), CENTAURUS, m. (...ri),
(myth.) gedrocht met het bovenlijf van een mensch
en het overige gedeelte van eon paard, paardmensch.
CENTEBLAD, o. (-en), (Zuidn.) kraut waarvan
elk nummer een cent kost.
CENTAVO, m. (-'s), munt in Mexico enz.,ongeveer 2 112 cent.
CENTENAAR, m. (-5), gewichtseenheid van 100
pond of vijftig kilogram; (thans) 100 K. G.
CENTER, m. (Zuidn.) raiddelpunt; — (Zuidn.)
gewone normale toestand : op zijnen center niet
zijn, zich niet lekker gevoelen, onthutst of onpasselijk zijn; van zijnen center vallen, in zwijm vallen.
CENTERBOARD, v. (-s), scherptoeloopend zeilvaartuig van Amerikaanschen oorsprong.
CENTERBOOR, v. (...boren), boor met centrum
om groote cirkelvormige gaten zuiver en snot to
boron of om cirkelvormige insnijdingen in het hout
(of metaal) to maken; zwikboor (der kuipers).
CENTESIMAAL, bn. verdeeling in tientallen,
honderdtallen enz.
CENTESIMAALBALANS, v. (-en), groote brugbalans of bascule, dienende om locomotieven en
andere zware voorwerpen to wegen.
CENTESIMO, m. (-'s), Italiaansche pasmunt .1
0,01 lire.
CENTIARE, v. (-n, -s), vierkante meter, honderdste deal van eene are.
CENTIFOLIE, v. (—lien), honderdbladige roos.
CENTIGRAM, o. (-men), 0,01 gram.
CENTILITER, na. (-s), vingerhoed, honderdste gedeelte van den liter.
CENTIME, m. (-s), honderdste deal van eon frank
(Belgisch en Fransch muntstuk); — geen centime
waard zijn, niets.

CENTIMETER.
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CENTIMETER, m. (-s), duim, 0,01 meter.
CENTIMO, m. (-'s), Spaansche pasmunt = 0,01
peseta.
CENTISTERE, v. (-s), honderdste deel van eene
wisse of kubieken meter.
CENTRAAL, bn. in het midden gelegen : CentraalAmerika; — de centraal-spoorweg, ook de centraal
genoemd, de lijn van Utrecht naar Kampen; —
het middelpunt vormende en daarop betrekking
hebbende : het centraal bestuur, hoofdbestuur.
CENTRAALBEWEGING, v. (-en), de kringvormige beweging van een bewegend lichaam om
een zeker punt, waardoor het wordt aangetrokken;
...KRACHT, v. (-en), de kracht aan welke de
bewegende lichamen bij hun centraalbeweging
gehoorzamen; ...PUNT, o. (-en), middelpunt;
...STATION, o. (-s), station waar de spoorlijnen
van alle richtingen bijeenkomen; ...ZON, v.
de zon die het middelpunt van het geheele sterrenstelsel zou zijn.
CENTRALE, v. (-n), electriciteitsfabriek.
CENTRALISATIE, v. samentrekking in een punt;
vereeniging van de regeeringsmacht in ben lichaam.
CENTRALISEEREN, (centraliseerde, heeft gecentraliseerd), het -gezag, de uitvoerende en wetgevende macht zooveel m.ogelijk in een middelpunt
vereenigen, samentrekken.
CENTRIFUGAAL, bn. middelpuntvliedend.
CENTRIFUGAALMACHINE, v. (-8), ook centrifuge genoemd : machine waarbij van de centrifugaalkracht gebruik gemaakt wordt om nat goed to
drogen, houtstof to ontwateren, de ruwe korrelsuiker van de melasse to scheiden, melk to ontroomen enz.
CENTRIFUGAALPOMP, v. (-en), pomp door
centrifugaalkracht in werking gebracht; ...REGULATOR, m. (-s), eener stoommachine, berustend
op de middelpuntyliedende kracht.
CENTRIPETAAL, bn. middelpuntzoekend.
CENTRUM, o. (-s, contra), middelpunt, vereenigingspunt.
CENTRUMBOOR, v. (...boren), centerboor.
(-a), (Rom. gesch.) een der
CENTUMVIR,
honderdmannen, (centum viri).
CENTUMVIRAAT, o. waardigheid van de centum,viri.
CENTURIE, v. (...rien), (Rom. gesch.) verdeeling in honderdtallen; — afdeeling van honderd
man; in de Romeinsche legioenen: eene compagnie
van 60 man.
CENTURIO, m. (...riones), hoofdman eener
centurie.
CERAMIEK, v. pottenbakkerskunst; vervaardiging van aardewerk, porselein enz.
CERAMISCH, bn. de ceramische kunst.
CERATINE, v. hoomachtige zelfstandigheid.
CERBERUS, m. (fab.) helhond met drip koppen,
die den ingang van den Tartarus bewaakt, dat de
boozen niet ontsnappen; — (fig.) norsch portier,
waakzaam oppasser, enz.
CERCLE, m. (-s), kring, besloten gezelschap.
CEREALIEN, v. my. de feesten ter eere van
Ceres; — graangewassen, graven.
CEREBRAAL, bn. wat de hersenen betreft :
bedenkelijke cerebrate verschijnselen; het cerebraalsysteem, de hersenen en de daarvan uitgaande
zenuwen.
CEREMONARIUS, m,. (R. K.) leider der kerkelijke ceremonien, vooral bij solemneele missen;
vaak draagt hij een staf met beeldversiering.
CEREMONIE, v. (-s, ...nien), kerkelijke plechtigheden in 't algem,een; — (R.-K.) plechtigheden
in plaats van een H. Mis op den m,orgen van Goeden Vrijdag; — plichtpleging, beleefdheidsvOrra.
1. CEREMONIEEL, bn. (w. g.) plechtstatig.
2. CEREMONIEEL, o. de vormen en gebruiken
die bij zekere plechtigheden in acht genomen
m.oeten worden, inz. aan het hof, in kerken.
CEREMONIEMEESTER, m. (-s), die de plechtigheden regelt (bij feesten enz.); waardigheidsbekleeder aan het hof : opper-ceremaniemeester.
CEREMONIEUS, bn. bw. vol plichtplegingen,
overdrevenl)eleefd.

CHANGEEREN.
CERES, v. (fab.) godin van den landbouw en de
veldvruchten; naam, eener planet.
CEROLINE, v. vetstof uit de gist; als geneesmiddel in den handel gebracht.
CERTIFICAAT, o. (...caters), getuigschrift, schriftelijke verklaring, bewijs, attest: certificaat van
Ned. werkelijke schuld.
CERTIFICEEREN, ook CERTIFIEEREN, (certificeerde, heeft gecertificeerd), officieel verklaren
of getuigen, op ambtseed verklaren.
CERUIS, o. loodwit, Spaansch-wit, blanketsel.
CERVELAATWORST, v. (-en), stork gekruide en
gekookte vleeschworst.
CES, v. (muz.) c-mol, de een halven toon verlaagde
c of do.
CESAREWITSCH, m. grootvorst-troonopvolger
in Rusland ; vroeger CZAREWITSCH.
CESAREWNA, v. titel van de dochter van den
Czaar ; vroeger CZAREWNA.
CESSEEREN, (het cesseerde, heeft gecesseerd),
ophouden, een einde semen.
CESSIE, v. (-s, ...sien), afstand, overdracht,
overlating van een recht; boedelafstand.
CESSIONARIS, m. (-son), die eene cessie of
overdracht aanneemt.
CETERA, o. mv. het overige : et cetera.
CHACONNE, v. (-s), (muz.) vroeger een dans,
thans een muziekstuk dat op een steeds herhaald
basmotief (8 maten lang) in 3/4 maat nieuwe
variaties uitvoert.
CHAGRIN, CHAGRIJN, o. verdriet; knagend,
afgunstig en mismoedig makend verdriet : het
chagrijn ligt op zijn gezicht to lezen; — (ook)
een verdrietig, naar kind, meisje. Zie ook SEGRIJN.
CHAGRINEEREN, (chagrineerde, heeft gechagrineerd), (iem.) bedroeven, kwellen, verdriet veroorzaken, krenken.
CHAGRIJNIG, bn. bw. eene klagende, afgunstige,
sours tergende onvriendelijkheid aan den dag
leggende, gemelijk, korzelig, wrevelig.
CHAISE, v. (-en), zie SJEES.
CHAISE-LONGUE, (Fr.), v. (chaises-longues),
(eig.) lange stool, — ruststoel, ziekestoel.
CHALCEDOON, m. (...donee), eene soort van troebelen, doorgaans gewolkten, half doorzichtigen topaas, novel- of melksteen, kwartsagaat.
CHALDEEUWSCH, o. taal in Babylonia en later
ook door de Joden aldaar gesproken.
CHALDRON, CHALDER, o. (-s), korenmaat in.
Engeland en N. Amerika = 11,63 H.L.; kolengewicht voor den Londenschen kleinhandel =
1219 K. G., in New Castle 2692 K.G.
CHALE, (ook SJAAL en SHAWL), v. (-s), lange
omslagdoek voor dames.
CHALET, v. (-s), Zwitsersch houten huis; kleine
villa in Zwitserschen stijl.
CHAMADE, v. (oorl.) teeken van overgave, in
eene belegerde stad, door witte vanen, de trompet
of de trommen gegeven : de chamade blazers, slaan;
(fig. ook) achteruitkrabben.
CHAMBERLOE, m. (-s), zie SJAMBERLOEK.
CHAMBREE, v. (-s), slaapzaal in eene kazerne.
CHAMBRE GARNIE, v. gemeubileerde kamer.
CHAMPAGNE, m.; — WIJN, m. de bekende wijnsoort uit Champagne in Frankrijk.
CHAMPETRE, bn. landelijk in : fete champetre,
landelijk feest; — bat champetre, danspartij in een
tuin, in de open lucht.
CHAMPIGNON, m. (-s), de beste der eetbare
paddenstoelen (agaricus campestris).
CHAMPIONAAT, o. kam,pioenschap (bij wedstrijden). CHAMPION, m. (-s), kampioen.
CHAMSIN, m. verstikkend heete zuidwestenwind
die in Maart en April over de Sahara tot in het
Oostelijk gedeelte der Middellandsche Zee waait.
CHANGE, v. (-s). CHANGEMENT, o. (-en), roil,
wisseling ; verwisseling, verandering.
CHANGEANT, o. weefsel met weerschijn, dat
afwisseling van kleur vertoont, naarmate het licht
er anders op valt.
CHANGEEREN, (changeerde, heeft gechangeerd),
veranderen, verwisselen; (ook van kleuren).

CHANSON.
CHANSON, v. (-s), liedje, zangstukje van bepaalde
soort.
CHANSONNIER, m. (-s), coupletzanger.
CHANTAGE, v. afdreiging, door middel van
smaad, smaadschrift enz.
CHANTEUR, m. (-s), iem. die zich aan chantage
schuldig maakt.
CHANTEUSE, v. (-s), zangeres.
CHAOS, m. baaierd, omvangrijke verwarde en
ordelooze massa : een chaos van denkbeelden;
—(fig.)warboel,vn
CHAOTISCH, bn. bw. woest, verward, ongeordend, als een chaos : eene chaotische verwarring.
CHAPELLE ARDENTE, v. (R K.) verlichte
rouwkapel.
CHAPELLERIE, v. hoedenwinkel, hoedenfabriek.
CHAPERON, m. (-s), beschermende geleider,
geleidster eener jonge dame.
CHAPERONNEEREN, (chaperonneerde, heeft gechaperonneerd), eene dame tot geleider en beschermer verstrekken.
CHAPITER, o. (-s), hoofdstuk; — (fig.) onderwerp van gesprek : iem. van zijn chapiter brengen.
CHAR-A-BANCS, m. groote wagen met verscheidene zitplaatsen, „Jan Plezier".
CHARADE, v. (-s), lettergreepraadsel.
CHARGE, v. (-s), (handel) overeenkomst tusschen bevrachter en schipper aangaande den aard
en de bestemming der vracht en aangaande de
vrachtsom; — hevige aanval der cavalerie (ook der
politie) : eene charge met de blanke sabel maken; —
getuioe a charge, getuige ter bezwaiing.
CHARGE D'AFFAIRES, m. zaakgelastigde.
CHARGEEREN, (chargeerde, heeft gechargeerd),
met kracht aanvallen (ruiterij, politie) om de
tegenpartij in wanorde to brengen, te verstrooien;
— iets overdrijven om het belachelijk te maken.
CHARIVARI, o. (-'s), verschillende kleine voorwerpen ter versiering aan een armband, een horlogeketting enz.
CHARLATAN, m. (-8), kwakzalver.
CHARLATANERIE, v. kwakzalverij; — pocherij,
snoeverij.
CHARMANT, bn. bw. (-er, -st), (van personen)
aangenaam in den omgang; innemend, bekoorlijk
(door uiterlijk voorkomen of door wellevendheid).
CHARME, v. (-s), innemende, boeiende aantrekkelijkheid, bekoring.
CHARMEEREN, (charmeerde, heeft en is gecharmeerd), in verrukking brengen, bekoren.
CHARONSBOOT, v. (fig.) de dood, overgang tot
een beter levee; eigenlijk : de boot van Charon, den
veerman of den schipper der onderwereld, die
volgens de Grieksche mythologie de schimmen
der gestorvenen over den Styx en Acheron bracht.
CHARTA MAGNA, v. (gesch.) de groote oorkonde
welke de grondwet der Engelsche staatsinrichting
bevat en in 1215 door koning Jan zonder Land is
gegeven.
CHARTE-PARTIE, v., zie CHERTEPARTIJ.
CHARTER, o. en m. (-s), (in de middeleeuwen)
officieel stuk, de eene of andere formeele verklaring
of overeenkomst bevattende, oorkonde; — eene
oorkonde betreffende verleende of erkende rechten
of vrijheden; eene beperkte grondwet.
CHARTEREN, (charterde, heeft gecharterd),
(van schepen) afhuren en bevrachten volgens eene
chertepartij.
CHARTISTEN, de aanhangers van de arbeidersbeweging in Engeland, in de eerste
helft van de 19e eeuw, tot het verkrijgen
van een Volks-Charta.
CHARTREUSE, v. fijne likeur, oorspronkelijk
door de Karthuizer monniken van La Chartreuse
gestookt.
CHARYBDIS, m gevaarlijke draaikolk tusschen Calabrie en Sicilie; (fig.) van Scylla naar
Charybdis verzeild raken, van Scylla in Charybdis
vervallen, van een gevaar in een ander nog grooter
gevaar, van den regen in den drop komen.
CHASMOGAAM, bn. (bot.) chasmogame bloemen,
normaal ontwikkeld, in tegenst. met cleistogame
bloemen.
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CHILIASME.

CHASSEPOT, (-s), —GEWEER, o. (-geweren),
achterlaadgeweer.
CHASSINET, o. (-ten), los raamhor.
CHASSIS, o. (photogr.) raampje of houder,
waarin photographische gevoelige platen bij de
belichting gevat zijn; — raam (bij het maken van
gekleurd papier in gebruik); — het chassis van een
automobiel, het onderstel, het stalen raam met
.,
assen, wielen en motor.
CHAUFFEEREN, (chauffeerde, heeft gechauffeerd), als chauffeur een auto besturen.
- CHAUFFEUR, m. (-s), stoker; bestuurder van
een automobiel.
CHAUFFEURSJAS, v. (-sen); ...PET, v. (-ten);
...SCHOOL, v. ( ...scholen).
CHAUSSEE, v. (-en), straatweg.
CHAUVINISME, o. overdreven ingenomenheid
met alles dat eigen omgeving biedt, overdreven
vaderlandsliefde. CHAUVINIST, m. (-en).
CHAUVINISTISCH, bn. bw. overdreven vaderlandlievend.
CHECK, v. CHEQUE, v. (-s), kassiersbriefje,
soort wissel die aan den bezitter op zicht betaalbaar is.
CHEF, m. (-s), persoon die aan het hoofd staat.
CHEF D'OEUVRE, o. meesterstuk.
CHEMICALIgN, v. my. stoffen die voor scheikundige handelingen gebruikt worden.
CHEMICUS, m. (chemici), scheikundige.
CHEMIE, v. scheikunde.
CHEMIGRAPHIE, v. zincographie.
CHEMIKER, m. (-5), (Ind.) chemicus aan eene
suikerfabriek verbonden, enz.
CHEMISCH, bn. scheikundig : chemisch laboratorium; — chemische balans, uiterst gevoelige en nauwkeurige balans.
CHEMISET(TE), v. (-n), halfhemd, kraaghemdje.
CHEMISMUS, o. scheikundige kracht of working.
CHEMIST, m. (-en), scheikundige.
CHEMOTHERAPIE, v. geneeskundige behandeling door middel van scheikundig beiaide stoffen.
CHENILLE, v. (-s), zekere vrouwenmantel; eene
soort van rupsachtig knoopwerk : en chenille
werken; eigenaardig draadvormig weefsel : een
chenille-tafelkleed.
CHEQUE, v. (-s), zie CHECK.
CHERTEPARTIJ, v. (-en), (zeew.) vrachtcontract, scheepsvrachtbrief, akte van overeenkomst
omtrent scheepsbevrachting.
CHERUB, m. (-s), CHERUBIJN, m. (-en), hemeling, hemelgeest, engel van den tweeden rang,
na de serafijnen komende; — aanvallig kind.
CHEVALIER D' INDUSTRIE, m. (fig.) oplichter,
zwendelaar; inz. die daarbij den grooten hoer
uithangt.
CHEVIOT, v. en o. (-s), fijne Engelsche wollen
stof voor kleedingstukken.
CHEVRONS, my. strepen als onderscheidingsteeken op de mouwen van korporaals en sergeants.
CHIC, CHIQUE, bn. bw. (fig.) dat staat seer
chic, dat is zeer keurig, naar de fijnste mode;
keurig, zwierig; ook een chic beer; —
—chigekld,
de chic, de hoogere standen.
CHICANE, v. (-s), kleingeestige aanmerking, last
veroorzakende handeling, berustende op kleinzielig
nakomen van regels en voorschriften, haarklooverijen; chicanes maken.
CHICANEEREN, (chicaneerde, heeft gechicaneerd), zich van rechtsverdraaiing bedienen; vitten,
bet iem. lastig maken, zaniken.
CHICANEUR, m. (-s), iem. die chicaneert, lastig,
vitziek persoon.
CHICANEUS, bn. chicaneurig, om to plagen.
CHICANEURIG, bn. (-er, -st), vitlustig, bedillerig.
CHIFFONNIERE, v. (-s), een meubelstuk met
laden.
CHIGNON, m. (-s), haarwrong achter op het
hoofd.
CHIJL, v. (ontl.) voedingsvocht door de chijlbuisjes uit het spijskanaal opgeslorpt.
CHILIADE, v. (-n), duizendtal.
CHILIASME, o. geloof aan een duizendjarig
vrederijk.

CHILIAST.
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CHILIAST, m. (-en), aanhanger van het chiliasme.
CHILISALPETER, o. natuurlijk salpeterzuur
natron, in Chili en Peru gevonden : chilisalpeter is
eene goede kunstmest.
CHIMAERA, CHIMtRE, v. droombeeld, hersenschim.
CHIMPANSEE, m. (-'s), naam van eene soort van
groote menschapen in Oost-Afrika (semia troglodytes), kleiner dan de gorilla.
CHINAASAPPEL, m. (-s, -en), smakelijke, zoete
oranjeappel, sinaasappel.
CHINA-ZILVER, o. het zoogenaamde nieuwzilver.
CHINEES, m. (chineezen), een inboorling van
China ; (scherts.) een zonderling, grillig mensch.
1. CHINEESCH, bn. (Ind.) de Chineesche kerk, gerucht, mare, onzeker bericht; Chineesche schimmen, een kinderspel waarbij men op witten wand
de schaduw van uitgeknipte figuren laat vallen ;
(fig.) sea Chineesche muur, een onoverkomelijk beletsel of hinderpaal.
2. CHINEESCH, o. de Chineesche taal.
CHINE, o. vlammige stof.
CHINEEREN, (chineerde, heeft gechineerd),
vlammig weven, bewerken; — gechineerde stoffen,
gevlamde, met vlammige patronen geweven stoffen.
CHININE, v. zie KININE.
1. CHIQUE, zie CHIC.
2. CHIQUE, v. (-n), (Zuidn.) tabakspruim.
CHIQUEEREN, CHIKKEN, (gew. en Zuidn.)
tabak pruimen.
CHIROGRAAF, v. (...grafen), eigenhandig geschreven geschrift.
CHIROLOGIE, v. handen-, vingerspraak.
CHIROMANTIE, v. waarzeggerij uit de lijnen
der hand.
CHIRURG, m. (-en), geneeskundige, die inz. zijn
werk maakt van heelkundige operaties.
CHIRURGIAAL, bn. heelkundig.
CHIRURGIE, v. heelkunde.
CHIRURGIJN, m. (-s), heelmeester; (vroeger)
scheepsdokter, plattelandsheelmeester; ook fig.
gebezigd.
CHIRURGISCH, bn. van een chirurg.
CHITINE, v. hoofdbestanddeel van de uitwendige
harde deelen van insecten en schaaldieren.
CHLOE, v. (fab.) bijnaam der godin Ceres, als beschermster van den oogst; — naam voor herderinnen in pastoralen, idyllen enz.
CHLOOR, v. en o. element: een scherp prikkelend
gas dat bijna alle metalen aantast, alle plantaardige kleurstoffen bleekt en alle ziektekiemen doodt;
— chloorkalk, bleekpoeder; — oplossing hiervan
in water : het waschgoed staat in de chloor.
CHLOORAETHYL, o. vloeistof, ontstaan uit de
werking van zoutzuur op alcohol; ...ALCALI, o.;
...AMMONIUM, o. salmoniak.
CHLOORCALCIUM,o.; ...GOUD, o.; ...KALI(UM),
o. verbinding van chloor met een der metalen calcium, goud of kalium.
CHLOORKALK, v. een wit droog poeder, bleekpoeder, een mengsel van chloor met kalkhydraat.
CHLOORNATRIUM, o. keukenzout, eene verbinding van chloor met natrium; ...STIKSTOF, v.
eene verbinding van 1 atoom stikstof en 3 atomen
chloor, eene donkergele olie, die uiterst heftig
ontploft; ...VERBINDING, v. (-en); ...WATER, o.
oplossing van chloor in water; ...WATERSTOF,
v. zoutzuur.
CHLORAAL, o. kleurlooze, sterk riekende vloeistof, eene verbinding van chloor met waterstof.
CHLOREEREN, o. het toevoegen van chloor aan
eene scheikundige verbinding.
CHLORIET, m. (-en), een lookgroene kalksteen
o. als stofnaam.
met korrelige breuk;
CHLOROFORM, v. kleurlooze, aangenaam riekende en zoet smakende vloeistof, die bij gewone
temperatuur overvloedig verdampt; de dampen
veroorzaken bij inademing bewusteloosheid en
worden daarom bij pijnlijke operatien veelvuldig
aangewend.
CHLOROFORMISATIE; v. (-s), verdooving door
chloroform.

CHRISTUSOOGEN,

CHLOROFORMISEEREN, (chloroformiseerde,
heeft gechloroformiseerd), door chloroform verdooven, gevoelloos waken.
CHLOROPHYL, o. naam door Pelletier en
Caventon aan de groene kleurstof der bladeren
geweven, bladgroen.
CHLOROSE, v. bleekzucht.
CHOCOLAADJE, o. (-s), zeer klein chocoladekoekje, fiikje.
CHOCOLADE en CHOCOLA, v. stof verkregen
van gerooste en gemalen cacaoboonen, geschikt
om daarvan dranken of gerechten to bereiden,
cacaopoeder; daaruit bereide drank : melk-, waterchocolade; — eene eetbare versnapering, uit cacao,
suiker, vaak met nog andere stoffen vermengd.
CHOCOLADEWAGEN, m. (scherts.) dievenwagen.
CHOLERA, —MORBUS, v. zeer besmettelijke
ziekte, gepaard gaande met hevige braking en
stoelgang; cholera asiatica; — cholera nostras, inheemsche cholera (minder gevaarlijk).
CHOLERINE, v. cholera in lichten graad.
CHOLERISCH, bn. driftig, opvliegend : het
cholerisch temperament.
CHOROGRAAF, m. (...grafen), landschapteekenaar.
CHOROGRAPHIE, v. beschrijving van landen of
landstreken op zichzelven.
CHOUANS, m. my . (Fr. gesch.) aanhangers der
Bourbons in de Vends tijdens de eerste Fransche
republiek.
CHRESTOMATHIE, v. (...thieen), bloemlezing
uit de werken van dichters en prozaschrijvers.
CHRIE, v. (chrien), korte spreuk; opstel dat de
leerlingen moeten uitbreiden.
CHRISMA, o. de wij-olie, zalfolie die in de R.-K.
kerk bij den doop, het vormsel, het oliesel enz.
gebruikt wordt; de zalving zelve.
CHRISTELIJK, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig
de leer en den geest van het christendom een
christelijken levenswandel leiden. CHRISTELIJKHEID, v.
CHRISTELIJK-DEMOCRAAT, m. (...aten), aanhanger van zekere staatkundige partij in Belgiö
en Nederland.
CHRISTELIJK-HISTORISCH, bn. naam eener
staatkundige partij 'in Nederland.
CHRISTEN, m. (-en), belijder van den Christelijken godsdienst.
CHRISTEN-DEMOCRAAT, m. zie CHRISTELIJK-DEMOCRAAT.
CHRISTENDOM, o. de Christelijke godsdienst :
het Christendom aannemen, tot het Christendom
overgaan, zich laten doopen; — de christelijke wereld.
CHRISTENHEID, v. al de Christenen; de hoofdzakelijk door Christenen bewoonde landen; —
(Ind.) gemeente van tot het Christendom bekeerde
heidenen.
CHRISTIAN SCIENCE (Eng.), v. (christelijke
wetenschap), eene door Mary Eddy gestichte
metaphysische genezingsmethode; zonde en ziekte
worden door gebed genezen (gezondbidden).
CHRISTIN, v. (-nen), zie CHRISTEN.
CHRISTOFFELKRUID, o. eene soort van vergiftige zwarte boschbes (actaea spicata), tot de
familie der ranonkelachtigen behoorende.
CHRISTOFFEL, o., —METAAL, o. nieuwzilver,
alfenide, eene legeering van koper, zink en nikkel.
CHRISTOSOPHIE, v. de in de leer van Christus
wortelende wijsheid.
CHRISTUS, m. (in de christelijke kerk), de Gezalfde Zaligmaker, de Verlosser, Messias, de Zoon Gods.
CHRISTUSBEELD, o. (-en), het beeld van Jezus
Christus, kruisbeeld.
CHRISTUSDAALDER, (-s), verschillende
munten en medailles waarop de geboorte van
Christus is afgebeeld.
CHRISTUSOOGEN, o. my. (plantk.) oculi Christi,
(Zuidn.) benaming voor verschillende planten nit
de geslachten lychnis en agrostemma ; ...ORDE,
v. van Portugal, in 1318 gesticht om den adel tot
den strijd tegen de Mooren aan to vuren; ook eene
in 1205 door Albert, bisschop van Riga, gestichte
orde, ter verdediging der nieuwe Christenen.

CHROMA.
CHROMA, v. kleur; — (muz.) het verhoogingsteeken; — interval van een halven toon.
CHROMAATGEEL, o. verfstof, verbinding van
chroomzuur en loodoxyde; ...GROEN, o. verbinding van Berlijnsch-blauw en geel.
CHROMATIEK, v. leer van het ontstaan en de
verhoudiag der kleuren, leer der kleuren.
CHROMATINE, v. essentieel bestanddeel der
celkern en.
CHROMATISCH, bn. (m,uz.) de chromatische toonschaal, toonladder die met halve tonen op- of
afgaat; — chromatische teekens, de teekens kruis
en mol; — chromatische beweging, voortschrijding
in halve tonen.
CHROMATROOP, m. (...tropen), kleurwisselaar :
toestel om met een tooverlantaarn fraaie kleur- en
vormveranderingen van figuren, rosetten en sterren
te voorschijn to brengen.
CHROMO, o.
reclameplaatjes enz. langs
chromolithographischen weg vervaardigd.
CHROMOBAND, m. (-en), zekere prachtband.
CHROMOLITHOGRAPHIE, v. kleurensteendruk.
CHROMOPHOTOGRAPHIE, v. photographie in
kleuren.
CHROMOPSIE, v. kleurenblindheid.
CHROMOTYPIE, v. kleurendruk.
CHRONIQUE, v. chronique scandaleuse, schandeIijk stadspraatje.
CHRONISCH, bn. langdurig, slepend (van ziekten);
ook een chronisch verschijnsel, steeds voorkomend.
CHRONOGRAAF, v. werktuig om zoo nauwkeurig
mogelijk het oogenblik eener waarneming op to
teekenen.
CHRONOGRAM, o. (-men), jaartalvers.
CHRONOLOGIE, v. (...gieen), tijdrekenkunde; het
aangeven van de jaartallen der geschiedkundige
gebeurtenissen.
CHRONOLOGISCH, bn. bw. tijdrekenkundig :
een chronologisch overzicht.
CHRONOMETER, m. (-s), een zeer nauwkeurig
loopend aurwerk; — (muz.) maat-, tijdmeter.
CHRONOSCOOP, m. (...scopen), toestel om zeer
kleine tijddeelen (by. duizendsten of tienduizendsten
van seconden) to meters.
CHROOM, o. enkelvoudig tinkleurig metaal, dat
zich onderscheidt door de fraaie kleuren van zijne
verbindingen;
chroomleder.
CHROOMGEEL, o. chromaatgeel; ...LEER, o.
leer met chroomzuur in plants van met looizuur
bereid.
CHRYSANT, m. (-en), CHRYSANTHEMUM, m.
(-5), benaming van een aantal gekweekte plantensoorten, vooral gezocht om hare schoone bloemen,
bloeiende in November en December.
CHRYSOLIET, m. (-en), goudsteen, topaas.
CHRYSOOT, o. een op goud gelijkend metaalmengsel.
CHTHONISOTHERMEN (ook ISOGEOTHERMEN), v. my. vlakken in de aarde, waarop alle
punten met gelijke aardwarmte liggen.
CHUT ! tw. stil ! zwijg !
CHUTNEY, v. (hid.) toespijs van aan reepjes
gesneden raangga.
CIBORIE, v. (-s, ...ion), (R.-K.) zilveren of
,gouden kelk met deksel, ter bewaring van het H.
Sacrament des Altaars.
CICADE, v. (-s), krekel.
CICERONE, m. (-n), Bids, geleider, wegwijzer (in
Italie).
CICHOREI, v. eene bekende samengestelde lintbloemige plant (cichorium intybus) Wier wortel, geroost en gemalen, als surrogaat voor koffie in den
handel komt, hetwelk dan den verbasterden naam
van suikerij draagt.
CID, m. aanvoerder, hoer, vorst; eeretitel van een
beroemden Spaanschen krijgsheld der lie eeuw.
CIDER, m. drank bereid uit gegist vruchtensap
(niet van druiven, meestal van appels en peren).
CI - DEVANTS, m. my. (in Frankrijk) spotnaam
voor de personen uit voorm,alige adellijke en vorstelijke familien.
CIGARETTE, v. (-n), ook SIGARET, fijne tabak
in dun papier gewikkeld en als sigaar gerookt; —
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CIRCULATIE.
asthma-cigarette, zie aldaar. CIGARETTENDOOS
v. (...doozen); ...KOKER, m. (-s); ...PAPIER, o.
CIJFER, o. (-s), naam van de teekens dienende
om op eenvoudige wijze hoeveelheden voor to stollen,
getalmerk : Arabische cijfers, de teekens 1, 2, 3
enz.; Romeinsche cijfers, de teekens I. V. X.
L. C. D. M.
CIJFERAAR,
(-s), rekenaar; iem. die alio
good uitrekent, nauwkeurig berekent.
CIJFEREN, (cijferde, heeft gecijferd), rekenen,
inz. met onbenoemde getallen. CIJFERING, v. (-en).
CIJFERMETHODE, v. (muz.), waarbij cijfers in
plants van noten de tonen aanduiden, ook methode
Galin-Paris-Cheve; ...MUZIEK, v. muziek in
cijferschrift.
CIJFERSCHRIFT, o. geheim schrift waartoe
cijfers, letters, teekens enz. worden gebezigd; —
cijfermethode; ...SLEUTEL, m. (-s), waardoor het
cijferschrift ontraadseld wordt; ...TELEGRAM, oi
( - men).
CIJNS, m. (cijnzen), schatting, belasting; —
(Zuidn.) erfpacht : dat huffs staat op cijns.
CIJNSBAAR, bn. schatplichtig. CIJNSBAARREID, v.
CIJNSKIEZER, m. (-s), kiezer op grond van zijn
aanslag in de belastingen.
CIJNSPACHT, v. (-en); ...PLICHT, m. (-en);
...PLICHTIG, bn. cijnsbaar.
CIJNSPLICHTIGE, m. en v. (-n).
CIJNSRECHT, o. (-en), recht om schatting to
heffen.
CILICIUM, o. haren boetekleed dat de monniken
op hun bloote lijf dragen.
CILINDER, CYLINDER, m. (-s), een lichaam,
begrensd door twee gelijke en evenwijdige cirkels
en door een gebogen vlak, verkregen door eene
rechte lijn, die de 2 cirkelomtrekken verbindt,
evenwijdig aan zich zelve te bewegen; rondo zuil,
rolsteen, rol bij werktuigen veel gebruikt;
derbureau ; cilinderhoed.
CILINDERBUREAU, o. (-'s), eene soort schrijf bureau waarbij de rondo klep tusschen eene gleuf
door achter de kastjes wordt geschoven; ...DEUR,
v. (-en); ...HOED, m. (-en), hooge hoed; ...HORLOGE, o. (-s), dat met een sleuteltje opgewonden
wordt.
CILINDERVORMIG, CILINDRISCH, bn. den
vorm van een cilinder hebbende.
CIMBAAL, v. (...bales), CIMBEL, v. (-s), klankbekken : twee koperen of bronzen, in het midden
gewelfde schijven, die tegen elkaar worden geslagen;
— een orgelregister met een helder, scherp geluid.
CIMBAALKRUID, o. volksnaam, voor de Turksche lobe en voor sommige soorten van leeuwenbek.
CINELLEN, v. my. koperen bekkens bij de
Turksche veldmuziek.
CINEMA, v. (-'s), CINEMATOGRAAF, v.
bioscoop.
CINGEL, m. (-s), zie SINGEL.
CINGULUM, o. (R.-K.) koord waarmede tie albe,
het lange witte kleed van den misdienenden priester,
wordt opgehouden.
CINNABER, o. vermiljoen (roode verfstof).
CIPELGRAS, o. beenbreek (narthecium ossifragum), eene lelieachtig,e plant, op moerassige
plaatsen en in hei- en veenstreken voorkomende,
ook Wilde gerst en gele water-affodille geheeten.
CIPIER, m. (-s), gevangenbewaarder.
CIPRES, m. (-sen), cypres.
CIRCA, bw. ongeveer, omstreeks.
CIRCASSIENNE, v. (-s), fijn gekeperde wollen
stof, halflaken.
CIRCE, v. (-s), (myth.) godin en toovenares
op het eiland Aeolus; zij veranderde een deel van
Ulysses' metgezellen in zwijnen; (fig.) schoone
gevaarlijke vrouw, onweerstaanbare verleidster.
CIRCULAIR, bn. kringvormig, rondachtig.
CIRCULAIRE, v. (-s), eene meestal door eene
vereeniging of bestuur aan verscheiden personen
of colleges toegezonden gedrukte mededeeling,
rondschrijven : per circulaire bekendmaken.
CIRCULATIE, v. omloop, kringloop (van het
bloed, van geld).

CIRCULEEREN.
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CIRCULEEREN, (circuleerde, heeft gecirculeerd),
in omloop zijn (van geld); — het bloed circuleert
door de aderen, loopt door de aderen; — de warmte
circuleert door buizen, ook onder den oven door,
gaat door buizen enz.
CIRCUMFLEX, CIRCUMFLEXUS, m. omgebogen toonteeken, kapje (A).
CIRCUMPOLAIRSTERREN, v. my. sterren die
voor ons nooit ondergaan.
CIRCUS, m. ook o. (-sen), ronde schouwplaats,
strijd-, renbaan, u orstelperk; — paardenspel.
CIREEREN, (cireerde, heeft gecireerd), (inz.
Ind.) (meubelen) met was inwrijven, boenen.
CIRKEL, m. (-s), (meetk.) deel van een plat vlak,
begrensd door een cirkelomtrek; in het dagelijksch
leven meestal de cirkelomtrek, of minder streng:
kring.
CIRKELBANK, v. (-en), bank met eene cirkelzaag; ...BO OG, m. (...bogen), gedeelte van een
cirkelomtrek; ...BOOR, v. ( ...boren), centerboor.
CIRKELGANG, m. cirkelvormige beweging : de
cirkelgang der beschaving.
CIRKELOMTREK, m. (-ken), (meetk.) gesloten
vlakke kromme lijn Wier punten alle op gelijken
afstand liggen van een zelfde punt in haar vlak;
in het dagelijksch leven cirkel genoemd.
CIRKELROND, bn. rond als een cirkel, in tegenst.
met bolrond, rolrond, eirond enz.
CIRKELSECTOR, m. (-en), plat vlak, ingesloten
door twee stralen en een cirkelboog; ...SEGMENT,
o. (-en), plat vlak, ingesloten door eene koorde en
een cirkelboog.
CIRKELZAAG, v. (...zagen), cirkelvormige zaag
die onder de bank geplaatst is en door eene opening,
ook gedeeltelijk daarboven uitkomt.
CIRRO - CUMULUS, mv. schapenwolkjes, kleine
vlokkige wolkenballen in rijen gerangschikt.
CIRRO-STRATUS, m. vormt meestal een effen
slier van wolken waardoor zon of maan flauw
heenschijnen.
CIRRUS, m. vederwolk, ongeveer 9000 M. hoog.
1. CIS, v. (muz.) C-kruis, de een halven toon
verhoogde c of ut.
2. CIS, aan deze zijde; — cisalpijnsch, aan deze
zijde der Alpen.
CISELEEREN, (ciseleerde, heeft geciseleerd),
edele metalen met een steekbeitel bewerken, gedreven figurers maken. CISELEUR, m. (-s), CISELEERDER, m. (-s).
CISTERCIENSERS, m. my. eene geestelijke
orde, afd. van de Benedictijnerorde, in 1098 door
Robert van Moles= to Cistercium in Frankrijk
gesticht. OISTERCIENSERIN, v. (-nen).
CISTERNE, v. (-n), regenbak, vergaderbak voor
regenwater.
CITAAT, o. (...taten), aanhaling, plants bij een
schrijver, die men schriftelijk of mondeling, als
bewijs, getuigenis of voorbeeld, aanhaalt.
CITADEL, v. (-len), burcht, sterkte, kasteel.
CITEEREN, (citeerde, heeft gecireerd), (een
schrijver, zijn werk, een gezegde, iemands woorden)
aanhalen, gewag maken van ; — (recht.) dagen,
dagvaarden.
CITER, v. (-s), snarenspeeltuig, reeds bij de
oude volkeren bekend; thans een met vele over
een vlakken klankbodem gespannen snaren, instrument dat liggend bespeeld wordt.
CITERPEN, v. (-nen), pen waarmede de citer
geslagen, bespeeld wordt.
CITO, met spoed (op adressen van brieven);
citissime, in allerijl.
CITRAAT, o. citroenzuur zout.
CITRIN, o. eene door ijzeroxyde-hydraat geel gekleurde kwartssoort, geel, bergkristal.
CITROEN, m. (-en), de vrucht van den citroenboom (zuur sap bevattende en geel van kleur);
het sap van een citroen; jenever, brandewijn op
citroenschillen; — (spr.) iem. knollen (of appelen) voor
citroenen verkoopen, iem. bedriegen, iets op de mouw
spelden, lets wijsmaken.
CITROENAWEL, m. (-s, -en), citroen; groote
langwerpige appel, wat kantig.
CITROENGEEL, bn. ook znw., —, o.

CLASSISCH
CITROENGELEI, v.; ...GEUR, m.; ...HOUT ,
o. eene soort van licht brandbaar hout dat in
kleur en reuk op een citroen gelijkt; het is afkomstig van een Amerikaanschen boom (mores tinctoria),
wordt ook geelhout of stokvischhout genoemd.
CITROENKRUID, o. benaming voor eenige
naar citroen riekende plantensoorten : de averuit,
de melisse, de Wilde tijm en de lamsooren; - .LIMONADE, v.; ...OLIE, v. eene vluchtige olie uit de schil
van den citroen bereid.
CITROENTJE, o. (-s), een glaasje op citroenschillen getrokken brandewijn; citroenbitter; (ook)
geelborstje, spotvogel (hypolais); citroenkapel.
CITROENVINK, m. (-en), sneeuwvogeltje, witje.
CITRONINE, v. citroengele kleurstof.
CITY, v. stad (meer bepaald de oude stad van
Louden).
CITY-BAG, (Eng.) v. (-5), handtasch.
CIVET, o. olieachtige, welriekende stof, door
de aarsklieren der civetkatten afgescheiden; (ook)
civetkat.
CIVETKAT, CIVET, v. (-ten), diersoort (viverra
civetta) met een langwerpig dun lichaam, eenigszins op ooze marters gelijkende, die de civet
afscheiden; ...LUCHT, v.; ...RAT, v. (-ten) eene
soort van muis in het noorden van N. Amerika,
die eene sterke civetlucht verspreidt (fiber zibethicus).
CIVIEL, bn. en bw. (-er, -st), burgerlijk: civiel
recht ; civiele rechter ; civiele kamer ; civiele terechtzitting ; civiele parttj, beleedigde, benadeelde, die
schadevergoeding vraagt in het strafgeding; den burgerstand betreffende (in tegenstelling met militair):
de civiele ambtenaren; de civiele gouverneur op Atjeh;
het civiel bestuur.
CIVIEL-INGENIEUR, m. ( -ingenieurs), zie INGENIEU R.
CIVILISATIE, v. beschaving.
CIVILISEEREN, (civiliseerde, heeft geciviliseerd),
beschaven, verlichten.
CIVILITEIT, v. welgemanierdheid, hoffelijkheid.
CLAIM, (Eng.) v. (-s), aan.spraak, eisch, vordering; — (in Amerika en Australia) verkregen stuk
land, aandeel in eene goudmijn.
CLAIRET, CLARET, m. bleekroode wijn, bleekerd.
CLAIR-OBSCUR, o. (schild.) kunst om licht en
schaduw juist aan to brengen : het clair-obscur van
Rembrandt.
CLAIRVOYANTE, v. (-s), helderziende vrouw die
in magnetischen slaap verborgen dingen ziet.
CLANDESTIEN, bn. bw. heimelijk, verboden,
geheim : clandestiene drankverkoop.
CLAQUE, v. (eert.) gehuurde toejuichers in schouwburgen om een stuk succes to verzekeren.
CLAQUEURS, m, my. gehuurde toejuichers.
CLARENCE. v. (-s), eene soort van rijtuig :
coupe Clarence.
CLASSIAAN, m. (...sianen), soldaat die zijne
straf bij het strafdepot ondergaat.
CLASSICAAL, bn. (Herv. Kerk) classicaal bestuur,
het bestuur eener classic; de classicale vergadering;
zie KLASS1KAAL.
CLASSICISME, o. het streven in kunst of letteren
naar navolging van de Grieksche of Romeinsche
oudheid.
CLASSIEK, bn. behoorende tot de Grieksche of
Romeinsche oudheid : de classieke literatuur, wijsbegeerte; classieke schrijvers of classieken, de voornaamste schrijvers uit een bloeitijdperk : classieke
werken; — classieke geschriften, waarin de kunst het
hoogste toppunt heeft bereikt; — voortreffelijk,
uitstekend, voorbeeldig in zijne soort, hetgeen
tot model kan dienen, waaraan blijvend gozag
toegekend wordt: een classiek voorbeeld.
CLASSIFICATIE, v. (-5), rangschikking in klassen,
klassenverdeeling.
CLASSIFICEEREN, CLASSIFIEEREN, (classificeerde, classifieerde, heeft geclassificeerd, geclassifieerd), in klassen rangschikken of verdeelen.
CLASSIS, v. (classes), (Herv. Kerk) onderafdeeling van een provinciaal kerkbestuur in de Ned.
Hervormde Kerk.
CLASSISCH, bn. classiek.

CLAUSA,
CLAUSA, v. cel, kluis; (ook) een bergpas.
CLAUSULE, v. (-s), eene afzonderlijke zinsnede
in een stuk of brief van ambtelijk of verbindend
karakter, inz. eene afzonderlijke bepaling of beslissing; beperkende bepaling, voorbehoud, boding.
CLAUSUUR, v. (...suren), het afgesloten zijn van
de buitenwereld (in kloosters); ook afgesloten gebied.
CLAVES, v. my. (muz.) toetsen aan een orgel of
piano; kleppen der blaasinstrumenten.
CLAVIATUUR, v. al de klaviertoetsen, toetsenbord.
CLAVICEMBAAL, o. (muz.) yleugelvormig klavier met 4 tot 5 octaven, later door de Tliano ver.
drongen.
CLEISTOGAAM, bn. (plantk.) cleistogame bloemen blijven als knoppen gesloten en brengen Loch
vruohten voort.
CLEMATIS, v. (plantk.) klimplant met blauwe
bloemen, tot de fam. der ranonkelachtigen behoorende.
CLEMENTIE, v. welwillendheid, goedgunstigheid
CLERESIJ, CLERESIE, v., de bisschoppelijke
cleresij, het Oud-Roomsehe kerkgenootsehap dat
de pauselijke oppermacht in geloofszaken niet
erkent, de Jansenisten (in 1723 ontstaan) ; ook
CLEREZIE.
1. CLERICAAL, bn. geestelijk, den geestelijken
stand betreffende, Bien toebehoorende; — de
clericale partij, (in de staatk.) de partij die haar
politiek afhankelijk stelt van haar godsdienstige
inzichten.
2 CLERICAAL, m. (...calen), aanhanger van de
clericals partij.
CLERICALISME; o. richting der olericale partij.
CLERICUS, m. (...ci), (R.-K.) geestelijke.
CLERUS, m. de (R. K.) geestelijkheid,
CLESOOR, v. (bouwk.) de dikte van eon steen
In de lengte genomen, een vierde van een steen.
CLICHE, o. (-'s), plaat waarop door afgieten,
stempelen, graveeren of Tangs scheikundigen weg
het negatief beeld van iets is aangebracht, zoo dat
daarvan afdrukken km-men worden gemaakt.
CLICHEEREN, (clicheerde, heeft geclicheerd),
zekere wijze om vaste metalen vormen van het
zetsel en van plaatwerken of to nemen.
CLIENT, m. (-en), persoon voor wien de rechtsgeleerde in rechten optreedt. CLI1NTE, v. (-n).
CLIENTEELE, v. de gezamenlijko clienten van
een bepaalden advocaat, notaris of geneesheer;
de klanten of afnemers eener handelszaak.
CLIMAX, m. (figuur in de stijlleer) klimming
of versterking der uitdrukkingen in eene redo, b.y. :
zijn marmotje was voor hem zijn geheele g e z i n, zijn
vaderlan d, zijn w er el d; — een omgekeerde
climax of anti-climax, waarbij men afdaalt van
het meerdere tot het mindere, b.v. : alien geeft de
koophandel bf schatte n,Of overvloe d, Of
welvaart, Of brood.
CLINIEK, v. clinische geneeskunde, die welke
zich bezighoudt met de behandeling der ziekten,
in het bijzonder beschouwd; gebouw daarvoor; ook
kliniek.
CLINISCH, bn. wat op bedlegerige zieken betrekking heeft
CLINIST, m. (-en), een beoefenaar der clinische
geneeskunde; een leerling aan eene clinische school.
CLIO, v. muse der geschiedenis en van het heldendicht.
CLIQUE, v. (-s), partij die iem. steunt (meest
in ongunstigen zin), bende, kliek.
CLIQUET, o. (-s), (in soramige gebouwen ens.)
een in eene richting ronddraaiend rad waardoor
de bezoekers binnentreden en tegelijk geteld
worden.
CLOACA of CLOAK, v. (cloaca's of cloaken),
riool; (nat. hist.) bij vogels, reptielen en vele visschen, eene verwijding aan het uiteinde van het
darmkanaal waarin de endeldarm, de urineleiders
en de eierleider uitkomen; —OPENING, v. (-en).
CLOAK, (Eng.), m. (-en), ruime raanteljas,
Mantel.
CLOAKDIEREN; o. my. laagste orde der soogdieren (monotremata) met eene cloak.
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CLOSET, o. (-s), heimelijk gemak, bestekamer,,
inz. eene die van eene waterspoeling voorzien.
is; (ook wel) de waterspoeling in eene bestekamer.
CLOU, (Fr.) m. het wezenlijke, het essentieele: den
clou van iets niet snappen, juist datgene waarom.
het gaat.
CLOWN, (Eng.), m. (-s), hansworst, grappenmaker, inz. in een paardenspel.
CLUB, v. (-s), besloten gezelschap, societeit
naar de club gaan, de club bezoeken; — vereeniging ter
gesamenlijke beoefening van songs wetenschap of
uitspanning : voetbalclub, turnclub, dansclub, Vs-club; — politieke vereeniging : de anti-revolutionnaire kamerclub.
COACTIE, v. (-s, „Alen), dwang; gewelddadige
aanranding.
COACTIEF, bn. dwingend, met geweld.
COADJUTOR, m. (-en, -s), helper of plantsverYanger van den bissohop.
COALISEEREN, (coaliseerde, heeft gecoaliseerd),
verbinden, vereenigen tegen een gemeenschappelijken vijand.
COALITE, v. stof tusschen kolen en cokes in.
COALITIE, v. (-s,
verbond, vereeniging
(b. v. van twee of meer raogendheden tegen eene
andere); coalitie-ministerie, gevormd nit verschillende partijen die met betrekking tot eene
bepaalde zaak min of meer eensgezind zijn; de
coalitie, de staatspartijen die in bepaalde zaken
samengaan en de regeeringsmeerderheid hebben :
de coalitie staat zwak
COATI, m. (-'s), Zuidamerikaansche waschbeer
of snuitbeer.
COBBLER, m. verkoelende drank, nit wijn, sui ker, oranjeschillen en fijngemalen ijs bereid.
COCA, v. de bladeren van een inz. in Peru wassenden struik (erythroxylon coca) die daar als opwekkend genotmiddel gekauwd worden; ook dezestruik self.
CO CAGNE, COCAGNEMAST, m. (-en), met,
zeep ingesm,eerde mast die bij volksspelen (mastklimm,en) wordt opgericht; (fig.) land van cocagne,
luilekkerland.
COCAINE, v. het werkzame alcaloide uit de coca.
bereid, een narcotisch middel, dat bij kleine dosesinwendig gebruikt, de werkzaamheid der hersenen
verhoogt, de behoefte aan slaap en voedsel vermindert, en de arbeidskracht verhoogt ; bij nitwendig gebruik is het een pijnstillend en plaatselijk verdooyend middoL
COCAPLANT, v. de in Peru groeiende struik
(erythroxylon coca); ...TINCTUUR, v. tinctuur
bereid uit coca en Spiritus.
COCCEJANEN, my. naam voor de volgelingen,
van den Leidschon hoogleeraar Coccejus, aanhangers
der meer vrijzinnige richting in de gereformeerde
staatskerk.
COCCEJAANSCH, bn. een coccejaansch predikant;
tot departij der Coccejaneh behoorende; (scherts.),
een coccejaansch bittertje, jenever met stroop.
COCCINE, v. roods teerverfstof.
COCHENILLE, v. (-s), de Amerikaansche schildluis van welke eene scharlakenverf wordt gewonnen;
daze scharlakenverf self, in de volkstaal konzenielje
geheeten.
COCHENILLINE, v. het kleurend beginsel der
cochenille, gewoonlijk karmijn geheeten.
COCO, m. (-'s), (Zuidn.) papegaai ; een dwaze
coco, een rare kerel.
COCON, m. (-s), tonnetje, weefsel, omhulsel waarin
de rupsen der m,eeste vlindersoorten zich ale pop.
inspinnen.
COCOSBOOM, zie KOKOSBOOM.
1. CODE, m. (-s), wetboek; — code Napoleon,
code civil = Fransch Burgerlijk Wetboek (1804).
2. CODE, m. verzameling van overeengekomen
woorden, die elk een zin of zinsgedeelte beteekenen,
waardoor men in weinig woorden veal zegt.
CODE-TELEGRAM, o. (-men), telegram met
ORD, o. (-en).
woorden uit den telegraafcode;
CODEX, m. (codices), oud handschrift.
CODICIL, o. (-len), onderhandsch geschrift, waarin
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bijzondere beschikkingen na doode kunnen worden
gemaakt (B. W. 982).
CODIFICATIE, v. (-s), verzameling van geschreven wetten tot ben wetboek; het opstellen
van een wetboek.
CODILLE, bn. bw. (omberspelenz.)ik ben codille,
ik ben weg, ik kan het toch niet winnen.
CO-EDUCATIE, v. gemeenschappelijk onderwijs
aan jongens en meisjes.
COEFFICIENT, m. (-en), (algebra) getal dat
voor eene letter staat.
COGNAAT, m. (cognaten), bloedverwanten van
moederszijde; vgl. agnaten.
COGNAC, m. soort van brandewijn, zooals die
oorspronkelijk in en om Cognac uit wijn gestookt
werd.
COGNITIE, v. kennisneming, onderzoek eener
zaak.
COGNOSSEMENT, CONNOSSEMENT, o. (-en),
(kooph.) bewijs van recht van den afzender op
goederen of de lading in het schip aanwezig, door
den schipper afgegeven en onderteekend.
COHAERENTIE, gewoonlijk COHAESIE, v.
(nat.) aantrekking tusschen de moleculen van
eenzelfde lichaam.
COHORT, v. (-en), onderafdeeling van een legioen.
COIFFEEREN, (coiffeerde, heeft en is gecoiffeerd),
kappen; (fig.) met iets gecoiffeerd zijn, over iets in
zijn schik zijn, met iets vereerd zijn.
COIFFEUR, m. (-s), kapper. COIFFURE, v. (-s),
kapsel.
COYNCIDEEREN, (het colncideerde, heeft gecolncideerd), samenvallen (in de ruimte, in den tijd),
op hetzelfde uitkomen.
COIONNEEREN, (coionneerde, heeft gecolonineerd), iem. coionneeren, het hem lastig maken,
hem plagen, negeren, koeionneeren.
COKES, v. my. verkoolde of ontzwavelde steenkolen
COL, m. (-s), bergpas; — halsdoek, stropdas,
gespdas; — kraag ; — (Zuidn. ook) hemdsboord,
halsboord.
COLBERT, v. (-5), jas zonder panders.
COLEEREN, (coleerde, heeft gecoleerd), filtreeren.
COLISEUM, o. (...ea), schouwburg van het oude
Rome; groot en prachtig gebouw voor openbare
vermakelijkheden.
COLLAAR, o. (R.-K.) priesterkraagje, kraagje
dat de geestelijke om den pals draagt.
COLLABORATOR, m. (-s), medearbeider.
COLLARE, o. zie collaar.
1. COLLATERAAL, bn. zijdelingsch; — collaterale
erfgenamen, erfgenamen in de zijlinie.
2. COLLATERAAL, o. recht van successie, belasting op het aanvaarden van eene nalatenschap
of een legaat.
COLLATIE, v. (...tien, -s), vergeiijking van
geschriften; — recht van collatie, recht om eene
predikantsplaats enz. to begeven; — (R.-K.),
verleening van een kerkelijk ambt.
COLLATION, v. (-s), lichte maaltijd van koud
vleesch, fruit, gebak enz.
COLLATIONNEEREN, (coliationneerde, heeft gecollationneerd), vergelijken (boeken, geschriften
met den oorspronkelijken tekst).
COLLATOR, na. (-en), hoer die eene predikantsplaats heeft to begeven.
COLLECTANT, m. (-en), inzamelaar van giften
gedurende de godsdienstoefening of voor een lief dadig doel : collectant-diaken.
COLLECTE, v. (-s, -n), inzameling van golden
(voor de armen enz.); (R.-K.) misgebeden der
priesters na het Gloria in excelsis Deo; — verkoop
van loterijloten.
COLLECTEEREN, (collecteerde, heeft gecollecteerd), inzamelen (liefdegaven in de kerk of langs
de huizen enz. voor een liefd,adig doel); loterijloten
verkoopen.
COLLECTEUR, m. (-s), inzamelaar; — (Ind.)
inlandsche ambtenaar belast met het Innen der
belasting van cue inlanders; — van regeeringswege
aangestelde verkooper van loten in de staatsloterij.

COLPORTEEREN.
COLLECTIE, v. (-5, -tiön), verzameling van
gelijksoortige voorwerpen.
1. COLLECTIEF, bn. bw. gemeenschappelijk.
2. COLLECTIEF, o. (...tieven), verzamelnaam.
COLLECTIVISME, o. staatkundig en econon.isch
stelsel: alles voor en door de geraeenscha p.
COLLECTOR, m. (-en), (nat.) werktuig om electriciteit to binders en op te hoopen.
COLLECTRICE, v. (-8), vrouwelijke collecteur
der staatsloterij.
COLLEGA, m. (-'s), ambtgenoot, vakgenoot,
mede-onderwijzer.
COLLEGE, o. (-s, ...gien), vereeniging, gezelschap
van personen die dezelfde waardigheid of hetzelfde
ambt bekleeden : het college van burgemeester en
wethouders; — elk der voordrachten die een hoogleeraar voor zijne leerlingen houdt, les aan eene
hoogeschool : college houden, geven; naar het college
gaan; — college loopen bij een professor, diens
lessen volgen; — (gew.) catechisatie.
COLLEGEGELD, o. (-en), bedrag dat men storten
moot om colleges aan eene hoogeschool to mogen
bijwonen; in ons land 1 200 per jaar; ...HENGST,
m. (-en), een student die trouw de colleges volgt.
COLLEGIAAL, bn. ambtsbroederlijk ; — bw. ,
collegiaal met elkander omgaan, als goede collega's.
COLLEGIALITEIT, v. eensgezin.dheid onder
colleges.
COLLEGIANT, m. (-en), lid van een genootschap,
na 1629 ontstaan, opgericht door de drie gebroeders
Van der Codde te Warmond, later verlegd naar
Rijnsburg, waarom de Collegianten ook Rijnsburgers heeten.
COLLEGIUM, o. bestuur inz. van een studentencorps enz.; ook het collegium van curatoren.
COLLI, o. (-'s), kist, vat, fust, baal (ter verzending
van waren), (meerv. van collo, zie aldaar).
COLLIE en COLLY, m. (collies), Schotsche
herdershond.
COLLIER, m. (-s), halsband; halssnoer (sieraad),
halsketen.
COLLO, v. (colli), benaming der stukgoederen ten
opzichte van het transport, onaangezien de verpakking.
COLLODION, COLLODIUM, o. oplossing van
schietkatoen in zwavelether.
COLLOID, o.( -en), scnijn bare oplossing van stollen
die echter niet oplosbaar zijn.
COLLOIDAALTOESTAND, m. uiterst fijne verdeeling van eene stof in eene vloeistof.
COLLOQUIUM, o. (...ia), samenspraak, mondeling
voorloopig onderzoek der Protestantsche geestelij ken.
COLOMBIJNTJE, o. (-s), eene soort van zeer
zacht gebak.
COLOMBINE, v. duifje, liefje, geliefde van
Harlekijn, vrouwelijke hansworst.
COLONNADE, v. (-s), zuilengalerij.
COLONNE, v. (-s, -n), zuil, pilaar, kolom; —
(krijgsw.) eene opstelling van soldaten in een groot
aantal gelederen van geringe frontbreedte.
COLORADOKEVER, m. (-s), aardappelkever
(chrysomela decemlineata).
COLORATUUR, v. (muz.) kunstige toonwending,
snelle passage-loopjes; —ZANGERES, v. (-son),
zangeres die inz. bravouraria's zingt.
COLOREEREN, (coloreerde, heeft gecoloreerd),
verven, kleuren; (fig.) vergoelijken, verbloeraen
bewirapelen.
COLORIET, o. kleurschakeering, het aanbrengen
der kleuren op eene schilderij.
COLORIST, m. (-en), kleurmenger, schilder die
de kleuren juist west to kiezen.
COLOSSUS, m. een zeer groot standbeeld, reuzengestate, reuzenbeeld, inz, het 140 voet hooge,
aan den zonnegod gewijde metalen beeld der oudheid aan den ingang van de haven van Rhodus.
Zie BOLOS.
COLPORTAGE, v. het colporteeren.
COLPORTEEREN, (colporteerde, heeft gecolporteerd), met een werk colporteeren, er mss rondgaan
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om er inteekenaren op to krijgen; — (met) een
dagblad, geschrift colporteeren, het langs de straat
ten verkoop aanbieden; — leugens colporteeren,
verspreiden.
COLPORTEUR, m. (-s), iem. die colporteert, er
an beroep van maakt.
COLUMBARIUM, o. (...ia), (oudheid) grafkelder
.met een aantal rijen van nissen boven elkander
OM, urnen of lijkbussen in te plaatsen.
1. COMA, o. slaapziekte.
2. COMA, o. coma eener komeet, de nevelmassa
die de kern aan alle zijden omgeeft.
COMBATTANT, m. (-en), strijder; militair
bestemd om aan den strijd deel te nemen, in tegenst.
met de non-combattants.
COMBINATIE, v. (-s, ...tien), verbinding, vereeniging (van gedachten), ook van personen tot
een bepaald doel : eene combinatie van geldmannen.
COMBINEEREN, (combineerde, heeft gecombineerd), vereenigen, samenvoegen : twee vakken (van
onderwijs), twee betrekkingen combineeren; verschillende waarnemingen, indrukken of denkbeelden met elkaar in verband, in samenhang of
in overeenstemming brengen.
COMBUSTIE, v. (—ten), verbranding; brandschade; (fig.) gisting, opschudding.
COMEDIE, v. (-s, ...dien), blijspel; zie KOMEDIE.
COMESTIBELEN, COMESTIBLES, o. my. eetwaren, mondbehoeften; —WINKEL, in. (-s).
COMFORT, o. gemak, gezellige en gemakkelijke
inrichting : een hotel voorzien van het meest modern
comfort.
COMFORTABEL, bn. bw. rijk aan comfort,
gezellig en gemakkelijk ingericht : een comfortabel
huia.
COMISCH, bn. (in de dichtkunst) boertig, lachwekkend : het comische element in Bredero's blijspelen. Zie KOMISCH, KOMIEK.
COMITAAT, o. (...taten), (in Hongarije) arrondissement, district; arrondissementsvergadering.
COMIT g, o. (-'s), vereenigmg van personen, met
eenig onderzoek of met de behartiging van zekere
belangen belast : het comite voor de algemeene feestviering; sub-comite; het camite van algemeen welzijn;
commissie (uit den boezem van eene vergadering
of een bestuur).
COMITEIT, o. (-en), (Zuidn.) comitê.
COMMANDANT, m. (-en), bevelhebber (van een
legerafdeeling, van een garnizoen, een fort); gezagvoerder (van een schip).
COMMANDEEREN, (commandeerde, heeft gecommandeerd), bevel voeren over; bevelen, gebieden.
COMMANDEMENT, o. (-en), (veroud.) bevel,
bevoegdheid om te gebieden.
COMMANDEUR, m. (-s, -en), (veroud.) bevelhebber; — naam van een der hoogste rangen bij
ridderorden. COMMA.NDEURSKRUIS, o.
COMMANDITAIR, bn. carnmanditair vennoot,
deelgenoot in eene handelsvereeniging alleen door
inbreng van een zeker kapitaal, zonder gerechtigd
te zijn handelend op te treden.
COMMANDITE, v. commanditaire of stille vennootschap.
COMMANDO, o. (-'s), bevel : het commando
voeren; op commando van.
COMMANDOBRUG, v. (-gen), (zeew.) dwars over
het bovendek van een schip loopende brugvormige
verhooging, standplaats van den commandant.
COMMANDOSTAF, m. maarschalksstaf.
COMMEERE, v. (-s), (Zuidn.) peettante; (gemeenz.) eene babbelaarster, babbelkous.
COMME IL FAUT (Fr.), bw. uitdr. : zooals het
behoort, netjes, in orde.
COMMEMORATIE, v. (...tien), herinnering, gedachtenisviering (inz. in de mis in de R.-K. kerk).
COMMENDE, v. (-n), geestelijke bediening,
tijdelijk aan iem. opgedragen, die er ook de inkomsten van trekt.
COMMENSAAL, m. (...salen), kostganger; ook
aanduiding voor : parasitisch ongedierte.
COMMENTAAR, m. (...taren), verkiaring, uitegging, opheldering, toelichting : commentaar overbodig, op zich zelf is 't al duidelijk genoeg.

224

COMMUNIE.

COMMENTATOR, m. (-s), verklaarder, uitlegger.
COMMENTARIEEREN, (commentarieerde, heeft
gecommentarieerd), van verklarende aanteekeningen, van toelichtingen voorzien.
COMMENTEEREN, (commenteerde, heeft gecommenteerd), (een werk, een schrijver) annoteerend.
verklaren, van uitleggingen voorzien.
COMMERCE, o. (Zuidn.) handel.
COMMERCIEEL, bn. den handel betreffende.
COMMIES, m. (commiezen), ambtenaar aan een
ministerie, bij de Provinciale griffie, het bureau der
Staten-Generaal, op eene secretarie of op een
postkantoor.
COMMIE S-VERIFICATEUR, m. (commiezenverificateurs), ambtenaar voor den actieven dienst
der directe belastingen, in- en uitgaande rechten
en accijnsen.
COMMISSARIAAT, o. (...riaten), ambt en kantoor van een commissaris, inz. van lien van politie.
COMMISSAR'S, m. (-sen), gelastigde, volmachthebber (van eene regeering); — commissaris der
Koningin, de vertegenwoordiger der Koningin in
de provincien, voorzitter van de Provincials en
Gedeputeerde Staten; — commissaris van politie,
in vele steden de ambtenaar die chef der politie
is; — rechter-commissaris, zie aldaar; — deelhebber,
belast met het toezicht op eene industrieele of
financieele onderneming.
COMMISSIE, v. (-s, ...sien), last, opdracht; (inz.
in den handel) het doen van zaken op order en
voor rekening van een ander, vgl. commissionnair;
iets in commissie koapen, verkoopen; Beene commissies
op zich durven nemen; — eenige personen aan wie
van overheidswege, door eene vergadering, door
een bestuur eene bepaalde opdracht wordt gegeven ;
— eenige personen die zich voor een zeker doel
vereenigen.
COMMISSIEHANDEL, m. handel, hoofdzakelijk
bestaande in het bezorgen van zaken voor rekening
van een ander, tegen percenten.
COMMISSIONNAIR, m. (-s), iemand die op eigen
naarcx voor een ander (committent) dad en van koop handel verrioht.
COMMISSORIAAL, bn. bw. iets commissoriaai
maker, het onderzoek van iets aan eene commissie
opdragen; een commissoriaal onderzoek.
COMMIS-VOYAGEUR, m. (commis-voyageurs),
handelsreiziger.
.
COMMITTEEREN, (committeerde, heeft gecommitteerd), last geven, opdragen, volmacht geven;
lasthebber; — (gesch.) gecom—engcomitrd,
mitteerde raden, in Holland en Zeeland de naam
van het door de Staten uit hun midden gekozen
dagelijksch bestuur.
COMMITTENT, m. (-en), (handel) lastgever,
principaal, vgl. commissionnair. COMMITTENTE,
v. (-n).
COMMODE, v. (-s), latafel.
COMMOTIE, v. (-s), (Zuidn.) wat eene commotie
maakte hij, onaslag, drukte, beweging.
COMMUNARD, m. (-s), aanhanger der Parijsche
commune van 187L
COMMUNE, v. (-s), de revolutionnaire gemeenteraad van Parijs, die tengevolge van den opstand
van 10 Aug. 1792 het bestuur van Parijs in handen
kreeg.
COMMUNIANT, m. (-en), COMMUNIANTE, v.
(-n), ook COMMUNICANT, (R.-K.), die zijne
eerste communie doet.
COMMUNICANT, m. (-en), iem. die deelneemt,
aan het Heilig Avondmaal; (R.-K.) lid der kerk.
COMMUNICATIE, v. (-s, ...ten), mededeeling,
kennisgeving van verloving, huwelijk, geboorte of
andere familiegebeurtenissen; — gemeenschap :
eene stoomboot voorziet in (onderhoudt) de communicatie tusschen die beide plaatsen.
COMMUNICEEREN, (communiceerde, heeft gecommuniceerd), mededeelen; — (nat.) communi ceerende buizen, buizen die met elkander in ver binding staan; — (R. K.) ter communie gaan.
COMMUNIE, v. (R.-K.) het oogenblik der Heilige
Mis, waarop de priester de H. Hostie nuttigt; de
H. Hostie zelf; (R.-K.) de eerste communie doen,
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zijne communie doen, voor de eerste maal ter cornmunie gaan.
COMMUNIQUE, o. (-s), mededeeling, bericht.
COMMUNISME, o. stelsel van de geraeenschap
der goederen en de afschaffing van het eigendomsrecht.
COMMUNIST, m. (-en), aanhanger , voorstander
van het communism.
COMMUNITEIT, v. (-en), (R. K.) de gezamenlijke
kloosterlingen in een convent.
COMMUTATOR, m. (-s, -en), stroomkeerder,
toestel om de riohting van den electr. stroom om
te keeren.
COMPACT, bn. bw. (-er, -st), vast-, dicht ineengedrongen : eene compacte massa.
COMPAGNIE, v. (...nieen), handelsvereeniging,
maatschappij : de Oostindische, de W estindische
compagnie; Jan Compagnie ; — vennootschap : in
compagnie handelen met; — (mil.) onderafdee]ing,
aan het hoofd waarvan een kapitein staat een
bataljon bestaat uit vier compagnieen.
COMPAGNON, m. (-s), handelsgenoot, vennoot,
lid eener handelsfirma.
COMPARANT, in. (-en), COMPARANTE. v. (-n),
verschijnende part ij, die (voor een notaris, een
rechter enz.) verschijnt om eene akte op te maken,
zich te verantwoorden, enz.
COMPARATIEF, COMPARATIVUS, m. (...tiey en), (spraakk.) de vergelijkende of vergrootende
trap.
COMPAREEREN, (compareerde, heeft en is
gecompareerd), voor een notaris, een rechter verschijnen.
COMPARTIMENT, o. (-en), eene voor reizigers
bestemde afdeeling van een spoorwagen.
COMPASSIE, v. medelijden.
COMPATIBILITEIT, v. vatbaarheid (van twee
dingen) tot samenvoeging; vereenigbaarheid.
COMPENDIUM, o. (-s, ...dia), kort begrip, schets,
handboek eener wetenschap; beknopt uittreksel
vergoeding;
COMPENSATIE, v. es,
vereffening der wederzijdsche schulden.
COMPENSATIEUURWERK, o. (-en), uurwerk
met een compensatieslinger.
COMPENSEEREN, (compenseerde, heeft gecompenseerd), vereffenen; tegen elkander opwegen :
de ontvangsten compenseeren de uitgaven.
COMPERE, m. peat; (fig.) vroolijke snaak; madestander, helper (van een goochelaar, magnetiseur
enz.); (bij eene revue) die de hoofdrol heeft.
COMPETEEREN, (het compareerde, heeft gecompeteerd), wettig toekomen.
COMPETENT, bn. (-er, -st), de campetente portie,
wettig erfdeel; bevoegd, gerechtigd.
COMPETENTIE, v. (...tien, -a), bevoegdheid
van een rechter; bevoegdheid tot oordeelen.
COMPILATIE, v. (-s, ...tien), bijeenlezen, bijeenbrengen van gedeelten van verschillende werken.
tot 66n geheel; zulk een werk.
COMPILATOR, m. (-a), samensteller caner compilatie.
COMPILEEREN, (compileerde, heeft gecompileerd), (een werk) bijeenbrengen door nit verschillende werken brokstukken bijeen te voegen.
COMPLEET, bn. en bw. (comp ter, -st), volledig,
voltallig, ongeschonden : een compleet ameublement;
een complete V ondel; geheel en al : ik was het compleet vergeten, heelen3,aal vergeten; — bijna, nagenoeg : hij heeft mij compleet arm gemaakt.
COMPLEMENT, o. (-en), dat gedeelte wat ontbreekt oro, iets volledig te maken; (van een hock)
het aantal graders dat aan dien hock ontbreekt
om er een rechten hoek van te maken.
COMPLEMENTAIR, bn. complernentaire kleuren,
die bij hare vereeniging de Witte kleur geven, zooals
rood en groen of geel en violet.
COMPLETEEREN, (completeerde, heeft gecompleteerd), (een werk, eene sow) aanvullen, voltailig
maken, het ontbrekende bijvoegen.
COMPLETORIUM, o. (R.-K.) laatste biduur van
den dag; kerkelijk avondgebed na de vesper.
1. COMPLEX, bn. samengesteld, ontwikkeld.
2. COMPLEX, o. (-en), samengesteld geheel.
Van Dale, Handwoordenboek.

CONCERT.
COMPLICATIE, v. (-s, . ...tien), verwikkelde
toestand : complicaties bij eene ziekte, bijkomende,
verwikkelingen.
COMPLICE, m. (-a, -n), medeplichtige, madeschuldige.
COMPLICEEREN, (compliceerde, heeft gecompliceerd), verwikkelen, ingewikkeld maken : een
gecompliceerd geval, ook eene gecompliceerde ziekte.
COMPLIMENT, o. (-en), betuiging van beleefdheld, vriendschap of eerbied; groat tusschen per:.
sonen onderling; — hij maakt geene complimenten, hij treedt beslist op: — zonder reel complimenten, zonder aarzelen, op brutale wijze, zonder
aan lets te storen; — reel complimenten hebben, veal
noten op zijn zang hebben, veeleischend zijn.
COMPLIMENTEEREN, (complimenteerde, heeft
gecomplimenteerd), (iem.) vormelijk, huldigend be,
groeten; eenige welwillende woorden van lof tot
hem richten; hem gelukwenschen.
COMPLIMENTEUS, bn. bw. vol complimenten;
vormelijk, hoffelijk.
COMPONEEREN, (componeerde, heeft gecomponeerd), samenstellen, schrijven, scheppen; (inz.
een muziekstuk) toonzetten.
COMPONENT, m. (-en), samenstellende deelen
van een geheel.
COMPONIST, m. (-en), schepper van muziekstuk.
ken, toonzetter, toondichter. COMPONISTE, v. (,n)
COMPOSITIE, v. (-s, samenstelling;
ordening eener schilderij of van een bouwwerks
toonzetting, muziekstuk; minnelijk verdrag; —
verschillende metaalmengsels, als tombak of rood
messing, hardlood, zilverkleurige alliages voor vorken en lapels enz.
COMPOST, o. (landb.), meststof van faecalien
en allerlei ander° dierlijke en plantaardige stoffen
met asch, aarde enz. verm,engd.
COMPOTE, v. (-a), met sulker in water, wijn gekookte vruchten als tusschengerecht dienende.
1. COMPRES, bn. bw. (-ser, -t), dicht ineen :
compresse druk.
2. COMPRES, o. (-sen), zie KOMPRES.
COMPRESSIE, v. samendrukking, parsing, verdichting (b. V. der lucht).
COMPROMIS, o. (-sen), minnelijke scbikking;
(recht.) akte van benoeming van scheidsrechters;
treffen.
—encomprisag,
COMPROMITTEEREN, (compromitteerde, heeft
gecompromitteerd), (iem..) in opspraak brengen,
verdacht waken, in zijne ear aantasten; ook zijn
naam coMpromitteeren.
COMPTABEL, bn. rekenplichtig; — eene comp?
tabele betrekking, (b. v. van een ontvanger).
COMPTABILITEIT, v. rekenplichtigheid, verant,
woordelijkheid voor de juistheid van geldelijke
verrekeningen; naam eener afdeeling bij de ministeries enz. waar de administratie der geldmiddelen
wordt gevoerd.
COMPTANT, CONTANT, bn. gereed, baar
camptant geld.
CON, voorz. met; con amore, met liefde of lust, met
t oewij ding.
CONCAAF, bn. hol, holrond, in tegenstelling met
convex : concave lijn, (wisk.); concave lens, concave.
spiegels (nat.).
CONCEDO, ik stem toe, het zij zoo.
vereeniging,
CONCENTRATIE, v. es,
mentrekking in een punt.
CONCENTREEREN, (concentreerde, heeft geconcentreerd), sam,endringen; vereenigen, samentrekken
tot een punt (de troepen, lichtstralen), ook de macht
in harden van gen persoon concentreeren.
CONCENTRISCH, bn. (van cirkels) een gemeenschappelijk m,iddelpunt hebbende : concentrische
cirkels; — een concentrische leergang, waarbij eene
leerstof eenige keeren, en telkens uitgebreider
behandeld wordt.
CONCEPT, o. (-en), ontwerp, voortoopi ga, furmuleering • van eene regaling, een„besluit, eene
f
wet enz.
CONCEPTIE, v. (-s), bevatting, begrip,.pciActite;
korte samenvatting (van een geschrift); beyrucUM.g.
CONCERT, o. (-en), muziekuitvoering (vocaal of
15
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instrumentaal); muziekstuk door een solist voorgedragen, gewoonlijk met orkestbegeleiding.
CONCERTEEREN, (concerteerde, heeft geconcerteerd), op een concert medespelen of een concert
geven.
CONCESSIE, v. (-s, ...Bien), vergunning van
overheidswege (met uitsluiting van anderen) tot
den aanleg van werken of diensten van openbaar
nut enz. concessie aanvragen voor het leggen van
een locaalspoorweg; eene concessie-aanvraag.
CONCESSIONARIS, m. (-sen), iem. die concessie
voor eenig werk of dienst van openbaar nut heeft
aangevraagd of verkregen, concessiehouder.
CONCESSIONNEEREN, (concessionneerde, heeft
geconcessionneerd), concessie verleeneja.
CONCHA, v. (-'s), schelp; schelpvormig vaatwerk
waarmee het water nit de doopvont genomen en
over het hoofd van den doopeling wordt uitgestort.
CONCHIFERA, v. my. schelpdieren.
CONCHOIDE, v. (-s), (meetk.) kromme schelpvormige lijn.
CONCIERGE, m. (-s), bewaarder; opzichter van
von openbaar gebouw; huisbewaarder.
CON CIERGERIE, v. (...rieen), (eig.) cipierswoning:
naam eener gevangenis bij het Paleis van Justitie
to Parijs.
CONCILIANT, bn. een conciliante geest, howling,
tot verzoening, toenadering bereid.
CONCILIE, o. (-s, ...lien), CONCILIUM, o. (...ia),
K.) kerkvergadering.
CONCIPIEEREN, (concipieerde, heeft geconcipieerd), ontwerpen, opvatten, planmatig schetsen.
CONCLAVE, o. (-5), kleine vertrekken waarin
de kardinalen zich afzonderen om een pans to
verkiezen; vergadering der kardinalen tot dat doel;
de verkiezing zelf ; — gedeelte van een staat dat
geheel binnen een anderen staat ligt.
CONCLUDEEREN, (concludeerde, heeft geconcludeerd), besluiten, gevolgtrekkingen waken; (recht.)
tot eene slotsom komen.
CONCLUSIE, v. (-s, ...sien), besluit, gevolgtrekking; slotsom; (rechtst.) gedingstuk van parWen (eisch, antwoord, repliek, dupliek); ook :
advies van den ambtenaar van het O. M.
CONCLUSIEF, bn. gevolgaanduidend, gevolgtrekkend; (taalk.) conclusieve voegwoorden.
CONCORDAAT, o. (...daten), verdrag, overeenkomst, tractaat (inz. Tan eene regeering met den
Paus over de aangelegenheden der R.-K. kerk
in dat land).
CONCORDANTIE, v. (...tien, -s), overeenstem ming; een bijbelregister, een book waarin al de
woorden en spreuken des Bijbels alphabetisch
voorkomen.
CONCORDEEREN, (concordeerde, heeft geconcordeer d), overeenstemmen.
CONCORDIA, v. eendracht, overeenstemming.
CONCOURS, o. (-en), wedstrijd, het dingen
naar een uitgeschreven prijs een contours van
tooneelvereenigingen.
CONCREET, bn. werkelijk bestaand : een concreei
Oval; een concreet getal, benoemd getal.
CONCURREEREN, (concurreerde, heeft geconcurreerd), wedijveren, mededingen.
CONCURRENT, m. (-en), schuldeischer in een
faillissement die niet bevoorrecht is; — mededinger,
inz. in den handel enz. CONCURRENTE, v. (-n).
CONCURRENTIE, v. wedijver, medediuging.
CONDEMNATIE, v. (-s, –Alen), veroordeeling.
CONDENSATIE, v. (nat.) verdichting van gas
of damp tot vloeistof door druk of afkoeling of
door beide; b. v. van stoom tot water.
CONDENSATOR, m. (-s), CONDENSOR, m. (-s),
toestel bij eene stoommachine waarin de afgewerkte
stoom tot water verdicht wordt; toestel aan
eene electriseermachine, am daarop de electriciteit
to verzamelen.
CONDENSEEREN, (condenseerde, is gecondenseerd), verdichten, (van gasvormige lichamen tot
vloeistoffen); stollen : gecondenseerde melk.
CONDITIE, v. (-s, Alen), voorwaarde, boding :
zijne condition stellen, — toestand : in goede conditie
dienstbetrekking, dienst.
zijn

CONFORMATIE.
CONDITIO, v. conditio sine qua non, onvermij delijke, allernoodzakelijkste voorwaarde.
CONDITIONALIS, m. (taalk.) de voorwaardelijke
wijs.
CONDITIONEEL, bn. bw. voorwaardelijk, op
zekere voorwaarden.
CONDITIONNEEREN, (conditionneerde, heeft
geconditionneerd), voorwaarden stellen, bedingen; — in een goeden toestand brengen of
houden.
CONDOLEANTIE, v. (-tien, -5), rouwbeklag.
CONDOLEEREN, (condoleerde, heeft gecondoleerd), (iem.) rouwbeklag betuigen.
CONDOR, m. (-s), de grootste roofvogel dien men
kept (sarcoramphus gryphus), eene soort van gier
met eene vlucht van 3 meters.
CONDUCTEUR, m. (-s, -en), persoon die op
treinen, trams enz. voor het opnemen en uitlaten der
reizigers zorgt, door het sein tot stilhouden en
weder voortgaan to geven, het reisgeld ontvangt
of de bewijzen van betaling daarvan controleert.
CONDUCTOR, m. (-s), (nat.) electriciteitsgeleider
aan electriseermachines.
CONDUITE, v. gedrag; —BOEKJE, o. (-s),
—LIJST, v. (-en), —STAAT, m. (...staten), waarin
aanteekeningen betreffende gedrag en geschiktheid
worden opgeteekend, beoordeelingslijst.
CONFECTIE, v. (- g ), in voorraad gemaakte
kleeding, tegenover kleeding op maat, meest in
samenstellingen : dames-, heerenconfectie.
CONFEDERATIE, v. (-s _Alen), verbond, inz.
van kleine staten.
CONFEDEREEREN, (confedereerde, heeft geconfedereerd), verbinden.
CONFEREEREN, (confereerde, heeft geconfereerd), gemeenschappelijk overleggen, beraadslagen : met iem. over iets confereeren.
CONFERENCIER, m. (-s), hij die eene conferentie
(causerie, voordracht, toespraak) houdt.
CONFERENTIE, v. (-5, onderhoud, bespreking; – bijeenkomst, vergadering, om to beraadslagen; eene conferentie houden.
CONFESSIE, v. (-5, ...sien), belijdenis, bekentenis
van schuld aan eene strafbare of laakbare handeling;
— geloofsbelijdenis: de Augsburgsche confessie.
CONFESSIONEEL, bn. de geloofsbelijdenis betreffende; — confessioneele school, waar godsdienstonderwijs onder de leervakken is opgenomen.
CONFESSO, in confesso, (recht.) erkend, toegegeven.
CONFETTI, my. kleine rondo papiersnippers in
allerlei kleuren, waarmee men elkander bij eon
carnaval of ander feest bestrooit.
CONFIDENTIE, v. (-s, Alen), vertrouwelijkheid,
het vertronwen; de vertrouwelijke mededeeling.
CONFIDENTIEEL, bn.. bw. vertrouwelijk.
CONFIRMANDUS, m. (...di), nieuw aangenomen
lid eener Protestantsche gem,eente.
Alen), bevestiging,
CONFIRMATIE, v. (-s,
opneming (als lidmaat in de Protestantsche kerk).
CONFIRMEEREN, (confirmeerde, heeft geconfirmeerd), bevestigen, opnemen (als lidmaat der
Protestantsche kerk); (R.-K.) vormen, inzegenen.
CONFISCATIE, v. (-5, ...tien), gerechtelijke
inbeslagneraing, yerbeurdverklaring.
CONFISERIE, v. banketbakkerswinkel.
CONFISEUR, m. (-s), confiturier; banketbakker.
CONFISQUEEREN, (confisqueerde, heeft geconfisqueerd), gerechtelijk in beslag nemen, verbeurdverklaren; aanhalen (sluikgoederen).
CONFITEOR, o. (eig.) ik beken, ik belijd; (R.-K.)
eene zondenbelijdenis die met dit woord begint.
CONFITUREN, v. mv. ingemaakte vruchten.
CONFLICT, o. (-en), verschil van meaning,
botsing, strijd : in conflict komen met.
CONFLUENTIE, v. (...lien), samenvioeling van
twee rivieren.
CONFORM, bn. bw. overeenstemmend, overeenkomstig met : zijn optreden was conform de opdracht.
CONFORMATIE, v. de behoorlijke inrichting, de
schikking der deelen van een lichaam; overeenkomst, toestemming.

CONFORMISTEN.
CONFORMISTEN, m. my . aanhangers der heerschende bisschoppelijke kerk in Engeland.
CONFORMITEIT, v. gelijkvormigheid, overeenstemming.
CONFRATER,
(-s), ambtgenoot, vakgenoot.
CONFRONTATIE, v. (-s, ...tien), het confronteeren.
CONFRONTEEREN, (confronteerde, heeft geconfronteerd), vergelijken; (getuigen onderling of met
den beschuldigde) tegenover elkander stellen, in
elkanders tégenwoordigheid brengen en hunne getuigenissen vergelijken.
CONFUSIE, v. (...sien, -8), verwarring; beschaamdheid, verlegenheid.
CONFUTATIE, v. (...tien), wederlegging.
CONFUUS, bn. bw. (confuser, -t), verward, verlegen, beschaamd, beteuterd.
CONGE, o. afscheid; ontslag; — iem. zijn coma
geven, ontslaan (uit den dienst enz.).
CONGELATIE, of CONGLACIATIE, v, bevriezing, het verstijven door de koude.
ophooping van
CONGESTIE, v. (-s,
bloed in een orgaan (inz. in het hoofd).
o.
(conglomeraten),
samenCONGLOMERAAT,
klontering; (ook fig.) opeenhooping, toevallige samenvoeging.
CONGLUTINEEREN, (conglutineerde, heeft geconglutineerd), samenlijmen, doen samenkleven.
CONGREGANIST, m. en v. (-en), (R.-K.) medelid
eener geestelijke broederschap.
CONGREGATIE, v. (-s, ...tien), (R.-K.) vereeniging van personen die zekere. geloften hebben
afgelegd en overeenkomstig bepaalde, door den
paus goedgekeurde regelen leven; — vereeniging
van geestelijken, door den pans benoemd, om
kerkelijke zaken te regelen.
CONGRES, o. (-sen), samenkomst (van vorstelijke
personen of hunne gezanten, ministers, diplomaten);
vergadering (ter behandeling van wetenschappelijke en andere onderwerpen).
CONGRESSIST, m. en v. (-en), deelnemer aan
een congres.
CONGRUEEREN, (congrueerde, heeft gecongrueerd), overeenstemmen, samenpassen; gelijk en
gelijkvormig zijn, bedekken.
CONGRUENT, bn. (van figuren) . gelijk en gelijkvormig.
CONGRUENTIE, v. overeenstemming, gelijk- en
gelijkvormigheid (van meetk. figuren).
CONIFEREN, v. my. kegeldragende gewassen,
naaldboomen.
CONISCH, bn. bw. kegelvormig.
CONJECTUUR, v. (...turen), een vermoedelijk
oordeel, gegrond op bewijzen die slechts een zekeren
graad van waarschijnlijkheid hebben; vermoeden,
gissing.
(taalk.) vervoeging
CONJUGATIE, v. (-s,
(der werkwoorden).
CONJUGEEREN, (conjugeerde, heeft geconjugeerd), (een werkwoord) vervoegen.
vereeniging, verCONJUNCTIE, v. (-s,
binding; (taalk.) voegwoord.
CONJUNCTIEF, CONJUNCTIVUS, m. (conjunotieven) (taalk.) de- wijze der werkwoorden in afhankelijke zinnen; vgl. aanvoegende wijs, en subjunctivus,
CONJUNCTUREN, v. mv. saraentreffende invloedrijke omstandigheden; (ook) tijdsomstandigheden.
samenzwering,
CONJURATIE, v. (-s,
komplot.
(-n), (oudt.) opper-rijksmaarCONNETABLE,
schalk en veidheer der Kroon (in Frankrijk).
CONNEXIE, v. (-s, ...xien), verbinding, betrekking, inz. handelsbetrekking : in connexie staan.
CONNOSSEMENT, o. Zie COGNOSSEMENT.
CONOPEUM, o. (R.-K.) kleed, gordijn, inz. dat
den tabernakel van het altaar bedekt.
CONRECTOR, m. (-en, -s), mede-rector, onderdirecteur van een gymnasium.
CONSACREEREN, (consacreerde, heeft geconsacreerd), wijden, heiligen.
geweten, zedelijk
CONSCIENTIE, v. (-s,
bewustzijn.
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CONSISTORIE.

CONSCIENTIEUS, bn. bw. (...tieuzer, -t), nauwgezet van geweten, stipt eerlijk.
CONSCRIPTIE, v. oproeping tot den krijgsdienst
van alle dienstpliohtigen; inschrijving en loting
voor den militairen dienst.
CONSECRATIE, v. heiliging, wijding, inzegening,
inz. de zegening van het brood en den wijn bij het
H. Avondmaal in de Evangel. kerk; zegening die
de verandering van het brood en den wijn in het
lichaam en bloed van Christus ten gevolge heat,
bij het misoffer der R.-K. kerk.
CONSECREEREN, (consecreerde, heeft geconsecreerd), wijden, inzegenen, heiligen.
CONSECUTIEF, bn. bw. achtereenvolgens; conseeutieve ziekten, die uit andere ziekten voortspruiten;
(taalk.) gevolgaanduidend, conclusief.
CONSENT, o. (-en), toestemming; vergunning;
verlofbriefje; bewijs van vergunning; geleibilj et
voor belaste goederen.
CONSEQUENT, bn. bw. (-er, -st), noodzakelijk
uit iets voortvloeiende; daarmee in overeenstemming ; ook een consequent persoon, die naar vaste
beginselen handelt; ook consequent handelen.
CONSEQUENTIE, v. (-5, ...tien), het consequent
zijn; het getrouw blijven aan beginselen; — de
consequentie daarvan is, het gevolg, de gevolgtrekking.
CONSERVATIE, v. bewaring, bohoud : conservatie van levensmiddelen.
1. CONSERVATIEF, m. (conservatieven), behoudsman, voorstander van het stelsel van behoud.
2. CONSERVATIEF, bn. bw. behoudend, vasthoudend aan de bestaande burgerlijke toestanden en
staatsvormen; afkeerig van ingrijpende hervormingen : de conservatieve partij.
CONSERVATISME, o. de verkleefdheid aan de
bestaande staatsvormen of aan het bestaande in
't algemeen.
CONSERVATOIR, bn. (rechtst.) conservatoir beslag, gelegd door een schuldeischer op goederen
van den schuldenaar, ten einde benadeeling te
voorkomen.
CONSERVATOIRE, o. (-s), inrichting ter opleiding
van zangers en toonkunstenaars; muziekacadercie,
hoogere rauziekschool, ook conservatorium genoemd.
CONSERVATOR, in. (-s, bewaarder (persoon,
belast met het toezicht enz. op naturalienkabinetten, verzamelingen van handschriften enz.).
CONSERVATORIUM, o. ( s), zie CONSERVATOIRE.
CONSERVEEREN, (consecreerde, heeft geconserveerd), bewaren, behouden; in acht nemen, zorg
dragen voor : ruin lichaam, rich ze/f conserve,eren; voor bederf bewaren, verduurzamen : geconserveerde
groenten.
CONSERVEN, my. verduurzaamde levensmiddelen; —FABRIEK, v. (-en).
CONSIDERABEL, bn. bw. (-er, -st), aanmerkelijk,
aanzienlijk, gewichtig, belangrijk.
CONSIDERANS, v. beweegreden, overweging
(van eene wet, een besluit enz.); opgaaf der overwegingen waarop een vonnis berust.
CONSIDERATIE, v. (-s, ...tien), overweging; —
toegeeflijkheid, inschikkelijkheid, ook achting :
consideratie met iem. gebruiken.
CONSIDEREEREN, (considereerde, heeft geconsidereerd), in overweging, in aanm,erking nemen;
behartigen; hoogachten.
CONSIGNE, o. (-s), wachtwoord (eig. en fig.);
verbod aan de soldaten, om de kazerne to verlatea.
CONSIGNEEREN, (consigneerde, heeft geconsigneerd), soldaten in de kazerne consigneeren, hun
verbieden de kazerne te verlaten, om ze in geval
van nood, terstond bij de hand te hebben.
CONSISTENTIE, v. samenhang, dikte; lijvigheid
(van vloeistoffen); stevigheid, duurzaamheid.
CONSISTORIAAL, bn. eene consistorie betreffende.
CONSISTORIE, o. (-s, ...rien.), kerkeraad, geestelijke raad, een geestelijk toeziend lichaam over
kerkelijke aangelegenheden; — (R.-K.) vergadering
van kardinalen onder voorzitterschap van den paus;
-- v. (gew.) (Herv. kerk) de consistoriekanier.

CONSOLATIEPRIJS.
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CONSOLATIEPRIJS, m. (...prijzen), prijs bij wedstrijden aan dengene gegeven, die geen prijs heeft
gekregen, doch ten voile eene onderscheiding waardig is, troostprijs.
CONSOLE, v. (-s), (bouwk.) draag- of kraagsteen,
vooruitspringend deel dat dient om iets te ondersteunen.
1. CONSONANT, bn. eenstemmig, eensluidend.
2. CONSONANT, v. (-en), (taalk.) medeklinker;
zie aldaar; (muz.) twee tonen die goed samenklinken.
CONSORTEN, m. en yr. my. (minachtend)
medestanders, medeplichtigen.
CONSORTIUM, o. (-s), vereeniging van kapitalisten om voor gezamenlijke rekening eene financieele of handelsoperatie uit te voeren.
CON SPIRATIE, v. (-s, ...MD), samenzwering,
komplot.
CONSPIREEREN, (conspireerde, heeft geconspireerd), samenzweren.
CONSTABLE, CONSTABEL, m. (-s), titel van
een Engelsch politiebeam,bte. Zie KONSTABEL.
CONSTANT, bn. bw. (-er, -st), onveranderlijk, bestendig, vol/iardend, vasthoudend, gelijk.
CONSTATEEREN, (constateerde, heeft geconstateerd), als onloochenbaar vaststellen.
CONSTELLATIE, v. (-5, ...tien), onderlinge stand,
schijnbare nabijheid (van twee hemellichamen);
sterrenbeeld; stand van zaken : de politieke constellatie in Turkije.
CONSTERNATIE, v. (—Men, -s), ontsteltenis ,
verslagenheid.
CONSTIPATIE, v. verstopping, hardlijvigheid.
CONSTITUANTE, v. rationale vergadering in
Frankrijk, die eene constitutie samenstelde (1789'91).
CONSTITUEEREN, (constitueerde, heeft geconstitueerd), vaststellen, verordenen; — rich constitueeren, zich vormen, zich voor wettig en voltallig
yerklaren (van eene vergadering, commissie,
bestuur).
CONSTITUTIE, v. (-5, ...Men), vaststelling, verordening; — staatsregeling, grondwet; — constitutie eater co»,missie, henoeming van een voorzitter in die commissie; gestel, gezondheidstoestand : eene slechte constitutie hebben.
CONSTITUTIONEEL, bn. bw. grondwettig, in
overeenstemming met de constitutie : eene constitutioneele dead.
CONSTRUCTEUR, m. (-s), bouwmeester, inz.
.
van schepen.
CONSTRUCTIE, v. (-s, ...Men), bouw, inrichting,
sehikking der deelen : de constructie van een schip;
bouworde; — woordschikking : de constructie van
een zin.
CONSTRUEEREN, (construeerde, heeft geconstrueerd), oprichten, samenstellen; opbouwen.
CONSUL, m. (-s), (Rom. gesch.) elk der beide
eerste overlieidspersonen in den Staat; — gevolmachtigde of vertegenwoordiger eener vreemde
regeering in eene stad, ter waarneming van de
(handels-)belangen der onderdanen van dien staat:
vice-consul, leerling-consul.
CONSULAAT, o. (...laten), ambt, waardigheid,
woning of bureau eens consuls; — de regeering van
de drie consuls in Frankrijk; — het consulaatwezen.
CONSULAIR, bn. den consul betreffende.
CONSULEEREN, (consuleerde, heeft geconsuleerd), om raad vragen, raadplegen, iemands gevoelen inwinnen.
CONSULENT, m. (-en), raadgever, inz. in gerechtelijko aangelegenheden : een rechtsgeleerde, advocaat; — (Here. kerk) de predikant die eene vacante
gemeente tot raadsman dient.
CONSUL-GENERAAL, in. (consuls-generaal), de
hoogste rang van consul.
CONSULT, o. (-en), samenkomst ter verkrijging
van mad en voorlichting; het verleenen van raad,
voorlichting, inz. door een geneeskundige of rechtsgeleerde.
CONSULTANT, m. (-en), raadpleger, raadgever.
CONSULTATIE, ' v. (-s, ...tien), consult, raadpleging ; — bureau van consultatie, raad van rechtsbijstand.

CONTRADANS.
CONSULTEEREN, (consulteerde, heeft geconsulteerd), (b. v. een geneesheer) den raad inwinnen
van, hulp zoeken bij, raadplegen; te rade gaan.
CONSUMEEREN, (consumeerde, heeft geconsumeerd), verteren, gebruiken, verbruiken.
CONSUMENT, m. (-en), verteerder, verbruiker.
CONSUMMEEREN, (consummeerde, heeft geconsummeerd), bijeenbrengen, volbrengen, voltooien.
CONSUMPTIE, v. (-s, _Alen), verbruik van
levensmiddelen enz.; eetwaren; de in een koffiehui' of logement gemaakte vertering.
CONTACT, o. aanraking, verstandhouding : in
contact staan, komen, zich, st,ellen; — de onderlinge
aanraking van twee electrische geleidingen, waardoor de stroom van de eene in de andere kan overgaan; contact krijgen; het contact is verbroken.
CONTANT, bn. bw. zie COMPTANT en KONTANT.
CONTEMPLATIE, v. (-5, ...Men), beschouwing,
bespiegeling.
CONTEMPLATIEF, bn. (...tiever, -st), beschouwend, bespiegelend : een contemplatief leven leiden.
CONTEMPORAIR, bn. gelijktijdig.
CONTENANCE, CONTENANTIE, v, houding;
gemoedskalmte, bedaardheid van geest.
CONTENT, bn. tevreden : Jantje content.
CONTENTEN, my. scheepslijsten van de binnengekomen schepen, bevattende de namen van den
schipper, de goederen en den ontvanger daarvan.
CONTERFEITSEL, o. (-s), afbeelding, portret;
zie KONTERFEITSEL.
CONTERFORT, o.. (-s), steunmuur, schoormuur,
steenen beer, stut; — (schoenm.) hielstuk, stevig
stuk leer aan de binnenzijde van het schoeisel bij
den hiel.
CONTEXTUUR, v. verband.
CONTINENT, o. vasteland.
CONTINENTAAL, bn. tot het wasteland behoorende; — continentaal stelsel, uitsluiting van Engeland van het vasteland (door Napoleon I in 1806).
CONTINENTIE, v. matiging, onthouding, kuischheid , inget ogenheid.
CONTINGENT, o. (-en), verplicht aandeel (in
krijgsvolk, belastingen enz.).
CONTINUEEREN, (continueerde, heeft gecontinueerd), voortgaan (met), vervolgen, voortzetten,
voortduren.
CONTINUTTEIT, v. ononderbroken samenhang
der deelen.
CONTINUO, bw. (muz.) aanhoudend, voortdurend.
CONTO, v. (-'s), rekening; ruimte van iemands
rekening in het grootboek; — a conto, op rekening.
CONTOUR (Fr.), m. (-en), omtrek eener figuur.
CONTRA, bw. tegen; (muziek) in samenstellingen
bpteekent het vaak : laagst.
CONTRABANDE, v. sluikhandel; sm,okkelwaar,
sluikgoederen; — oorlogscontrabande, voorwerpen
wier vervoer gedurende een oorlog verboden is.
CONTRABANDIER, m. (-s), sluikhandelaar,
smokkelaar.
CONTRABAS, v. (-sen), het grootste en' diepst
gaande der strijkinstrumenben; — m. (-sen), de
bespeler van zulk een instrument, ook contrabassist
genoemd.
CONTRABOEK, o. (-en), book voor de contrOle
der rekeningen; — nummerboek bij de trekking
der tits atsloterij .
CONTRACT, o. (-en), schriftelijke verbintenis,
oyereenkomst
CONTRACTANT, m. (-en), die een contract
sluit; — (Ind.) contract-koelie. CONTRACTANTE,
v. (-n).
CONTRACTEEREN, (contracteerde, heeft gecontracteerd), een contract sluiten.
CONTRACT-KOELIE, m. (-s), (Ind.) koelie die
zich bij contract verbonden heeft, ergens gedurende
een zeker aantal jaren en onder bepaalde voorwaarden to werken.
CONTRACTUEEL, bn, volgens contract : contractueele arbeid.
CONTRADANS, m. (-en), zekere dans, uitgevoerd
door twee of vier tegenover elkaar geplaatste
dansers.
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CONTRADICEEREN, (contradiceerde, heeft gecontradiceerd), tegenspreken, wederleggen.
CONTRADICTIE, v. (-s, ...tien), tegenspraak,
tegenstrijdigheid; — contradictio in terminis,
innerlijke tegenspraak, tegenstrijdigheid in de
bepaling, in de woorden.
CONTRADICTOIR, bn. tegenstrijdig; contradictoir vonnis, op tegenspraak gewezen, niet bij
verstek.
CONTRAHEEREN, (contraheerde, heeft gecontraheerd), samentrekken, vereenigen.
CONTRAHENT, m. (-en), contractant.
CONTRAIR, CONTRARIE, bn. tegengesteld,
tegenstrijdig.
CONTRAMAL, In. (-len), mel met tegenovergesteld proflel van eene te maken *A, b y . bij
stucad oorswerk.
CONTRAMARQUE, v. (-s), CONTRAMERK, o.
(-en), een bewijs van toegang dat men ontvangt,
indien men even den schouwburg enz. verlaat.
CONTRAMINE, v. hij is altijd in de contramine,
spreekt altijd tegen, wil altijd anders handelen.
CONTRAMINEEREN, (contramineerde, heeft gecontramineerd), tegenwerken; tegenlist gebruiken.
CONTRAPARTIJ, v. (-en), tegenpartij, inz. die
van de burgerij, den studenten na de lustrumfeesten
aangeboden.
CONTR ARAIL, v. (-s), rail met eenige tusschenruimte naast spoor- of tramrail aangebracht, voor
aansluiting van de bestrating bij overwegen of ter
voorknming Yam derailleeren in bochten.
CONTRA-REMONSTRANTEN, mv. (gesch.) tegenstanders der remonstranten, goraaristen.
CONTRARIE, bn. bw. tegengesteld; een Jantje
contrarie, iem. die altijd in de contramine is.
CONTRARIEEREN, (contrarieerde, heeft gecontrarieerd), (iem.) diens plannen dwarsboomen,
tegenwerken.
CONTRASIGNEEREN, (contrasigneerde, heeft
gecontrasigneerd), medeonderteekenen (b. v. een
koninklijk besluit door een verantwoordelijken
minister).
CONTRAST, o. (-en), tegenstelling een schreeuwend contrast, scherpe tegenstelling.
CONTRASTEEREN, (contrasteerde, heeft gecontrasteerd), tegen elkander afsteken, een opvallend
contrast vormen.
CONTREBANDE, v. zie CONTRABANDS.
CONTREBAS, v. (-sen), zie CONTRABAS, enz.
CONTRECOEUR, in a contrecoeur, bw. uitdr.,
met tegenzin, ongaarne.
CONTREI, v. (-en), CONTREIE, v. (-n), ( yolkstaal) streek, omstreken : in de contreie van A.
CONTRIBUANT, m,. (-en), die contributie betaalt,
CONTRIBUANTE, v. (-n).
CONTRIBUEEREN, (contribueerde, heeft gecontribueerd), als zijn deel opbrengen of bijdragen.
CONTRIBUTIE, v. (-s, –Alen), bijdrage die men
als lid van een genootschap of vereeniging betaalt.
CONTROLE, v. (-s), opzicht, toezicht; tegenrekening, dubbel register; — het controleeren.
CONTROLEEREN, (controleerde, heeft gecontroleerd), iemands beheer, beleid, gedrag, werkzaamheden nagaan; (ook) (iem.) op de vingers zien.
CONTROLEUR, m. (-s, -en), ambtenaar, beambte
die het beheer of de werkzaamheden van anderen
nagaat; — (inz.) ambtenaar van bepaalden rang
bij het B. B. in India; ccmtroleur bij de trams, treinen,
die toezicht houdt op de plaatsbewijzen.
CONTUBERNAAL, m. (...nalen), samenwoner,
mede-inwonende, kamergenoot, kostganger.
CONVALESCENT, ra. (-en), zieke die aan de
beterhand is.
CONVENABEL, bn. bw. (-er, -st), geschikt,
passend, voegzaam, betamend.
CONVENIEEREN, (convenieerde, heeft geconvenieerd), (uitsluitend in den 3den pers. enk.) passen,
gelegen komen : zulk eene uitgave convenieert mij
stet, is raij te hoog.
1. CONVENT, o. (-en), klooster; vergadering van
kloostermonniken.
2. CONVENT, o., CONVENTIE, v. (-s,
samenkomst, vergadering; -- de nationale conventie,

CORDON.
naam dien de nationale vergadering in de Fransche
revolutie na 10 Aug. 1792 aannam.
CONVENTIE, v. (-5, ...tien), overeenkomst, verdrag; zekere aangenom,en vormen in de kunst;
geijkte opvatting omtrent hetgeen in den maatschappelijken omgang gepast, voegzaam is. Zie
ook CONVENT.
CONVENTIONEEL, bn. bw. op gewoonte of overeenkomst berustende : conventioneele begrippen.
CONVERGEEREN, (convergeerde, heeft geconvergeerd), (nat.) in een punt samonkomen (van
lijnen, lichtstralen enz.).
CONVERSATIE, v. gesprek; het geheel der
gesprekken die bepaalde personen met elkaar
gewoonlijk voeren hum conversatie was laag bij
den grond.
CONVERSEEREN, (convergeerde, heeft geconverseerd), verkeeren (met iem.); een gesprek voeren;
omgang hebben met.
CONVERSIE, v. (-s, omstempeling der
munten; — verwisseling eener openbare schuld in
eene tegen lagere rente: de conversie der staatsschuld.
CONVERTEEREN, (converteercle, heeft geconverteerd), veranderen, verwisselen; zie CONVERSIE
CONVERTIET, m. (-en), bekeerling.
CONVEX, bn. bolrond, gewelfd, lensvormig.
CONVICTIE, v. overtuiging; — intieme convictie
innige overtuiging.
CONVOCATIE, v. (-s,
samenroeping,
bijeenroeping, (eener vergadering).
CONVOCEEREN, (convoceerde, heeft geconvoceerd), samen-, bijeenroepen (de laden); beleggen
(eene vergadering).
CONVOLVULUS, m. (plantk.) winde.
CONVULSIE, v. (-s, ...Bien), stuiptrekking,
stuip.
COCIPERATIE, v. (-s), samenwerking; vereeniging
van personen om voordeeliger in zijne behoeften
te voorzien en het bedrijf van den ondernemer
uit to schakelen.
COOPERATIEF, bn. bw. op coOperatie, samen.werking gegrond
COOPTATIE, v. (-s), het kiezen van nieuwe laden
door de reeds aanwezige laden eener vereeniging.
COORDINATEN, v. my. zekere technische benaming in de wisk. en sterr.; —STELSEL, o. (-s)
COORDINATIE, v. (-s), gelijkstelling; rangschikking in onderling verband.
COPAIVA, COPAHU, COPAWABOOM, m. een
boom van Brazilie met dikken stain en groote,
lantwerpige, donkergroene bladeren, weiks buitengemeen hard hout tot schrijnwerk gebruikt wordt
en eene verfstof levert; de witte balsemboom.
COPAL, o. barnsteenkleurige, reuklooze harssoort,
grootendeels afkomstig van thans uitgestorven
boomsoorten, waaruit uitmuntende vernissen bereid
worden; —LAK, o.; —OLIE, v.; —VERNIS, o.
COPIE, zie KOPIE, enz.
COPIEUS, bn. bw. rijkelijk, overvloedig een
copieus diner.
COPRAH, v. (Ind.) gedroogde kern van de
klappemoten.
COPROLIETEN, m. my . dreksteenen, versteende
drek of afgang van voorwereldlijke dieren.
COPULA, v. koppelwerkwoord.
COPULATIE, v. (-s, ...tien), verbinding, koppeling, paring; zekere manier van veredeling der
yruelituoomen.
COPULEEREN, (copuleerde, heeft gecopuleerd),
verbinden, samenvoegen; koppelen, paren; een
wilden boom door copulatie veredelen.
COPULEERMES, o. (-sen), mesje om te copuleeren.
COQUET, bn. bw. (-ter, -st), behaagziek, vooral
van vrouwen.
COQUETTE, v. (-s), behaagzieke vrouw.
COQUETTEEREN, (coquetteerde, heeft gecoquetteerd), behaagziek zijn, trachten de andere sekse
to bekoren.
COQUETTERIE, v. behaagzucht.
CORDIAAL, bn. bw. (...dialer, -st), hartelijk;
hartsterkend.
CORDIET, o. draadvormig rookzwak buskruit.
CORDON, o. (-s), zie KORDON.

CORDUAA N.
CORDUAAN, o. fijn glanzig Spaansch leder
met gladkorrelige oppervlakte, (uit geite- of bokkevenen vervaardigd en aldus geheeten naar de
stad Cordova, Cordua).
CORMORAAN, m. (...anen), aalscholver, waterraaf.
CORNAC, m. (-s), geleider, oppasser van een
olifant, ook kornak.
CORNALIJN, m. (-en), CORNEOOL, m. (...olen),
een gesteente van het geslacht der chalcedonen,
met kleurschakeeringen die van wasgeel tot in
donker granaatrood overgaan.
CORNEDBEEF, v. (Eng.) verduurzaamd Amerikaansch en Australisch vleesch (in bussen).
CORNET-A-PISTON, m. (-s), een koperen blaasinstrument, gewoonlijk bij verkorting piston genoemd, ook kornet-d-piston.
CORONA, v. (-'s), lichtkrans om de zon, dien
Men waarneemt bij zoneclipsen.
CORPORAAL, o, (...ralen), -(R. K.) altaardoek,
gewijd wit linnen vierkant doekje, waarop het
heilig al' aarsaerament meet geplaa tst worden.
CORPORATIE, v. (-s, „Alen), vereeniging, meest
van personen die hetzelfde Yak of bethijf uitoefenen
om hunne belangen voor te staan.
CORPS, o. (-en), lichaam; de gezamenlijke personen onder een bestuur of hoofd staande en daardoor een zeker geheel vormende; vgl. muziekcorps,
studentencorps, beide gewoonlijk bij verkorting
corps genoemd.
CORPULENT, bn. (-er, -st), zwaarlijvig, gezet.
CORPULENTIE, v. zwaarlijvigheid.
CORPUS, o. lichaam; iem. op zijn corpus komen,
geven, hem slaan; corpus delicti, voorwerp van het
misdrijf.
CORRECT, bn. bw. (-er, -st), zuiver, zonder
fouten, niet afwijkende van de gestelde eischen :
eene correcte houding, handeling; zich correct gedragen.
CORRECTIE, v. (-s, ...ti8n), verbetering, terechtwijzing.
CORRECTIEF, o. middel tot verbetering waardoor eene began fout verbeterd wordt.
CORRECTIONALISEEREN, (rechtt.) eene misdaad maken tot wanbedrtjf.
CORRECTIONEEL, bn. bw. verbeterend; — een
correctioneel vonnis, vonnis (vOOr .16,, 6) betreffende
de wanbedrijven.
CORRECTOR, m. (-en), (drukk.) iem. die drukproeven verbetert.
CORRELATIE, v. (-s, ...tien), wederzijdsche,
onderlinge betrekking.
CORRELATIEF, bn. in wederzijdsche betrekking
staande.
CORRESPONDEEREN, (correspondeerde, heeft
gecorrespondeerd), overeenstemmen met; — gemeenschap hebben (van kamers, gangen enz.); —
(van middelen van vervoer) op elkaar aansluiten; —
briefwisseling houden.
CORRESPONDENT, m. (-en), iem. met Wien men
briefwisseling onderhoudt; — berichtgever (aan
dagbladen enz.); — (handel) die met de correspondentie van eene zaak is belast.
CORRESPONDENTIE, v. (-s, —den), briefvvisseling: de correspondentie voeren, afbreken; — de gewisselde brieven : de geheele correspondentie overleggen.
CORRIDA, v. (-'s), Spaansch stierengevecht.
CORRIDOR, m. (-s), gang in een huis.
CORRIGEEREN, (corrigeerde, heeft gecorrigeerd),
(drukproeven enz.) verbeteren, van fouten zuiveren;
herstellen; — berispen, straffen.
CORRIGENDA, v. (-'s), lust van verbeteringen
(in een geschrift).
CORRUPT, bn. bedorven, slecht : eene . corrupte
plaats in een handschrift.
CORRUPTIE, v. ( - s, ...Men), bederf, verdorvenheld; omkooping, verleiding, vervalsching; lichaamskwaal.
CORSA (It.), v. (-'s), wedren van paarden zonder
berij ders.
CORSAGE, o. (-s), bovenlijf; lijf eener japon;
(ook) korset.
CORSET, o. (-ten), zie KORSET. .
1. CORSO (It.), m. (-'s), wandelplaats in Italiaansche steden; pleizierrit, vgl. bloemencorso.
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2. CORSO, v. koers (van het geld, van dewissels).
CORTES, m. my. de landsyertegenwoordiging in
Spanje en in Portugal.
CORVEE, v. heerendienst; — (mil.) werkzaamheden die beurtelings door de manschappen eener
compagnie verricht worden; — (fig.) lastig, ondankbaar werk.
CORYPHEE, m. en v. (-en), (oudh.) aanvoerder
van een rei of van een koor; (fig.) leider of hoofd
van eene partij, sekte, school enz.
COSMETIEK, v. de kunst of een middel om de,
gelaatskleur; de huid, het haar to verfraaien.
COSMISCH, bn. de wereld, het heelal betreffende,
beschouwd als een stelsel of geordend geheel.
COSMOGONIE, v. leer der schepping, het ontstaan van het heelal.
COSMOGRAPHIE, v. de wetenschap die de algemeene verschijnselen in het heelal beschrijft, zonder
zich met een der bijzondere deelen ervan bezig to
houden; ook de beschrijving zelve, wiskundige
aardrijkskunde.
COSMOLOGIE, v. de wetenschap of theorie van
het heelal als een geordend geheel beschouwd.
COSMOPOLIET, m. (-en), wereldburger.
COSMOPOLITISCH, bn. bw. tot de geheele
wereld behoorend.
COSMOS, m. het heelal, de wereld.
COSTI (It.), daar; — a costi, in uwe stad, aan
uwe markt, to uwent.
COSTUMEEREN, (costumeerde, heeft gecostu-.
meerd), kleeden, inrichten (overeenkom.stig het
gebruik van een aangegeven tijdvak).
COSTUMEN, v mv. (hist.) oude gebruiken.
COTEEREN, (coteerde, heeft gecoteerd), teekenen,
merken (met numm,ers of letters). (De spelling
QUOTEEREN verdient de voorkeur).
COTELET, v. (-ten), gebraden ribstuk van kalf,
varken of schaap ; ook KU rELET.
COTERIE, v. (...rieen), kransje, besloten gezelschap; (fig.) clique, bent, (inz. in de politiek).
COTHURNEN, v. my. (oudh.) tooneellaarzen.
COTILLON, m. (-s), zekere Fransche figuurdans.
COTTAGE (Eng.), v. (-s), huisje, landhuisje.
COTYLEDONEN, v. mv. (plantk.) zaadlobben.
COUCHEEREN, (coucheerde, heeft gecoucheerd),
te book stollen, inschrijven; doen liggen.
COULAGE, v. verlies van vloeistoffen (door lekken
der v at en).
COULANCE, v. flinkheid en handelbaarheld in
de afwikkeling van zaken.
1. COULANT, bn. bw. (-er, -st), vloeiend van
stijl of schrift; (fig.) toegevend, gedienstig.
2. COULANT, o. verschuifbare ring aan eene
paraplu; verschuifbaar, beweeglbk sieraad, kleinood
van eon vrouwenhalssnoer.
COULEUR DE ROSE (Fr.), rooskleur; het is
niet albs couleur de rose, niet alles is even rooskleurig.
COULISSE, v. (-n, -s), beweegbaar zijstuk eener
decoratie op het tooneel; — achter de coulissen, in
het verborgen of geheim, niet voor de oningewijden
merkbaar; (fig.) hij heeft achter de coulissen gekeken,
hij heeft de ware toedracht der zaak leeren kennen,
weet hoe de York in den steel zit.
COULOIR (Fr.), m. (-s), gang tusschen twee
vertrekken, inz. van het gebouw der Fransche
volksvertegenwoordiging (bij uitbr. ook van die in
andere landen) gezegd; — (ook) het gedeelte van
het gebouw buiten het gewone vergaderlokaal : in
de couloirs der Kamer werd verteld.
COULOIRSTELSEL, o. (bij verkiezingen) stelsel
waarbij de kiezer alleen zijn biljet in een afzonderlijk
vertrekje invallen en daarna afgeven moot, gangstelsel.
COUP (Fr.), m. (-s), coup de main, overrompeling,
verrassing, handgreep; — coup d'etat, staatsgreep.
COUPE, v. (-s), (kleermakersterm) snit, vorm;
— coupon, zie aldaar: — drinkschaal; — zijstuk
van een sehoorsteengarnituur.
COUPE, in. (-'s), (veroud.) voorste afdeeling eener
diligence; — eene soort rijtuig voor 2 personen; —
afdeeling van een spoorwegrijtuig. Coupeetje, o. (-s).
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COUPEEREN, (coupeerde, heeft gecoupeerd),
afsnijden ; kortstaarten; verhinderen, voorkomen.
COUPEUR, m. knipper, kleermaker die de
maat neemt en het goed knipt. COUPEUSE, v.
( -s), vrouwelijke coupeur.
COUPLET, o. (-ten), een vers, eene afdeeling van
een lied; zeker lied, meestal met een refrein.
COUPON, v. (-s), rentebewijs, interestbiljet (bij
de obligatien); toegangs- of plaatsbewijs, uit een
couponboekje; — overgeschoten stuk van eene
stof, lap : eene coupon voor een vest, eene jas.
COUPURE, v. (-s), weglating van een gedeelte
in eene opera of tooneelstuk.
COUR, v. het hof, de hofplaats; opwachting ten
hove; hofstoet.
1. COURAGE, m. mood.
2. COURAGE, tw. mood ! mood gehouden !
1. COURANT, bn. (-er, -st), gangbaar, in omloop
(van muntspecien); — courante schulden, kleine
loopende schulden; courante waren, artikelen,
licht verkoopbare waren, die goed loopen.
2. COURANT, o. gangbare, grove zilvermunt.
3. COURANT, KRANT, v. (-en), nieuwsblad, dagblad. Courantje, o. (-a).
COURANTENJONGEN, m. (-s), die inz. aan de
stations couranten verkoopt.
COURANTENMAN, (-s); ...NIEUWS, o.;
...SCHRIJVER, m. (-s); ...STIJL, m. slecht
verzorgde stijl.
COURANTIER, m. (-s), (w. g.) schrijver, drukker-,
uitgever van een dagblad.
COURTAGE, v. (-s), makelaarsloon.
COURTOISIE (Fr.), v. hoffelijkheid, beleefdheid.
COUVERT (Fr.), o. (-en), enveloppe, briefomslag ; — (-s), vork, lepel, mes, bord, servet enz.
voor êén persoon aan tafel.
COUVEUSE, v. (-n), verwarmbaar toestel, waarin
zeer zwakke of ontijdig geboren kinderen de eerste
weken na hun geboorte op eene temperatuur van
30° R. gehouden worden.
COVENANT (Eng.), o. (-en), verdrag, overeenkomst; (Eng. gesch.) inz. het verbond der Schotsche
Protestanten ter bescherming der nieuwe leer, in
1580 gesloten en in 1638 vernieuwd.
COVENANTER (Eng.), DA. (-a), lid van het
covenant.
COWBOY (Eng.), m. (-s), naam der herders der
groote buffelkudden in Amerika.
COZY (Eng.), v. (-'s), theemuts : met watten
gevoerde bedekking van den theepot om de thee
warm to bouden.
CRANERIE, v. dolle streek, kuur, dolzinnig
gedrag, pralerij,
CRAPAUD, (Fr.), m. (-5), lage, overal bekleede
leunstoel.
CRAPULE (Fr.), o. janhagel, het gemeene yolk.
CRASSULACEEN, v. my. vetplanten waartoe
o. a. het huislook, het daklook, het dikblad, het
navelkruid enz. behooren.
CRAVATE, v. (-n), halsdoek, das, voornamelijk
door heeren gedragen.
CRAYON, o. (-5), teekenstift van potlood of krijt.
CREATIE, v. (-s), schepping; inz. eene voortreffelijke uitbeelding naar eigen opvatting van
eene rol door den tooneelspeler.
CREATUUR, v. (creaturen), zie KREATUUR.
CRECHE, v. (-s), bewaarplaats voor zuigelingen
of zeer jonge kinderen, van moeders die over dag
uit werken gaan.
CREDIT, o. (kooph.) tegoed; rechterzijde in het
grootboek. Zie KREDIET, enz.
CREDITEEREN, (crediteerde, heeft gecrediteerd);
(iem.) op vertrouwen geven, borgen, leenen; — to
good schrijven, posten op de creditzijde boeken.
CREDITEUR, m. (-s, -en), schuldeischer.
CREDO, ik geloof, eerste woord der Apostolische
geloofsbelijdenis; — (R.-K.) deel der Mis waarin
het Credo wordt gezegd of gezongen (volgend na
het Evangelic); — o. (-'s), geloofsbelijdenis, geloof;
(fig.) belijdenis eener diepe, innige overtuiging.
CREEEREN, (creeerde, heeft gecreeerd), scheppen, instellen; benoemen, aanstellen; (toon.)
voor het eerst eene rol uitbeelden.

CROQUET.
CREMATIE, v. lijkverbranding; —OVEN, m. (-s).
CREMATORIUM, o. (-s), inrichting voor lijkverbranding.
CREME, v. en o. room ; — eene stof voorgordijnen en japonnen van zachtgele kleur en dan
o. : zij was dezen avond in het creme; ook als bn.
gebruikt : eene creme japon, creme gordijnen, roomkleurig.
CREMONA, v. (-'s), (muz.) beste soort van viool,
to Cremona in Italie gemaakt.
CREOLINE, o. ontsmettingsmiddel, bereid uit
steenkolenteer.
CREOOL, m. en v. (creolen), iem. die in een
ander werelddeel geboren is uit Europeesche ouders.
CREOSOOT, v. eene kleurlooze of lichtgele
olieachtige vloeistof, met brandenden smaak, verkregen door distillatie uit beukenhoutteer, en met
bederfwerende eigenschappen.
CREOSOTEEREN, (creosoteerde, heeft gecreosoteerd), bout, inz. dwarsliggers op spoorwegen,
met creosoot doordringen.
CREPEEREN, (crepeerde, is gecrepeerd), (Zuidn.
ook CRIPEEREN), sterven (van dieren); ellendig
omkomen. sterven van gebrek.
CRESCENDO, bw. (rauz.) toenemende, allengs
sterker wordende (van tonen); ook znw.
CRESIET, o. eene nieuwe springstof van groote
kracht, uit phenol verkregen.
CRESOL, o. op phenol gelijkende stof, uit houten koolteer bereid.
CRESUS, m. zie CROESUS.
CRETENZER,
(-s), burger, inboorling van
het oil. Greta.
CRETHI EN PLETHI, Jan Rap en zijn maat.
CRETIN, m. (-s, -en), eene soort van idioten,
ook lichamelijk misvormd, met groote hoofden en
kropgezwellen, in sommige Alpendalen en ook
elders voorkomende.
CRETONNE, o. sterk wit linnen met sobering van
hennep en inslag van vlas; — sterke katoenen
stof, meest met groote patronen bedrukt.
CRICKET, o. zeker balspel in de open lucht, uit
Engeland afkomstig, gespeeld door twee partijen,
elk meestal van elf personen.
CRICKETEN, (crickette, heeft georicket), cricket
spelen.
CRIME, m., CRIMEN, o. misdaad;
't is een
crime, 't is ongehoord.
CRIMINALIST, m. (-en), een hoogleeraar of
kenner van het strafrecht.
CRIMINALITEIT, v. strafbaarheid; raisdadigheid :
de criminaliteit neemt toe.
CRIMINEEL, bn. bw. schuldig aan een misdrijf,
wegens een misdrijf vervolgd of veroordeeld; —
in ergerlijke mate: hij vloekt crimineel; vreeselijk:
het is crimineel zooveel schulden als hij in Bien
korten tijd gemaakt heeft.
CRINOLINE, v. (-n, -s), hoepelrok.
CRISIS, v. (crises), beslissend oogenblik (eener
zaak), keerpunt; hoogste punt (eener ziekte);
handelscrisis, oogenblik waarop het krediet in den
handel algemeen geschokt is.
CRITICASTER, m. (-a), (verachtelijk) onbillijk
of onbevoegd recensent, muggenzifter, vitter.
CRITICUS, m. (...ci), iemand die, inz. in tijdschriften, dagbladen enz. beoordeelingen betreffende
de waarde, de goede en slechte hoedanigheden van
werken over wetenschap of kunst schrijft.
CRITIEK, v. (-en), beoordeeling vooral van de
waarde, de goede en slechte hoedanigheden van
voortbrengselen van wetenschap of kunst, ook van
de daden, de handelingen, het gedrag van personen.
CRITISCH, bn. op critiek betrekking hebbende,
tot de critiek behoorende.
CRITISEEREN, (critiseerde, heeft gecritiseerd),
beoordeeling, critiek geven.
CROCUS, zie KROKUS.
CROESUS, m. (-sen), (oudh.) zeer rijke koning
van Lydie (563-548 v. C.); zoo rijk als Croesus,
schatrijk; — (fig.) zeer rijk man.
1. CROQUET, KROKET, m. (-ten), kleine hoeveelheid fijn gehakt vleesch of visch, ook rijst of
aardappels, bereid, gekruid en hard gebakken.
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2. CROQUET, o. een spel dat op een gladgeschoren
grasveld gespeeld wordt, waarbij houten ballen
met houten hamers met langen steel door eene
soort van ijzeren boogjes of hoepeltjes welke in
zekere orde in den grond gezet zijn, gedreven worden.
CROUP, v. ontsteking van het strottenhoofd.
CROUPIER (Fr.), m. (-5), iemand die aan eene
speelbank de winst aan de spelers uitbetaalt en de
verliezen opneemt.
CROWN, v. (-s), Engelsche kroon, zilveren munt
ter waarde van f 3.
CRU, bn. bw. ruw, scherp, onbewimpeld.
CRUCIFEREN, v. m y. kruisbloemigen.
CRUCIFIX, o. (-en), kruisbeeld, beeld van
Christus aan het kruis genageld.
CRUSTACEAN, o. mv. schaaldieren.
CRYPTA, v. (-'5), ook CRYPT, (-en), onderaardsche gang of kerk; (R.-K.) ruimte onder het
hoogkoor in sommige kerken, die ook als kerk gebruikt kan worden; — (ook) grafkelder, begraafplants.
CRYPTO, m. ('-s), iem. die in het geheim tot den
R.-K. godsdienst is overgegaan of daartoe overbelt.
CRYPTOGAMEN, o. bedektbloeiende planten.
CRYPTOGRAPHIE, v. kunst van geheimschrift
te schrijven.
CUIVRE POLL o. gepolijst geel koper.
CULINAIR, bn. wat de keuken betreft : de
culinaire kunst, kookkunst.
CULMINATIE, v. (-s), (sterrenk.) grootste hoogte,
doorgang van een hemellichaam door den meridaan
eener plants.
CULMINEEREN, (culmineerde, heeft geculmineerd), van hemellichamen : door den meridiaan
eener plants gaan; (flg.) zijn toppunt van roem,
macht of aanzien bereiken.
CULOT, o. standaard voor een smeltkroes in het
fornuis; het bezinksel in den smeltkroes.
CULOTTE, v. (-5), korte broek, kniebroek.
CULPA, (Lat ) v. schuld
CULPOOS, bn. door schuld; culpoos misdrijf,
schuldmisdrijf.
CULTIVEEREN, (cultiveerde, heeft gecultiveerd),
bebouwen, aanbouwen (het land, den grond); aankweeken; — beschaven, oejenen.
CULTUS, ,m. kerkelijke eeredienst; openbare
godsvereering.
CULTURE, v. (-s), CULTUUR, v. bebouwing
van den grond met gewassen : een stuk grond in
verbouw van een gewas, inz.
cultuur brengen;
beschaving, veredeling des geestes,
in Indict;
vorming des harten : eene hooge cultuur.
CULTUURAARDE, v. bovenste vruchtbare laag
aarde van in cultuur gebrachten grond; ...GROND,
m. (-en), grond in cultuur gebracht of voor cultuur
geschikt.
CULTUUR-HISTORISCH, bn. de geschiedenis der
beschaving betreffende.
CULTUURPLANT, v. (-en), gekweekte planten;
...PLICHTIG, bn. (van de Ned. Indische bevolking) verplicht tot het verbouwen van eene zekere
hoeveelheid bepaalde cultuurgewassen.
CULTUURSTELSEL, o. (-s), het door graaf Van
den Bosch in Nederl.-Indict ingevoerde stelsel van
koloniaal beheer, waarbij de bevolking verplicht
werd, zekere gewassen ten behoeve van het gouvernement te verbouwen.
CUM, voorz. cum annexis, met wat erbij behoort;
— cum gran salis, met een korreltje zout, iets niet
letterlijk opvatten; — cum suis, met de zijnen.
CUMULATIE, v. (-s, ,..tien), samenvoeging.
CUMULO-CIRRUS, schapenwolkjes; ...NIMBUS,
groote zware wolkenmassa, de echte buienwolk;
...STRATUS, torenwolk, onweerswolk.
CUMULUS, m. (cumuli) stapelwolk die zich
vooral tegen den middag van zeer warme, zonnige
dagen vertoont.
CUP (Eng.), v. (-s), sierlijke beker bij wedstrijden
uitgeloofd.
CUPIDO, m. (myth.) de god der liefde, of voorstelling daarvan. CUPIDOOTJE, o. (-s).
CURABEL, bn, geneeslijk, heelbaar.
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CURACAO, m. likeur uit oranjeschillen; — een
curacaotje, een glaasje curacao.
CURANDUS, m. (...di), CURANDA, v. (...dae),
onder curateele gestelde.
CURATEELE, v. zorg over meerderjarigen, die
niet voor zich zelf kunnen zorgen : iem. onder
curateele stellen.
CURATOR, m. (-s, -en), beheerder over de bezittingen van een curandus ; curator in een faillissematt, door de rechtbank benoernd en belast met
beheer en beschikking betreffende den boedel.
CUREEREN, (cureerde, heeft gecureerd), (gemeenz.) genezen, beter maken.
CURIE, v. de Roomsche curie, de pauselijke regeering, het hof van Rome, alle pauselijke beambten
ter uitoefening van het algemeen kerkbestuur.
CURIEUS, bn. bw. (curieuzer, -t), merkwaardig,
eigenaardig : ik vind het curieus; zeldzaam,
vreemd.
CURIOSUM, o. (...osa), iets dat zeldzaam, vreemd
of merkwaardig in zijne soort is.
CURIOSITEIT, v. (-en), zeldzaamheid, merkwaardigheid; ook curiosum.
CURSIEF, bn. bw. (van drukletters) schuin op
den regel staande : cursief drukken, met cursiefletter.
CUR SIVEEREN, (cursiveerde, heeft gecursiveerd), met cursieve letter drukken of schrijven,
(vaak om den nadruk op iets te leggen).
CURSORIS6H, bn. bw. cursorisch lezen, geregeld
doorgaand, niet bij alle bijzonderheden blijven
stilstaan.
CURSUS, m. (-sen), eene reeks van lessen, die
elkaar volgens zeker plan opvolgen, en zeker afgesloten geheel vormen, in vakken van wetenschap
of kunst.
CURVE, v. (-n), (meetk.) kromme lijn.
CUSTOS, m. (...codes), oppasser, bewaker, als
titel van den beambte aan musea, bibliotheken,
kunstverzamelingen enz., die de dagelijksche zorg
over het gebouw en de verzameling heeft.
CYAAN, o. (scheik.) blauwzuur, kleurloos gas
met een eigenaardigen reuk, bestaande uit verbin-'
ding van koolstof en stikstof.
CYAANKWIK(ZILVER), o. eene zeer vergiftige
zelfstandigheid; ... 0 XY D E, o.
CYAANWATERSTOF, v. blauwzuur : een kleurlooze uiterst giftige vloeistof bestaande uit kool-,
stik- en waterstof.
CYCLOMETER, m. (-5), toestel aan een rijtuig,
auto enz. verbonden, dat automatisch den afgelegden afstand aangeeft.
CYCLOMETRIE, v. cirkelmeting.
CYCLOON, m. (cyclo pen), wervelstorm.; hevige
storm inz. in de heete luchtstreek die zich in een
uitgebreiden kring rondom eene loodrechte as
wentelt, welke as tevens voortschrijdt langs een
bepaalden weg.
CYCLOOP, m. (cyclopen), (fab.) reus met een
rond oog in het midden des voorhoofds, helper
van Vulcanus.
CYCLORAMA, o. (-'s), eene schilderij die den aanschouwer een geheelen horizont, of ook de achtereenvolgende gebeurtenissen van een zeker tijdvak
te zien geeft.
CYCLUS, m. (-sen), kring; tijdkring; zeker aantal
jaren, na verloop waarvan dezelfde hemelverschijnselen zich weder in dezelfde orde voordoen; —
eene reeks overleveringen, gedichten, vertellingen
die op een zelfde gebeurtenis of onderwerp betrekking hebben en meer of minder een aaneengeschakeld geheel vormen.
CYLINDER, m. (-s), zie CILINDER enz.
CYNISCH, bn. bw. schaamteloos ongevoelig: cynisch optreden; — spottend, bijtend : cynische opmerkingen.
CYNISMUS, CYNISME, o. een cynisch gedrag,
karakter; eene cynische opvatting.
CYPERGRAS, o. (-sen), eene vrij kennelidke
plantengroep (cyperus). De Nederl. flora levert
twee soorten van cypergras : het gele cypergras
en het bruin cypergras.
CYPERSCH, bn. eene cypersche kat, eene soort
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van groote grijsgestreepte kat, oorspronkelijk van
't eiland Cyprus.
CYPRES, m. (-sen), CYPRESSEBOOM, m. (-en),
een altijdgroene naaldboom, (cupressus), afkomstig nit Perzie en de Levant.
CYPRESKRUID, o. cyperkruid (santolina chamaecyparissus), ook tuincypres, valsche cypres
geheeten.
CYPRESSEN, bn. van cypressenhout.
CYPRESSENHOF, m. (...hoven); ...ROUT, o.
CYPRIOOT, m. (...oten), bewoner van het eil.
Cyprus.

DAAS.

CZAAR, in. (czaren), ook TSAAR, CZARIN. v.
(-nen), titel van den keizer en de keizerin aller
Russen. CZARINA, CZARITZA, v. (-'s), echtgenoot van den czaar.
CZAREWITSCH, m. (-en), zoon van den czaar;
vgl. cesarewitsch.
CZAREWNA, v. (-'s), dochter van den
czaar.
CZECHEN, my. Siavische volksstam, in Bohemen. CZECHISCH, bn.
CZERNEBOG, m. (myth.) opperste der booze
goden van de Slaven en Wenden.

D.
D, v. (-'s), vierde letter van het alphabet; —
de gezamenlijke namen of woorden in een a,dresof woordenboek, die met d beginnen; —
(in de muziek) benaming van den tweeden toon
in de kiankladder, uitgaande van C; —
Romeinsch getalmerk = 500;
in afkortingen :
D
— dollar; —
— (in de internationals telegrafle)
D.
drinaend telegram;
dag.
— dagelijks;
dat.
— datum, dagteekening;
(in de spraakkunst) datief derde
naamval: —
d. a. v.
— daaraanvolgend;
D. B.
— _I agelijksch Bestuur;
D. C.
— da capo, zie ald.;
d. d.
— dienstdoende (schutterij by.);
dd.
— de dato, van den zooveelsten dag
dezer maand;
deb. (Dt.)
— debet, debent, is, zijn schuldig;
Dec.
— December; —
decl.
— declinatie, zie ald.;
del.
— deleatur (op drukproeven), moet
weg; —
(op teekeningen) delineavit, (heeft
het) geteekend; —
Dep. (Dept.) — Departement, afdeeling van algemeen bestuur; —
Deut.
— Deuteronomium, vijfde boek van
Mozes;
D. G, — Dei Gratia, door Gods genade; —
ook Deo gratias, God zlj
dank;
D. G.
— Decagram; —
d. G.
— decigram; —
dgl.
— dergelijke;
D. H.
— Doorluchtige Hoogheid, titel van
een pries;
d. i.
— dit of dat is;
dien. (dr.) — dienaar;
dim.
— diminuendo (muz.), afnemend in
sterkte;
disc.
— disconto; —
disp.
— dispositie;
distr.
-- district, afdeeling, kring van
inspectie; —
div.
— dividend; —
d. j.
— dezes jaars; —
D. J. U. — doctor juris utriusque, meester in
beide rechten;
D. L.
— Decaliter;
d. L.
— deciliter,
D. M.
— doctor medicinae, doctor in de
geneeskunde;
D. M.
— Decameter;
d. M.
— decimeter; —
d. m.
— dezer maand;
do.
— dito; --

Doctors.
— doctorandus; —
D. 0. M. — deo optimo maximo, aan den
besten, oppersten God; —
Dr. phil.
— doctor philosophise, doctor in de
wijsbegeerte;
Dr. theol.
— doctor theolo gise, doctor in de
godgeleerdheid;
Ds.
— dominus, heer, predikant; —
D. S.
— dal segno (muz.), van dit teeken
of (te herhalen);
D. trein
— doorgaande trein;
D. V.
— Deo volente, zoo God wil: —
dv.
— dienstvaordig; —
dw.
— dienstwillig;
d. w. 1.
— duinwaterleiding;
d. w. z.
— dat wit zeggen.
DAAD. v. (daden), eene met bewustheid gepleegde
handeling om een bepaald doel to bereiken: loffelijke
daden; — iem. op heeter daad betrappen, terwiji
hij bezig is, gedurende het bedrijven der daad;
—metradnbijs,
krachtig met alle middelen
onderstermen.
DAADWERKELIJK, bn. bw. feitelijk, werkelijk,
metterdaad.
DAAGS, bw. iederen dag : hij goat driemaal daags
near school.
DAAGSCH, bn. iederen dag terugkeerend : die
daagsche zorgen.
1. DAAL, m. (gew.) bezinksel, neerslag (in zeewater).
°2. DAAL, v. (dalen), buis (eener scheepspomp); —
houten koker of goot ter beschutting van eene
pijp. buis of slang.
DAALDER, m (-s), Oud-holl. must ( = f 1.50),
nog als rekenmunt gebruikt.
1. DAAR, bw. op, in die plants: daar heb ik het
boek gelegd; — ginds : let eens op dien jongen dear;
dear zijn er, die u niet veel goeds toewenschen. —er:
2. DAAR, voegw. wijst den grond of de reden
aan : dear 't regent, goat 't feest niet door; — terwij 1 :
de ridder rent van dear, daar 't nuchter veld nog dauwt;
gij gaat uit, daar ge weet, dat 't u verboden is.
DAARAAN, voornaamwoordelijk bw. aan dat,
aan die, zaak. (Samenstellingen van dear met een
ander bijwoord yervangen het aanwijzend vnwd.,
voorafgegaan door het voorz., dat met 't bij oord
overeenkomt : noem de rivieren van Frankrijk op
met de steden, die daaraan liggen, aan deze. Men
zie due voor deze woorden bedoelde voorzetsels;
de week daaraan, de week daarop, daarna.
DAARLATEN, (liet daar, heeft daargelaten), niet
verder over spreken; — dit daargelaten, dit ter
zijde gesteld, buiten beschouwing gelaten, niet in
aanmerking genomen.
DAARSTELLEN, (stelde daar, heeft daargesteld).
Een uit het Hoogduitsch overgenomen woord dat
bij one zeer misbruikt ward voor : tot stand brengen,
oprichten, vormen, openen, ontwerpen, graven enz.
1. DAAS, v. (dazen), paardenvlieg.
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2. DAAS, bn. bw. (gew.) onwijs, onnoozel: doe
niet zoo daas.
DABBEN, (dabde, gedabd), (Zuidn.) (van paarden) met de voorpooten stampen; in den grond
dabber, graven, wroeten; ook stampen, plonsen
(in water, slijk, enz.).
DABBER, m. (-s), (gew.) klein kind dat amper
loopen kan, kleine hummel, kleuter.
DA CAPO, bw. (muz.) nog eons over, van het
begin, bis; — o. (-'s), herhaling.
DACTYLIOTHEEK, v. verzameling van kostbare,
of gesneden steenen, cameeen, gemmen enz.
DACTYLISCH, bn. dactylische verzen, uit dactylen
bestaande.
DACTYLOLOGIE, v. vingerspraak, (der doofstommen by.).
DACTYLOSCOPIE, v. herkenning van personen
door den afdruk der lijnen aan den vingertop, die
gedurende het geheele leven onveranderd blijven;
inz. in de strafrechtspleging.
DACTYLUS, m. (...tylen), een versvoet van drie
lettergrepen waarvan de eerste lang is, terwiji de
beide andere kort zijn, b. v. hinderpaal.
DADEL, rn. (-s), voor den boom, —, v. (-s), voor
de vrucht. Zie DADELPALM.
DADELBOOM, m. (-en), dadelpalm; ...BOSCH,
o. (...bosschen).
DADELIJK, bn. bw. uit ben of meer daden
bestaande, zich in daden uitend iedere dadelijke
poging; dat Levert geen dadelijk nut, onmiddellijk voordeel; onmiddellijk ik zal u dadelijk
antwoorden; dit huis is dadelijk te aanvaarden,
terstond. DADELIJKHEDEN, my . slagen. ,
DADELHONING, m. dadelstroop; ...KERN, v.
(-en); ...OLIE, v.; ...PALM, m. (-en). een 10 tot 20 M.
hooge boom (phoenix dactylifera) in Arabie en Afrika.
DADER, m. (-s), bedrijver, uitvoerder (gewoonliik
in minder gunstigen zin); de dader ligt op het kerkhof,
is onbekend. DADERES, v. (-sen).
DADING, v. (-en), schriftelijke overeenkomst
waarbij partijen, tegen overgave, belofte of terughouding van iets een geding ten einde brengen
of voorkomen; vergelijk, transactie.
1. DAG, m. (-en), tijdsverloop van het op- tot
het ondergaan der zon ; voor dag en dauw, zeer
vroeg in den morgen; aan den dog komen ontdekt
worden ; lets aan den dag brengen, uitbrangen ,
dat maq geen tiag zien, dat is jets slechts ; dag en
nada bezig, steeds •; een gat in den dag slapen. laat
opstaan ; tijdsverloop van 24 uren; de jongste dag,
de dag van het laatste oordeel ; 't is aan de orde
van den dag. het komt zeer vaak voor ; onthoud
je dag, ik zal je wel weten to straffen ; — de
oude daq, de ouderdom ; de grootte van een kozijn,
in den dag. binnenwerks gemeten ; — nog eenpaar
daagjes; een prettig dagje.
2. DAG, DAGGE, v. (-gen), ponjaard; (Zuidn.)
voegijzer, werktuig om de voegen van 't metselwerk
glad te makers.
3. DAG, v. (-gen), (zeew.) eon end touw waarmede
de matrozen op een schip gestraft werden; touw
dat jongen matrozen om het lichaam werd geslagen.
bij het leeren klirnmen.
4. DAG, m. (Zuidn.) (spottend) persoon: wat is
dat een leelijke dag I
DAGBLAD, o. (-en), dagelijks verschijnend nieuwsblad; —A.RTIKEL. o. (-en).
DAGBLIND, bn. bij den dag niet ziende (a l s de
vleermuizen en uilen).
DAGBLOEM, v. (-en), bloom die slechts een dag
heeft; (ook) bloem die overdag opengaat.
DAGBOEK, o. t-en), aanteekeningen die alledag
worden bijgehouden : het dagboek van Willem de
Clercq; — (kooph.) register waarin do koopman
volgens de wet van dag tot dag zijne inschulden,
schulden, acceptation, endossementen enz. mod
opteekenen, memoriaal.
DAGBOOG, m. (...bogen), (sterrenk.) deel van
den parallelcirkel van een hemellichaam, dat boven
den horizon eener plaats ligt.
DAGCIRKEL, m. (-s), (sterrenk.) schijnbare weg
dien een hemellichaam van de eene culminatie
tot de andere aflegt.
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DAGDIEF, m. (...dieven), die zijn tijd verluiert,
luie werkman.
DAGDIEVEN, (dagdiefde, heeft gedagdiefd), zijn
tijd verluieren. DAGDIEVERIJ, v. (-en).
DAGELIJKS, bw. alle dag, iederen dag : ik
spreek hem dagelijks; 't wordt flog dagelijks erger,
van dag tot dag, voortdurend.
DAGELIJKSCH, bn. wat iederen dag voorkomt
zijne dagelijksche bezigheden; de dagelijksche omwenteling der aarde om hare as; — goof ores heden
ors dagelijksch brood, wat wij elken dag noodig
hebben.
1. DAGEN, (het daagde, heeft gedaag,d), dag
worden : het daget (daagt) in den Oosten; — de
morgen daagt, breekt aan.
2. DAGEN, (daagde, heeft gedaagd), (recht.)
tegen een bepaalden dag voor het gerecht ontbieden, dagvaarden.
DAG EN NACHTSLOT, 0. (-en), slot met kruk
en sleutel.
DAGER, m. (-s), deurwaarder; eischer la een
proces.
DAGERAAD, m. het aanbreken van den dag :
de rozige dageraad; — (fig.) de dageraad des levens,
de kindsheid; — de dageraad der vrijheid, het eerste
stralen, het begin.
DAGLELIE, v. (-s), (plantk.) naam van de
planten van het geslacht hemerocallis; yolksbenaming voor de haagwinde (convolvulus sepium).
DAGLICHT, o. het licht van den dag iets bid
daglicht bekijken, (fig.) zeer nauwkeurig; — hij zag
het (eerste) daglicht te, werd geboren te.
DAGLOON, o. (-en), betaling van den dag arbeid
in dagloon werken, per dag betaald worden.
DAGLOONER, m. (-s), DAGLOONSTER, v. (-s),
werkman, werkvrouw die bij
dag zich verhuurt.
DAGMAAT, DAGMAT, DEIMT, v. (gew.) zooveel
hooiland als door den man in dOn dag kan gemaaid
worden, een halve H.A.; — afmeting in den deg :
de dagmaat van het spiegelglas was 2,25
1,10 M.
DAGMEISJE, o. (-s), dienstbode die alleen overdag of een gedeelte daarvan in haar dienst is.
DAGON, m. afgod der Philistijnen, half mensch,
half visch.
DAGORDE, v. (in vergaderingen) lijst der to
behandelen onderwerpen, agenda.
DAGORDER, v. (-s,) bekendmaking, afkondiging
aan het Leger.
DAGPAUWOOG, m. (-en), zekere fraai gekleurde
vlinder (vanessa io).
DAGREGISTER, o. (-s), dagboek; ...REIS, v.
(...rtizen), weg dien men gedurende bbn dug kan
afleggen.
DAGROOFVOGELS, m. my. die overdag op roof
nitgaan, in tegenst. met de nachtroofvogels.
DAGSCHAAR, v. (gew.) iem. cm de dagschaar
sturen, hem voor gek laten loopen.
DAGSCHOOT, v. (-en), gedeelte van een slot
dat bij dagsluiting buiten het slot springt.
DAGSEIN, o. (-en), (zeew.) sein dat met wimpets, vlaggen enz. gegeven wordt.
DAGSLAPER, m. (-s), volksbenaming voor de
nachtzwaluw of geitenmelker (caprimulgus europaeus).
DAGSTER, v. morgenster, Orion, (ook) de son.
DAGTAAK, v. wat iemand elken dag meet
doen : na volbrachte dagtaak is de rust zoet.
DAGTEEKENEN, (dagteekende, heeft on is
gedagteekend), den datum plaatsen; den datum
dragon; (fig.) dat dagteekent van dien tijd. DAGTEEKENING, v. (-en), datum.
DAGTOORTS, v. (dicht.) de zon.
DAGUIL, m. (-en), (nat. hist.) nil die overdag
voedsel zoekt, inz. sneeuwuil, sperweruil en steenuil.
DAGVAARDEN, (dagvaardde, heeft gedagvaard),
ter dagvaart beschrijven, oproepen; (recht.)
voor het gerecht dagen (bij deurwaardersakte).
DAGVAARDING, v. (-en), gerechtelijke indaging.
DAGVAART, v. (-en), (gesch.) vergadering van
afgevaardigden (van een land).
DAGVLAK, o. het oppervlak van sommige deelen
van een bouwwerk, dat in 't gezicht komt.
DAGVLINDER, m. (-8), vlinder die over dag vliegt.

DAGVORSTIN.
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DAGVORSTIN, v. (dicht.) de zon.
DAGWAAK, v. (zeew.) wektrommel, reveille :
de dagwaak slaan.
DAGWACHT, v. (-en), (zeew.) eerste waoht na
den nacht (van 4 tot 8 uur in den morgen).
DAGWERK, o. zooveel arbeid als men in ()en
dag kan afwerken; — (fig.) mijn dagwerk is volbracht,
mijn levensdraad is afgesponnen; — (gew.) als maat:
700 stuks pannen, 8000 steenen, 6000-12000
turven, (verschillend naar de plaats en de soort
van turf); zekere ]andmaat = 11 H.A.
DAGWIJZER, m. (-s), boekje, blaadje, werktuigje dat de dagteekening aantoont; almanak,
agenda.
DAGZIJDE, v. de dagzijde der aarde, de door
de zon beschenen helft.
DAHLIA, v. (-'s), zekere sierplant nr4 vleezige
knollen en bloemen van verschillende kleuren (tot
de composieten behoorende). zoo geheeten naar
den Zweedschen botanist Dahl, in 1789 overleden.
DATA, v. (-'s), (in Algerie) laaggetegen land
dat in 't natte jaargetijde onder water staat.
DAJAK, DAJAKKER, m. (-s), inboorling van
Borneo.
DAJAKSCH, bn. de Dajaksche gebruiken, woningen,
van de Dajaks.
DAK, o. (-en), dekstuk: (meestal) bedekking van
een gebouw, b3staande uit de kap met bedekking :
pannen, leien, zink, ijzer, riet, stroo, rustende op
de muurplaat of balklaag;
(fig.) op dat huis ligt een papieren dak, of er liggen
papieren balken onder, het is met hypotheek bezwaard; — onder dak komen, huisvesting bekomen; — hij is onder dak, goed bezorgd, (ook) z Jer
in zijn schik; -- onder dak brengen, huisvesting
bezorgen; (ook) aan den man brengen; — onder
den dak wonen, hetzelfde huis bewonen; het ging
van een leien dakje, vlug, zonder stoornis. Dakje,
o. (-s daakjes).
DAKBALK, m. (-en), dwarsbalk die aan 't dakgeraamte stevigheid geeft, hanebalk.
DAKBEDEKKING, v. (-en); ...BESCHOT, o.
laag planken aan de binnenzijde van een beschoten
dak.
DAKDICHT, bn. goed van dak, beveiligd tegen
doorregenen, enz.
DAKGALERIJ, v. (-en), (bouwk.) kleine arcadengang in de muren uitgespaard, vormen wandelgangen of dakgalerijen onder de kroonlijst, zooals
bij den dom te Spiers bv.
DAKHAAS, m. (...hazen), (scherts.) kat.
DAKKAMERTJE, o. (-s), kamertje onder het
dak van een huis.
DAKLICHT, o. lichtopening in een dak; ...LIJN,
v. (-en), bovenlijn van een dak.
DAKLOOK, o. (plantk.) op de daken groeiend
look, huislook (sempervivum tectorum).
DAKLOOS, bn. zelfstandig gebruikt : toevlucht
voor dakloozen, voor menschen zonder huisvesting.
DAKPAN, v. (-nen), pan tot dekking.
DAKRAAM, o. (...ramen), raam in een dak;
...RAT, v. (-ten), Egyptische rat (mus alexandrinus).
DAKRUITER, m. (-s), kleine rijzige punttoren
op de nok van een dak.
DAL, o. (-en). inzinking of laagte tusschen
bergen of heuvels; — over berg en dat, van alle kanten,
(ook) van verre oorden; (ook) overal keen;
—bergn dalenotmenlkadernit,mar enschen wel, men staat soms onverwachts tegenover
kennissen die men niet dacht weer te zien. Zie
DALGROND.
DALAI LAMA, m. opperpriester der Boeddhisten
in Tibet, door wien Boeddha zijn verlossingswerk
voortzet.
DALAM, m. (-s), (Ind.) woning van een regent.
DALANG, m. (-s), (Ind:) recitator bij eene wajangvertooning.
DALEN, (daalde, is gedaald), geleidelijk owlaag
gaan, eene lagere plaats gaan innemen : als men
de klep opent, dealt de ballon.
DALENGTE, v. zeer smal gedeelte van een dal.
DALGROND, m. (-en), ondergrond van het

DAMOCLES.

hoogveen, inz. afgegraven hoogveen, ook dalland.
dallen genoemd.
DALK, bw. (Z. A.) dadelijk, straks; misschien;
soms.
DALKETEL, m. (-s), ketelvormig dal.
DALKRUID, o. (plantk.) eene plant, behoorende
tot de familie der lelieachti gen, ook witte lelietjes
geheeten (majanthemum bifolium), vrij algemeen
op beschaduwde plaatsen voorkomende; — ook
benaming voor het lelietje van dalen (convallaria
majalig ) en voor de salomonszegel (polygonatum
offlcinale).
DALMATICA, v. (-'s), (R.-K.) tuniek, wit priesterlijk overkleed, dat de diaken en subdiaken
bij de wijding ontvangt.
DALTONISME, o. kleurenblindheid, gebrek aan
het gezichtsvermogen van vele mensehen, waardoor
men eenige kleuren (vooral rood en groen) niet kan
ondersoheiden. DALTONIST, m. (-en), mrsoon
die aan daltonisme ltid t.
1. DAM, m. (-men), een in het water opgeworpen
wal die dient om 't water te keeren, den stroom te
leiden of to verdeelen (vgl. dijk, langs het water) :
dit breekt dammen en dijken door, sleept alles mede,
ontziet niets; — een darn opwerpen tegen, de ontwikkeling, den voortgang ervan tegengaan; — (Z. A.)
vergaarplaats voor water, inz. reservoir voor regvnwater om in tijden van droogte daaruit het land to
besproeien en het vee te drenken; — een stuk grond
waarover men eon door slooten omgeven Weiland
kan verlaten, doorgaans met een hek er midden
op; — 't hek is van den dam, 't gewone toezicht
ontbreekt en daardoor hebben we vrij spel; —
(spreekw.) als een schaap over den dam is, volgen
er meer. als een voorgaat, volgen meerderen het
voorbeeld (meest in ongunstigen zin). Dammetje, o. (-s).
2. DAM, v. (-men), eene dubbele schijf in het
damepel; — dam hebben, eene dam verkrijgen;
dam spelen, zie DAMBORD.
DAMAARDE, v. bovengrond van eene veenplas,
waaruit bij het vervenen een dam wordt gemaakt,
en die later weer over den ondergrond wordt
uitgespreid.
DAMASCEEREN, (damasceerde, heeft gedamasceerd), staal bloemen, vlammen, met goud of zilver
inleggen : eene gedamasceerde kling..
DAMASCENER, bn, damascener kling, van
gedamasceerd staal.
DAMAST, o ((-en) in de bet. van soorten van
damast) zijdea, katoenen, wollen stof waarin figuren
geweven zijn, inz. wit tafellinnen.
DAMASTEN, bn. van damast : damasten tafellakens.
DAMBEZIE, v. (...bezien), jeneverbes.
DAMBORD, o. (-en), bord met 100 ruiten waarop
met damschijven wordt gespeeld.
DAME, v. (-s), vrouw van rang; — (schaak- en
kaartspel) koningin; — vrouw van den fatsoenlijken stand.
DAMGELD, o. (-en), vroegere belasting voor het
onderhoud van dammen; ...GRAS, o. (plantk.)
volksbenaming voor het rum beemdgras kpoa tririalis.)
DAMHERT, o. (-en), ' het sierlijkste in Europa
inheemsehe hert (dama vulgaris).
DAMIAATJES, o. my. kerkklokjes to Haarlem,
geschonken ter herinnering aan den tocht naar
Damiate in 1217.
DAMMARA, v. geslacht van altijdgroene groote,
harsrijke boomen met leerachtige breede vlakke
bladeren in Oost-Indiö en Australia; de dammara
australis wordt tot 60 M. hoog.
DAMMARHARS, v. en o. hars van dammaraboomsoorten.
1. DAMMEN, (damde, heeft gedamd), (w. g.)
een dam leggen, met een dam afsluiten, afdammen.
2. DAMMEN, (damde, heeft gedamd), (Z. A.)
samenloopen, to hoop loopen (zoowel van menschen
als van diaren gezegd).
3. DAMMEN, (damde, heeft gedamd), dam
spelen.
DAMOCLES, m. gunsteling van den tiran Dionysios van Syracuse; deze list hem elm dag koniug zijn.

DAMP.
doch boven zijn troon was een puntig zwaard aan
een paardenhaar opgehangen; het zwaard van Damocles, een aldoor dreigend gevaar te midden van geluk
en voorspoed.
1. DAMP, m. (-en), gasvormige stof die bij
gewone temperatuur als vloeistof of als vast
lichaam voorkomt : damp van kokend water.
2. DAMP, bn. (Z. A.) vochtig, kil.
DAMPAAL, m. (...palen), van messing en groef
voorziene pawl 20 X 25 eM. zwaar, voor het maken
van kistdammen enz.
DAMPEN, (dampte, heeft gedampt), damp van
zich geven, uitwasemen : dampende fabrieksschoorsteenen, schotels; het paard dampte; — sterk (tabak)
rooken : gij zijt weder geducht aan het dampen.
DAMPIG, bn. (-er, -st), nevelig, vol rook; —
kortademig (van paarden, schertsend ook van
menschen gezegd).
DAMPKRING, m. (-en), 't luchtomhulsel dat
den aardbol omgeeft, atmosfeer: — (fig.) de meatschappelijke of staatkundige gesteldheid van het
oogenblik; geest die in eene omgeving heerscht :
opgevoed in den dampkring van het keizerlijk hof.
DAMPO ST, m. (-en), damp lank ; ‘1 N D, m.
(-en), aangesloten raj van damplanken, dienende
tot waterkeerine.
1. DAMSCHIJF, v. (...schijven), schijf op eene
wagenas, die de naafbus tegenhoudt.
2. DAMSCHIJF, v. (...schijven), schijf waarmede men dam speelt; ...SPEL, o.
DAMSLUIS, v. (...sluizen), sluis in een dam; —
sluis dienende tot afdamming van eenig water,
met het oog om het water te kunnen opstuwen
en het land te kunnen inundeeren; — penantsluis.
DAN, bw. op dies (tevoren aangeduiden) tijd ;
later ; daarna;
voegw. na een comparatlef: hij heeft meer geld,
dan ik (de spreektaal gebruikt vaak als);
(als beperkend tegenstellend voegw.) eehter,
doch : vol hoop hadden onze mannen zee gekozen,
spoedig zouden ze de eer der vlag gewroken hebben;
dan de Heer had anders over hen besloten.
DAN, stad in Palestina; (bijb.) van Dan tot
Berseba, het geheele land door.
DANAIDEN, mv. (myth.) de 50 dochters van
Danaos die voor straf in den Tartarus een bodemloos vat moesten vullen : het vat der Dan aiden
een nutteloozen, steeds terugkeerenden
arbeid verrichten. DANAIDENWERK, o.
DANDINEEREN, (dandineerde, heeft gedandineerd), den dandy uithaegen, door kleeding, gemaakte wijze van doen de aandacht willen trekken.
DANDY, (Eng.), m. (-'s), modegek.
DANIG, bn. bw zeer groot : ik heb een danigen
honger; — buitengemeen, zeer : hij heat zich danig
bedrogen, verveeld; ik heb hem danig de waarheid gezegd, flunk.
DANK, m. betuiging van erkentelijkheid, de
uitdrukking van iemands dankbaarheid ; iem. dank
weten, dankbaar, erkentelijk zijn ; — (veroud.) wil,
begeeren. nog in : tegen wil en dank.
DANKBAAR, bn. bw. (-der, -st), gevoelig, erkentelt* voor genoten weldaden : ik zal u eeuwig dankbaar zijn; eene dankbare taak, een dankbaar
onderwerp, waarvan voldoening is te wachten ;
(scherts.) ik blijf u dankbaar, ik pas ervoor.
DANKBETOON, o., ...BETUIGING, v. (-en),
schriftelijke of mondelinge betuiging van dank.
DANKDAG, m. (-en), ...FEEST, o. (-en), dag of
feest, door eene regeering tot het doen van openlijke
dankgebeden in de kerken vastgesteld; — (gew.)
eerste Woensdag in November, waarop in de kerk
dankzegging voor den oogst gedaan wordt (in
Overijsel en Drente).
DANKEN, (dankte, heeft gedankt), dank betuiger : iem. (voor iets) danken; gij hebt niet te danken; — verschuldigd zijn: dit heb ik u te danken;
na het eten een gebed doen.
DANKZEGGEN, (zeide en zei dank, heeft dankgezegd), zijn dank betuigen.
DANKZEGGEN, o.; ...ZEGGING, v. (-en),
dankbetuiging
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- DANS, m. (-en), rythmische beweging der voeten,
en van het lichaam op de maat der muziek : zicla
met spel en dans vervroolijken.
DANSANT, (Fr.) bn. the dansant, avondbijeenkomst, wear ook gedanst wordt.
DANSDEUN, m. (-en), deun om op to dansen.
DANSEN, (danste, heeft gedanst), voeten en
lichaam op de maat van muziek of zang bewegen;
—(fig.)naremdspj n,
in alles zijn wil
doen, zie PIJPEN; (spr.)a/s de kat van huis is, dansen de muizen, als er geen toezicht is, springen de leerlingen, de bedienden enz. uit den band; — te dom
om voor den duivel te dansen, zeer dom; — daar had
je de poppen aan 't dansen, daar kwamen de onaangename gevolgen, toen kwam er herrie, ruzie.
DANSER, m. (-s), DANSERES, v. (-sen), (ook
wel danseuse), persoon die danst.
DANSEUSE, v. (-s), tooneeldanseres, inz. solodanseres.
DANSMUIS, v. (...muizen), de Japansche dansmuis is veelkleurig, loopt zeer vlug in kleinen
kring in 't rond, of draait wel als een tol in
't rond.
DANSREI, m. (-en), (dicht.) aantal personen
die een bepaalden dans uitvoeren. Vgl. zangrei.
DANSVLIEG, v. (-en), zekere soort van vlieg
uit de familie der Langbekken (empide) : de dansvliegen dansen in groote zwermen in de lucid.
DANT, v. (-en), (Zuidn.) jonge lichtzinnige of
slordige vrouw : dansen en kwanten.
DAPPER, bn. bw. (-der, -st), zonder vrees in
het gevaar (vooral in den strijd), kloek, , stout :
een dapper soldaat; zich dapper verdedigen.
DAR, m. (-ren). mannetjesbij.
DARG, v. (gew.) losse veenstof van blaren,
takken enz. ; inz. laagveen tusschen het diluviale
zand en de alluviale klei (in Groningen); een stuk
veenachtig hooiland; —GROND, m.
DARINK, v. eerie minder goede veensoort
waaruit de oude Zeeuwen zout stookten, derrie.
1. DARM, m. (-en), spijsverteringskanaal van de
maag tot de aarsopening. Darmpje, o. (-s).
2. DARM, m. (-en), (Zuidn,) Lange dune buis
(van lm d, leder enz.).
DARMSAP, o. (-pen), kleurlooze, alkalisch
reageerende vloeistof door het slijmvlies van het
darmkanaal afgescheiden.
DARMSCHEIL, o. de weivliezen die de verschillende gedeelten der ingewanden scheiden en op
hunne plants houden.
DARTEL, bn. bw. (-er, -st), geneigd tot spelen,
tot rondspringen : een dartel veulen; die jongen is
nog veel te dartel om een uur achtereen te werken; —
levendig, vroolijk : het dartele spel; de dartele
jeugd.
DARTELEN, (dartelde, heeft gedarteld), spelen,
huppelen, springen, rondfladderen enz.
DARWINISME, o. leer die het ontstaan der
soorten verklaart door Darwin's ontwikkelingsleer.
DARWINIST, m. (-en), aanhanger van het
Darwinisme.
DARWINISTISCH, bn. bw. in overeenstemming
met het Darwinisme.
1. DAS, v. (-son), halsdoek : eene das omdoen,
omknoopen; (fig.) dit heeft hem de das omgedaan,
dit was de aanleiding tot zijne straf, zijn dood enz.;
ineengenaaide om den hals of aan het boord bevestigde strik. Dasje, o. (-s).
2. DAS, m. (-son), marterachtig zoogdier (moles
taxus), met gAdrongen stevigen romp, 75 c.M. lang
18 c.M. staart, laag op de pooten.
DASHOND, m. (-en), kleine moedige bond met
lang lijf en korte, buitenwaarts gekromde pooten,
op de dassenjacht gebruikt (cans familiaris
vertago).
DASLOOK, o witbloemige, stork riekende vooral
in bosschen voorkomende soort van look (allium
ursinum).
DASSENHAAR o.; ...HOL, o. (-en); ...HUID,
v. (-en).
DASSENJACHT, v. (-en); ...NET, o. (-ten);
...VAL, v. (-len), vaistrik, knip, strik om dansen
to vangen.

DASSEVEL.
DASSEVEL, o. (-len), vel van een das.
DASYMETER, m. (-s), toestel om de dichtheid
van verschillende luchtsoorten te meten.
1. DAT, vnw.: dat boek; het geld, dat dear ligt; —
voegw.: het is te hopen, dat hij komt.
2. DAT, o. zelfst. naamw. onz. jets van weinig
belang, eene kleinigheid : een ditje en een datje
', bezwaar,
krijgt hii nog wel van mij; — aanmerking
tekortkoming : hi) heeft altijd een ditje en een datje,
altijd iets aan te merken; — ter vervanging van
vloekwoorden : loop near den dit en dat; voor den
dit en dat.
DATA, (my. van datum), gegevens; feiten.
DATEEREN, (dateerde, heeft gedateerd), dagteekenen, de dagteekening (op iets) zetten : een
brief dateeren; de brief was gedateerd 17 Januari; —
vele gevallen dateeren al van jaren her, zijn reeds
jaren geleden bcgonnen, gebeurd. DATEERING,
v. (-en).
DATGENE, bepaling-aankondigend vn. : men
meet op datgene acht geven, wat waar is.
DATIEF, DATIVUS, m. (datieven), (spraakk.)
derde naamval.
DATO, bw. (koopmanst.) heden, den vermelden
dag.
DATOLIET, o. (min.) gesteente, bestaande uit
boorzure en kiezelzure kalk.
DATUM, m. (-s, ...ta), dagteekening, aanwijzing
van den hoeveelsten der maand; van dag noch
datum weten.
DAUMONT, een rijtuig, 0 la Daumont gereden, met
een vierspan zonder disselboom, met voorrijders.
DAUPHIN, m. (-s), titel der kroonprinsen van
Frankrijk van 1349, toen Humbert II aan Karel
van Valois het landschap Dauphine vermaakte,
tot aan 1830. DAUPHINE, v. (-s), gemalin van den
dauphin, kroonprinses; — soort van veldsla.
1. DAUW, m. (-en), soort van zebra of gestreept
Zuidafrikaansch paard (equus montana).
2. DAUW, m. waterdamp die uit de lucht op
sterk afgekoelde voorwerpen (vooral planten) condenseert : avonddauw, morgendauw; — hij is v66r
dag en dauw op, zeer vroeg. ,
DAUW.,-;L, N . (-6), treuzel, talmachtig onhandig
meisje of vrouw.
DAUWELEN, (dauwelde, heeft gedauweld),
treuzelen, talmen; traag in alles zijn; — (gew.)
kinderachtig stoeien.
DAUWEN, (het dauwde, heeft gedauwd), het
zich vormen van den dauw : bij betrokken lucht
dauwt het weinig; — (dicht.) neerdalen van iets dat
bij verkwikkenden dauw vergeleken wordt: 's Hemel..
zegen dauwde op onzen arbeid: — druppelen : de
tranen dautven op zijne wangen.
DAUWNETEL, v. eene vrij algemeen voorkomende soort van hennepnetel (galeopsis speciosa).
DAUWPUNT, o. (nat.) temperatuur waarbij de
lucht met waterdamp verzadigd is, zoodat bij ver •
dere daling de condensatie begint.
DAUWSLAAN, (alleen onbep. wijs), in SintJansnacht, het inzamelen van dauw, door het
slaan met doeken.
DAUWTRAPPEN, (alleen onbep. wijs), 's morgens
vroeg in 't veld zijn; inz. een volksgebruik in vele
plaatsen o. a. in Groningen, Leiden om op den
Hemelvaartsdag of 2den Pinksterdag of den eersten
Zondag in Mei vroeg naar buiten te gaan en zich
daar te ontspannen. DAUWTRAPPER, m. (-s).
DAUWWORM, rn. dauwpier, regenworm; —
haarworm, fijn huidwornipje; — larve van den
horzel; — zekere huidziekte (inz. bij kinderen).
DAVEREN, (daverde, heeft gedaverd), dreunen,
schudden: de grond daverde van den schok.
DAV IAAN, v. (davianen), veiligheidslamp,
eene lamp der mijnwerkers, alzoo genoemd naar
den uitvinder Humphrey Davy.
DAVID, m. (bijb.) de geliefde; de herdersknaap
die Goliath doodde met een steenworp en later
koning van het Israelietische yolk werd.
DAVITS, m. my. (zeew.) van boven gebogen
ijzeren stangen aan de verschansing, waaraan de
booten aan boord van schepen opgehangen worden.
DAZE, v. (-n), brems. Zie DAAS.
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DAZEN, (daasde, heeft gedaasd), (gemeenz. )
zotteklap uitslaan, lang en druk over iets zwammen;
(gew.) onwijs doen, ijlen.
DAZIG, bn. onnoozel, suing.
DEBACLE (Fr ), v. faillissement, val, kracli.
DEBALLOTEEREN, (deballoteerde, heeft gedeballoteerd), iemand die tot lid eener vereeniging
is voorgehangen, bij stemming afwijzen.
DEBAR CADERE, (Fr.), v. (-s), aanlegplaats,
Steiger; los- en laadplaats (aan de spoorwegstations).
DEBARQUEEREN, (ook met k), (debarqueerde,
heeft en is gedebarqueerd), ontschepen, aan land
zetten; aan land gaan. DEBARQUEMENT, (ook
met k), o. ontscheping.
DEBAT, o. (-ten), beraadslaging over, bespreking
eener zaak in eene vergadering, inz. gedachtenwisseling die op eene rede volgt.
DEBATER (Eng.), DEBATTER, m. (-s), een
handig debater, iemand die in een debat zeer handig,
zeer gevat is.
DEBATINGCLUB (Eng.), v. (-s), vereeniging
waar men zich in het voeren van debatten oefent.DEBATTEEREN, (debatteerde, heeft gedebatteerd ). debat voeren.
1. DEBET, bn. schuldig (geld): gij zijt mij nog,
debet; (fig.) hij is er aan debet, schuldig.
2. DEBET, o. (debent), de linkerzijde van een
folio, in het grootboek; de gezamenlijke schuld die
iemand heeft (tegenst. credit); —ZIJDE, v. (-n).
DEBIET, o. verkoop in het klein; dat boek zal
een groot debiet hebben, veel koopers vinden.
DEBITANT, m. (-en), verkooper (in het klein),
inz. die loten voor den collecteur verkoopt; sitter
van sterken drank, (ook) van tabak (in Frankrijk).
1. DEBITEEREN, (debiteerde, heeft gedebiteerd),
iem voor zeker bedrag debiteeren, dat bedrag op zijne
rekening zetten, te zijnen taste boeken.
2. DEBITEEREN, (debiteerde, heeft gedebiteerd),
in het klein verkoopen, aan den man brengen
(goederen); (fig.) verkoopen, vertellen : leugens debiteeren, uien (grappen) debiteeren.
DEBITEUR, m. t-s, -en), schuldenaar.
DEBOUCHE (Fr.), o. (-'s), engte, bergpas; geschikte plants tot afzet van goederen, afzetmarkt.
DEBOUCHEEREN, (wij deboucheerden, zijn gedeboucheerd), uit eene engte in het open veld rukken
(van krijgslieden).
DEBUTANT, m. (-en), DEBUTANTE. v. (-n),
die voor de eerste maal (voor hetpubliek) optreedt.
DEBUTEEREN, (debuteerde, heeft gedebuteerd),
voor het eerst in het publiek optreden of van zich
doen hooren (inz. van tooneelspelers).
DEBUUT, o. (debuten), het voor het eerst optreden (in het publiek, inz. op het tooneel).
DECA, DEKA, voorvoegsel bij de namen van 't
metriek stelsel gebruikt, beteekenend Lien : decameter, —liter enz.
DECAAN, m. (decanen), deken eener universiteitsfaculteit.
DECADE, v. (-s, -n), tiendaagsche week, in den
Franschen republikeinschen kalender.
DECADENT, m. (-en), kunstenaar wiens werk
versehijnselen van een tijdperk van verval ver-.
toont, inz. bijzondere verfijning van uitdrukkingswijze bij kebrek aan innerlijke kracht.
DECADENTIE, v. geleidelijk verval, achteruitgang, moreele inzinking; inz. gebrek aan gezonden levenslust, overdreven zucht naar genot.
DECAGRAM, o. (-men), 10 Gram; ...LITER,
m. (-s), 10 Liter.
DECALCOMANIE, v. een procêdè om overdrukplaatjes to maken en die op verschillende voorwerpen over to brengen; —PLAATJE, o. (-s), overdrukplaatje.
DECALOGUS, m. de Tien Geboden.
DECALQUEEREN, teekeningen, gravures op
eene andere laag overbrengen.
DECAMETER, m. (-s), 10 Meter.
DECANAAT, o. (...aten), waardigheid, gebied
van een deken.
DECANIE, v. goederen enz. waarvan de inkomsten bestemd zijn tot onderhoud van een deken
kerkelijk gebied, (ook) woning van een deken.
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DECEMBER, m. (-s), de twaalfde maand van 't
jaar, Wintermaand.
DECEMBRISTEN, m. my. zij die Napoleon III
bij den staatsgreep van 2 Dec. 1851 steunden.
DECEMVIR. m. (-s, -en), (Rom. gesch.) tienman,
een der tien bestuurders van Rome tijdens het opschrijven der wetten. DECEMVIRAAT, o. tienmanschap.
DECENNIUM, o. (-s), tijdruimte van 10 jaren.
DECENTIE, V. uiterlijk : fatsoen, welgemanierdheid.
DECENT, bn. eerbaar, welgemanierd.
DECENTRALISEEREN, (decentraliseerde, heeft
gedecentraliseerd), 't bestuur van een land decentraliseeren, aan de onderdeelen groote zelfstandigheid
geven, in verhouding tot het centraal gezag. DECENTRALISATIE, v.
DECHARGE, v. ont-, opheffing; vrijspreking;
ontlading, losbranding (van vuurwapenen); (recht.)
handlichting; — ontheffing, bevrij ding ; getuige 4
dO,charge, die ten gunste van den aangeklaagde
getuigt; verklaring dat de rekening van den penningmeester in orde is.
DECHARGEEREN, (dechargeerde, heeft gedecha,rgeerd), afladen; ont-, opheffen; verklaren dat
de rekening van den penningmeester in orde is en
hem van zijn beheer ontheffen.
DECI, tiende deel (in samenst.) : decimeter, —
liter, enz.
DECIDEEREN, (decideerde, heeft gedecideerd),
beslissen, eene uitspraak doen; uitsluitsel geven,
besluiten; — rich decideeren, tot een besluit komen.
DECIGRAM, o. (-men), o,1 Gram; ...LITER,
m. (-s), 0,1 Licer.
1. DECIMAAL, bn. tiendeelig.
2. DECIMAAL, y. (. .alen), elk der eenheden
Weiner dan On in het decimale stelsel : een getal
met vilf decimalen; de decimalen weglaten.
DECIMAALBALANS, v. (-en), brugbalans waarbij
de verhouding der amen een tot tien is.
DECIMAALTEEKEN, o. (-s); ...PUNT, o. (-en),
het punt of de komma (in decimale getallen) dat
de geheelen van de tiendeelige breuk scheidt.
DECIMATIE, v. (-s. ...tien), vertiending; aanwijzing (door het lot) '4 an een tiende deel der manschappen tot. het ondergaan der doodstraf (eene
krijgsstraf bij do Ouden).
DECIME, v. (muz.), de 10e toon, van den grondtoon gerekend.
DECIMEEREN, (decimeerde, heeft gedecimeerd),
loten om den tienden man; (fig.) wegrukken, ontvolken (bij heerschende ziekten, groote volksrampen enz.) : deze rampen hebben het leger gedecimeerd.
DECIMETER, m. (-s), 0,1 Meter.
DECISIE, v. (-s, ...sien), beslissing, rechterlijke
uitspraak.
DECISIEF, bn. (...siever, -st), beslissend, afdoend.
DECLAMATIE, v. (-s, -Men), voordracht, kunst
van (verzen) orzeggen ; holle hoogdravendheid.
DECLAMATOR, m. (-en), geoefend voordrager.
DECLAMATORIUM, o. (...in), dichtstuk dat bij
de voordracht wordt begeleid en afgewisseld door
muziek of Zang.
DECLAMATRICE, v. (-s), zij die kunstig voordraagt, geoefende redenaarster.
DECLAMEEREN, (declameerde, heeft gedeclameerd), opzeggen, voordragen (verzen); met eene
zekere zalving, met pathos iets zeggen.
DECLARANT, m. (-en), hij die declareert.
DECLARATIE, v. (-s, ...tien), verklaring; liefdesverklaring; aangifte van waren of goederen aan
tolkantoren; rekenmg van gemaakte onkosten ten
behoove van een lichaam of persoon.
DECLAREEREN, (deciareerde, heeftgedeclareerd ) ,
verklaren : zijne liefde declareeren; eene declaratie
indienen van gemaakte onkosten.
DECLINATIE, v. (-s, -Alen), (taalk.) verbuiging;
— (nat.) hock door eene horizontals naagneetnaald
met het meridiaanvlak gemaakt; — (sterrenk.)
de afstand van eene ster tot de evennachtslijn.
DECLINATIECIRKEL, m. (-s), cirkel aan den
homelbol door beide polen gaande.

DEELGENOOT.
DECLINEEREN, (declineerde, heeft gedeclineerd),
(taalk.) verbuigen; (nat.) afwijken; afwijzen.
DECOLLETE, o. (-'s), kleed, japon met laag
uitgesneden hals.
DECOLLETEEREN, (decolleteerde, heeft gedecolleteerd), en decolletê gekleed ziin.
DECOR, o. (-5), gezamenlijke tooneeltoerusting
bij een stuk behoorende; decorum.
DECORATEUR, m. (-s), tooneelschilder; behanger; versierder.
DECORATIE, v. (-5, .. Alen), tooneelschilderwerk;
tijdelijke versiering van vertrekken, gebouwen,
straten enz.; — ridderorde, -kruis, -lint.
DECORATIEF, o. (toon.) decoratie; —, bn. de
decoratieve kunst, het schilderen van tooneelschermen, muurversieringen enz.: in decoratieven stijl.
DECOREEREN, (decoreerde, heeft gedecoreerd),
versieren, beschilderen (een tooneel); verfraaien,
opluisteren; met een ridderkruis begiftigen, ridderen.
DECORUM, o. welvoeglijkheid, uiterlijke waardigheid, al wat welstaat : het decorum bewiren.
DECREET, o. (decreten), besluit, bepaling, verordening van overheidswege.
DECRESCENDO, bw. (muz.) afnemend in sterkte; — o. een gedeelte van een muziekstuk dat in
sterkte afneemt.
DECRETEEREN, (decreteerde, heeft gedecreteerd),
uitvaardigen, afkondigen (een besluit); bij besluit
vaststellen, krachtens zijn gezag beslissen.
DEDICATIE, v. (-s. „Men), opdracht, toewijding
(van een bock of muziekstuk).
DEDROMETER, m. (-s), werktuig om boomen
te meten.
DEDUCEEREN, (deduceerde, heeft gededuceerd),
(logica) 't afleiden eener bijzondere waarheid uit
eene algemeene.
DEDUCTIE, V. (-s, ...ten), afgeleide waarheid.
DEDUCTIEF, bn. de wiskunde is eene deductieve
wetenschap, op deduction berustend.
1. DEEG, v. iets waaraan men wat heeft : dat
middel, dat drankje zal u deeg doen, zal u goed
doen; — gij zult er tang deeg van hebben , plezier,
genoegen, wil van hebben.
2. DEEG, o. (-en), dooreengekneed mengsel van
eenige vaste zelfstandigheid met eene vloeistof
(inz, van meel met melk of water).
3. DEEG, bn degelijk : dege degelijkheid.
1. DEEL, o. (-en), wat kleiner is dan een geheel :
een geheel is altijd grooter dan een zijner deelen; —
hij heeft er part nosh deel aan, is er niet bij betrokken,
is er volkomen onschuldig aan; deel nemen in iets,
zie DEELNEMEN; — ten deel vallen, als aandeel
geschonken worden, te beurt vallen; (fig.) groote
geestesgaven waren hem ten deel gevallen, door de
natuur toegede !Id of geschonken; — ten deele, niet
het geheel, maar slechts een . deel daarvan betreffend : wet gij zegt is ten deele waar, gedeeltelijk.
2. DEEL, v. (delen), plank (van gezaagd bout) :
schaal-, sneedelen; — planken vloer; — dorschvloer.
DEELACHTIG, bn. deel hebbende aan; in het
bezit van den zegen van God deelachtig worden of
makers, den zegen verkrijgen of verschaffen.
DEELBAAR, bn. (rek.) zonder rest gedeeld
kunnende worden : deelbare getallen; 't getal is
deelbaar door zes; (nat.) de lichamen zijn deelbaar,
kunnen in deelen gesplitst worden.
DEELDEUR, v. (-en), deur die toegang geeft
tot de deel, den dorschvloer.
DEELEN, (decide, heeft gedeeld), in deelen
splitsen : de stof kan niet oneindig gedeeld worden; —
elk zijn aandeel geven, nemen : wij zullen eerlijk
deelen; de winst, een boedel deelen; — (rek.) uit
een getal en een gegeven faktor den anderen faktor
vinden : het eene petal op of in het andere deelen.
DEELER, m. (-8), die deelt, verdeelt; (rek.) het
getal, de grootheid waardoor men eene andere deelt.
DEELSTER, v. (-s), zij die deelt of verdeelt.
DEELGENOOT, m. (-en), DEELGENOOTE, v.
(-n), die met een ander iets doet, beleeft : deelgenoot
mijner rampen; — iemand deelgenoot van een geheim
makers het hem meedeelen; compagnon.

DEELHEBBER.
DEELHEBBER, m. (-s), DEELHEBSTER, v.
(-s), iemand die aandeel heeft in eene financieele
onderneming. DEELHEBBING, v.
DEELING, v. (-en), het deelen, nl. de bewerking
of deelsom.
DEELNEMEN, (nam deal, heeft, deelgenomen),
meedoen, medewerken (aan iets) : aan een velcltocht,
een wedstrijd, een optocht deelnemen; (fig.) in iemands
droefheid deelnemen, die medevoelen.
DEELNEMEND bn. (-er, -st), belangstelling betoonend in den voorspoed of het leed van anderen;
medelijdend : hij zag hem met een deelnemend oog aan.
DEELS, bijwoord. vw. (aaneenschakelend), deels
om die reden, deels om eene andere.
DEELTAL, o. (-len), (rek.) getal dat door een
ander (den dealer) gedeeld moot worden; ...TEEKEN, 0, (-s), (rek.) teeken dat de deeiing aanwijst (:); (taalk.) teeken dat een klinker van een
vorigen scheidt, trema (..).
DEELWOORD, o. (-en), (§praakk.) vorm van het
werkwoord, die de werking als attribuut eener
zelfstandigheid voorstelt.
DEEMOED, m. stemming van nederige onderworpenheid : in deemoed neerknielen.
DEEMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), blijken van
onderworpenheid gevend; nederig : deemoedig ids
vragen; deemoedig gestemd zijn.
DEEMOEDIGE, m. en v. (-n).
DEEMOEDIGEN, (deemoedigde, heeft gedeemoedigd), (iem.) vernederen en daardoor den trots
fnuiken. DEEMOEDIGING, v.
DEEMSTER, bn. (Zuidn.) donker, duister.
DEEN, m. (Denen), inwoner van Denemarken; —
volksnaam voor de Wilde zwaan (cygnus cygnus).
DEER, m. (Zuidn ) leed, jammer, ellende; schade,
letsel; deernis, medelijden; het was een deer om te
zien; om deernis mee te krijgen.
DEERLIJK, bn. bw. (-er, -st), jammerlijk, bedroevend.
DEERN, v. (-en), DEERNE, v. (-n), jonge
dochter, vrijster (dikwijls ook in verachtelijken zin) :
boerendeern, straatdeern. Deerntje, o. (-s).
DEERNIS, v. (minder gebruikelijk dan) medelijden : deernis wekken, hebben.
DEERNISWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st),
beklagenswaard : in deerniswaardigen toestand.
DEESEM, (eigenlijk DEEGSEM), m. (-s), (Zuidn.)
zuurdeeg, zuur geworden deeg als gist gebruikt; —
(fig.) die deesem heeft nog niet uitgewerkt, die wrok
bestaat nog.
DEE SEMEN,(deesemde, heeftgedeesemd), (Zuidn.)
zuurdeeg in iets doen : het brood deesemen.
DE FACTO, bw. feitelijk (in tegenst. met de jure,
rechtens).
1. DEFECT, bn. bw. (-er, -st), beschadigd, geschonden; het werk is defect, er ontbreken bladen
(aft of deelen) aan.
2. DEFECT, o. (-en), gebrek aan eene machine,
eene gasleiding enz..
DEFENSIE, v. verdediging.
DEFENSIEF, bn. bw. verdedigend.
DEFENSIEWEZEN, o. al wat tot de landsverdediging behoort.
DEFERENTIE, v. achting, eerbied : uit deferentie.
.
DEFICIT, o. (-s), tekort, het ontbrekende : er
is een deficit in de kas; nadeelig saldo.
DEFILE, o. (-'s), (krijgsk.) nauwe doorgang, bergpas; in 't algemeen elke weg die slechts met een
smal front gepasseerd kan worden; het defileeren.
DEFILEEREN, (defileerde, heeft gedefileerd), in
smalle gelederen marcheeren.
DEFINIEEREN, (definieerde, heeft gedefinieerd),
eene definitie of bepaling van iets geven; duidelijk
omschrijven.
DEFINITIE, v. (-s, ...tien), (logika) nauwkeurige
samenvatting der kenmerken van een begrip,
zoodat het niet met een ander verward kan worden;
begripsbepaling.
DEFINITIEF, bn. en bw, voorgoed, vast (tegenstelling van tijdelijk).
DEFLECTIE, v. (taalk.) weglating van buigingsuitgangen, omschrijving met voorzetsels.
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DEFTIG, bn. bw. (-er, -st), tot den aanzienlijken ,
gegoeden stand behoorend en eene zekere waar digheid en statigheid van manieren vertoonend :
eene deftige matron; de deftige stand; van deftige
familie zijn; — zooals men dat in den deftigen
stand vindt, gewoon is : deftige meubels, eene deftige
begrafenis, deftig gekleed zijn; — statig, waardig,
afgemeten : deftige manieren; zich deftig uitdrukken.
DEGELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet door fraaien
uiterlijken schijn misleidend, maar inderdaad zoo,
dat het aan zijne bestemming voldoet, dat men
erop vertrouwen kan.
1. DEGEN, m. (-s), in verheven stijl, als archalsme), held, dapper krijgsman : een beprodde degen.
2. DEGEN, m. (-s), stootwapen met rechte, al
of niet tweesnijdende, puntig toeloopende kling en
een gevest met korf.
DEGENE, bepaling aankondigend vn , (de als it
lidw. en gene als zwak zn. verbogen): degene die zoo
handelt is prijzenswaard; is hij degene die komen zota
DEGENERATIE, v. (-s), ontaarding.
DEGENEREEREN, (degenereerde, is gedegene,
reerd), ontaarden; — (biologic) langzaam achter, uitgaan in levensvatbaarheid, de goede eigenschappen verliezen.
DEGENKOLIBRIE, m. (-s), eene 22 cM. lange
kolibriesoort, waarvan de degenvormige snavel
10 cM. en de staart 6 cM. lang is (docimastes ensifer),
DEGENKOPPEL, m. (-s), ceintuur voor 't dragen
van een degen.
DEGENVISCH, m. (...visschen), (nat. hist.)
pijlstaart : een Amerikaansche visch.
DEGRADATIE, v. (-s, ...ten), verlaging, ontzetting van een post; verlaging in rang (van een militair).
DEGRADEEREN, (degradeerde, heeft gedegradeerd), in rang verlagen; van een post ontzetten.
DEIKTISCH, bn. (in de paedagogiek) de deiktische
leervorm, leervorm van het aanwijzen en voordoen.
DEIMT, DEIMAT, v. (gew.) Nederl. vlaktemaat.
Zie DAGMAAT.
DEINEN, (deinde, heeft gedeind), in onregelmatige
golving zonder schuimkoppen op en neer bewegen
(van den waterspiegel) : de zee deinde sterk, DEINING, v. (-en).
DEINER, DEINOOR, m. stijfkop, onhandelbaar
persoon die zijn zin altijd wil doordrijven.
DEINZEN, (deinsde, heeft gedeinsd), achteruitwijken; teruggaan, zich langzaam verwijderen.
DEISME, o., DEISTERIJ, v. (wijsbeg.) geloof
aan eOn God (zonder openbaring).
DEIST, m. (-en), iemand die alleen door de retie
aan 66n God gelooft. DEISTISCH, bn.
DEJEUNE, (-'s), DEJEUNER, o. (-s), ontbijt;
servies tot een ontbijt.
DEJEUNEEREN, (dejeuneerde, heeft gedejeuneerd), ontbijten.
DEK, o. (-ken), bedekking : een sneeuwdek, een
plantendek; buitenste blad van eene sigaar; —
deken : een koedek, paardedek; — de dekens van
een bed : onder dek kruipen; — (zeew.) (ook
my . deks) scheepsyloer : scheepszoldering : de
bemanning was op (het) dek, aan dek; een schip met
vier dekken (van boven af) : het opperdek, kuildek,
tusschendek, koebrugdek.
1. DEKEN, v. (-s), rechthoekig kleed tot beschutting tegen de koude : wollen en katoenen.
dekens op een bed; reisdeken, paardedeken; — (fig.)
te zamen onder eerie deken liggen, het met elkander
eens zijn (ten kwade).
2. DEKEN, m. (-s, -en), oudste, overate, hoofd :
deken van het brouwersgild; — (Zuidn.) hoofd van
een ambachtsgilde of dergelijke vereeniging; —
deken (decaan) eerier faculteit; (kerk.) hoofd van
een kapittel van kanunniken; — de deken van de
orde der advocaten, de voorzitter van den raad
van toezicht en discipline.
3. DEKEN, o. ( -s), vaste gedeelte van de bevloering
van eene visschersschuit, waaronder de bun is.
DEKKEN, (dekte, heeft gedekt), eene bedekking
over iets uitbreiden : een huffs met pannen, met
stroo dekken; zich voor de koude dekken; —
bedekken, verbergen, aan het gezicht onttrekken — (krijgsk.) tegen een,vijandelijken aanval
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beschermen : de troepen waren in den rug door een
moeras gedekt; — den aftocht dekken, zorgen dat die
ongehinderd kan plaats hebben; — (spr.) de vlag
dekt de lading, een schip onder onzijdige vlag
varend mag niet bemoeilijkt worden, (fig.) een beroemde naam kan ook het minder goede (in een
boek b. v.) vrijwaren voor aanmerkingen; — de
inkomsten kunnen de uitgaven niet dekken, vergoeden, ertegen opwegen; — een tekort, een verlies
dekken, vergoeden, aanvullen; eene schuld dekken,
eigendommen aanwijzen, waarop die schuld zoo
noodig verhaald kan worden; — een beleend effect
dekken, een bedrag storten om bij mogelijke koersdaling, den houder ervan voor verlies te vrijwaren;
—denitghva rzumdekn,
daaraan elke
kracht ontnemen; — ik ben gedekt, voor verlies
gevrijwaard, (ook) voor mogelijke aanmerkingen.
DEKKLEED, o. (-en), linnen doek dat men over
lets uitspreidt; ...KNECHT, m. (-5), knecht aan
boord van rivierstoombooten.
DEKLADING, v. (-en), lading op het dek van
een schip; ...LAST, m. (-en), goederen op het dek
van boot of schip geladen.
DEKMANTEL, m. (-s); (fig.) voorwendsel, glimp,
sehijn : onder den dekmantel van heiligheid.
DEKSCHAAL, v. (...schalen); ...SCHAALTJE,
o. (-s); schaal, schaaltje met deksel; ...SCHILD,
o. (-en), (nat. hist.) vleugelschild der kevers.
DEKSEL, o. (-s), al wat tot dekking dient, hoofddeksel, kleederen; — (Zuidn.) al het deksel war
zich trekken (of helen), al het voordeel voor zich
nemen; — (ook m.) een houten deksel, (op
een pot enz.); — dat sluit als een deksel op een
pot, dat klopt; — wet deksel, wat drommel. .
DEKSELS, tw. deksels, wat is het koud !
DEKSELSCH, bn. dekselsche jongen I drommelsche, duivelsche jongen I
DEKZEIL, o. (-en), zeil dat over iets gelegd wordt;
...ZERK, v. (-en), zerksteen die een stee pen beschoeiing van boven afdekt.
1. DEL, v. (-len), duinvallei, laagte, dal tussehen
de duinheuvels; kuil of gat in een weg; — lago
slootkant die een paar maal 's jaars moet opgehaald
worden.
2. DEL, V. (-len), sloes, slordige vrouw, slot;
gemeene laaghartige vrouw : een del van een wiff.
3. DEL, v. (-len), klungels, vodden, fiarden : de
dellen hangen er bij.
DELEGATIE, V. (-s, „Men), opdracht om in
eene bepaalde zaak voor een ander op to treden; 13chuldoverdracht op een derden, het aanwijzen
van een ander die nu de schuld betalen moet, of
-de som gelds moot ontvangen.
DELEGEEREN, (delegeerde, heeft gedelegeerd),
met eene volmacht afzenden; — een gedelegeerde
van de staatsloterij, iem. die gemachtigd is om
loterijbriefjes te verkoopen; —overdragen van schuld.
DELF, v. (delven), (gew.) sloot.
DELFSTOF, v. (-fen), mineraal, stof die uit den
grond gegraven wordt; soms in 't algemeen: onbewerktuigde stof : planten, dieren en delfstoffen.
DELFSTOFFENRIJK, o. de onbewerktuigde
natuur.
DELFSTOFKUNDE, v. mineralogie.
DELFTSCH, o. zekere soort van fijn aardewerk
on tegels, oorspr. alleen te Delft gebakken: oud
Delltsch.
DELGEN, (delgde, heeft gedelgd), tenet doen;
schulden delgen, afbetalen; — schulddelging, amortisatie. DELGING, v.
DELI, bn. bw. delicious.
DELIBERATIE, v. (-s, ...tien), beraadslaging,
overleg.
DELIBEREEREN, (delibereerde, heeft gedelibereerd), delibereeren over, beraadslagen, overleggen,
redeneeren.
DELICAAT, bn. bw. (...cater, -st), lekker,
smakelijk; dat eten is delicaat; verfijnd genot gevend,
teer, gevoelig, zwak : eene delicate constitutie
hebben; — eene delicate teak, die vee -kiesehheid
vereischt.
DELICATESSE, v. (-n), lekkernij; handel in
delicatessen, fijne worst- en vleeschwaren.

DEMOCRATIE.

DELICIEUS, bn. bw. (...cieuzer, -t), verkort
tot DELI, welsmakend, overheerlijk , kostelijk.
DELICT, o. (-en), overtreding eener wetsbepaling;
strafbaar I eit.
DELICTI (CORPUS), o. datgene waarop of waarmee de misdaad is gepleegd, voorwerp van het
misdrijf.
DELINEATIE, v. (-s, ...ten), grondteekening;
afbakening.
DELINEAVIT, heeft geteekend (onder platen
enz.)
DELINQUENT, na. (-en), dader, bedrilver (eener
misclitad).
DELIREEREN, (delireerde, heeft gedelireerd),
ijlen, in ijlhoofdigheid spreken.
DELIRIUM, o. waanzinnigheid, ijlende koorts;
—delirum-tns,
dronkemanswaanzin.
DELLING, v. (-en), (gew.) del, inzinking van
den bodem, laagte. kuil; (Ind.) glooiing.
DELOYAAL, bn. bw. (...aler, -st), oneerlijk,
onoprecht; op oneerlijke wijze.
DELPHINEN, v': my. handvatsels (aan kanonnen).
DELTA, v. (-'s), de 4 e letter van het Grieksche
alphabet; (aardrijksk.) land ingesloten door de
armen waarin zich eene rivier bij hare uit,monding
verdeelt. DELTA-EILAND, o. (-en).
DELTAMETAAL, o. metaallegeering van 56
deelen koper, 40 deelen zink. 1 deel ijzer en 1 deel
lood, waarbij soms nog wat mangaan en nikkel
gevoegd wordt.
DELTASPIER, v. (ontl.) eene der schouderspieren,
waardoor de arm geheven wordt; ...VORMIG, bn.
DELTE, v. (-n), (Zuidn.) bergzolder voor hoof
of stroo; hooischelf.
DELTOYDE, v. (-n), (meetk.) vierhoek bestaande
uit twee gelijkbeenige driehoeken die gelijk van'
basis, doch ongelijk van hoogte zijn.
DELUW, bn. (veroud.) loodkleurig, vaal, bleek.
DELVEN, (doll of dolfde, heeft gedolven), graven,
spitten : een kuil, eene sloot delven; een graf delven;
hij delft zijn eigen graf, brengt zich zelf ten ondergang; — uitspitten, opgraven : keien, klei delven;
goud delven; — aardappels delven, rooien.
DEM, m. en o. (Zuidn.) kleinigheid: geen dem,
geen zier, niets.
DEMAGOGIE, v. de kunst het yolk te leiden;
(staatk.) het in beweging brengen der massa voor
leugenachtige en valsche leuzen.
DEMAGOGISCH, bn. volkleidend, oproerstokend.
DEMAGOOG, m. (...gogen), volksleider, -meaner;
valsche volksvriend.
DEMANG, m. (-s), (Ind.) districtshoofd.
DEMARCATIE, v. (-5, —Alen), afbakening, grensscheiding; (zeew.) de berekening der plaats waar
een schip zich in open zee bevindt.
DEMARQUEEREN, (demarqueerde, heeft gedemarqueerd), grenslijnen trekken.
DEMASKEEREN, ontmaskeren; DEMASQUE,
o. op een gemaskerd bal het oogenblik dat de
maskers afgenomen worden (meestal na 12 uur).
DEMENTI, o. logenstraffing, loochening; — iem.
een dementi geven, in het aangezicht van logen
betichten, (ook) in iemands afwezigheid zijn onrecht
bewijzen.
DEMI, DEMISAISON, v. (-s), overjas van dunne
stof voor het voor- en najaar.
DEMIJOHN, v. (-s), groote buikvormige fleseh of
kruik in mandewerk ter verzending van zuren enz.
DEMISSIE, v. (-s, ...si8n), ontslag, ontzetting,
nit den dienst treden : zijn demissie geven,
nemen.
DEMITTEEREN, (demitteerde, heeft gedemitteerd), ontslaan (uit een post); zijn ontslag nemen.
DEMOBILISATIE, v. het op voet van vrede
terugbrengen van een lager.
DEMOBILISEEREN, (demobiliseerde, heeft gedemobiliseerd), (een lager) op voet van vrede terugbrengen.
DEMOCRAAT, m. (...craten), aanhanger, voarstander der volksregeering (in tegenst. met aristooraat).
DEMOCRATIE, v. volksregeering, -heerschappij;
(ook) een staat waarin het yolk regeert .
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DEMOCRATISCH, bn. bw. tot de volksregeering
behoorende; — de democratische partij, die de
volksregeering voorstaat.
DEMON, m. (-s, -en), duivel; booze geest; (fig.)
demonen met duivelsche plannen.
DEMONISCH, bn. bw. duivelsch, duivelachtig.
DEMONISME, o. geloof aan demons, duivels.
DEMONOMANIE, v. vrees voor duivels, geloof
aan spoken, booze geesten, kwade invloeden.
DEMONSTRATIE,
(-s,
(wisk.) rechtstreeksche bewijsvoering; — (geneesk. en nat.) 't
aantoonen van iets door eene proef op, eene ontleding van het voorwerp zelf; volksbetooging,
gezamenlijk optreden eener partij, eener yolksmenigte om door een optocht, meeting enz. hare
meening te kennen te geven.
DEMONSTRATIEF, bn. (taalk.) aanwijzend.
DEMONSTREEREN, (demonstreerde, heeft gedemonstreerd), betoogen, aantoonen, aanwijzen; —
eene demonstratie uitvoeren.
DEMONTEEREN, (demonteerde, heeft gedemonteerd ), uit elkander nemen eene machine, een
luchtschip demonteeren; onbruikbaar maken,
vernagelen (van kanonnen).
DEMORALISATIE, v. zedenverbastering; moedeloosheid.
DEMORALISEEREN, (demoraliseerde, heeft gedemoraliseerd), de zedelijkheidsbegrippen bederven,
afstompen, zedeloos maken : die omgang heeft hem
gedemoraliseerd; een demoraliseerende invloecl; moedeloos maken gedemoraliseerde troepen.
DEMPEN, (dempte, heeft gedempt) : eene sloot,
gracht dempen, dichtmaken door vulling met
aarde; (fig.) als het kalf verdronken is, dempt men
den put, men gaat eene zaak verbeteren als eerst
door den slechten toestand een ongeluk is gebeurd; —
geluid dempen, minder, zwakker maken.
1. DEN, m. (-nen), kegeldragende boom in Middenen Noord-Europa: de grove den (pinus silvestris) en
de zeeden (pines pinaster).
2. DEN m. (-nen), bergzolder, bergvloer; inz.
zoutbergplaats; (gew.) dorschvloer.
DENAPPEL, m. (-s), dennenappel.
DENDEREN, (denderde, heeft gedenderd), (van
rijtuigen) dreunend schokken.
DENDROGRAPHIE, v, boombeschrijving.
DENDROLIETEN, m. m y. versteende boomstammen en heesters; ...METER, m. (-s), werktuig om
de dikte en lengte van boomen nauwkeurig te meten.
DENG-DENG, v. (Ind.) gedroogde reepjes buffelvleesch.
DENKBAAR, bn. wat men zich denken kan
met alle denkbare invloeden rekening houden.
DENKBEELD, o. (-en), (zielk.) alles wat door het
denken wordt voortgebracht; (in de gewone taal)
meening omtrent eene zaak ; — plan, wensch
zijne denkbeelden verwezenlijken; iem. op een denkbeeld brengen, op de gedachte brengen.
DENKELIJK, bn. bw. denkbaar, waarschlinlijk
't is niet denkelijk, dat hij komt; ik kom denkelijk met
den laatsten trein.
DENKEN, (dacht, heeft gedacht),% beschouwen der
zielebeelden om verschil, overeenkomst, oorzakelijk
verband te vinden en begrippen en oordeelen te
vormen een groot aantal duidelijke waarnemingen
vormt den grandslag van juist en grondig denken; hij
bidt zonder er iets bij te denken; een kind denkt nog
zeer onlogisch; over iets denken; — nadenken : denk
er nog eens goed over; om, aan iets denken, het niet
vergeten ; — eene meening omtrent lets hebben; —
vermoeden ; van plan zijn.
DENKVERMOGEN, o. 't vermogen om te denken.
DENKWIJZE, v. (-n), Y. (...wijzen),
gezamenlijke meeningen, gevoelens, oordeelen .(van
een tijd, een yolk, een persoon).
DENNEBAST, m. (-en); ...BOOM, m. (-en);
...KEGEL, m. (-s).
DENNEN, bn. van dennenhout.
DENNENAALDEN, v. m y. bladeren der dennen;
—OLIE, v. (gew.) Tluchtige olie door distillatie
uit dennenaalden verkregen.
DENNENAPPEL, m. (-s, -en), vruchtkegel van
den den, dennekegel.
Van Dale, Handwoordenboek.

DERDEHALF.
DENNENLUCHT, v. met dennengeur doortrokken lucht; ...PAPEGAAI, m. (-en), (gew.) kruisbek
(loxia curuirostra); ...PLANT SO E N, o.; ...RUPS,
v. (-en), (nat hist.); ...SCHEERDER, m. (-s),
eene soort van schorskever (myleophilus piniperda)
die op de dennen leeft.
DENNETAK, m. (-ken), tak van den den; ...ZAAD,
o. (...zaden).
DENOMINATIEF, o. (taalk.) werkwoord dat van een naamwoord is gcvormd, als
huizen, steenigen, witten, benauwen.
DENON CEEREN, D ENUNCIEEREN, (den onceerde of denuncieerde, heeft gedenonceerd of gedenuncieerd), aangeven; verklikken.
DENSIMETER, m. (-s),(nat.)werktuig om den grand
der dichtheid van vloeistoffen te bepalen.
DENSITEIT. v. (nat.) dichtheid.
DEPARTEMENT, o. (-en), gewest. : Frankrijk is
verdeeld in departementen; — afdeeling eener vereeniging : de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
afdeeling van beis verdeeld in departemmten;
stuur, ministerie : het departement van oorlog.
DEPARTEMENTAAL, bn. tot een departement
behoorende, ervan uitgaande
DEPARTEMENTSCHEF, m. (-s), (Ind.) ambtenaar die aan 't hoofd eener afdeeling staat.
DEPARTITIE, v. (-s, ...tien), omslag, overslag
(van belastingen).
DEPECHE, v. (-s), bericht; ambtelijke mededeeling; telegram.
DEPENDENTIE, v. (-5, -Alen), .afhankelijkheid;
een huis met ap- en dependentien, met al wat tot het
huis en zijn erve behoort.
DEPONEEREN. (deponeerde, heeft gedeponeerd),
in bewaring geven; bij de overheid inleveren (b v.
een handelsmerk); overleggen (in eene vergadering);
getuigenis afleggen.
DEPORTATIE, v. straf, bestaande in het overbrengen naar eene afgelegen plaats, die de gestrafte
niet mag verlaten.
DEPORTEEREN, (deporteerde, heeft gedeporteerd), naar eene strafkolonie brengen.'
DEPOSITIE, v. (-s, ...tien), getuigenis, verklaring in rechten.
DEPOSITO, o. (-'s), 't in bewaring geven van een
kapitaal.
DEPOSITO-BANK, v. (-en), die zich met deposito's
belast.; ...-GELD, o.; ...-RENTE, v.
DEPOT, o. (-s), (hand.)plaats waar iets in voorraad
gehouden wordt; — (krijgsk.) plaats waar troepen
voor den dienst bestemd, verzameld, gekleed en
geoefend worden : 't koloniaal depot te Harderwijk.
DEPRECIATIE, v. waardevermindering, van
geld, geldswaardig papier, edele metalen: de depre-,
ciatie van het zilver drukt de markt.
DEPRECIEEREN, (deprecieerde, heeft gedeprecieerd), de waarde, den koers verlagen (van
muntspecien enz.).
DEPRESSIE, v. (-s, ...sien), (weerkunde) gebied
van lagen luchtdruk; (hand.) gedruktheid van de
markt.
DEPRIMEEREN, (deprimeerde, heeft gedeprimeerd), neerdrukken, ontmoedigen.
DEPRIVATIE, v. het ontzetten van een geestelijke uit zijne prebende.
DEPUTAAT, m. (...taten), afgevaardigde.
DEPUTATIE. v. (-s, ...tien), eenige personen die
door eene vereeniging, vergadering (met eene
zekere volmacht bekleed) warden afgevaardigd;
bezending.
DEPUTEEREN, (deputeerde, heeft gedeputeerd),
afvaardigen; zie GEDEPUTEERDE.
DERAILLEEREN, (derailleerde, is gederailleerd), ontsporen.
DERANGEEREN, (derangeerde, heeft gederangeerd), (iem.) storen, hinderen, lastig vallen.
DERDE, (rangtelw.) het is nu de derde week; gij
zijt de derde; die brief is van den derden (dag deter
maand); dit is gewijd aan Willem den Derde(n) (III).
— een derde, een derdedeel; twee en twee derden; —
de prijs werd met een derde verhoogd.
DERDEDEEL, o. (-en).
DERDEHALF, teiw. twee en een halt.
1s

DERDENDAAGSCH.
DERDENDAAGSCH, bn. om de drie dagen terugkeerende : de derdendaegsehe koorts; (spr.) verbeelding is erger dan de derdendaagsche koorts, men heeft
vaak meer last van dingen die men zich verbeeldt
dan van werkelijken hinder.
DERDEPART, o. (-en), derdedeel.
DEREN, (deerde, heeft gedeerd), schade doen,
ongeluk brengen : wie zou het (vogeltje) willen deren ?
DERG, m. (-en), (gew.) drijvend eiland van riet
of veen.
DERGELIJK, bepaling aank. vn. overeenkomende
met jets wat to voren genoemd is : wijn, bier en
dergelijke dranken; ik hou niet van dergelijke affaires.
DERHALVE, voegw. bw., op dien grond.
DERIVATA, my. afgeleide woorden.
DERIVATIE, v. woordafleiding.
DERMATE, bw. in die mate, in zoo hoogen
graad.
DERMATITIS, v. ontsteking der huid.
DERMATOLOGIE v. leer der huidziekten.
DERRIE, v. darink, eene minder goede teensoort, kortvezelig, min of meer met klei vermengd
laagveen onder de duinen; onderste laag van laagveen: — modderachtig vuil; — hoop faecaliön.
DERTIEN, telw., hoofd- of grondgetal: tier plus
drie; door 't volksgeloof als ongeluksgetal beschouwd; als ranggetal voor dertiende : hij is
van (het jaar) dertien, van 1813; twaalf ambachten,
dertien ongelukken, zie ambacht.
DERTIENDAG, m. (Zuidn.) Driekoningendag,
dertien dagen na Serstmis.
DERTIENDE, ranggetal; heden is het de dertiende;
o. (-n), dertiende deel.
DERTIENDEHALF, m. (...halven), (dertiend%
half) oude Holl. munt (= 12% stuiver of
f

DERTIENHONDERD, telw. dertienmaal honderd.
DERTIG, telw. hoofd- of grondgetai; een en dertig,
twee en dertig; — hij is in de dertig, hij is eenige
jaren onder dan 30 jaar; — diep in de dertig, bijna
40 jaar.
DERTIGER, (-s), lid eener vergadering van 30
leden; (ook) wie of wat 30 jaar oud is : hij is een goede
dertiger, meer dan 30 jaar oud.
DERTIGSTE, rangtelw. : heden is het de dertigste
(dag der maand); — o. dertigste deal.
DERVEN, (derfde, heeft gederfd), (dicht. of in
hoogeren stijl) ontberen, missen • alles, alles kan
ik derven, u mijn vaderland, u niet; winst derven,
zich winst zien ontgaan. DERVING, v. geniis.
DERWAARTS, bw. (deftig) daarheen : derwaarts
richtte ik gaarne mijn schreden.
DERWISCH, m. (-en), Mohammedaansche bedelmonnik in Turkije en Perziö.
1. DES, (muz.) een halven toon lager dan d.
2. DES, (veroud.) verbogen aanw. view.: de 2de
naamval manna). en onzijdig enkelv. van die : des
verheug ik mij, daarom, daarover.
DESA, zie DESSA.
DESAVOUEEREN, (desavoueerde, heeft gedesavoueerd), loochenen, niet erkennen, wraken.
DESCENDENTEN, m. my. nakomelingen.
DESCENDENTIE, v. afstamming; descendentieleer, zie AFSTAMMINGSLEER.
DESERTEEREN, (deserteerde, is gedeserteerd).
(van soldaten en schepelingen) wegloopen, met
het bewuste doel zich blijvend aan den dienst to
onttrekken; (ook) naar den vijand overloopen.
DESERTEUR, in. (-en, -s), iemand die gedesertePrd is.
DESERVITOR, m. (-s), (It. K.) aarnemend
pastoor.
DESESPEREEREN, (desespereerde, heeft gedesespereerd), wanhopen, den moed verliezen
elute desespereert niet (devies van Koen).
DESGELIJKS, bw. op dezelfde wijze; evenzoo.
DESIDERATUM, o. (...ta), jets dat gewenscht
word t.
DESILLUSIE, v. (-s), ontg000heling; tegenvaller.
DESINFECTEEREN, (desinfecteerde, heeft gedesinfecteerd), de smetstof (bij eene besmettelijke
ziekte) vernietigen of werkeloos maken.
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DESINFECTIE, v. ontsmetting ; —LEER, v.
DESKUNDIG, bn met kennis van zaken over lets
kunnende oordeelen. DESKUNDIGE, m. en v.
(-n); de deskundigen bij een examen.
DESNIETTEGENSTAANDE, DESNIETTEMIN,
vw. bw. niettegenstaande het gezegde, in weerwil
daarvan; echter, tech.
DESNOODS, bw. (van voorwaarde), zoo noodig;
in het uiterste geval; wat mij betreft, voor mijn
part.
DESOLAAT, bn. (...later, -st), troosteloos, diep
bedroefd of terneergeslagen, wanhopig, berooid
den boel in een desolater toestand achterlaten.
DESOLATE-BOEDELKAMER, Y. (-s), zie BOEDELKAMER.
DESONDANKS, vw. bw. ondanks dat.
DESORDER, v. alles was in desorder, in wanorde,
in verwarring.
DESORGANISATIE, v. ontbinding, rotting van
organische stof; (fig.) toestand van verwarring,
ordeloosheid in een staat, een leger, eene vereeniging.
DESORGANISEEREN, (desorganiseerde, beef t
gedesorganiseerd), in de war sturen, uit zijn verband
rukken.
DESPADERO, m. (-'s), waaghals, stoute roover.
DESPERAAT, bn. bw. (...rater, -st), (gemeenz.)
wanhopig, hopeloos, radeloos.
DESPERATIE, v. hopeioosheid, radeloosheid.
DESPOOT, m. (despoten), alleenheerscher; (met
de bijgedanhte aan willekeur en onredelijkheid); een
verlicht desp, )ot, die van zijne macht een heilzaam
een heerschzuchtig persoon.
gebruik maakt;
DESPOTISCH, bn. bw. willekeurig, eigendunkelijk; heerschzuch:ig despotisch optreden.
DESPOTISME, o. dwingelandij; alleenheersching.
DESSA, DESA, v. (-'s), Oostindisch gehucht of
dorpsgemeenschap op Java.
DESSERT, o. (-en), nagerecht.
DESSIN, o. (-s), teekening; patroon stoffen in
verschillende dessins.
DESTIJDS, bw. (v. tijd), in dien tijd; vgl. indertijd.
DESTILLATIE, v. (nat.) 't afscheiden der nicest
v]uchtige bestanddeelen door verdamping; droge
destillatie, 't ontleden van hout, kolen enz. door verhitting bij afsluiting der lucht.
DESTINEEREN, (destineerde, heeft gedestineerd), bestemmen, beschikken.
DESWEGE, [niet : DESWEGENS] redengev.
voegw. bw. daarom, om die reden.
DETACHEEREN, (detacheerde, heeft gedetacheerd),\ (krijgsk.) tijdelijk indeelen, in garnizoen
leggen : bij het Indische Leger gedetacheerd worden.
DETACHEMENT, o. (-en), troepenafdeeling, met
eene bijzondere taak ergens heengezonden.
DETAIL, o. (-a), bijzonderheid (meest my.); iets
in details bespreken, vertellen; verkoop en detail, in het
klein.
DETAILLEEREN, (detailleerde, heeft gedetailleerd), eene gedetailleerde beschrijving, teekening,
waarin de details aangegeven zijn; eene machine
detailleeren, de onderdeelen eryan in teekening
brengen. DETAILLEERING, v. (-en).
DETECTIVE, m. (-s), rechercheur van politie
in Engeland en N. Amerika; —ROMAN, m. (-s).
DETENTIE, v. (militaire) gevangenisstraf huffs
van detentie.
DETERMINATIE, v. (-s), bepaling, vaststelling,
besluit.
DETERMINATIEF, bn. (taalk.) bepaling-aankondigend.
DETERMINEEREN, (determineerde, heeft gedetermineerd), bepalen, vaststellen, bestemmen; (in
't bijz.) 't bestemmen van familie, geslacht, soort
eener plant; (log.) 't toevoegen van bijzondere
kenmerken aan een algemeen begrip.
DETINEEREN, (detineerde, heeft gedetineerd),
gevangen, opgesloten houden.
DETONATIE, v. (-s, ...tien), ontploffing; —
(muz.) afwijking van den toon.
DETONEEREN, (detoneerde, heeft gedetoneerd),
valsch zingen, uit den toon raken; ontploffen;
afgaan (van vuurwapenen).
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DETREMPEEREN, (detrempeerde, heeft gedetrempeerd), aan een lichaam (b. v. gehard staal)
zijne hardheid ontnemen.
DEUGD, v. (-en) zielstoestand van den mensch
die het goede nastreeft, zoekt to verwezenliiken ;
aeugd verheugt; (fig.) het pad der deugd bewandelen,
zedelijk, deugdzaam leven; — in alle eer en deugd
vrijen, zonder aan verkeerde lusten toe te geven;
eene bepaalde goede zedelijke eigenschap: naastenliefde is de hoogste deugd; dapperheid behoort
Met tot zijne deugden; ran den nood eene deugd
maken, lets onvermijdelijks schijnbaar blijmoedig
op zich nemen.
DEUGDELIJK, bn. bw. (-er, st), (inz. Zuidn.)
deugdzaam, braaf, goed, degelijk een deugdelijk
man; — degelijk, aan zijn doel beantwoordend ;
deugdelijke spijzen; deugdelijk laken; - aan alle
vereischten voldoende eene deugdelijke uitvoering
Bier werken; iets in deugdelijken staat houden.
DEUGDZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), vol deugd,
tot deugd geneigd, goede zeden bezittende een
deugdzaam meisje; deugdelijk deugdzame stof.
DEUGEN, (deugde, heeft gedeugd), (meestal ontkennend gebruikt) braaf zijn, goed oppassen : die
jongen heeft nooit willen deugen; — geschikt zijn voor
lets : die man deugt niet voor onderwijzer.
DEUGNIET, m. en v. (-en), slecht mensch; -zeer ondeugende knaap; — scherts. liefkoozend
gebruikt tegenover wie ons een weinig plaagt.
DEUK, v. (-en), holligheid in eene effen oppervlakte (door een stoot veroorzaakt) : die hoed heeft
eene deuk gekregen; — (fig.) die ziekte heeft hem
eene leelijke deuk gegeven, hij heeft er erg van
geleden, is ervan achteruitgaan.
DEUKEN, (deukte, heeft gedeukt), deuken maken;
(fig.) een duw, een knauw geven, nadeel doen.
1. DEUN, m. (-en), zangwijze, liedje; (fig.) hij
zingt altijd denzelfden deun, hij komt altijd op
hetzelfde terug.
2. DEUN, bn. bw. (-er, -st), gierig, inhalig hij
blijft deun op een cent, wil niets missen.
1. DEUNEN, (denude, heeft gedeund), zingen,
neurien,
2. DEUNEN, (denude, heeft gedeund), (touw,
weefgaren) strak spannen.
DEUNT, v. (-en), (gew.) landmaat van 1/4 Hectare.
DEUNTJES, bw. (gew.) karig, gierig.
DEUR, v. (-en), door draaien of schuiven beweegbaar verticaal deel, toegang gevende tot een
huis, vertrek, kart enz. : door de deur binnenkomen:
(lig.) met de deur in huis vallcn, plotseling met
:lets voor den dag komen; dat doet de deur toe,
daarop valt niets meer te zeggen, dat be41.Et de
zaak; dat zet de deur open voor, geeft gelegenheid
tot, is oorzaak van ; de zomer staat voor de deur,
is ophanden; iem. de deur wijzen, verzoeken heen
te gaan.
DEURWAARDER, m. (-s), ambtenaar die gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen en protesten
doet, belastingschuldigen vervolgt, gerechtelijke en
vrijwillige verkoopingen van roerend goed houdt
en ook in 't burgerlijk leven bij verpachtingen enz.
optreedt: ik rat u den deurwaarder sturen; ook
houdt hij orde op de terechtzittingen naar beveien des rechters.
DEURWAARDERSEXPLOOT, o. (...ploten),
zegging door een deurwaarder, krachtens zijn
ambt verricht.
DEUS EX MACHINA, (bij de Ouden) god, geest
die op het einde van een treurspel verscheen om
den knoop te ontwarren; kfig.) iem. die op een
beslissend oogenblik als 't ware nit de lucht komt
vallen en aan eon verwarden toestand een einde
maakt.
DEUTEL, m. (-s), pennetje in een houten nagel
geslagen om dezen beter te doen sluiten. Ook 't
werkw. deutelen wordt gebruikt.
DEUVEKATER,
(-s), eene soort van koekt
een fijn brood met veel krenten, kerstbrood, ook
duivekater;
to deuvekater I tw, drommels1
DEUVEL, m. (-s), (kuip.) houten pin waarmede
planken van den bodem van een vat worden aaneenbevestigd.
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DEUVELEN, (deuvelde, heeft gedeuveld), (kuip.)
met deuvels bevestigen.
DEUVIK, m. (-en), (kuip.) pin, stop in het spongat
van een vat; — deuvel.
DEUVIKEN, (deuvikte, heeft gedeuvikt). door

een

deuvik zonder kraan aftappen; deuvelen.

DEVALVATIE, v. waardevermindering (van
regeeringswege) van in omloop zijnde munt.
DEVEINE (Fr.), v. deveine hebben, tegenspoed
in het spel hebben, niet gelukkig zijn; (ook
fig.).
DEVESTEEREN, (devesteerde, heeft gedevesteerd), ontzetten (uit eene priesterlijke vc aardigheid ).
DEVESTITUUR, v. ontzetting (uit eene priesterlijke waardigheid).
DEVIATIE, v. i-s,
(sterr., nat., zeew.)
afwijking ; koersverandering.
DEVIES, o. (deviezen), zinspreuk onder een
wapen of blazoen; leus.
DEVOLUTIE, v. (...tien), (recht.) overgangsrecht,
overgang van een goed of recbt door erfenis.
DEVOLVEEREN, (devolveerde, heeft gedevolveerd), (recht.) toevallen, overgaan, versterven op.
DEVOOT, bn. bw. (devoter, -st), vroom: in eene
devote stemming zi3n; een allerliefst devoot geztchtje;
(bij uitbr.) stil onderworpen, geheel iemand toegewijd.
DEVOTIE, v. vroomheid; stille toewijding;
bij Kath.) godvruehtige
—zijnedvot,(ral
oefeningen velbrengen en meer bepaald: tot de
sacram.enten (biecht en communie) naderen.
DEWIJL, vw. omdat, daar (dewijl meer in
deftigen, afgemeten stijl).
DEXTRINE, v. (scheik.) gomachtige stof waarin
zetmeel door de inwerking van zuren, oxyden enz.
wordt omgezet.
DEXTROSE, v. druivensuiker.
DEY, m. (-'s), landvoogd, vorst (in de Barbarijsche staten).
DEZE, aanw. vnw.; dit of deze voor nabij zijnde,
die, dat of gene voor meer verwijderde zaken.
DEZELFDE, (bepalingaa.nk, vnw.) duidt identiteit of gelijkheid aan : ik ben in dezelfde stad geboren
als hij.
DEZERZIJDS, bw. van deze zijde, van de zijde
van den sprekenden, of zoo even genoemden
persoon.
DEZERZIJDSCH, bn. geene bezoeken kunnen
worden afgewacht dan na dezerzijdsehe oproeping
(slot eener oproeping van sollicitanten).
DEZULKE, (bepalingaank. vnw., zelfst.), (verouderend) sommigen vertrouwen u reeds bij eerste
kennismaking allerlei geheimen toe : dezulken zijn of
onnoozel of niet te vertrouwen, zulke menschen (als
die zijn).
DIABETES, m. suikerziekte; —BROOD, o.,
—GEBAK, o. speciaal bereid voor lijders aan
suikerziekte.
DIABOLISCH, bn. bw. duivelsch; op duivelsche
wijze.
DIACONAAT, o. (R.-K.) de tweede der hoogere
orden, onmiddellijk in rang op het priesterschap
volgend; vgl. DIAK EN.
DIACONES, v. (-sen), (in de oude Christ. kerk.)
weduwen of jongedochters die de wijding der handoplegging ontvangen hadden en de armen en kran(eert.)
ken van hear geslacht verpleegden;
(Pro(Kath.) nonnen die voor 't altaar zorgen;
test) pleegzuster.
DIACONESSENHUIS, o. (...zen), ziekenhuis op
orthodox-protestantschen grondslag.
DIACONIE, v. (...nieen), armbestuur eener hervormde gemeente.
DIADEEM, m. (...demen), met edelgesteenten
enz. verkeerde band welken de vorsten vroeger om
het hoofd droegen; thans : het zinnebeeld der koninklijke waardigheid; (dicht.) kroon, heerschappb.
DIAERESIS, v. (taalk.) braking eener lettergroep.
by. horen voor hoorn.
DIAETETIEK, v. leer der leefregelen en der
voedingsmiddelen.
DIAGNOSE, v. (-n), het onderkennen eener ziekte
of beleediging uit de verschijnselen.

DIAGNOSEEREN.
. DIAGNOSEEREN, de diagnose opmaken; kenmerken in het kort beschrijven.
1.DIAGONAAL, v. (...nalen), (meetk.) hoeklijn, lijn
die twee niet opeenvolgende hoekpunten van een
veelhoek verbindt.
2. DIAGONAAL, bn. bw. schuin, tegenovergeeteld.
3. DIAGONAAL, o. (...nalen), wollen gekeperde
weefsels met schuinloopende, fijne strepen.
DIAGRAM. o. (-men), (meetk.) teekening dienende
tot bewijs eener stelling of tot oplossing van een
vraagstuk; (muz.) notenbalk; — (plantk.) schets,
schema: het diagram eerier bloem.
DIAKEN, m. (-s, -en), degene die in eene hervormde gemeente met de armverzorging belast is; —
(Kath.) iem. die de vier la re en twee der drie
hoogere orden ontvangen heeft,
DIAKONES, v. (-sen).
DIALECT, o. (-en), de bijzondere spraak eener
streek, voor zooverre ze afwijkt van de verwante
algemeene of landstaal, tongval.
DIALECTISCH, bn. bw.
DIALECTIEK, v. redeneerkunde.
DIALECTICUS, m. (wet), die de dialectiek beoefent.
DIALOGISCH, bn. bw. bij wijze van tweespraak.
DIALOOG, m. (...logen), tweespraak, samenspraak.
DIAMANT, (o. als stofnaam), m. als voorwerpsn.
(-en), buitengewoon hard, meestal doorzichtig en
kleurloos edelgesteente, zuivere gekristalliseerde
koolstof ; — (fig.) een ongeslepen diamant, iemand
met een uitstekenden zedelijken (of verstandelijken)
aanleg die nog achter ruwe vormen schuilgaat.
DIAMANTEN, bn. van diamant; met diamanten
bezet : eene diamanten broche; de diamanten bruiloft,
gedenkdag van eene 60-jarige echtvereeniging.
DIAMANTPEER, v. (...peren), zekere zachte
handpeer; ...PEN, v. (-nen), fijne schrijfpen,
DIAMANTSCHIJF, v. (..;schijven), plaat waarop
men met boort diamanten slijpt; ...SLIJPEN, o.;
...SLIJPER, m. (-s); (ook fig.) straatlooper, veelal
grove diamantslijper geheeten; ...SLIJPSTER, v.
(-s); ...SLIJPERIJ, v. (-en); ...SNIJDER, m. (-s).
DIAMETER, m. (-s), middellijn.
DIAMETRAAL, bn. en bw. eene diametrale doorsnede, volgens den diameter; — (fig.) dot ligt,
staat er diametraal tegenover, dat is juist het
teg'novergestelde ervan.
DIANA, v. jachtgodin; maan.
DIAPASON, m. (muz.) de algemeene toonomvang
van eene stem of een instrument; — (fig.) algemeene stemming.
DIAPHAAN, bn. (nat.) doorschijnend.
DIAPHORA, v. (-'s), (stijlleer) herhaling van eenzelfde woord, maar in eene andere beteekenis, by.
een edelman zij een edel man.
DIAPHRAGMA, o. (-'s), (ontl.) middelrif; —
(nat.) plaatje met nauwe opening bij microscopen,
verrekijkers enz. om de randstralen tegen te houden.
DIAPOSITIEF, o. (...tieven), doorzichtig (meestal
glazen) plaatje met eene photographie, voor den
tooverlantaarn enz.
DIARIUM, o. (...ia), dagboek, le er.
DIARRHEE, v. buikloop, loslijvigheid.
DIATOMEEEN, my . familie van kleine eencellige
gele of bruine algen, zoowel in zoetwater als in
de zee levende.
DIATONISCH, bn. bw. (muz.) uit eene natuurlijke
opeenvolging van tonen bestaande.
DIATRIBE, v. (-n), uitval, hevige critiek; geleerde
verhandeling.
DIAVOLO, in. duivel.
DIBBELMACHINE, v. (-s), zaaimachine die
gaten in den grond maakt en daarin het zaad laat
vallen.
1. DICHT, bn. en bw. (-er, -st), weinig tusschenruimten overlatend: in dichte drommen oprukken; —
niet open, toe : de deur is dicht; de gordijnen zijn
dicht; knoop je jas dicht; —
in de onmiddellijke nabijheid : we zijn dicht bij
de stad; — wij zijn er dicht aan toe geweest, wij
hadden het bijnagedaan; —
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(dicht vormt met vele werkw*. samenstellingen in
de bet. toe, gesloten, niet open).
2. DICHT, o. (-en), gedicht: heldendicht, lierdicht:
— dicht en ondicht, poêzie en proza.
DICHTADER, v. (-en), (dicht. of scherts.) de
dichtader vloeit, het dichten gaat vlot, gemakkelijk.
DICHTBIJ (DICHTEB1J), bw. nabij : op kleinen
afstand : hij woont hier dichtebij; (voorz.) hij woont
dichtbij de kerk.
1. DICHTEN, (dichtte, heeft gedicht), verzen
maken; (lets) in dichtmaat behandelen.
2. DICHTEN, (dichtte, heeft gedicht), dichtmaken.
DICHTER, m. (-s), DICHTERES, v. (-sen),
iemand die (goede) verzen maakt.
DICHTLIEVEND bn. de diehtkunst beminnend,
beoefenend : dichtlievende genootschappen der .18e
eeuw.
DICHTMAAT, Y. (...aten), maat der verzen,
metrum : de dichtmaat der Ouden.
DICLINISCH bn. (plantk.) diclinische bloemen,
die alleen meeldraden of alleen stampers bezitten.
DICOTYLEDONEN, mv. (plantk.) tweezaadlobbige planten.
DICTAAT, o. (...tata, ...taten), de handeling van
dicteeren : onder, volgens dictaat van professor K;
wat gedicteerd wordt.
DICTATOR, m. (-s), (Rom. gesch.) iem. die voor
een bepaalden tijd de onbeperkte macht, ook over
leven en dood, verkreeg; later ook bij andere
volken : de Hongaarsche dictator Kossuth.
DICTATORIAAL, ...TORISCH, bn. bw. als
(van) een dictator : met dictatoriale macht bekleed;
een dictatorisch optreden.
DICTATUUR, v. dictatorschap.
DICTEE, o. (-s), wat iem. voorzegt aan een ander
die het opschrijft; inzonderheid als taaloefening bij
het onderwijs : een dictee geven, opschrijven.
DICTEEREN, (dicteerde, heeft gedicteerd), voorzeggen wat een ander moet opschrijven.
DICTIE, v. zegging, wijze van voordragen, van
uitspreken.
DICTIONNAIRE, m. ( - s), woordenboek waarin
de woordenschat van twee of meer talen wordt
vergeleken.
DIDACTICUS, m. (...ci), iem. die de kunst van
onderwijzen verstaat; de didactici, leerende wijsgeeren.
DIDACTIEK v. kunst van onderwijzen; leerende
richting in de diQhtkunst.
DIDACTISCH, bn. bw. leerend, onderwijzend; —
didactisch gedicht, leerdicht.
DIE, aanw. vnw.; die man, die woning; betr.
vnw. : de beer, die daar goat.
DIEET, o. leefregel met betrekking tot het
gebruik van spijs en drank.
DIEF in. (dieven), iemand die lets steelt: de
dief heeft zich door inbraak toegang weten te verschaffen; — (spr.) ale eens steelt, is altijd een
dief, vvie eenmaal eene zekere "font begaan heeft,
behoudt altijd den daardoor verkregen naam; —
(spr.) elk is een dief in eigen nering, ieder zoekt
zijn voordeel, al is het ten koste van anderen; —
(spr.) de gelegenheid maakt den dief, de gelegenheid om kwaad te doen verleidt er den mensch
toe; — een dief aan de kaars, vezel van de verkoolde pit die ombuigt en daardoor 't vet laat
afdruipen.
DIEFSTAL, m. (-len), de daad van stolen : een
diefstal begaan; van diefstal beschuldigen.
DIEFTE, v. (-n), (Zuidn. en Z. A.) diefstal.
DIEK, v. (-en), gewestelijke benaming voor
goudpluvier (charadrius pluvialis).
DIEMIT, o. als stofn., [— (-en), in de bet. van
soorten van diemit] zekere witte katoenen stof
waarin een patroon is geweven, ook diemet.
DIEMITEN, bn. van diemit.
DIENAAR, m. (dienaren, -s), persoon die iemand
of lets dient, beambte : de koning is de eerste dienaar
van den stoat; — dienaar van de kroon, minister.
DIENDER, m. (-s), gerechtsdienaar; politieagent;
(steeds in minachtenden zin); — (Zuidn.) helper,
dienaar: tafeldiender enz.

DIENEN.
DIENEN, (diende, heeft gediend), dienst verrichten; in dienst zijn; dienstig zijn tot ; behooren,
moeten dat dient gij te weten.
DIENOVEREENKOMSTIG, bw. ovezeenkomstig
dat : B. en W. adviseerden tot inwilliging van het
verzoek; dienovereenkomstig tverd besloten.
DIENST, m. (-en), het dienen, dienstbaar zijn,
4 nz. als militair ; bijstand, verrichting ten behoove
of ten nutte van een ander: kerk-, krijgsdienst,
DIENSTBAAR, bn. dienende, ondergeschikt; dat
meisje is dienstbaar, is ergens in dienst.
DIENSTBODE, m. en v. (-n), iem. die bij een
ander in dienst is voor grof huishoudelijk werk,
inz. meid.
DIENSTDOEND, bn. iem. die dienst doet, die
werkzaam is : de dienstdoende priester; de dienstdoende officier.
DIENSTDOENER, m. (-s), iemand die een overdreven ijver in zijn dienst toont, inz. zoo dat hij
het ondergeschikten moeilijk maakt of zich in de
gunst zijner meerderen dringt; — (Ind.) flunk
werkpaard.
DIENSTIG, bn. (-er, -st), nuttig, kunnende dienen,
geschikt waartoe is dat dienstig.
DIENSTJAAR, o. (...jaren), jaar in dienst doorgebracht.
DIENSTKNECHT, m. (-en), ondergeschikte (vooral in verheven still), een dienende; — (bijb.) een
dienstknecht des Heeren, die Gods gebod betracht.
DIENSTKRING, In. (-en), arabtsgelded, deel
van het land waarin een amltenaar zijn dienst
uitoefent.
DIENSTLOON, o. huur, werkloon.
DIENSTMAAGD, v. (-en), (deftig, ook we schertsend) dienstbare vrouwelijk persoon : eene bejaarde
dienstmaagd opende de deur; — eene dienstmaagd
des Beeren, die Gods gebod betracht; ...MAN,
m. ( nen), (leenstelsel) vazal.
DIENSTPLICHT, m. plicht van bij het leger of
de marine te moeten dienen.
DIENSTVAARDIG,
bn. bw. (-er,
-st), bereid om iem. een dienst te bewijzen.
D)ENSTWEIGERAAR. m. (-s), iem. die weigert
aan zijne militaire verplichtingen te voldoen.
DIENTENGEVOLGE voegw. bw., als gevolg
daarvan : de man is tang ziek geweest en dientengevulge
erg achterop geraakt.
DIENVOLGENS, voegw. bw., ale gevolgtrekking
daaruit : hij heeft zijn vermogen verspeeld en is dienvolgens tot zulk eene onderneming niet meer in staat
1. DIEP, bn. en bw. (-er, -st), zich van de oppervlakte, den bovenrand ver naar beneden uitstrekkend: een diepe kvil; een diep bord, soepbord ; ver
naar binnen gaande eene diepe kast; — dat gaat
diep, is moeilijk to begrijpen; het zit niet diep, hij
weet niet veel ; sterk aangrijpend: met diep
leedwezen; in diepe rust, in va sten slaap ; tot diep
in den yacht, laat ; een diep stilzwijgen, v aarbij Been
enkele klank of Loon wordt gehoold.
2. DIEP, o. plaats waar het water diep is; vaarwater, vaargeul, inz. tusschen wadden, zandbanken,
schorren; — het grendelooze diep, de zee; — kanaal,
vaart, inz. in de noordelijke provincien.
DIEPERIK, m. (Zuidn.) den dieperik ingaan,
naar den dieperik gaan, naar den kelder gaan,
ondergaan. (ook) sterven.
DIEPGANG, m. (zeew.) een vaartuig van 20 voet
diepgang, dat 20 voet diep in 't water ligt of kan
liggen.
DIEPLOOD, o. (-en), (zeew.) werktuig om de
diepte van het water to pollen, peillood.
DIEPTE, v. (-n), het diep zijn (in verschillende
beteekenissen): de diepte van een kanaal vergrooten.
DIEPZINNIG, bn. bw. (-er, -st), van een diepen
zin, afgetrokken : een diepzinnig vertoog; diepzinnig
'redeneeren; — peinzend : een diepzinnige blik.
1. DIER, o. (-en), levend wezen, niet tot de planten behoorend, inz. begaafd met bewuste gewaarwording en willekeurige beweging.
2. BIER, bn. (-der, -st), (in Noordn. alleen dichterlijk) duur, dierbaar : de dierste belangen.
DIERBAAR, bn. (-der, -st), waaraan men groote
waarde hecht, dat men liefheeft.
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DIERENEPOS, o. episch gedicht met cen of meer
dieren als hoofdpersonen : Van den vos Reinaerde
is een keurig dierenepos uit de Middeleeuwen.
DIERENRIEM, m. (sterrenk.) denkbeeldige gordel
van twaalf sterrenbeelden waarin de schijnbare
zonneweg of ealiptica, ligt : de 12 teekens van
den dierenriem; ...RIJK, o. alle dieren die er
bestaan ; ...TUIN, m. (-en).
DIERGAARDE, v. (-n), dierentuin.
DIERKUNDE, v. wetenschap die de dieren tot
voorwerp van studio heeft, zodlogie.
DIERLIJK, bn. bw. (-er, -st), tot het dier (in
den ruimen wetenschappelijken zin) behoorend :
dierlijke stoffen, vetten; — dierlijke olie, van dieren
afkomstig;
dierlijke warmte, electriciteit, in het
dierlijk lichaam voortgebracht;
dierlijk voedse
ffebruiken, 'nit de dierenwereld afkomstig.
DIES, 2e Div. onz. enk. van die ; daarom, derhalve : dies zijn wij verblijd.
DIES IRAE, oordeelslied, hymn van het wereldgericht in den jongsten dag, zoo geheeten naar
de aanvangswoorden.
DIES (NATALIS), m. stichtingsdag (van hooge scholen, studentenvereenigingen enz.) : de Dies.
der Leidsche Hoogeschool.
DIETEN, m. my. toelage der ambtenaren buitens
lands.
DIETISCH, bn. bw. volgens den voorzeschreven
leefregel (met betrekking tot spijs en drank).
DIETS, bn. (alleen in) iem. lets diets makers,
wijsmaken, op de mouw spelden.
DIETSCH, bn., — o. als zelfstnw., Middelnederlandsch : Jacob van Maerlant, de varier der Dietsche
dichters altegader; (bij Zuidn. dichters) Nederlandsch, Vlaamsch.
DIEVEGGE, v. (-n), meisje, vrouw die steelt.
DIEVEN, (diefde, heeft gediefd), stolen, ontfutselen.
DIEVENLANTAARN, ...LANTAREN, v. (-s),
dievenlantaarntje, o. (-s), kleine handlantaarn die
slechts naar eene zijne licht geeft, dat men nog
door eene klep of schuif kan afsluiten.
DIEVENTAAL, v. opzettelijk veranderde, verminkte taal, door misdadigers onder elkaar gebruikt
om door anderen niet verstaan to worden , bargoensch, argot.; ...TRONIE, v. (-s, mnien), dievengezicht.
DIEVERIJ, v. (-en), diefstal.
DIFFERENT, bn. bw. verschillend, onderscheiden.
DIFFERENTIAAL, v. (...tialen), (wisk.) de oneindig kleine aangroeiing van eene veranderlijke
grootheid.
DIFFERENTIAALLAMP, v. (-en), electrische
booglamp, waarbij de koolspitsen op gelijken afstand
van elkander blijven.
DIFFERENTIE, v. (.. Alen), verschil, onderscheid;
(bij fondsenhandelaars) koersverschil.
DIFFERENTIEEL, bn. differentieele rechten, verschillende invoerrechten.
DIFFUSIE, v. (nat.) vermenging van twee
ongelijksoortige vloeistoffen of gassen tot eon,
volkomen homogeen mengsel; verstrooiing of
ongelijkmatige terugkaatsing van warmte of licht.
DIFFUUS, bn. (...fuzer, -t), (nat.) diffuus Licht,
verstrooid, onregelmatig teruggekaatst licht; —
duister, wijdloopig (van still).
DIGEREEREN, (digereerde, heeft gedigereerd),
matig verwarmen (bij eene warmte van 35 tot
45* C.).
DIGERENTIA, my. middelen om de spijsvertering
to bevorderen.
DIGESTIE,v. oplossing; spijsvertering; —VISITE,
v. (-s), (scherts.) bezoek dat men iem. brengt,
bij wien men gedineerd heeft.
DIGGEL, v (-en, -s), (gew.) grof aardewerk,potten
en pannen; de diggelen bij elkaar houden, goed op
zijne zaken passen, niets verloren laten gaan; —
scherf (van aardewerk, porselein).
DIGNITARIS, m. (-son), waardigheidsbekleeder :
hofdignitarissen.
DIGRESSIE, v. breede uitweiding, omhaal van
woorden; (sterrenk.) schijnbare afstand van eeneplaneet tot de zon.

DIJ.
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1. DIJ, pers. vnw. 2e p. enk., 3e en 4e naamw.,
ook DI, niet zelden bij Zuidn. schrijvers voorkomende, overigens bijna verouderd; (spreekw.)
heden mij, morgen dij, heden geldt het mij, morgen u.
2. DIJ, m. (gew.) er zit geen dij in, het dijt niet
flit; (ook) het kind groeit niet.
3. DIJ, v. (-en), (vleezig deel van het) bovenbeen
(van de knie tot de bil) stevige, dikke dijen.
DIJEN, (dijde, is gedijd), opzwellen, uitdijen :
rijst moet dijen; — gedijen, tieren : die planten dijen
.hier niet.
DIJK, m. (-en), aarden wal (vaak met eene steenglooiing versterkt), dienst doende als waterkeering
langs of om eenig water (hooger dan eene kade) :
zeedijk, rivierdijk, slaperdijk; dat brengt (zet) geene
zoden (of geene aarde) aan den dijk, dat helpt
niet, spijkert niet bij; — (fig.) aan den dijk
zetten, uit zijne betrekking ontslaan.
DIJKAGE, v. ( s), dtikwerken.
DIJKETTING, v. (-en), het gras langs de dijken;
recht tot beweiding van een dijk.
DIJKGELD, o. (-en), geld, belasting tot onderhoud der dijken; ...(GE)SCHOTTEN, o. my. vastgestelde lasten, door de ingelanden te betalen voor
het onderhoud der dijken.
DIJKGRAAF, m. (...graven), opzichter der dijken,
voorzitter van het dijksbestuur, van een polderbestuur.
DIJKPLICHT, m. (-en), verplichting bij te
dragen in de kosten van een dijk.
DIJKRECHT, o. wijze van rechtsvordering in.
dijkzaken.
DIJKRECHTEN, DIJKSRECHTEN, o. my. belastingen tot onderhoud der dijken; (ook) rechten
op het dijkwezen betrekking hebbend, zooals 't
recht van spasteking van aardhaling enz.
DIJKSBELOOP, o. beloop van een dijk.
DIJKSCHOT, o. (-en), belasting, hoofdelijke
omslag voor het onderhoud van een dijk.
DIJKSCHOUW, m. of DIJKSCHOUWING, v.
(-en), onderzoek, inspectie der dijken. DIJKSCHOUWER, m. (-s), dijkopzichter.
DIJKSCHOUT, m. (-en), dijkopzichter.
DIJKSCHRIJVER, m. (-s), secretaris, griffier
van den dijkstoel.
DIJKSLASTEN, m. my. dijkgeld.
DIJKSLAG, m. (-en), gedeelte van een dijk door
een ingelande te onderhouden, hoefslag.
DIJKSTOEL, m. (-en), lichaam vergadering der
dijkheemraden; dijksbestuur.
DIJKSTAAL, o. grond waarop de dijk rust; —
...STAL, m. (-len), (gew ) lang en smal stuk weiland langs den dijk.
DIJKVERSTOELING, v. toewijzing van dijken
aan versehilleade onderhoudsplichtige colleges.
DIJKZAKKING, v. (-en), verzakking in een dijk,
ook dijkvalling; ...ZW ALUW , v. (-en), oeverzwaluw
DIJN, bezitt. vnw. van den Zen pers. enkelv.
vooral bij Zuidnederlandsche schrijvers voorkomende; (bij ons in) het mijn en het dijn nog niet
kunnen onderscheiden, geene heldere begrippen
van het bezitrecht hebben.
DIJZIG, bn. (-er, -st), (gew.) mistig, nevelig,
wazig. DIJZIGHEID, v. dampigheid.
1. DIK, bn en bw. (-ker, -st), niet dun; gezet;
gezwollen; gevuld; dicht; zwaar.
2. DIK, o bezinksel in een aftreksel dik van
koffie, van chocolade: — door dik en dun gaan,
(eig.) door modder en plassen gaan; (fig.) op zijn
doel afgaan, zonder op hindernissen te letten, of
lets te ontzien.
DIKABROOD, o. eene op chocolade gelijkende
massa, gekneed uit de vetrijke zaadkernen van een
in Afrika voorkomenden boom (irvingia gabonensis),
en door de inboorlingen als voedsel gebezigd.
DIKBEK, m. (-ken), benaming voor den appe/vink (coccothraustes coccothraustes).
DIKBLAD, o. (plantk.) eene Afrikaansche soort
van huislook, ook vette kip genoemd.
DIKHUIDIG, bn. dik van huid, inz. de dikhuidige zoogdieren, (pachydermata) of de veelhoevigen;
—(fig.)
ongevoelig voor wat krenkt, bot, stompzinnig,
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(ook) onbeschaamd, gevoelloos voor terechtw-ljze nde
opmerkingen.
DIKIR, godsvereering onder de Mohammedanen
in India, waarbij mannen en vrouwen onder trommelmuziek, het aanroepen van Allah en het voortdurend bewegen van het lichaam zich in hooge
mate opwinden.
DIKKERD, m.. (-s), dikke vent, dik mnneke.
D1KKERDJE, o. (-s), dik knaapje, meisje of
vrouw.
DIKKOP, m. (-pen), (nat. hist.) kikkervischje,
jonge kikvorsch in een der stadiums zijner ontwikkeling, donderpad; verder als naam voor verschillende dikkoppige diersoorten; naam van zekere
vlinders (hesperia); — naam van zekere varieteiten van tarwe; dikkoppen, (plantk.) een der
volksnamen van de speerdistel, eene zekere soort
van vederdistel (cirsium lanceolatum).
DIKWERF, ...WIJLS, bw. vaak.
DIL, v. (-len), lagere deelen van een land, inz.
die bij hoogen waterstand in slootjes verandePd zijn.
DILATATIE, v. (-s), (gen.) verwijding van wonden
of kanalen, inz. met een dilatcttorium.
DILEMMA, o. (-'s), toestand waarin tusschen
twee wegen eene keuze moet warden gedaan;
netelig vraagstuk: voor een dilemma staan.
DILETTANT, m. (-en), DILETTANTE, v. (-n),
liefhebber, liefhebster in de kunst, die eene kunst
of wetenschap uit liefhebberij beoefent (in tegenstelling van den beroepskunstenaar, den geleerde);
(bij uitbr.) iem. die slechts oppervlakkige kennis
van een yak, eene kunst of wetenschap bezit.
DILETTANTISME, o. het zijn of handelen als
dilettant : het dilettantism! in de kunst, geliefhebber,
oppervlakkige beoefening.
DILIGENCE, v. (-s), postwagen, geregeld tusschen
twee plaatsen rijdende wagen.
DILIGENT, bn. eene commissie, iem. diligent
verklaren, machtiging verleenen aan, aandringen
bij hem, de opgedragen task ten einde te brengen.
1. DILLE, v. (-n), buisvormig deel eener schop,
spade enz. waarin de steel wordt bevestigd.
2. DILLE, v. eenjarige sohermbloemige plant,
op vonkel gelijkende, maar anders van geur, een
welriekend kruid dat in de tuinen wordt gekweekt
(anethuin graveolens).
DILT, o. (-en), (gevy.) de ruimte boven den stal,
waar het hooi geborgen wordt, gewoonlijk hooidilt.
DILUVIAAL, bn tot het diluvium behoorend
diluviale gronden.
DILUVIAALMENSCH, m. (-en), oermensch uit
den ijstijd; ...PERIODE, v. ijsperiode.
DILUVIUM, o. (geol.) gronden in het vierde
tijdvak, maar nog in voorhistorischen tijd gevormd,
zooals zand, grint, leem, mergel enz.
DIME, v. (-8), zilvermunt in de Vereenigde
Staten, gelijk aan tien dollarcenten.
DIMENSIE, v. (-s, ...sien), afmeting.
DIMINUENDO, bw. (muz.) afnemende in sterkte.
D IM IN UTIEF, o. ( t ieven ), (taalk. ) v erkleinwoord ; —SUFFIX, o. (-en), verkleiningsuitgang.
DIMORPH, bn. (nat.) in twee kristalvormen voorkomend : koolstof is dimorph (diamant en graphiet).
DINEEREN, (dineerde, heeft gedineerd), middagmalen, inz. als gast of op feestelijke wijze.
DINER, o. -s), middagmaal : op een diner vragen;
een diner geven. Dingetje, dinertje, o. (-s).
DINETEL, v. (-s), een der volksnamen van de
wisselkleurige hennepnetel.
DING, o. (-en), zaak; voorwerp; een aardig ding,
een lief kind; dat is een moeilijk dint, eene lastige
zaak. Dingetje, o. (-s).
DINGBANK, v. (-en). (veroud. rechtbank; —DAG;
m. (-en), (veroud.) zittingdag van eene rechtbank.
DINGEN, (dong, heeft gedongen), onschuld en liefelijkheid dingen bij haar omdenvoorrang, wedijveren;—
naar eene betrekking dingen, die trachten to verkrijgen;
— minder bieden, beknibbelen bij den koop.
DINGER, m. (-s), DINGSTER, v. (-s), die minder
biedt; adspirant, sollicitant, gegadigde.
DINGO, m. (-'s), Wilde bond in Australia (cards
dingo), zoo groot als een middelmatige herdershond;
hij blaft niet.
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DINGSIG, bn. (gew.) van streek, nit zijn gewone
doen ; gemelijk ; N erdrieti g ; aangedaan.
DINGSPEL, ...SPIL, o. (gew.) rechtsgebied : het
Dieverder dingspil.
DINGTAAL, v. (...talen), pleidooi. pleitrede; (fig.)
tie heb hem dingtaal doen hooren, hem krachtig
toegesproken.
DINSDAG, m. (-en), derde dag der week.
DINSDAGS, bw. elken Dinsdag, op Dinsdag :
hij kwam gewocmlijk Dinsdags.
DINSDAGSCH, bn. van, op Dinsdag : mijn
Dinsdagsch bezoek.
DIOCEES, 0. (diocesen), bisschoppelijk gebied,
bisdom.
DIOCESAAN, in. (...sanen), een die tot het
bisdom behoort; —CATALOGUS, m. lijst der
geestelijken van een bisdom; —VEREENIGING,
v. (-en), vereeniging van lieden in eenzelfde bisdom.
DIOCESE, v. (-n), zie DIOCEES.
DIOCTAEDER, m. (-s), kristalvorm bestaande
uit 2 achtzijdige piramiden.
DIOPTAAS, o. (min.) kopersmaragd.
DIOPTER, o. (-s), (sterrenk.) vizier, kijkspleet
aan mathematische werktuigen.
DIOPTRIE, v. het vizeeren; nivelleering; hoogtem eting.
DIOPTRIEK, v. doorzichtkunde, leer der straalbreking, inz. in lenzen.
DIOPTRISCH, bn. dioptrische kleuren, die door
straalbreking ontstaan.
DIORAMA, o. Ws) , schildering, tafereel door
beweegbaar licht besehenen.
DIORIET, o. (min.) hard, groen gesteente, bestaande uit hoornblende en veldspaat, ook groensteen geheeten.
DIPHTHERITIS, v. (geneesk.) kwaadaardige norm
van slijmvliesontsteking, inz. in keelholte en strottenhoofd; vooral veel bij kinderen voorkomend.
DIPHTHONG, v. (-en), DIPHTHONGUS, ra.
(...gi), tweeklank.
DIPLOMA, o. (-'s), (Rom. gesch.) officieel stuk;
(tegenw.) schriftelijk bewijs van een met gunstig
gevolg afgelegd examen : diploma van ingenieur;
bewijsstuk van eene toegekende onderscheiding op
eene tentoonstelling, bij een wedstrijd; bewijs van
lidmaatschap, van abonnement : leden hebben
toegang op vertoon van diploma.
DIPLOMAAT, m. (...maken), staatsman; (fig.)
iem. die behendig, langs omwegen, tusschen de
klippen dQorzeilend zijn doel weet to bereiken.
DIPLOMATIE, v. werkkring der buitenlandsche
gezanten, consuls enz.; het regelen enz. der betrekkingen tusschen de staten onderling; wetenschap
der staatskunst; corps der diplomates; — (fig.)
behendige sluwheid in den omgang met menschen;
geveinsdheid.
DIPLOMATISCH, ...TIEK, bn. bw. van een
staatsman, op de wijze der staatslieden.
DIPLOMEEREN, (diplomeerde, heeft gediplomeerd), een diploma verleenen: eene gediplomeerde
ziekenverpleegster.
DIPPEN, (dipte, heeft gedipt), voorzichtig of
eventjes indoopen.
DIRECT, bn. rechtstreeksch ; — bw. ik kom
direct, terstond, onverwijld.
DIRECTEUR, m. (-en, -s), iem. die eene inrichting bestuurt, eene vereeniging leidt : directeur eener
kweekschool, gasfabriek, zangvereeniging; directeur
van het Kabinet der Koningin; directeur van Binnenlandsch bestuur, enz. (in Indie); directeur(s)-generaal
(der Posterijen, bij de Staatsspoorwegen enz.).
DIRECTIE, v. (-s, ...tien), bestuur, toezicht,
opperleiding.
DIRECTORAAT, o. ambt van directeur : het
directoraat neerleggen.
DIRECTORIUM, o. voorschrift voor de godsdienstoefeningen, tabel omtrent de dagelijksche
missen.
DIRECTRICE, v. (-s), vrouwelijk directeur.
DIRIGEEREN, (dirigeerde, heeft gedirigeerd), besturen, richten, leiden; een orkest dirtgeeren.
DIRIGENT, m. (-en), leider eener muziek-, zanguitvoering; orkestdirecteur.

DISQUALIFICEEREN.
1. DIRK, v. (-en), (zeew.) toppenant, piekeval,
touw van den top van den mast naar 't uiteindevan den giek; — (gew.) slappe Dirk_ donne brit
pap; blinde Dirk, ketelkoek.
2. DIRK, m. (verkorting voor) directeur.
DIRKJESPEER, v. (...peren), vroegrijpe soort,
van zomerpeer (pirum superbum) ; — m. de boom.
DIS, v. (muz.) de een halven toon verhoogde d.
DISCANT, in. (-en), (muz.) sopraan, hoogste
vrouwenstem.
DISCH, m. (disschen). tafel, waarop spijzen
staan : een goed voorziene disch.
DISCIPEL, m. (-en, -s), leerling, scholier, inz.
in toepassing op de jongeren van Christus; (scherts.>
mijne discipelen, mijne jongens; zie APOSTEL.
DISCIPELIN, v. (-nen), (w. g.)
DISCIPLINAIR, bn. bw. de discipline betreffende: disciplinaire straf,, in strenge tucht bestaande;
disciplinair straffen, om de discipline to handhaven
DISCIPLINE, v. tucht, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen, in 't bij zonder : krijgstucht : de discipline handhaven.
DISCONTEEREN, (disconteerde, heeft gedisconteerd), (een wissel) te gelds maken voor den
vervaltijd, tegen een zeker disconto.
DISCONTO, o. (-'s), percentsgewijze korting op,
een wissel wegens vervroegde betaling; (in den
goederenhandel) korting voor het betalen v IS&
den vervaldag.
DISCOURS, o. (-en), gesprek.
DISCREDIET, o. iem. in discrediet brengen, hem
het vertrouwen ontnemen, verdacht maken.
DISCREET, bn. bw. (...creter, -st), bescheiden,
zedig; geheimhoudend.
DISCRETIE, v. zedigheid, bescheidenheid; goodvinden ; geheimhouding.
DISCUS, m. (oudt.) werpschijf; —WERPER,
m. (-s).
DISCUSSIE, v. (-8, ...sien), beraadslaging, overwe in gedachtenvvisseling, inz. betreffende practische vragen.
DISCUTEEREN, ook DISCUSSIEEREN, (discuteerde, heeft gediscuteerd), overwegen (te zamen),
beraadslagen.
DISHARMONIE, v. gebrek aan harmonie, aan
overeenstemming : in dishamonie zijn.
DISHARMONIEEREN, (disharmonieerde, heeft
gedisharmonieerd), in oneenigheid leven.
DISJUNCTIEF, bn. (taalk.) scheidend.
DISORDE, v. (gew.) wanorde.
DISPACHE, v. (-s), averijregeling, door deskundigen "ongemaakte verdeeling der averij-grosse.
DISPARAAT, bn. ongelijk, niet (bij elkander)
passende; (volkstaal) verbastering van desperaat.
DISPENSATIE, v. (-s, ...tien), ontheffing , vrijstelling (van een gebod of voorschrift).
DISPENSEEREN, (dispenseerde, heeft gedispenseerd), ontheffen, vrijstellen (van...).
DISPERSIE, v. (nat.) kleurschifting, ontleding
van het licht.
DISPLEZIER, o. displezier aan iets beleven, verdriet; iem. displezier doen, hem onaangenaam zijn.
DISPONEEREN, (disponeerde, heeft gedisponeerd), beschikken; regelen.
DISPONIBEL, bn: beschikbaar.
DISPOSITIE. v. beschikking, inrichting; aanleg;
ontwerp eener rode; quitantie, aangeboden met
het doel om betaling to vorderen; gemoedsstemming; — vatbaarheid, aanleg voor eene ziekte; —
ik stel muj (ik ben) tot uwe dispositie, gij kunt over
mil beschikken ; bij ministerieele dispositie. •
DISPUTANT, m. (-en); ...TATOR, m. (-s), twistvoerder, die redetwist voert.
DISPUTATIE, v. (-s, ...tien), redetwist.
DISPUTEEREN, (disputeerde, heeft gediscuteerd),
wetenschappelijk redetwisten.
DISPUUT, o. (...puten), redetwist betreffende
theoretische vragen : zij hadden dispuut met elkander.
DISQUALIFICEEREN, (disqualificeerde, heeft
gedisqualificeerd), verloochenen, wraken, niet erkennen, niet voor zijne rekening nemen, opkomen
tegen; (bij wedrennen) niet toelaten tot het ont-
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N an gen van den behaalden pas; (ook) niet toelaten
tot den wedstrijd. DISQUALIFICATIE, v.
DISSECTIE, v. (-s, ...tien), lijkopening, ontleding
van een lichaam.
1. DISSEL, m. (-s), (kuip., timm. enz.) bljl
waarvan het vlakke of holle blad naar den steel
gekromd en van binnen naar buiten schuin afgeslepen is.
2. DISSEL, m. (-s), disselboom : lange dissel,
kromme dissel.
DISSELBOOM, m. (-en), boom aan een wagen
waaraan de paarden gespannen worden en die
dient om den wagen te wenden.
DISSENTERS, m, mv. andersdenkenden; alle
niet tot de staetskerk behoorende Protestanten in
Engeland.
DISSERTATIE, v. (-s, ...tien), wetenschappelijke
verhandeling; proefschrift voor den doctoralen graad.
DISSIDENTEN, in. my. de niet Roomschen (in
't oude Polen).
DISSIMII ATIE, V . (taalk.) verschijnsel dat van
twee gelijke op elkander volgende medeklinkers
er een gewijzigd wordt, b y. tooveraar werd toovenaar.
DISSONNANCE, v. (-n), (muz.) wanklank. DISSONANT, m. (-en), wanklank, niet harmonieerend
accoord, valsche Loon; (ook fig.) die toespeling
bracht een dissonant in de algemeene feestvreugde.
DISTANTIE, v. (-s, ...tien), afstand.
DISTEL, v. (-s), een plantengeslacht tot de
familie der samengesteldbloemigen behoorende
(carduus), zich kenmerkende door stekeligen Stengel
en bladeren.
DISTELVINK, m. (-en), (nat. hist.) putter, boutgekleurd vogeltje van 13 cM. lengte (fringula
carduelis); ...VLINDER, m. (-s) (nat. hist.) dagvlinder met 5 a 6 cM. vlucht, helder roodbruine
goudkleur (vanessa cardui).
DISTICHON, o. (-s), tweeregelig vers, een volledigen zin vormend, inz. uit een hexameter en
,een pentameter bestaande.
DISTILLAAT, o. (...laten), product eener distillatie.
DISTILLATEUR, m. (-s), iem. Wiens beroep
het distilleeren (van sterke dranken) is.
DISTILLATIE, v. (...tien), het distilleeren.
DISTILLEEREN, (distilleerde, heeft en is gedistilleerd), door verdamping en daarop gevolgde
condensatie gemengde vloeistoffen van elkander
scheiden, eene akoholoplossing sterker makers.
D I ST INCTIE, v. ( -s, ...tien), onderscheiding;
voornaamheid. DISTINCTIEF, o. (...tieven), onderscheidingsteeken; (inz. in 't leger) teeken dat
een rang of wraad eanduidt.
DISTINGEEREN, (distingeerde, heeft gedistingeet d), onderscheiden, met onderscheiding behandelen; — eene gedistingeerde houding, kleeding, Wu;
voornaam.
DISTRIBUEEREN, (distribueerde, heeft gedistribueerd), uit-, rond-, verdeelen.
DISTRIBUTIE, v. uitdeeling, verdeeling : de
distributie van brieven; di.stributie van Levensmiddelen .
DISTRICT, o (-en), onderdeol van een land met
't oog op een bepaalden tak van dienst, zooals
distrieten voor 't onderwijs, voor 't veeartsenijkun dig staatstoezicht enz.; kiesdistrict.
DIT, aanw. vnw. onz. van doze.
DITHYRAMBISCH, bn. bezield, vurig; overdreven
wild, razend.
DITHYRAMBUS, m. (...bae), eene soort van
lierdicht, Bacchuslied.
DITO, bn. bw. evenzoo, dergelijk : zij droeg
-valsche tanden en dito harem; — geef mij een dito,
ook zoo eentje; (vaak verdubbeld) dito, dito.
DIVA, v. (-'s), gevierde zangeres.
DIVAGATIE, v. (-s, _Alen), afdwaling, uitweiding, onzin.
DIVAGEEREN, (divageerde, heeft gedivageerd),
uitweiden, temen, onzin praten.
DIVAN, m. (-s), rijksraad : raad van state (in
Azie, Turkije enz.); eene soort van lage rustbank
zonder leuning, sofa met losse kussens.
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DIVERGEEREND, bn. (nat.) divergeerende stralen,
uiteenwijkende ; — divergeerende lens, verspreidings' ens.
DIVERGENT, bn. uiteenloopend, strijdig.
DIVERS, bn. verschillend.
DIVERTEEREN, (ZICH), (diverteerde zich, heeft
zich gediverteerd), zich vermaken.
DIVIDEEREN, (divideerde, heeft gedivideerd),
(rek.) deelen; verdeelen.
DIVIDEND, o. (-en), half- of heeljaarlijksche uitkeering van winst aan de aandeelhouders eener
onderneming.
DIVIDIVI, vruchten van een Westindischen heest9r (caesalpinia coriaria), met een hoog looizuurgehalte; ook bij het zwartverven gebruikt.
DIVINATIE, v. vermeende kupst om de toekomst
te voorspellen; voorgevoel; bet als bij ingeving raden.
DIVISIE, v. (-s, ...si gn), (rek.) deeling; — legerafdeeling; — vloot-afdeeling, eskader.
DJAGOENG, v. (Ind.) Turksche tarwe of mats.
DJAHAT, m. (-s), (Ind.) oproerling, rebel (vooral
op Atjeh).
DJAKSA, m. (Ind.) inlandsch officier van justitie
(op Java en Madoera).
DJAMBOE, v. (-s), (Ind.) algemeene naam voor
de verschillende Eugeniasoorten; inz. van de geurige
frissche vruchten die daaraan groeien.
DJATI, m. (-s), —BOOM, m. (-en), Indische
teakboom (tectona grandis).
DJEROEK, m. (Ind.) algemeene naam voor alle
zoete of zure oranjeappelen.
DJIMAT, m. (Ind.) talisman, amulet.
1. DOBBEL, (gew. voor) DUBBEL.
2. DOBBEL, m. grof spel; het dobbelen; — een
harde dobbel, een moeilijk spel; — een kwaden dobbel
hebben, ongelukkig spelen; (ook fig.) hij zal een harden
dobbel, kwaden dobbel (ook dobber) hebben, hij zal
het hard to verantwoorden hebben.
DOBBELAAR, m. (...laren, -5), DOBBELAARSTER. v. (-s), die dobbelt, die grof speelt; speler -,
speelster van beroep.
DOBBELEN, (dobbelde, heeft gedobbeld), met
dobbelsteenen werpen om daarvan winst of verlies
te, laten afhangen.
DOBBELSTEEN, m. (-en), kubus waarvan de zes
vlakken respectievelijk met 1-6 punten voorzien
zijn tgebruikt voor hazardspelen), ook teerling.
DOBBER, m. (-s), (vissch.) Licht voorwerp (doorgaans eene kurk met doorgestoken ganzeschacht)
aan een hengelsnoer bevestigd en bij 't uitwerpen
op 't water drijvend.
DOBBEREN, (dobberde, heeft gedobberd), drijvende zachtjes op en neder gaan (in het water); op
zee zwalken : hij dobbert al op de baren: — in een
bootje ronddrijven (voor plezier), spelevaren; — tusschen vrees en hoop dobberen, nu vreezen, dan
hopen.
DOCEEREN, (doceerde, heeft gedoceerd), 't
onderwijzen eener wetenschap door mondelinge
voordracht, ook als tegenstelling van vragend
onderwijs.
DOCENT, m. (-en), leeraar bij 't middelbaar (of
hooger) onderwijs.
DOCH, vw. van het beperk. tegenst. zinsverband.
DOCHT, v. (-en), roeibank; zie DOFT.
' DOCHTER, v. (-s), kind van het vrouwelijk geslacht (steeds met betrekking tot de ouders).
DOCIEL, bn. bw. (-er, -st), leerzaam; gedwee.
DOCILITEIT, v. leerzaamheid; meegaandheid.
DOCTOR, m. (-en), eig. een leeraar; titel van den
hoogsten academischen graad in de godgeleerdheid,
letteren enz.; — doctor honoris causa, iem. wien de
doctorsgraad als eerbewijs verleend is; vgl. dokter.
DOCTORES, v. (-sen).
1. DOCTORAAL, bn. bw. van een doctor: de doctorale graad; (fig.) deftig, geleerd: doctoraal spreken.
2. DOCTORAAL, o. zijn doctoraal doen, het laatste
academisch examen vOOr het promoveeren.
DOCTORAAT, o. (...raten), waardigheid of graad
van doctor.
DOCTORANDUS, m. student die tot de promotie
is toegelaten.
DOCTOR DJAWA, m. (Ind.) inlandsch genees-
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kundige, afkomstig van de school tot opleiding van
inlandsche artsen te Weltevreden.
DOCTRINAIR, bn. bw. streng vasthoudend aan
een eenmaal ontworpen politiek, economisch of
wetensehappelijk stelsel (of formulo), Beene afwijking daarvan duldend.
DOCUMENT, o. (-en), oorkonde, ieder (geschreyen of gedrukt) bewijsstuk, bescheid.
DODDE, v. (-n) (plantk.) lischdodde, kannewasscher, Thypha.
DODDER, v. (plantk.) ook DOTTER, gewone
huttentut, camelina sativa.
DODDERIG, bn. bw. (-er, -st), sufferig, slaperig.
DODDERIGHEID, v. sufheid, slaperigheid.
DODDIG, bn. bw. aantrekkelijk door kleinheid,
liefheid, molligheid enz. : een doddig kind.
DODECAEDRUM, o. (meetk.) twaalfvlak.
DODIJNEN, (dodijnde, heeft gedodijnd) ; een
kind dodijnen, heen en weer Echudden (op den arm,
in de wieg) en in slaap zingen, (gewest. ook douwdijnen, doldijnen).
DOEDEL, m. (-s). doedelzak.
DOEDELEN, (doedelde, heeftgedoedeld), op den
doedelzak spelen; fluiten.
DOEDELZAK, m.. (-ken), blaasinstrument, bestaande uit een lederen zak waarin de speler lucht
blaast die hij dan door drukking met den arm in eene
soort schalmei- met vier of meer toongaten blaast.
DOEK, o. als stofnaam : alle geweven stof, als
vlagge(dun)doek, behangdoek, wasdoek, neteldoek,
smaldoek; zeildoek, schildersdoek, zie aldaar;
op 't doek brengen, schilderen; -- (met my.)
—iets
sohilderstuk eenige doeken nit de Hollandsche
school; — vlag; tooneelscherm, inz. tooneelgordijn;
m. (-en), als voorwerpsn.; een regelmatig
gedeelte van een grooter stuk stof afgenomen tot
een bepaald gebruik. DOEKJE, o. (-s), kleine doek;
—(spr.) er geen doekjes om winden, ronduit er mede
voor den dag komen; dat is slechts een doekje
voor het bloeden, een uitvlucht, een verzinsel.
DOEKOE, v. (Ind.) op Java zeer verbreide fruitsoort zoo groot als eene noot, geelbruin van kleur
en met leerachtige schil, groeiende aan den lansium
domesticum.
DOEKOEN, m. en v. (-s), (Ind.) man, vrouw op
Java die do empirische geneeskunst uitoefent op
zeer primitieve en bijgeloovige wijze en voor zeer
vele gevaii:m geraadpleegd wordt.
DOEL, 0. schtjf waarop men schiet- cen drip.
vend doel (bij sehietoefeningen der marine); — voorwerp waarop men schiet : de jager miste nimmer
zijn doel; hij was het doel hunner spotternijen,
het mikpunt; — het doel eener rein, 't punt waarheen men reist; — (Zuidn.) achterste, aars; (ook)
de wortels van een boom met de aanklevende
(sport) ruimte, waardoor men bij somgarde;
mige balspelen den bal moet zien te brengen;
datgene waarnaar men streeft, dat men zoekt te
bereiken, te verwezenlijken.
DOELEINDE, o. (-n), doel (steeds voor 't meerv.
van doel); bestemming.
1. DOELEN, (doelde, heeft gedoeld), mikken,
streven (naar iets); — (sport) met een prcichtschot
doelen, een doel, een punt winnen, den bal door
het doel brengen; — op lets doelen, iets beoogen,
in het schild voeren; — dat doelt op mij, dat gezegde
is op mij gemunt.
2. DOELEN, m. (-s), plaats waar men zich (eertijds) vereenigde om naar het wit te schieten
handboogs-, kloveniers-, St.- Jorisdoelen, enz.; naam
van hotels. .
DOELIST, m. (-en), naam der aanhangers eener
democratische partij die in 1747 in den Kloveniersdoelen te Amsterdam vergaderden.
DOELLIJN, v. (-en), (sport) breedtelijn van een
voetbalveld.
DOELLOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder doel :
een doelloos Leven; doelloos ronddwalen. DOELLOOSREID, v.
DOELMAN, m. (-nen), (sport) verdediger van het
doel bij een voetbalspel, (Eng.) keeper.
DOELMATIG, bn. bw. (-er, -st), geschikt voor het
doel waartoe het gemaakt is: doelmatige werktuigen.

DOGMATIEK.
DOELWIT, o. (verhevener dan) doel.
DOEMA, v. (-'s), rijksvergadering in Ruslaid;
—LID, o. (...leden).
1. DOEMEN, (doemde, heeft gedoemd), veroordeelen: ter dsod doemen.
2. DOEMEN, zie OPDOEMEN.
DOEMVONNIS, o. (-sea), scherp veroordeelend
vonnis.
1. DOEN, (deed, deden, gedaan), handelen; verrichten; uitvoeren; volbrengen; bewerken; aan
schilderen doen, dat beoefenen; in sigaren doen,
daarin handelen; dan krijg je met m'tj te doen, dan
krijgen wij ruzie, dan zal ik je straffen.
2. DOEN, o. verrichting, bezigheid; 't gait in an
doen door, 't is êêne moeite; — iemands doen en listen
nagaan, zijn handel en wandel nagaan.
DOENDE, bw. bn. bezig : hij is ermee doende; —
(spr.) al doende leert men, door lets to doen, leert
men 't langzamerhand beter doen.
DOENIET, m. en v. (-en), iem. die niets nuttigs
doet, luiaard, leeglooper.
DOENING, v. wijze van doen, bezigheid;— (Zuidn.)
boerenhoeve; (ook) winkel, herberg, enz.
DOENLIJK, bn. uitvoerbaar, (alleen praedic. en
ontkenn.).
DOERAK, m. (-ken), gemeen, laaghartig mensch.
DOERIAN, v. (-s), groote stekelige vrucht in den
Indischen Archipel; binnen eene dikke schil zitten
een aantal zaden met eetbaren zaadrok.
DOERIAS, v. (Z. A.) gebloemd neteldoek.
DOERRA, v. negerkoren, plant (sorghum vulgare)
tot de familie der grassen behoorende.
1. DOES, m. poedelhond.
2. DOES, v. (doezen), metale3a sluitstuk met
gaatjes : does eener brandslana, van een ieter.
DOETJE, o. (-s), onnoozel, niet funk meisje.of
vrouw.
DOEZELAAR, m. (-s, ...laren), (teek.) opgerold
stub zeemleer of papier, aan beide einden toegespitst en gebruikt om bij krijtteekeningen (pastel)
tinten door wrijven gelijkmatig te verdeelen.
1. DOEZELEN, (doezelde, heeft gedoezeld), eene
droge kleurstof op eene teekening met .een doezllaar
dun uitwrijven; — (fig.) vervagen, niet helder meer
voor den geest staan
2. DOEZELEN, (doezelde, heeft gedoezeld), loom,
slaperig zijn.
1. DOEZELIG, bn. (w. g.) zacht getint; niet
scherp begrensd doezelige omtrekken.
2. DOEZELIG, bn. bw. slaperig, loom; dommelig,
soezerig, suf.
1. DOF, m. (-fen), niet helder klinkende slag of
stoot;
zachte stoot, duw met de vuist.
2. DOF, bn. bw. (-fer, -st), niet opgewekt, lusteloos : ik voel me zoo dof vanclaag; eene doffe herinnering van iets hebben, niet scherp, niet holder; —
eene doffe onverschilligheid; in doffe berusting neerzitten, lusteloos, onverschillig ; — niet glanzig,
mat : dof goud; in doffe tinten; doffe schoenen.
1. DOFFER, m. (-s), DOFSTER, v. (-s), die slaat
of stoot.
2. DOFFER, m. (-s), mannetje van eene duif,
op vele plaatsen arend geheeten.
DOFGEEL, G RO EN, bn. niet helder van kleur.
DOFT, v. (-en), roeibank.
DOG, m. (-gen), eene soort van grooten kortharigen hond Deensche, Duitsche, Ulmer dog.
DOGCART, (-s), DOGKAR, v. (-ren), een tweewielig licht rijtuig voor 6On paard; — (Ind.) dosa-dos.
DOGE, m. (-s), hertog; (eert.) bestuurder van
Genua, "Venetie enz.
DOGGE, v. (-n), (gew.) rob, zeehond.
DOGGERSBANK, v. groote zandbank in de
Noordzee, waar veel naar kabeljauw wordt gevischt.
DOGMA, o. (-'s, -ta), vast omlijnd, aan Keen
beredeneering meer onderworpen geloofsartikel7
DOGMATICUS, m. (...tici), verkondiger van een
wijsgeerig of godsdienstig leerstelsel; iem. die aan
dogma's hangt; iem. die alleen met de theorie
to rade gaat.
DOGMATIEK, v. leerstellig onderricht in het
geloof; geloofsstelsel.

DOK.

250

1. DOK, o. (-ken), besloten ligplaats voor schepen, van sluizen voorzien : droogdok; drijvend dok.
2. DOK, v. (-ken), eene stroowisch met dichtgebonden kop die men tusschen de kieren der
pannen steekt, om het dak beter dicht te maken.
DOKEN, (dookte, heeft gedookt), met doken
vastmaken.
1. DOKKEN, (dokte, heeft gedokt), (zeew.) in
het dok brengen, liggen (van schepen).
2. DOKKEN, (dokte, heeft gedokt), betalen,
geld uitgeven hij meest dokken.
D OKKEREN, (dokkerde, heeft gedokkerd),
(Zuidn.) ratelen, inz. van het stooten van wielen
op straatsteenen gezegd.
DOKSAAL, DOKZAAL, o. (...alen), galerij of
tribune voor de koorzangers.
DOKTER, m (-s), geneesheer mijn dokter is de
heer A.; — (Ind.) dokter djawa, inlandsche geneeskundige; zie DOCTOR.
DOKTEREN, (dokterde, heeft gedokterd), de
geneeskunst uitoefenen; (ook) vaak van een geneesheer gebruik maken hij doktert nu al een
pear jaar.
DOKTERES, v. (-sen), vrouwelijke dokter.
DOKUMENT, o. (-en), zie DOCUMENT.
1. DOL, bn. bw. (-ler, -st), zinneloos, krankzinnig
1 is am, dol te worden; — buiten zich zelf van drift,
van woede : ik word dol, als ik het zie; de stier is
,dol; — dolle hond, aan watervrees lijdend; — onbezonnen en driest : een dol waagstuk; een done streek;
.een dolls Dries; — dwaas, buitengewoon lachwekkend : 1 was eene dolls vertooning.
2. DOL, m. (-len), pop.
3 DOL, m. (-len), (Zuidn.) benaming voor de
verschillende soorten van spitsmuizen (sorex); —
'<Zuidn.) benaming voor de blauwe vleeschvlieg,
bromvlieg.
DOLAPPEL, m. (-s), (plantk.) doornappel (datura
stramonium), vergiftige eenjarigo plant.
DOLBESSENKRUID, o. een der volksnamen van
het meest in 't wild voorkomende bitterzoet (soknum
dulcamara).
DOLCE, bn. bw., (muz.) zacht, lieflijk; — doles
far niente, het zoete niets-doen.
DOLE, v. (-n), (gew.) kauw, kerkkraai, torenkraai.
DOLEANTIE, v. (...tien), klacht, klaagschrift,
bezwaarschrift; inz. de kerkelijke beweging der
doleerenden; — in doleantiegaan, gaan doleeren.
DOLEN, (doolde, heeft gedoold), (inz. onopzetteIijk) dwalen; (ook fig.).
DOLFIJN, m. (-en), eene familie der tandendragende walvisschen (delphinidae) met een enkel
blaasgat, waartoe o. a. behooren : de bruinvisch,
ale zwaardvisch, de grindwal of rondkop, de witte
en de gewone dolfijn (delphinus delphis) die eene
lengte van 2 M. bereikt.
DOLIK, v. een der volksnamen van melampyrum
arvense, ook zwartkoorn, paardsbloemen of wilde
weit genoemd.
1 DOLK, m. (-en), kort, spits stootwapen, met
scherp geslepen twee- of driezijdig lemmet iem.
den dolk in het hart boren, (ook fig.) iem, een grievend
feed aandoen.
2. DOLK, m. (-en). ongezaagd teakhout.
DOLLAR, m. (-s), Noordamerikaansche zilveren
munt ( = f 2.50 Ned.); het rijk van den dollar,
Noord-Amerika; —CENT, m. (-s, -en), koperen
shunt, honderdste deel van een dollar.
DOLLE HONDSBEET, m. ( ...beten). beet van een
dollen hond.
DOLLEKERVEL, v. (plantk.) eene vergiftige
schermbloemige plant, ook tweeds watereppe. gemeene
waterscheerling en groote waterscheerling geheeten
(cicuta virosa) die vooral in moerassige veenstreken,
aan de kanten van plassen, slooten en vaarten enz.
groeit; naam voor de hondspeterselie of tuinscheerling (aethusa cynapium).
DOLLEMAN, m. ( -nen, -s), onoesuisd, wild mensch.
DOLLEMANSPRAAT, m. gekkenpraat; ...WERK,
o. gekkenwerk.
1. DOLLEN, (dolde, heeft gedold), razen; (fig.)
,net iem. dollen, stoeien;
iem. lastig zijn, voor den

DOMPELEN.
gek houden; een os dollen, doodslaan met een
moker voor den kop; visa dollen, met een stole
doodslaan.
2. DOLLEN, (dolde, heeft gedold), (gew.) aardappels dollen, delves, rooien ; aas dollen, den grond
loswoelen om de wormen to vangen.
DOLMAN, m. (-s), met tressen versierd huzarenbuis.
DOLOMENT, o. naadlooze vloerbedekking, eene
soort van steenhout.
DOLOMIET, o. soort van bitterkalk, vooral in
de Ital.-Oostenr. Alpen; het bestaat uit 54°/, calcium en 46°/0 magnesiumcarbonaat.
1. DOM, v. (-men), naaf van een wiel.
2. DOM, m. groote bisschoppelijke kerk, kathedraal; (ook) toren eener hoofdkerk (my. domkerken,
...torens).
3. DOM, m. Portugeesche adellijke titel, voor de
laden der koninklijko familie.
4. DOM, bn. bw. (-mar, -st), niet gemakkelijk
begrijpend beperkt van verstand.
DOMDEKEN, m. (-8), deken van een kapittel,
oudste der domheeren.
DOMANIAAL, bn. tot het domein behoorende
de domaniale steenkoolmijnen in Limburg.
DOMEIN, o. (-en). onroerende goederen, den
start of het hoofd daarvan toebehoorende : koninklijke domeinen;
publiek domein, straten, wegen,
vaarten enz.; (fig.) eene wetenschap, kunst
wordt publiek domein, komt buiten den kring der
vakmannen; — (fig.) het domein der kunst, gebied.
DOMESTIEK, m. en v. (-en), (Zuidn.) bediende.
DOMICILIE, o. (-s, ...lien), wettig woonverblijf;
huisvesting.
DOMICILIEEREN, zijn domicilie kiezen.
DOMINANT(E), v. (schild.) overheerschende
kleur; — (muz.) hoofdtoon; groote quint; dominantakkoord, op de dominant gebouwd akkoord.
DOMINEE, (van DOMINUS), m. (-a), titel van
de Hers ormde predikanten (in Nederland).
DOMINEEREN, (domineerde, heeft gedomineerd),
overheerschen, gebieden, op den voorgrond treden;
hij domineert zijne geheele omgeving; die berg domineert den geheelen kring, is van alle kanten goad
zichtbaar;
(muz.) de bassen domineeren te veel,
hoort men to veel, komen te veel op den voorgrond;
— (fig.) domineeren als een aal in de tobbe; — domino spelen; (ook) dominoen en dominedn
genoemd.
DOMINEESCHE, v. (gew.) domineesvrouw.
DOMINICAAN, m. (...canen), een monnik, tot
de orde van Sint-Dominicus (gesticht in 1215) behoorende, ook Predikheeren genoemd.
DOMINICALE, v. (-n), (R. K.) witte avondmaalsd oek.
1. DOMINO, m. (-'s), lange (zwarte) mantel met kap
of puntmuts, voor gemaskerd bal; persoon die hem
draagt.
2. DOMINO, o. (-'s), spel met 28 zoogenaamde steenen van ivoor, been of bout, die op den zijde met
oogen of punters zijn gemerkt.
DOMINOEN, (gew.) domino spelen.
DOMKERK, v. (-en), hoofdkerk, kathedraal;
...KLOK, v. (-ken), klok eener groote of bisschoppelijke kerk.
DOMKOP, m. en v. (-pen), dam mensch.
DOMMEKRACHT, v. (-en), werktuig bestaande
uit eene zware houten kast met ijzeren beslag en
waarin eene getande ijzeren Stang door raderwerk
omhoog of omlaag wordt gebraeht.
DOMMEL, m. dutje : zij waren alien aan of in
den dommel, in slaap gevallen.
DOMMELEN, (dommelde, heeft gedommeld), dutten, ingesluimerd zijn. DOMMELING, v.
DOMMELIG, bn. (er, -st), slaperig.
DOMMERIK, m. (-en), domoor ; lomperd.
DOMOOR, m. (-en), dom mensch.
DOMPELEN, (dompelde, heeft gedompeld), in,
onder water (ook andere vloeistoffen) steken; vgl.
indompelen, onderdompelen; — in diepen slaap
gedompeld, gezonken; — in armoede, in schulden
gedompeld, verkeerende ; — (fig.) iem. in ellende
dompelen, hem in ellende doen verzinken.
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1. DOMPEN, (dompte, heeft gedompt), smoren,
uitdooven : het vuur dompen; eene brandende sigaar,
kaars dompen, uitdooven.
2. DOMPEN, (dompte, heeft gedompt), eene kar
dampen, het vooreinde near bdikeden doen gaan;
die kar dompt, is van voren te zwaar geladen, slaat
over.
DOMPER, m. (-s), kegelvormig of vingerhoedvormig dekseltje om eene kaars- of spiritusvlam te
dooven; blikken doosje om daarin eene brandende
sigaar to dooven en daarna gaaf to bewaren; —
(fig.) duisterling, bevorderaar van domheid en
bijgeloof.
DOMPERTJE, o. (-s), uitdoover van het kaarslicht.
DOMPROOST, m. (-en), proost van een domkapittel.
DON,' m. (-s), heer, adellijke titel in Spanje:
snoevende Dons, u het hart in de sch,oenen I
DONA, v. (-'s), titel van adellijke dames in
Spanje.
DONATEN, mv. menschen die al hun bezittingen
aan een klooster gaven en daarvoor levenslang
onderhouden worden, zonder eene volkomen gelotte te doen.
DONATEUR,
(-s), schenker. DONATRICE,
v. (-s).
DONATIE, v. (-5,
schenking.
DONDER, m. (-s), dreunend geluid dat met een
bliksemslag gepaard gaat; (ook) onweder; rollende
donder; de donder gromde; als van den donder getroffen, geslagen, geheel verbijsterd; — de eerste donder
in Maart, grijpt de elft bij den staart; — er is donder aan de tucht, fig. er dreigen onaangenaamheden; — in toepassing op geluiden, die aan den
donder doen denken : de donder van het geschut;
de donder van dien geweldigen redenaar.
DONDERAAL, m. (... glen), groote modderkruiper (cobitis fossilis), een visch die bij naderend
onweer onrustig wordt en naar boven komt, ook
weeraal, weervisch genoemd.
DONDERAAR, m, (-s), dondergod, naam aan
Jupiter gegeven; ook aan Thor.
DONDERBEITEL, m. (-s), pijlsteen, lynxsteen,
wigvormige voorwerpen, hier en daar op of onder
den grond aangetroffen, oude wapens; (ook) belemnieten, zekere versteeningen; oorspr. wapen van
Thor.
DONDERDAG, m. (-en), vijfde dag der week;
—WiteDondrag,
Donderdag v6Or Paschen; —
vette Donderdag, Donderdag na Aschdag; — des
Donderdags, op elken Donderdag.
DONDERDAGS, bw. op Donderdag ik zie hem
alleen Donderdags.
DONDERDAGSCH, bn. elken Donderdag terugkeerend : mijn Donderdagsch bezoek.
DONDEREN, (donderde, heeft gedonderd), geraas
van den donder : het dondert; (spr) hij kijkt of hij
het te Keulen hoort donderen, hij slaat hoogst verbaasd te kijken; — met donderend geraas naar
beneden komen : de waterval donderde in den
afgrond; het donderen van het geschut.
DONDERGOD, m. god van den donder (bij de
Romeinen : Jupiter; bij de Germanen Donar en
bij de Scandinaviers : Thor).
DONGA, v. (-'s), (Z. A.) droge zljrivier.
1. DONKER, bn. bw. (-der, -st), (tegenst. van
licht, helder), (van ruimten) waarin weinig licht is,
duister een donkere kerker; wat is 't hier
donker;
(fig.) donker zien, kijken, een donker gezicht zetten,
somber, droevig, (ook) afkeurend; — donkere gewaarwordingen. die niet volkomen bewust worden.
2 DONKER, o. _de toestand van donker (in eene
ruimte of in 't algemeen heerschend), zelfstandig
voorgesteld : in (het, den) donker rondtasten: —
(fig.) hij knijpt de kat in (het) donker, haalt in stilte
gemeene streken uit.
DONKEY, v. (-s), kleine stoommachine voor de
pompen en de takels op groote schepen; inz. stoomlier; —MAN, m. (-nen), die met de bediening van
de donkeys belast is.
DONNA, DONA, v. (-'s), vrouwelijk van don:
mevrouw, edele vrouw.
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DONQUICHOTTERIE, v. avontuurlijke handel wijze; avontuurlijk verhaal.
DONS, o. de fijnste en zachtste veeren, inz. van
de eidereend; veeren bed; — (plantk.) fijne, wollige
vezels op sommige stengels, bladeren en vruchten.
DONSGANS, v. (...ganzen), eidergans; ...VLINDER, m. (-s), kleine, donzig behaarde vlindersoort
(chelonia), zeer schadelijk voor vele vruchtboomen.
DONZEN, bn. van dons: een donzen bed.
DONZIG, bn. (-er,
donsachtig; donzen : het
donzig bed.
1. DOOD, m. (vroeger v.) het sterven, overlijden ; de zwarte dood, pestziekte in de 14e eeuw ;
de dood is er in den pot, alle opgewektheid is
verdwenen.
2. DOOD, bn. gestorven, levenloos; eene doode
tar,l, die bij geen yolk meer gesproken wordt;
goederen in de doode hand, aan instell ngen behoorende, dus niet verervende; dood kapitaal, dat geen
rents geeft ; dood taken, nZet rekbaar.
DOODAF, bn. uitgeput van vermoeidheid.
DOODATTEST, o. (-en), bewijs van overlijden.
DOODDOENER, m. (-s), lediglooper; (fig.) een
argument dat feitelijk weinig innerlijke waarde
heeft, een algemeen gezegde dat in het bijzondere
geval niets bewijst, doch waarop moeilijk dadelijk
een afdoend antwoord is to geven : hij wist hem met
een dooddoener of te schepen.
DOODE, m. en v. (-n), gestorvene, overledene ;
(fab.) het rijk der dooden, de onderwereld ;
hij zag zoo bleek als een doode (ook als de dood,
een dood); — de dooden meet men laten rusten, men
most geen kwaad van de dooden spreken.
DOODEKOP, v. (caput mortuum), colcothar,
Engelsehrood, Berlijnseh-rood : ijzeroxyde, eene
'eel gebruikte en goedkoope verf en polijstpoeder
voor glas en metaal.
DOODEMAN, m. (Zuidn.) man die niet betaald
wordt, die niet meetelt.
DOODEN, (doodde, heeft gedood), doen sterven:
iem. dooden; slachten; — (fig.) vernietigen, doen
ophouden : alien ijver dooden; de kunst dooden; —
den tijd dooden, verdrijven; — zijne lusten dooden.
DOODENAKKER, m. (-s), (dicht,) kerkhof, begraafplaats.
DOODENBOEK, o. geschrift dat de oude Egyptenaren hunnen afgestorvenen meegaven, bevattendeheilige formules en gebeden.
DOODGRAVER, m. (-s), iem. die belast is met het
maken en weer dichtwerpen der graven : de meester
was vroeger klokluider en doodgraver; zekere kever
die andere dieren begraaft tot voedsel voor zijn toekomstig nageslacht (necrophorus vespillo).
DOODKRUID, o. ook wolfskers en dolmakende
nachtschade geheeten (atropa belladonna).
DOODLOOPEN, (lisp dood, heeft en is doodgeloopen), een parzrd laten doodloopen, zoo hard laten
loopen dat het dood neervalt; zich doodloopen;
—ten rodelopen, en ludenmenzonderinlets
anders over to gaan : eene doodloopende straat, aan
het einde door huizen enz. afgesloten.
DOODSCH, bn. (-er, meest-), akelig, naar; eenzaam
en verlaten : een doodsch tafereel; eene doodsche eenzaamheid; wat is het hier doodsch; een doodsche
weg.
DOODSCHOUW, v. het schriftelijk constateeren,
van den dood en deszelfs oorzaken.
DOODSCHRIK, m. iem. den doodschrik op het
lijf jagen, zeer hevig doen schrikken.
DOODSLAAP, m. de dood als slaap beschouwd
den doodslaap ingaan, ontslapen; slaap die met den
dood overeenkomt, diepe slaap : 't is alsof ik uit *een
doodslaap wakker kom; — (fig.) 13:ugge,s doodslaap.
DOODSNOOD, m. het zieltogen, buitengewoon
hooge nood : in doodsnood verkeeren; — kijken als
een uil in doodsnood, zeer mistroostig kijken.
DOOD SSCHRIK, DO 0 DSSLA AP, zie doodschrik,
doodslaap.
DOODSSNIK, m. snik des doods, laatste snik,
zucht : den doodssnik geven; ...ST OND, m.; ...STON.
DE, v uur des doods : iemand in zijneid,00dsstonde
bijstaan; m. zieltoging; (ook fig.);
...STUIP, v. (-en), stuip die den dood onmiddellijk
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voorafgaat, veroorzaakt; — (fig.) laatste poging
waarop ondergang volgt.
DOODSTIL, bn, volmaakt stil, zwijgend, rustig.
DOODSTRAF, v. (-fen), straffe des doods.
DOODSTROOM, m. en o. doodtij ; 't is hier dood.stroom, er is bier niets te doen, geen levee, geen
bedrij vigheid.
DOODSUUR, o.; ...ZWEET, o. angstzweet.
DOODTOEVALLIG, bw. zeer toevallig.
DOODVERF, v. grondverf; (schild.) eerste aanleg
van een schilderstuk waarop de groepeering enz.
greeds in hoofdzaken te zien is : 't stuk staat nog in
de doodverf.
DOODVERVEN, (doodverfde, heeft gedoodverfd),
de grondverf leggen; (schild.) aanleggen; (fig.)
schetsen, niet uitvoerig beschaven; — (fig.) iem.
met een ambt, een post doodverven, hem er voor
bestemd houden; (ook) iem. als den dader van
lets noemen.
DOODVIJAND, m. (-en), ergste vijand dien men
doodelijk haat : zij zijn doodvijanden (van elkander); ...VIJANDIN, v. (-nen); ...VIJANDSCHAP,v.
DOODZEILEN, den stroom, het tij doodzeilen,
tegen stroom, tegen tij zeilen.
DOODZIEK, bn. zwaar, doodelijk ziek.
DOODZONDE, v. (-n), (R. K.) zonde die de berooving van de heiligmakende genade Gods of den
geestelijken dood der ziel, ten gevolge heeft; in
doodzonde sterven, zonder absolutie voor eene began() doodzonde ontvangen te hebben; — (in 't
gewone 'even) eene erge zonde.
DOOF, bn. bw, (doover, -st), door een organiseh
gebrek niet kunnende hooren, (ook minder absoluut)
slecht hoorende: dat kind is altijd doof geweest; (fig.)
aan dat oor ben ik doof, daar wil ik niets van weten,
van hooren; — zich doof houden, doen of men een
geroep, eene vraag enz. niet hoort; in dezelfde
beteekenis : hoorende doof en Oost-indisch doof zijn;
doof zijn voor alle vermaningen, ze in den wind.
slaan; — doof blijven voor eene bede, haar niet verhooren; —
(veroud.) zonder de werkzaamheid die lets wezenlijks van 't voorwerp uitmaakt; nog over in : doove
kolen, niet meer gloeiend; (Zuidn.) doof bout, dor;
(gew.) eene doove noot, zonder pit; leeg; (fig.) saai
persoon, waar niets bijzit; (fig.) er voor doove noten
bijzitten, voor spek en boonen.
DOOFPOT, m. (-ten), pot waarin men turven of
ko len dooft; — (fig.) die zaak is in den doofpot,
door of ter wine van hen die er nadeel (schande enz.)
door zouden lijden, is gezorgd, dat men niets meer
van de zaak hoort : iets in den doofpot stoppen.
DOOFSTOM, bn. stom door aangeboren doofheid.
DOOFSTOMHEID, v.
1. DOOI, m. intreden en aanhouden eener temporatuur boven 't vriespunt en als gevolg daarvan
smelting van sneeuw en ijs.
' 2. DOOI, bn. (gew.) ontdooid: die glazen zijn doof.
DOOIEN, (het dooide, heeft gedooid), het dooit,
sneeuw en ijs verdwijnen door de hoogere ternperatuur.
DOOIER, m. (-s), door een vliesje omgeven centraal gedeelte van het vogelei, gee] of geelachtig
gekleurd en in een gedeelte ervan (den vormingsdooier) de kiem voor den jongen vogel bevattend;
ook zoo bij andere dieren; —VLIES, o. (...vliezen).
1. DOOK, v. (doken), (zeew.) kram ; het aan een
einde near de zijden zwaarder toeloopend gedeelte
van een ijzer, dat in hardsteen wordt bevestigd.
2 DOOK, m. (gew.) mist, navel.
DOOLHOF, m. en o. (...hoven), kunstig aangelegde hof of tuin met kronkelpaden, labyrint; —
(ook fig.) dit boek is een doolhof, men kan er zich
niet in terechtvinden; de doolhaven derpolitiek;
een doolhof van twijfel; de doolhof der zelfzueht;
deel van den gehoorgang.
DOOM, m. (Zuidn.) damp, mist, navel; — (Zuidn.)
damp, wasem (van verwarmde vloeistoffen); —
lamp, uitwaseming (van het menschelijk of dierlijk
:ichaam). DOOMIG, bn. klam, bezweet.
DOOMEN, (doomde, heeft gedoomd), (Zuidn.)
damp doen opgaan 't Weiland lag te doomen.
1. DOOP, m. (christ. kerk) besprenkeling van
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het hoofd met water (vroeger geheele indompeling)
als zinnebeeld van de afwassching der erfzonde
(door Christus' blood gezoend) en de heiliging tot
lidmaten van Christus' kerk.
2. DOOP, v. stns.
DOOPCEDEL, v. (-s), ...CEEL, v. (-en), uittreksel uit het doopboek; bewijs van geboorte; (fig.) iemands doopceel lichten, alles vertellen, wat
men van hem weet, inz. het ongunstige.
DOOPELING, m en v. (-en), kind dat ten doop
wordt gehouden. DOOPELINGE, v. (-n).
DOOPEN, (doopte, heeft gedoopt), door den
Heiligen Doop tot Christen wijden (oudt. kerstenen);
— zijne pen in gal doopen, scherp en bitter
schrijven. DOOPING, v.
DOOPER, m. (-s), die doopt;
Johannes de
Dooper, de wegbereider des Heeren.
DOOPFEEST, o. (-en), feestelijke viering van den
doop; ...FORMULIER, o. woorden die de bedienaar
bij de toediening van den doop uitspreekt.
DOOPGELOFTE, v. (-n), door de ouders bij den
doop van 't kind afgelegd; ...GETUIGE, m. en v.
(-n), peter en meter; ...GOED, o. kleederen die het
kind bij den doop draagt.
DOOPSEL, o. doop, zie aldaar.
DOOPSGEZIND, bn. de Doopsgezinde Gemeenten,
Nederlandsche sekte (met enkele vertegenwoordigers
in Duitschland, Rusland en Amerika) welke onder
meer den doop aan volwassenen voor alleen geoorloofd en den eed voor ongeoorloofd houdt (eertijds
volgelingen van Menno Simonsz.); de Doopsgezinde
kerk; hij is Doopsgezind. DOOPSGEZINDE, m. en
v. (-n).
1. DOOR, m. o. (-en), zie DOOIER. In sommige
streken luidt het enkelv. doren (my. dorens).
2 DOOR, vz. hij kijkt door de opening;
—bw.
hij liep den tuin door.
3. DOOR, in scheidbare samenstelling met een
werkw. tredend (klemtoon op door) beteekent bij
voortduring, aanhoudend (doorschrij ven), verder
(doorrijden), in stukken (doorbreken), stukmaken.
verslijten (doorloopen), doorheen (doordringen),
DOOR, in onscheidbare samenstelling (klemtoon
op 't werkwoord) heeft als grondbeteekenis doorheen,
maar de beteekenis der samenstelling heeft zich
zoodanig gewijzigd, dat zij niet meer door eenvoudige
oplossing is weer to geven (vgl. b. v. doorschieten,
doorsnijden, doorbreken, doortrillen, doorzoeken).
Opmerking verdienen nog denominatieven als
dooraderen, doorspekken.
DOORBLAD, o. (plantk.) benaming voor het
koekruid (vaccaria parviflora), ook doorkruid en
doorwas geheeten.
DOORBOREND, bn. krachtig in lets doordringend : een doorborende blik; grievend.
DOORBRAAK, v. (...braken), het doorbreken;
doorbreking : de doorbraak van een dijk; plaats waar
een dijk doorgebroken is.
DOORBRENGEN, (bracht door, heeft doorgebracht), door iets heen brengen, geleiden : we =lien
wel doorbrengen (door vijandelijke liniön, door een
examen); — verkwisten hij heeft zijn gansche
vermogen doorgebracht; — besteden, slijten : hoe
brengt gij uwe Zondagen door I; beleven, Wen:
wat al bange daden heb ik doorgebracht; ik heb heel
wat met hem doorgebracht, veel moeilijks met hem
doorgemaakt.
DOORDACHT, bn. (van daden, planner, voorstellen) wearbij aan alles behoorlijk gedacht is :
een wel doordacht plan; in wel doordachte bewoordingen
gaf hij zijne tevredenheid te kennen, wel overwogen.
DOORDAT, onderschikkend oorzaakaanduidend
voegw. : het geschut bleef steken, doordat de bodem
geheel doorweekt was (wordt vaak minder good voor
het redengevende omdat gebezigd).
DOORDRAAIER, m. (-s), zwierbol.
DOORDRIJVEN, (dreef door, heeft en is doorgedreven), voortdurend drijven; verder drijven ;
— (fig.) doorzetten hij wist zijn gevoelen door te
drijven, door de anderen doen aannemen, ingang
vinden; ...DRIJVER, m. (-s), iem. die zijn wil
doorzet, zljne mooning niet naar die van anderen
wijzigt; ...DRIJFSTER, v. (-s).
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DOORDRIJVERIJ, v. (-en), 't met min of meer
geweld doorzetten van zijn wil, does aannemen
van zijn gevoelen.
DOORDRINGEN, (drong door, is en heeft doorge•
drongen), voortdurend dringen; — met moeite,
strijd door iets been gaan om een zeker punt te
bereiken : hij is tot de hoofdstad des vijands doorgedrongen; (fig.) hij is in de geheimen der natuur
doorgedrongen, heeft ze ontsluierd, doorgrond ; de
regen is tot op de huid doorgedrongen; — (doordrong,
heeft doordrongen), (fig.) volkomen bezit nemen
van, vervullen droefheid doordrong mijn hart; —
van de waarheid eener stelling doordrongen zijn,
volkomen overtuigd.
DOORDRINGEND, bn. (-er, -st), eene doordringende koude, die door alles heendringt, scherp gevoeld
wordt, snijdend; — eene doordringende stem, schel
klinkend; — een doordringend verstand, scherp,
de zaken tot op den grond doorziende.
DOOREEN, bw. (van omstandigheid), aanduidend dat eenige voorwerpen niet in geregelde orde
geplaatst zijn, dat het bij elkaar behoorende niet bij
elkaar is : na het ongeluk lagen steepen, balken, meubets wild dooreen; — dat eenige stollen een mengsel
vormen ze dronken vijf wijnsoorten dooreen; —
(fig.) dat eenige gegevens tot een gemiddeld herleid
worden : de opbrengsten der verschillende jaren
dooreen rekenen.
Bij dooreen wordt meer op 't ontstaande geheel
gelet, bij door elkander op de samenstellende deelen.
Dooreen vormt met verschillende werkw. scheidbare
samenstellingen die dan beteekenen : door de
working komen of brengen in den toestand, door
dooreen uitgeclrukt.
DOOREERLIJK, bn. volkomen eerlijk.
DOORGAAND, bn. een doorgaande sleutel, waarvan de stift voorbij den baard doorloopt; een doorgaande regel, waarop geene uitzonderingen voorkomen; — doorgaande rijtuigen, wagons, wagons
waarmee men een geheel traject kan afieggen
(zonder overstappen);
gewoon, steeds voorkomend : eene doorgaande font.
DOORGAAND, ...GRANS, bw. gewoonlijk, meestal, in den regel.
DOORGANG, m. (-en), het doorgaan iem. den
doorgang weigeren; (w. g.) 't feest heeft geen
doorgang, gnat niet door; — engte, plaats waar men
doorheen gnat : de doorgang is hier versperd; de
doorgangen bezetten; gelegenheid door to gaan; —
(Zuidn.) beurt bij een wedstrijd.
DOORGELEERD, bn. zeer geleerd; (ook)
geleerd.
DOORGESTOKEN, bn. (eig.) eene doorgestoken
kaart, met een gaatje er in als kenteeken, (fig.)
dat is afgesproken werk.
DOORGOED, bn. innig good.
DOORGROEID, bn. dit vleesch is geheel met vet
doorgroeid, is vol vet; (plantk.) een doorgroeid blad,
blad waardoor de stengel heengaat.
DOORGRONDEN, (doorgrondde, heeft doorgrond), lets volledig doorzien, begrijpen zij zien
het, maar doorgronden 't niet; een geheim doorgronden, ontdekken; — die man is niet te doorgronden, men kan hem niet grondig leeren kennen.
DOORHALEN, (haalde door, heeft doorgehaald),
voortgaan met halen (trekken); door eene opening
trekken : een draad doorhalen,• door 't oog eener
naald; hij zal het er wel doorhalen, hij zal zijn
doel wel bereiken, zijn zin wel krijgen, zijn voorstel aangenomen zien; — de zieke rot het er nog wel
linnengoed
doorhalen, sal er niet aan sterven;
doorhalen, door blauwselwater halen; vlas doorhalen, door (over) den hekel trekken; —
iem. doorhalen, (fig.) hem niet meer verwachten;
(fig.) berispen, den tekst lezen, over den hekel halen:
hil heeft hem duchtig doorgehaald. DOORHALER,
m. (-s), rietje, grasje enz. om pijpen door te steken.
DOORHALING, v. (-en), het doorhalen.
DOORHEEN, bw. (v plaats), duidt eene beweging
aan van de grens eens voorwerps naar de tegenoverliggende grens (in verbinding met 't bw. er)
de massa was dicht, maar ik brak er doorheen.
DOORHEET, bn. terdege beet.

DOORMAKEN.
DOORJAGEN, (jaagde of joeg door, heeft doorgejaagd), doorijlen; verder jagen (met eene trekschuit);
jagend doortrekken : een bosch doorjagen; (fig.)
doorbrengen, verkwisten, door den drank opmaken :
zijn gansche vermogen er doorjagen.
DOORKNEED, bn. (fig.) doorkneed zijn in eene
wetenschap, een bedrijf, er zeer goed in thuis, in
bedreven zijn. DOORKNEEDHEID, v.
DOORKOMEN, (kwam door, is doorgekomen),
door jets komen : de stoet moet hier doorkomen; —
de zon komt door, breekt door de wolken,
den mist; — (fig.) het afmaken van een moeilijk
werk, overwinnen van zwarigheden, doorstaan van
een pijnlijken toestand : al die correctie, hoe kom
ik er door; hij is (er) doorgekomen, door het examen;—
(Ind.) de moesson komt door, begint to waaien en
brengt de regens.
DOORKOUD, bn. door en door koud.
DOORLAAT, m. (...laten), plaats waar men iets
doorlaat, sluisje.
DOORLAATBRUG, v. (-gen), brug in een spoordijk, kanaaldijk, rijweg, waaronder door alleen water
vloeit bij hoogen waterstand, bij werking der over laten of bij doorbraken.
DOORLAAT v IJDTE, v. (-n), wijdte der opening
onder eene vaste brag tot doorlating van schepen.
DOORLAPPEN, (lapte door, heeft doorgelapt),
voortgaan met lappen; — (fig.) verkwisten hij
heeft zijn geheele vermogen er doorgelapt.
DOORLEVEN, (leefde door, heeft doorgeleefd).
voortdurend loven; (doorleefde, heeft doorleefd),
slijten (een langen tijd, veel jaren); ondervinden
(rampen enz.)
DOORLEZEN, (las door, doorlas; heeft doorgelezen, doorlezen), voortgaan met lezen; ten einde
toe lezen; terdege lezen : gij meet Bien brief goed
doorlezen; ik heb dat boek slechts vluchtig doorgelezen.
DOORLOOP, m. (-en), doorgang, gangetje tusschen twee vertrekken; kart steegje; (ook) in dit
huis is een doorloop, men moet de woonkamer door
om in de keuken to komen.
DOORLOOPEN, (liep door, is en heeft doorgeloopen), voortdarend loopen; verder loopen : loop nog
een eindje door; (fig.) de inteekening loopt door tot; —
de aanteekeningen loopen door tot, zijn voortgezet
tot; — de pagineering loopt door, begint niet meer
van ben af; — door iets keen loopen hij heeft
(is) de stad doorgeloopen ; 't papier loopt door, de
inkt trekt erdoor; een ei loopt door, (de verandering in den dooier na korte bebroeding); —
't loopt door bij hem, zijn verstand is gekrenkt; —
door loopen stukmaken, openen, wonden : hij heeft
zijne kousen, zijne voeten doorgeloopen; (doorliep, heeft doorloopen), geheel afieggen (een afstand):
de doorloopen weg is evenredig met de snelheid en
den tijd; de zon doorloopt in een jaar de 12 hemelteekens; — (fig.) vluchtig beschouwen : hij doorliep
in den geest de vermogen dagen; een boek doorloopen,
vluchtig doorlezen, inzage nemen van, (ook scheidbaar gebruikt).
DOORLOOPEN, bn. doorloopen vleesch, vleesch
waarin het vet door het mager loopt.
DOORLOOPEND, bn. en bw. niet afgebroken,
steeds voortgaand : een doorloopend verhaal; eene
doorloopende rekening; doorloopend krediet (de klemtoon wisselt, doch valt meest op 't werkw ); een
doorloopend bewijs van toegang, steeds geldig.
DOORLUCHTIG, DOORLUCHT, bn. (-er, -st),
aanzienlijk, achtbaar doorluchtige beer I — doorluchtige hoogheid, titel van graven en hertogen;
—dorluchtigeHwa d,
titel van bisschoppen; — doorluchtige vergadering; hij is van doorluchtige afkomst; — de doorluchtige (of doorluchte)
school, het vroegere Athenaeum Illustre to Amsterdam; — (meest scherts.) goed luchti,, de lucht
goed doorlatend, met gaten.
DOORMAGER, bn. zeer mager : dat is doormager
vleesch.
DOORMAKEN, (maakte door, heeft doorgemaakt),
ik heb heel wat met hem doorgemaakt, beleefd, doorstaan; — een cursus doormaken, ten einde toe afioopen; — (gew.) verkwisten.
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DOORMARSCH, m. (-en), doortocht (van troepen) : op den doormarsch zijn.
DOORMIDDEN, bw. middendoor, in tweeen :
jets doormidden breken, snijden.
DOORN, m. (-en), DOREN, m. (-s), (plantk.)
stekelpuntig vergroeid takje of bladsteei; ook dergelijke puntige uitsteeksels der schors, stekel : de
dorens eener roos zijn eigenlijk stekels; een scherpe
doom; hij heeft een doom in zijn voet gekregen; —
(spr.) het leven is vol distelen en dooms, vol moeilijkheden, geeft heel wat verdriet en smart; — Beene
rozen zonder doornen, geen lief zonder bijkomend
leed; — (bijb.) dat is hem een doom in het oog, lab
kan het niet zonder ergenis aanzien; — hij is mij
een doom in het oog, ik erger mij telkens aan hem;
—datishemno vlsch,
bron van ergernis,
van verdriet; — (Zuidn.) in een doom getrapt
hebben, met het verkeerde been uit bed gestapt,
uit zijn humeur zijn; — struik of heester waarvan
de takken met dorens of stekels bezet zijn, inz, de
meidoorn (crataegus); gew. ook voor de distel,de
speerdistel, de kruisbes, den sleedoorn, de hondsroos
en den egelantier.
DOORNAPPEL, m. (-s, -en), (plantk.) vergiftige
nachtschade, (datura stramonium); de vrucht dezer
plant; —BLAD, o. (-en).
DOORNAT, bn. zeer nat, druipnat.
DOORNBES, v. (-sen), een der volksnamen van
de kruis- of klapbes (ribes grossularia), ook bekend
onder den naam van stekelbes, kruisdoorn, krissen
en kruldoorns; gewestelijke benaming voor den
m,eidoorn (crataegus); en voor den wegedoorn.
DOORNBOSCH, o. (...bosschen), doornhaag; ook
braambosch.
DOORNDISTEL, v. (-s), een der volksnamen van
de akkermelkdistel (sonchus arvensis).
DOORNEN, bn. een doornen stok, van een doomgewas; eene doornen haag, van doornstruiken.
DOORNENKROON, v. (...kronen), eene kroon
van doornen : Jezus' doornenkroon; zinnebeeld van
het martelaarschap, van smartelijke verguizing.
DOORNEUZEN, (neusde door, doorneusde, heeft
doorgeneusd). doorsnuffelen.
DOORNHAAG, v. (...hagen); ...HEG, v. (-gen);
...HEGGE, v. (-n), heg, aanplanting van haagdoornen; — (Zuidn.) een kwaad wijf is eene goede
doornhaag, zij beschermt het huffs, houdt den boel
bijeen .
DOORNHAAI, m. (-en), (nat. hist.) eene soort
van haai (acanthias trulgaris) met een doom of
beenig uitsteeksel voor elken rugvin, wordt 1 M.
lang en leeft van haringen, makreelen, enz.
DOORNIG, bn. ,(-er, -st), met doornen bezet :
een' doornig gewas; — (fig.) een doornig (levens)pad,
met veel verdriet, vele moeilijkheden.
DOORNKRUIPER, m. (-s), bastaard-nachtegaal.
DOORNRUG, m. (-gen), eene soort van roofvlieg
(stratiomys).
DOORNRUPS, v. (-en), rups waarvan het lichaam
doornachtige uitsteeksels heeft; —VLINDER, m.
(-s), vlinder dezer rupsensoort (nymphalidae).
DOORNSLUIPER, m. (-s), de kleinste soort van
trapgans, hier ook inheemsch, ter grootte van een
woudduif (oedicnemus), griel.
DOORNSTEEN, o. de vaste korst van gips en
dergelijke stoffen welke zich bij hetgradeeren op de
doorntakken vastzet, bronnensteen; ...STOK, m.
(-ken).
. DOORNSTRUIK, m. (-en), vlinderbloemige plant,
(ulux europaeus), ook gaspeldoorn, ginst, heibrem
en steekbrem geheeten; ...TAK, m. (-ken), tak van
een hagedoorn.
DOORNVINNIG, bn. (nat. hist.) stekelvinnig :
de doornvinnige visschen (b. v. de baarzen)
DOORNWIEK, v. (-en), eene uitheemsche soort
van plevier (charadrivs spinosus), met een scherpen
stekel op den kant der vleugels.
DOORNZAAD, o. (plantk.) schermbloemig plantengeslacht (torilis), ook heggedoornzaad en akkerklitten geheeten.
DOORPLUIZEN, (ploos door, heeft doorgeplozen), aanhoudend pluizen, door pluizen openen; —,
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(doorploos, heeft doorplozen); (fig.) nauwkeurig
onderzoeken.
DOORREED, M. (gew.) schuurdeur; doorrit,
doorrijdstal.
DOORREGEN, bn. goed doorregen vleesch, waarin
vet en mager behoorlijk afwisselt; doorregen spek,
(gew.) driemetjes genoemd.
DOORREIS, (deftig :) DOORREIZE, v. (...reizen), reis door een land, streek, stad : de vorst hield
op zilry, doorreis nergens op.
DOORREIZEN. (reisde door, heeft en is doorgereisd), voortdurend reizen : we hebben nacht en dag
doorgereisd; zijne reis voortzetten, niet ophouden :
ik ben in A. geweest, maar we zijn dadelijk doorgereisd; reizend doortrekken; (ook : doorreisde, heeft.
doorreisd) : ik heb geheel Europa doorgereisd of
doorreisd.
DOORRIJDSTAL, in. (-len), doorrit.
DOORRIJP, bn, terdege rijp. overrijp.
DOORRIT, m. (-ten), schuur waardoor men rijden
kan, (inz. bij herbergen), doorrijdstal, ook doorreed.
DOORROOKER, m. (-s), pijp die er bepaald op
gemaakt is, om spoedig door te rooken, eene bruine
kleur te krijgen; — (soherts.) iem. die zeer aan 't
rooken verslaafd is.
DOORSCHEMEREN, (schemerde door, heeft en is
doorgeschemerd), voortdurend schemeren; met zwak
licht door iets heen schijnen; — (fig.) hij liet doorschemeren, dat hij trouwplannen maakte, half en
half merken.
DOORSCHIJNEND, bn. het licht doorlatend, zonder dat men een voorwerp dat erachter geplaatst
is, goed kan waarnemen : porselein is doorschijnend.
DOORSLAAN, (sloeg door, heeft en is doorgeslagen), voortgaan met slaan; door iets slaan: een spijker
doorslaan; — slaande vaneenscheiden, stukslaan; —
afdoen, een einde maken; (fig.) verkwisten; — zich,
doorslaan, zich een weg banen (door den vijand);
— ik ben overkropt van werk, ik zal er mij weer eens
moeten doorslaan, met kracht en geweld doorwerken;
— de muur slaat door, watert door; — met helderen
slag zingen (inz. van vinken, kanaries en nachtegalen); — (van personen) met heldere stem spreken;
— (gemeenz.) alles zeggen, wat maar to binnen
schiet, zonder er bij to denken : hoor hem weer eons
doorslaan ! hij slaat door als een blinde oink, redeneert
hoogst onlogisch.
DOORSLAAND, bn. (-er, -st), afdoend : een doorslaand bewijs, doorslaand blijk.
DOORSLACHTIG, bn.(Z. A. modderig, moerassig.
DOORSLAG, m. (-en), vergiettest; het doorslaan
eener balans; overwicht dat het doorslaan bewerkt; — (fig.) dat geeft den doorslag, dat beslist
de zaak, dat is afdoende; — (smed.) soort van drevel
om gaten in plaatijzer to slaan; — (fig.) in doorslag,
het een door het ander berekend; — (Zuidn.) er
zit geen doorslag in dien man, hij weet niet van
aanpairken.
DOORSLAGDOEK, m. (-en), ffitreerdoek, om
aftreksels van kruiden to filtreeren.
DOORSLECHT, bn. door en door slecht, zeer
slecht.
DOORSNEDE, v. (-n), het doorsneden, doorsnijding; — vlak waarlangs een lichaam is doorgesneden; — denkbeeldig vlak door een lichaam heengebracht en de figttur die daarop ontstaat door de
punten en lijnen van het lichaam, welke in dat vlak
vallen : eene d,00rsnede van iets maken; eene bloom
in doorsnede voorstellen; horizontale en verticale
doorsnede; — (fig.) in doorsnede, het een door het
ander gerekend, gemiddeld. DOORSNEEPRIJS,
m. (...prijzen), (germ.) gemiddelde prijs.
DOORSNIJDEN, (sneed door heeft doorgesneden),
voortgaan met snijden; met een scherp werktuig
in tweeên verdeelen; — (gemeenz.) snij door, ga
door, ruk nit; hij sneed door, ging haastig verder,
(vgl. uitsnijden); —, (doorsneed, heeft doorsneden),
door iets heen gaan (van eene lijn of wat als lijn
gedacht wordt) : een spoortrein doorsnijdt de eenzame
heide; dit land is van rivieren doorsneden.
DOORSPEKKEN, (doorspekte, heeft doorspekt),
(fig.) doormengen (van iets dat gesproken of ge.
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schreven is) : zijne taal met vloekwoorden doorspekken; eene redevoering met Latijn doorspekt.
DOORSTAAN, (stond door, heeft doorgestaan),
voortdurend staan; jets pijnlijks ten einde toe verduren (eigenlijk doorstond, doch de beide vormen
worden niet scherp gescheiden); — (van den wind)
stevig doorwaaien; — (zeew.) een schip laten doorstaan, de zeilen niet reven; —, (fig.) (doorstond, heeft
doorstaan), lijden, verduren : wat al rampen heb ik
doorstaan; eene ziekte niet kunnen doorstaan, daaraan
bezwijken.
DOORSTEEK, m. (...steken), het doorsteken;
plaats waar een dijk enz. doorgestoken is; — (Zuidn.)
plaats waar men eene kromtning van de rivier
heeft recht gemaakt: de doorsteek der Schelde.
DOORSTEKER, m (-s), een baleintje, strootje
enz. waarmede eene verstopte pijp wordt doorgestoken.
DOORTASTEND, bn. bw. flunk, krachtig : doortastend optreden; doortastende maatregelen.
DOORTIMMERD, bn. een hecht en goed doortimmerd huffs, waarvan het timmerwerk solide is.
DOORTOCHT, m. (-en), het doortrekken; plaats
waar mbn doortrekt : den doortocht versperren; rich
een doortocht banen; doorgang : het water heeft geen
doortocht.
DOORTRAPT, bn. (-er, -st), hoogst bedreven in
het kwade : hij is een doortrapte gauwdief. DOORTRAPTHEID, v.
DOORTREK, m. doortocht : die vogels komen hier
alleen op den doortrek voor.
DOORVAART, v. (-en), doorgang to water,
straat; het doorvaren : er is /tier veel doorvaart, er
varen vele schepen door deze stad; —HOOGTE,
v. (-n), de doorvaarthoogte eener brug, hoogte van
het water tot den onderkant der brug; —WIJDTE,
v. (-n), de doorvaartwijdte eener schutsluis, de wijdte
voor doorvarende schepen.
DOORVOED, bn. welgevoed.
DOORVOER, m. (-en), vervoer door (eene plaats,
een land); — rechten van doorvoer, belasting op
doorgevoerde waren.
DOORVOERBRIEF, m. (...brieven), geleibrief
voor doorgevoerde goederen.
DOORVOEREN, (voerde door. heeft doorgevoerd),
door jets heen voeren : hij voerde mij alle zalen
door; (in 't bijz.) koopwaren door een rijk uit het
eene land naar 't andere voeren. (Weinig aanbevelenswaardig, hoewel vaat voorkomend, zijn : een
karakter doorvoeren voor : een karakter ten einde
toe naar waarheid schetsen: eene methode streng
doorvoeren voor : Naar streng volgen.) DOORVOERING, v.
DOORWARM, bn. in hooge mate, zeer warm.
1. DOORWAS, m. het doorgroeien.
2. DOORWAS, v. een plantengeslacht, tot de
schermblobmigen behoorende (bupleurum); de fijnbladige doorwas en de ovaalbladige doorwas.
1. DOORWASSEN, (wies door, is doorgewassen),
door jets heen wassen (grocien); van jonge aardappels, die, vooral bij aanhoudende warmte en reven
in den zomer uitloopen : nieuwe knollen vormen
en dan meest glazig worden : zij wassen door, zijn
doorgewassen.
2. DOORWASSEN, (waste door, heeft doorgewast),
terdege wassen (met was bestrijken) : dit linnen is
goed doorgewast.
3. DOORWASSEN, bn. doorgroeid : doarwassen
aardappel, doorgewassen, (ook doorschieters genoemd); — goed doorwassen vleesch, met vet doorgroeid; doorwassen seek, met lagen vleesch afgewisseld.
DOORWERKEN, (werkte door, heeft doorgewerkt), voortgaan met werken; — voortgang
maken met het work : werk goed door;
—dorietshenduwen,trek nez.;dorwekn
stukmaken, openen, wonden : hij heeft zijne hanclen
doorgewerkt; — (doorwerkte, heeft doorwerkt), verwerken, werken onder : stof met goud en zilver
doorwerkt; goed doorwerkte kalk; — een goal doorwerkte redo, waarvan de onderdeelen goed in
elkaar sluiten.
DOORWROCHT ,bn. (-er, -st), naar alle vereisch-
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ten bewerkt, goed doordacht : een doorwrocht
bouwwerk; een doorwrocht opstel„vertoog, goed doordacht, logisch in elkaar zittend; een doorwrocht
geheel. DOORWROCHTHEID, v.
DOORZETTEN, (zette door, heeft doorgezet),
voortgaan met zetten;" voortmaken met (letters)
zetten; door jets /teen rotten; — eene mestvaalt doorzetten, goed vermengen; — tamelijk snel doorloopen,
doorrijden enz. : de schaatsenrijder zette goed door;
-(zew.)dorzakenva enschip,enkaterugkrijgen; — (fig.) volharden, het niet opgeven; iets doorzetten, lets met ijver ondanks bezwaren of tegenworking doen voortgaan : wij hebben het doorgezet en
het is ons gelukt; — wij konden het niet doorzetten,
niet tot een goed einde brengen.
DOORZICHT, o. het gezicht door (iets); (fig.)
begrip, schranderheid, scherpzinnigheid : een man
vol verstand en doortocht.
DOORZICHTBAAR, bn. (minder goed voor) doorzichtig. DOORZICHTBAARHEID, v.
DOORZICHTIG, bn. (-er, -st), zoo, dat men een
daarachter geplaatst voorwerp er door kan zien: gewoon glas is doorzichtig, matglas doorschijnend; —
(fig.) een doorzichtig weefsel van leugens, dat de
waarheid niet kan verbergen; — een doorzichtig plan,
gemakkelijk to doorzien. DOORZICHTIGHEID, v.
DOORZICHTKUNDE, v. wetenschap die ons leert,
hoe de voorwerpen op een teekenvlak worden overgebracht; perspectief; ...KUNDIG, bn. op de doorzichtkunde betrekking hebbend, perspectievisch.
DO ORZIEK, bn. (Zuidn.) zeer, erg, gevaarlijk ziek.
DOORZIEN, (zag door, heeft doorgezien), voortgaan met zien; door lets been zien; — vluchtig onderzoeken, nalezen, overlezen, narekenen : de candidaat
mag het te lezen stuk eerst even doorzien; —, (doorzag,
heeft doorzien), begrijpen, doorgronden : hij doorzag
de bedoelingen van zijn tepenstander; (ook) iem. doorzien, begrijpen wat hij in zijn schild voert
DOORZIJGDOEK, m.(-en), een doek geschikt ter
doorzijging, filtreerdoek.
DOORZIJGEN, (zeeg door, is doorgezegen), aanhoudend zijgen; door lets heen zijgen (van
stoffen) : 't water zeeg door het nand; doorzakken.
DOORZIJGING, v.
1. DOOS, v. (doozen), uit eene date stof (karton,
dun /tout, dun metaal) vervaardigd voorwerp, bestemd om iets in to bewaren of over to brengen
(lichter dan kist of kistie, minder hoog dan eene
bus): eene ronde, eene vierkante doos; vgl. hanclschoenendoos, hoededoos, kapdoos, passerdoos, snuifdoos,
tabaksdoos, speeldoos, verfdoos; — (myth.) de
doos van Pandora, waarin alle menschelijke
ellenden vervat waren; bij het openen verspreidden zich alle kwalen en ellenden over de
aarde, alleen de hoop bleef onderin liggen; (fig.
thane) alles wat onder den schijn van bevalligheid
de bron van veel ellende worden kan; — (spr.)
hoe kleiner doos, hoe beter zalf, , schertsend gezegd van
kleine menschen wien men een compliment wil
maken; — een sprookje uit de oude doos, een oud
sprookje; (ook) uit de oude doos, ouderwetsch.
2. DOOS, v. (Ind.) gemeenzame afkorting voor
dos-a-dos.
DOOSBAROMETER, m. (-s), anerolde-barometer.
DOOSVRUCHT, v. (-en), (plantk.) enkeivoudige,
droge, openspringende vrucht waartoe behooren de
peul, de hauw, de kokervrucht en de doosvrucht in
engeren zin.
DOOVE, m. en v. (-n), iem. die doof is.
DOOVEMAN, m. een doovemans oor vinden, geen
gehoor vinden; aan doovemans deur kloppen.
DOOVEKOOL, v. (...kolen), uitgedoofde kool
(van turf), bewaard om ze later weer te baton gloeien:
doovekolen worden in den d,00fpot bewaard; vgl. hij
vraagt niet om gloeiende, maar om, doove kolen.
DOOVEN, (doofde, heeft gedoofd), het branden
van iets doen eindigen (bij blusschen denkt men
moor aan de vlammen, bij dooven aan den gloed):
het vuur dooven; (fig.) den lust dooven, doen verflauwen of ophouden; vgl. uitdooven, verdooven.
DOOVENETEL, v. (-s), lipbloemig plantengeslacht, (lamiuri) met blaren op die van de brandnetel gelijkende, doch zonder to branden.
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DOOVERIK, In. (-en), iem. die doof is; -yolksbenaming veer het bokje, de kleinste soort van
snip.
1. DOP, m. (-pen), los omhulsel van iets dat rend is
(minder edel dan schaal) : dop van een ei, eierschaa 1 ; kiekens uit den dop, diepas uitgebroed
zijn; — (fig.) pas uit den dop, nog zeer Jong, die nog
maar pas komt kijken; —
dop eener pijp, uit metaaldraad of metaal vervaardigd en op eene pijp geplaatst om 't uitvallen
van asch te voorkomen; — voorwerpen ongeveer
in den vorm eener pijpedop, die op buievormige
openingen geplaatst worden om deze of te sluiten,
b. v. op een lijmpotje, een theebusje ; — (scherts.)
rondo hoed.
2. DOP, m. (Zuidn.) de daad van eens to doppen, in to doopen; wat met eens to doppen, genomen wordt : een dop verf.
DOPERWTEN, v. my. jonge erwten (pisum
sativum), die gedopt gegeten worden, in tegenstelling van peulen. Doperwtje, o. (-s), kleine, fine
doperwt.
DOPHEIDE, v. (plantk.) eene der twee soorten
van heide die do uitgestrekte heidevelden in ons
vaderland vormen (erica tetralix), ook dopjesheide,
fine heide en bezemheide genoemd.
1. DOPPEN, (dopte, heeft gedopt), van den dop ontdoen : erwten doppen; — (zeew.) meten; — (gemeenz.) den hoed afnemen om to groeten.
2. DOPPEN, (dopte, heeft gedopt), (Zuidn.) indoopen, doopen : brood in de koffie doppen.
DOPPING, v. (sport) het toedienen van opwekkende middelen aan paarden vlak voor eene hard
draverij, om hen bijzonder vurig te maken : dopping is bij de meeste harddraverijen ten strengste
verboden.
DOPVRUCHT. v. (-en). (plantk.) droge, eenzadige.
niet openspringende vrucht waarvan de vruchtwand niet geheel met de zaadhuid vergroeid is.
DOR, bn. bw. (-der, -st), onvruchtbaar door
droogte, schraal : een dorre zandbodem; dorre heidevelden; — (van plantendeelen) uitgedroogd, zonder
levenssappen : eene dorre rank; — dor bout, doode
takjes; — (ook van lichaamsdeelen) de grijsaard
reikte hem zijne dorre hand; — (fig.) een dor
onderwerp, dat niet veel nieuws ter beschouwing
oplevert.
DORADE, v. (-n), goudmakreel.
DORADO, o. (eig.) goudland, paradijs; (fig.) het
land van belofte; meestal ELDORADO.
DOREN, m. (-s), zie DOORN.
DORISCH, bn. van (het oude) Dorie : de dorische.
tongval, dorische bouworde; dorische zuil, Grieksche
zuil zonder voetstuk en met een eenvoudig kapiteel.
DORKAS, v. (bij b.) liefdadige vrouw (Hand.
Ix : 36); liefdadige-vrouwenvereeniging.
DORMEUSE, v. (-n), soort van fauteuil, waarin
men in liggende houding kan rusten; reiswagen
waarin men den nacht kan doorbrengen; — (Zuicon.)
oorknop.
DORMITIEF, o. (...tieven), slaapmiddel.
DORMTER, m ( -s), slaapzaal of het geheel der
Plaapoellen in een klooster; (ook) de gang voor de
slaapcellen. DORMITORIUM, o.
DORP, o (-en). bebouwde kom eener gemeente
op het platteland met eene of meer kerken (kleiner
dan eene stad en grooter dan een gehucht); — (oudtljds) iedere plaats zonder grachten, muren en
poorten.
DORPACHTIG, bn, bw. dorpsch : dorpsachtige
manieren; naar een dorp gelijkende. op de wijze
van een dorp.
DORPEL, m. (-s), drempel; (bouwk.) horizontaal
dee] van het ringhout; regd.
DORPELING, m. en v. (-en), dorpsbewoner,
-bewoonster. DORPELINGE, v. (-n).
DORPENAAR, m. (-5), (Z. A.) dorpeling.
DORPER, m. (-s), (oudtijds) dorpeling; onbeschaarde; ongemanierde; ook bn. dorpere lieden.
DORPERHEID, v. (veroud.) onnoozelheid; onbeschaamdheid; ongemanierdheid.
DORPSCH, bn. bw. dorpsachtig; zich dorpsch
kleeden, als op een dorp„ niet naar de mode.
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DORPSSCHOOL, v. (...scholen).
1. DORREN, (dorde, is gedord), verdorren : die
bloemen dorren op haar stengel. DORRING, v.
2. DORREN, ('t Werkw. dorren (derren, darren)
dat wagen beteekende, is verouderd. De bet. van
dorren is later op durven (dorven, derven), dat
oorspronkelijk behaeven beteekende, overgegaan.
Vandaar dat men nu hij dorst nevens hij durfde
gebruikt).
DORSALIA, v. my. (R. K.) rugtapijten der
koorstoelen.
1. DORSCH, m. dorsehing, dorsehtii a.
2. DORSCH, m. (-en), een visch die yoornamelijk
de Oostzee en de kusten van IJsland bewoont, een
weinig kleiner is dan de schelvisch en een smakelijk vleesch levert, (gadus callarias), (volgens sommigen de jonge kabeljauw).
DORSCHDEEL, v. (...delen), dorschvloer.
DORSCHEN, (dorschte, heeft gedorscht), graankorrels met een dorschvlegel of -machine uit de area
slaan : koren dorschen; — (fig.) hooi dorschen, nutteloos work verrichten, den moriaan wasschen.
DORSCHER, m. (-s), iem. die dorscht.
.
DORSCHSCHOUR, v. (...schuren).
DORSO, v. rug; — in dorso, op den rug (keerzijde
van wissels, akten enz.).
1. DORST, m. onaangename gewaarwording, ontstaande door droogte van het slijmvlies van mon.d
en keel, behoefte aan drinkers : ik voel, heb dorst; —
(fig.) hevig verlangen om in 't bezit van zekere
taken to komen (vgl. bloeddorst, gouddorst) : dorst,
naar rijkdommen; dorst naar eer; — een appeltje voor
den dorst, een spaarpenning voor den ouden dag,
voor slechte tijden.
2. DORST(LAND), o. noemt men in Afrika de.
Kalihariwoestijn.
DORSTEN, (dorstte, heeft gedorst), dorst gevoelen naar...; (meest fig.) naar bloed dorsten, naar
wraak dorsten, sterk ernaar verlangen; — (bijb.).
mij (4 n.) dorst, dorst is in mij.
DORSTIG, bn. (-er, -st), dorst gevoelend, hebbend.
DOS, m. fraaie kleeding, plechtgewaad, vgl.
bruiloftsdos, feestdos, hoogtijdsdos, zondagsdos; uitdossen; — (ook fig.) de stad was in feestdos, met
vlaggen enz. versierd; — natuur heeft Karen dos•
afgelegd, haar fraai zomerkleed; lentedos, najaarsdos.
DOS-A-DOS, bw. (dansk.) rug tegen rug; —, v.
tweewielig rijtuigje metceene leuning tusschen twee
bankjes, dogcart.
DOSEEREN, (doseerde, heeft gedoseerd), eenedosis (medicijnen) bepalen : de geneeskundigen
molten zich van het doseeren bij lepels onthouden.
DOSIS, v. (-sen, doses), hoeveelheid van een geneesmiddel, (fig.) eene goede dosis hoogmoed, tamelijk
veel.
DOSSEN, (doste, heeft gedost), in eon dos steken,
uitdossen (steeds met eene bepaling) : in feestgewaad
gedost; (fig.) versieren : het veld in 't kleurig zomerkleed gedost; — (gew.) het spel overdoen.
DOSSIER, o. (-s), verzameling stukken die op.
Bone zelfde zaak betrekking hebben; inz. van rechtszaken; bundel processtukken. ,
DOT, V. (-ten), kleine samenhangende hoeveelheld eener donzige, wollige of vezelige stof : eene
dot veeren; eene dot garen; iem. eene heele dot haar
uit het hoofd trekken; — het haar in eene dot do en , het tot
eene dot bijeenbinden; — een doekje waarin men
iets zoets heeft gebonden en dat men (vroeger meer
dan thans) schreienden zuigelingen in den mond
steekt om ze te sussen.
DOTATIE, v. (-s, –Alen), gave, begiftiging,
schenking : het Duitsche ri)k eerde Koch door eene
eeredotatie van 100.000 Mark.
DOTEEREN, (doteerde, heeft gedoteerd), schenken, van inkom.ten voorzien; inz. ten huwelijk
medegeven.
DOTTERBLOEM, v. (-en), (plantk.) (caltha
palustris), ook greets boterbloem, waterboterbloem
geheeten.
DOTTERGRAS, o. (plantk.). een der volksnamen
van het smaibladige wollegras (eriophorum vaginaturn) en van het veenpluis (eriophorunt polystachium).
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DOTTERKOEZEN, v. my. (plantk.) een der
volksnamen van de groote lischdodde (typha latifolia).
DOUAIRIERE, v. (-s), weduwe van aanzienlijken
huize; — scherts. voor derridre of achterste.
DOUANE, v. (-n), administratie, belast met het
heffen van in - en uitgaande rechten; de geheven
rechten zelve; tolkantoor; personeel der douane; —
cle douanen (beter douaniers), tolgaarders, kommiezen; —FORMALITEITEN, v. my.
DOUANIER, m. (-s), tolbeambte.
DOUARIE, v. (...rieön), weduwengoed, -geld.
DOUBLE, o. geelkoper met eene dunne laag goud
of zilver bedekt : een armband van doubly.
DOUBLEEREN, (doubleerde, heeft gedoubleerd),
verdubbelen.
DOUBLETTE, V. (-n), DOUBLET, o. (-ten),
dubbel exemplaar van iets (bij verzamelaars), by.
van postzegels, munten, boekwerken; — dubbele
loupe; — (taalk.) etym.ologische dubbelvorm, een
woord dat etymologisch getijkwaardig is met een
ander woord derzelfde taal : b. v. ambacht en ambt;
versch en frisch; ridder en ridder; kiesch en kuisch;
hoofsch, heusch en hupsch.
DOUCEUR, v. (-s), fooi, geschenk (in geld) : een
aardig douceurtje; (ook) bijverdienste.
DOUCHE, v. (-s) stortbad.
DOUW m. (-en), stoot duw; iem. een douw geven,
in zijne promotie benadeelen; een douw krijgen,
ontevredenheidsbetuiging van autoriteiten;
straf krijgen.
—(mil.)endouwkrjg,
DOUWEN, (douwde, heeft gedouwd), gemeenzaam voor : duwen ; — straf geven, straffen uitdeelen.
DOXAAL, o. (doxalen), (R.-K.) zie DOKSAAL.
DOWN, (Eng.) bn. bw. neerslachtig, terneergeslagen : bij den minsten tegenspoed is zdij down.
DOXOLOGIE, v. verheerlijking Gods, slot van
het On.ze Vader.
DOZIJN, o. (-en), twaalftal : bij het dozijn verkoopen; — (spr.) zoo gcan er dertien in een dozijn,
dat zijn dingen, personen van weinig waarde,
beteekenis; — zoo gaan er geen twaalf in een dozijn,
het is iets buitengewoons; — een boerenclozijn,
dertien.
DRA, bw. weldra, spoedig.
DRAAD, m. (draden), (o. als stofnaam), vlas,
hennep, katoen, zijde of andere stof tot eene aanmerkelijke lengte dun uitgesponnen: een katoenen
draad, wollen, draad, linnen draad; — (wev.) schering : dit katoen is grof van drawl; een tot op den
draad versleten rok, zoo versleten dat de schering
sichtbaar wordt; — (spr.) alle dagen een draadje,
is een hemdsmouw in het jaar, door gestagen arbeid
kan men ten slotte veel verrichten; — gedeelte
naaigaren : den draad insteken, in de naald; draden
uithaien, rijgdraden; — hij had geen drogen draad
aan run lichaam, al zijne kleeren waren doornat;
zijn Leven king aan een draad of een draadje, hij
verkeerde in zeer groot gevaar; —
metaal tot eene aanmerkelijke lengte dun uitgerekt : grof, fin, getrokken draad (vgl. gouddraad,
ijzerdraad, koperdraad; geleidraad, pooldraad, telegraafdraad); eene van drawl gevlochten kooi; — (w. g.)
ik zat 't u per draadmelclen, per telegraaf; — vezel van
vleesch, bout: het vleesch tegen den draad insnijden,
in eene richting dwars op die der vezels (vgl. rechtdraadsch !taut); — op (met) den draad snijden, in de
richting der vezels; — hij is altijd tegen den draad,
hij wil altijd verkeerd, dwars;
samenhang, verband tusschen op elkaar volgende
gebeurtenissen, (deelen van een verhaal, eene beschrijving); verband tusschen gelijksoortige gebeurtenissen : de roode draacl van den vorstenmoord loopt
door de gansche geschiedenis; — den draad vatten,
den samenhang opmerken. Draadje, o. (-s).
DRAADBAAN, v. (...banen), spoorbaan met
sterke helling (tot 60% reeds), waarbij de spoorwagen aan sterk staaldraad verbonden, orahoog
en omlaag bewogen wordt; ook zweefbaan, waarbij
de wagen niet op den bodem rust, doch aan staaldraad hangt en zoo voortbewogen wordt (Hd. ,
Drahtseilbahn).
Van Dale, H and woordenb oek.

DRAAIKAP.
DRAADBANK, v. (-en), waarop draad wordt
getrokken; ...BEKLEEDINGSMACHINE, v. (-s),
machine om geleidraad met een gummi-omhulsel
te bekleeden; ...BERICHT, o (-en), (w. g.) telegram.
DRAADLOOS, bn. zonder draad : draadlooze
telegrafie; een draadloos station, station voor drapdlooze telegrafie.
DRAADSCH, bn. naar draden berekend : tweedraadsch, driedraadsch touw.
DRAADSCHAAR, v. (...scharen), groote en zeer
sterke schaar met korte bladen ter doorknipping
van metaaldraad.
DRAADTOUW. o touw van staaldraad gemaakt ; ...VERSPERRING, v. (-en), om den
vijand den doortooht to beletten.
DRAADWORM, m. (-en), eene orde der rondwormen, ook wel spcel- en koordwormen geheeten
(nematodes); de meeste draadwormen Leven parasietisch.
DRAADZWAM, v. (-men), (plantk.) groep der
wierzwammen (phycomycetae).
1. DRAAGBAAR, v. (...baren), berrie.
2. DRAAGBAAR, bn. gedragen kunnende worden.
DRAAGBAK, m. (-ken), bak om voorwerpen over
to dragen; ...BALK, m. (-en), (bouwk.) balk die
tot steun van iets dient; ...BAND. m. (-en), degenriem; zeel; galg; bretel; ...BERRIE, v (-8).
DRAAGKLAMP, m. (-en), kardoes, een stuk
hout waar planken of dakgoten op rusten; ...KOETS,
v. (-en), draagstoel; ...KORF, m. (...korven), korf
op den rug (waarin potten enz. te troop worden
gedragen, gewest. bagge); ...KRACHT, v. vermogen om to dragen; (fig.) vermogen om belasting
to betalen : de belastingen naar de draagkracht der
ingezetenen verdeelen.
DRAAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), to verdragen :
de koude is draaglijk; — tamelijk, vrijwel : hoe is
't met den zieke I nogal draaglijk.
DRAAGSTOEL, m. (-en), overdekt en meest
gesloten vervoermiddel waarin vroeger personen
gedragen werden; die in Indie thans nog gebruikt
wordt, is niet gesloten en beet tandoe; ...STOK,
m. (-ken), stole waaraan men lets draagt.
1. DRAAI, m. (-en), wending : de weg maakt bier
een draai; — de koetsier heeft zijn draai te kort genomen, heeft den boog niet wijd genoeg beschreven
en is zoodoende tegen iets aangekomen; — (fig.)
hij heeft zijn draai genomen, is tot eene andere
partij, eene andere zienswijze overgegaan; -- (Zuidn.)
iem in den dram, hem paaien, verlokken door
ijdele beloften •, — (fig.) hij weet aan alles een draai
te geven, de zaken in een ander licht to stellen (om
zich to verontschuldigen).
2. DRAAI, m. (-en), smalle draaibrug over eene
vaart.
DRAAIBOOM, m. (-en), kraan, zwengel (hijschtoestel); draaibare afsluitboom aan spoorwegen.
DRAAIBRUG, v. (-gen), brag die opengedraaid
kan worden.
DRAAIEN, (draaide, heeft en is gedraaid), om
een middelpunt of om eene as bewegen; het red
draaien, het voornaamste bestuur hebben; iem. een
red voor de oogen, draaien, iem. misleiden; op de
draaibank bewerken; wentelen; wenden; duizelen:
het draait miti voor de oogen; talmen; dralen; nitvluchten zoeken.
DRAAIERIG, bn. (-er, -a t), telkens draaiende,
zeer beweeglijk: een draaierig kind; — draaierig
zijn, in zulk een toestand, dat alles voor de oogen
schiint to draaien, zoodat men zi rtzelf in draaiende
beweging waant, duizelig, misselijk.
DRAAIERIJ, v. (-en), (fig.) looze uitvlucht, valsch
vourwendsel, slinksche qtreek : met draaierijen
omgaan.
DRAAIGEWRICHT, o. (-en), (ontl.) gPwricht
waarbti 't eene been om 't andere als as wentelt,
b. v. tusschen spaakbeen en ellepijp; ...HALS. m.
(...halzen), eene soon van spoehtvogel, de mierenjager (jynx torguilla); ...HART, v. slecht ont,6 ikkel de bloom kopl.
DRAAIKAP, v. (-pen), draaibare kap; ...SEVER,
m. (-s), (nat. hist.) een geslacht van waterkevers
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(gyrinus); ...KOLK, v. (-en), wieling, maalstroom;
(ook fig.).
DRAAILICHT, o. (-en), ronddraaiend licht (bij
vuurtorens).
DRAAIMOLEN, m. (-s), mallemolen. Zie Carousel.
DRAAINIS, DRAAIENIS, v. (Zuidn.) draaierigheid, duizeligheid.
DRAAIORGEL, o. (-s), vervoerbaar mechanisch
muziekinstrument; door het omdraaien eener kruk
wordt eene windlade gevuld, die eene rol doet draaien;
de hierop aangebrachte pennetjes openen de yentielen en zoo worden de tonen voortgebracht.
DRAAISCHIJF, v. (...schijven), pottebakkersschijf; — (ook) schijf waarop eene locomotief omgedraaid wordt.
DRAAISTORM, m. (-en), wervelstorm, cycloon.
DRAAIWORM, m, (-en), blaasworm Vain den
hondenlintworm (taenia coenurus), die in den
blaasvormtoestand in de hersenen der schapen
dringt en daar de DRAAIZIEKTE, eene doodelidke hersenontsteking veroorzaakt.
DRAAK, m. (draken), fabelachtig monster,
verschrikkelijk om aan te zien, gewoonlijk voorgesteld als eene gevleugelde, vuurspuwende slang met
hoornen en vier pooten; — (nat. hist.) eene soort
van Indisehe boomhagedis : vliegende draak (draco
volans); — (gew.) vlieger, speelgoed voor jongens; —
naam van een noordelijk sterrenbeeld; — slecht
tooneelstuk, (vooral met vreeselijke tooneelen), spektakelstuk; — den draak steken met iem., hem voor
den gek houden, tot een voorwerp van bespotting
maken.
DRAAKVISCH, m. (...visschen), kraakbeenvinnige zeevisch met rolronden romp, langen en
dunnen staart en kegelvormigen kop, (holocephalus).
DRAAKWORTEL, m. (plantk.) groot of gemeen
slangenkruid (echium vulgare).
DRAB, DRABBE, v. droesem, dik; moer, grondsop.
DRABBELKOEK, v. [als voorwerpsnaam m.
(-en)], (gew.) Bros botergebak.
DRABBIG, bn. (-er, -st), dik, niet dun vloeibaar :
drabbige inkt; modderig : eene drabbige sloot.
DRACHMA, o. (-'s), DRACHME, o. (-n), medicinaal gewicht, 60 grein; — oud-Grieksche zilveren
munt, 1/60 mina; nieuw-Grieksche munt, waarde
een franc.
DRACHT, v. (-en), zooveel als in eens gedragen
kan worden : eene dracht hout; eene dracht water,
melk, een gang, twee emmers vol; — eene dracht
slagen, een pak slang; — er zit dracht in dat goed,
het is sterk, verslijt niet gauw; — de eigenaardige
kleeding : Friesche dracht; welk eene leelijke dracht
is dat 1; dat is Beene dracht voor u.
DRACONISCH, bn bw. draconische wetten, zeer
streng; draconisch straffen.
DRADIG, bn. k -er, -st), vezelig, stokkerig : vgl.
langdraderig vleesch, niet malsch. DRADIGHEID, v.
1. DRAF, m. gang van een paard, waarbij eerst
linkervoorpoot en rechterachterpoot, daarna evenzoo
beide andere worden verplaatst.
2. DRAF, m. droesem, grondsop; beziuksPl,
bostel, bij de bierbereiding; vloeibaar varkensvoeder; (landb.) spoeling; (Zuidn.) slechte spijs.
DRAGANT, v. (plantk.) duindoren (hippohaes
rhamnoides), ook wel ananasbessen, bokadoorn,
purgeerdoorn en schijtbes geheeten.
DRAGEE, v. bruidsuikers; — fijne jachthagel.
DRAGEN, (droeg, heeft gedragen), torsen; in de
mode zijn : dit jeer draagt men klokrokken; —
bij zich hebben: hij draagt altijd eene revolver in
zijn zak; — de wapens dragen, krijgsman zijn ; —
de kroon dragen, regeerend vorst zijn; — de boom draagt
vruchten, brengt vruchten voort ; (fig.) mijne bemoeiingen hebben vrucht gedragen, eene goede uitwerking gehad; — de kosten dragen, voor de betaling zorgen; — zwanger zijn (vooral van dieren);
— etteren : de wonde, dat oog draagt; — 't geweer
draagt niet ver, brengt den kogel niet ver; —
rnijn gezicht draagt niet ver, ik kan niet ver zien; —
verduren. uitstaan : die pijn, dat feed is niet te
dragen; draag, wat God u oplegt; — (fig.) zorg dragen,
hebben.
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DRAGOMAN, m. (-s), tolk (bij de Oostersehe
volken).
1. DRAGON, v. (eig. drakenkruid) slangenkruid,
keizersalade : eon gewas dat inz. in Siberie en Tartarije ,inheemsch is, doch ook bier voorkomt en
waarvan de 'one bladeren als toekruid bij de
salade. en als specerij gebruikt worden; — wilae
dragon, violierachtige steenraket (erysimum cheiranthoides).
2 DRAGON, v. geweven zilverstof; m y. (-s),
degenkwast bij officieren.
DRAGONDER, m. (-5), lichte ruiter (in 't Nederl.
leger niet meer); — (fig.) groote zware vrouw,
inz. die ruw in haar mond, in haar optreden is.
DRAGONIET. 0. bergkristal.
DRAGONNADE, v. (-s), uitvoering van een
regeeringsmaatregel door militairen; inz. de inkwartiering van dragonders bij de protestanten onder
Lodewijk XIV van Frankrijk.
DRAINAGE, v, het draineeren.
DRAINEEREN, (draineerde, heeft gedraineerd),
bouw- en weiland, alsmede pleinen ontlasten van
hot overtollige water door het aanleggen van
afvoerkanalen, inz. van poreuze garden buizen, of
takkenbossen in eene richting gelegd onder den
grond. DRAINEERING, v. (-en).
1. DRAKENBLOED, o. (plantk.) bloedzuring
(rumex sanguineus), ook wel bloedblad en bloedkruid
geheeten.
2. DRAKENBLOED, o. brooze bloedroode harssoort van de vruchten van de palmsoort calamus
draco, waaraan het in vaste massa's voorkomt.
DRAKENKRUID, o. (plantk.) groot sorbenkruid
(poterium officinale), ook wel bloedkruid en pimpernel
geheeten.
DRAKONIET, o. drakensteen, versteend skelet
van poliepen.
DRALEN, (draalde, heeft gedraald), met de
uitvoering van iets wachten, talmen : gij moet niet
Langer .dralen. DRALER, m. (-s). DRALING, v.
DRAMA, o. (-'s), (eig.) handeling; (in 't alg.)
tooneelspel; (in 't bijz.) 't modern drama, staande
tusschen de oude tragedie en het blijspel; — (fig.)
aangrijpende gebeurtenis : een bloedig, een geweldig
drama.
DRAMATIEK, v. de tooneelkunst.
DRAMATISCH, bn. bw. op de wijze van het (van
een) drama : een dramatisch verhaal.
DRAMATISEEREN, k d ram a t iseerd e, heeft gedramatiseerd), een onderwerp als drama bewerken,
voor het tooneel behandelen; eene handeling aanschouwelijk voorstellen.
DRAMATURG, m. (-en), tooneelkenner, schrijver
over de regelen van de tooneeldichtkunst; tooneeldiohter.
DRANG, m. dwang, geweld, het dringen; —
aandrang; (fig.) voor den drang der omstandigheden
zwichten, zich door de omstandigheden laten dwingen, iets tegen zijn zin te doen.
DRANK, m. (-en), drinkbaar vocht, al wat men.
drinkt : spijs en drank ; — sterke drank, alcoholische drank, als jenever, brandewijn; — aan den
drank zijn, aan den sterken drank verslaafd zijn;
— (Zuidn.) bij drank zijn, aangeschoten, licht
besohonken zijn; — vloeibare medicijn : de dokter
heeft hem een drank voorgeschreven. Drankje, o.
(-s), geneesmiddel dat gedronken moet worden.
DRANKBESTRIJDER, m. (-s), iem. die het gegebruik van alcoholische dranken bestrijdt; ...BESTRUDERSVEREENIGING, v. (-en).
DRANKWET, v. (-ten), wet op den verkoop
van sterken drank; ...WINKEL, m. (-s), kroeg;
winkel waar sterke drank wordt verkocht; (scherts.)
dronkaard; ...ZUCHT, v. onbedwingbare trek
naar sterken drank.
DRAPEEREN, (drapeerde, heeft gethapeerd),
met een ruim, in plooien afhangend gewaad bekleeden (menschen, beelden) : de schilder drapeert zijne
figuren goed; die tooneelspeler drapeert zich goed; —
van geplooid gordijnwerk voorzien: een ledikant, een
ingang drapeeren. DRAPEERING, v. (-en).
DRAPERIE, v. (...rieen), decoratie van vrij
afhangende of geplooide stoffen; geplooide stof

DRAS.
als bekleeding van een wand of versiering van een
ingang; geplooid bedbehangsel.
1. DRAS, v. slijk, modder, moeras, weeke grond.
2. DRAS, bn. (-ser, -t), moerassig, week (van
grond).
DRASLAND, o. (-en), weeke, moerassige grond.
DRASSIG, bn. (-er, -st), (van gronden) week
door het vele water (minder stork dan moerassig).
DRASTISCH, bn. (geneesk.) sterk en suelwerkend; hevig ingrijpend, aantastend, (vooral van
purgeermiddelen).
DRAVEN, (draafde, heeft gedraafd), in drat
gaan, hard loopen : de jongen draafde met zijne
vondst near huis; (ook) snel gaan.
DRAVER, m. (-s), hardlooper; paard dat goed
draaft; vgl. harddraver.
DRAVERHENGST, m. (-en); ...SPORT, v.
DRAVERIJ, v. (-en), gedraaf; wedrennen en
draverijen.
DRAVIK, v. een plantengeslacht, tot de afdeeling
der zwenkgrassen behoorende, Bromus.
DRAW, (Eng.), v. (-s), (voetb.) onbeslist spel,
remise-spel.
DREADNOUGHT, (Eng.) v. (-s), grootste soort
van oorlogsschip.
DRECHT, TRECHT, TRICHT, v. overvaart,
doorwaadbare plaats in eene rivier (uitgang der
namen van verschillende Nederlandsche plaatsen,
als : Dordrecht, Duivendrecht, Mijdrecht).
1. DREEF, v. (dreven), lawn, wandelpark, warande,
traaie boschrijke streek.
2. DREEF, v. gang; ik kan niet op dreef komen,
niet op slag komen, 't werk wil niet vlotten.
DREG, v. (-gen), DREGGE, v. (-n), klein anker
met drie of weer armen aan den stok, werpanker
(om drenkelingen op te halen of voorwerpen die
in het water gevallen zijn).
DREGGEN, (dregde, heeft gedregd), met eene
dreg naar iets visschen.
DREIGEMENT, o. (-en), bedreiging.
DREIGEN, (dreigde, heeft gedreigd), te kennen
geven, dat men voornemens is iem. iets onaangenaams te berokkenen.
DREINEN, (dreinde, heeft gedreind), (gew.)
plagen, treiteren; — dreinen om iets, op huilenden
teen, zeurend om iets vragen.
DREMPEL, m. (-s), de houten (stee p en, metalen)
verhooging waarop eene deur aan de onderzijde
rust; onderste balk van het deurkozijn; iemands
drempel betreden, plat loopen, den persoon (vaak)
bezoeken; onderzeesche rug, ondiepte : in den
mond der rivieren vormen zich vaak hinderlijke drempels.
DRENKELING, in. en v. (-en), die bij ongeluk
in het"water ligt en dreigt te verdrinken of reeds
verdronken is
DRENKEN, (drenkte, heeft gedre,nkt), drinken
geven aan : het vee drenken; — bevochtigen.
DRENTE, o. een onzer provincien. DRENTENAAR, m. (...naren), bewoner van Drente.
DRENTELEN, (drentelde, heeft en is gedrenteld), langzaam been en weer wandelen, zonder
bepaald doel rondloopen : over de markt drenielen.
DRENTSCH, bn. van, uit Drente : de Drentsche
heide; Drentsche schapen.
DRENZEN, (drensde, heeft gedrensd), onophoudelijk op een huilenden toon om iets vragen
(van kinderen). DRENZER, m. (-s). DRENSSTER, v. (-s).
DRESSEEREN, (dresseerde, heeft gedresseerd),
africhten, kunstjes leeren (aan een Bier): een paard,
een hond dresseeren; (scherts.) aan orde en tucht
gewennen, (ook) voor een bepaald doel africhten (menschen).
DRESSOIR, o. ( . 8), aanrechttafel; buffet.
DRESSUUR, v. africhting; opmaking (van stoffen).
DREUMES, in. (-en), klein ventje; vooral als half
schertsende benaming voor kinderen. Dreumes3e,
o. (-s).
DREUN, m. (-en), schudding; schok; — deun,
eentonige manier van opzeggen.
DREUNEN, (dreunde, heeft gedreund), sterk
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trillen, gepaard gaande met een dof geluid : het
huis dreunt als die zware wagers voorbijgaan; die
kanonnen doen alles dreunen; dof en zwaar weerklinken, met eene trilling gepaard gaande.
DREUTELEN, (dreutelde, heeft gedreuteld),
talmen, luieren.
DREUTELIJZER, o. (-s), (zeew.) drijfijzer.
1. DREVEL, m. (-s), drijfijzer, ijzeren boutje (om
spijkers aan te drijven of gaten in plaatijzer te
slaan); — pin waarmee de velgen worden verbonden.
2. DREVEL, v. (gew.) hij is niet op zijne drevel,
hij is niet op zijne dreef.
DREVELEN, (drevelde, heeft gedreveld), met
den drevel aankloppen of doorslaan.
DRIBBELEN, (dribbelde, heeft en is gedribbeld),
met kleine snelle passen loopen : 't jonge vrouwtje
dribbelde 't gansche huts door.
1. DRIE, v. (drieen), eene Arabische drie (3) en
eene Romeinsche drie (III); — Schotsche drie, dans
(in den driepas).
2. DRIE, telw. hoofd- of grondgetal, twee plus
Um; — hij kon Been drie feller, moist van verlegenheid
niets te doen; (ook) hij was buitengewoon dom.
DRIEDEKKER, m. (-s). schip met drie vet.
dekken; (oudt.) groot oorlogsschip; — (fig.) groot,
zwaar vrouwspersoon; (ook) vrouw die niet op haar
mondje gevallen is.
DRIEDIK, bn. met drie lagen.
DRIEDISTEL, v (-s), eene der sierlijkste samengesteldbloemige planten van ons vaderiand (car
Una vulgaris).
DRIEDRAAD, o. stof die met driemaal zooveel
draden geweven wordt als het gewone linnen; —
(Zuidn.) beste soort van garen of touw; ook eene
soort van stark bier.
DRIEDRAADSCH, bn. uit drie draden getwijnd :
driedraadsch kotoen, driedraadsche kousen.
DRIEDUBBEL, bn. bw. drievoudig; — de driedubbele kroon, de Pauselijke
— (fig.) hij kan
het driedubbel betalen, ruim.
DRIEEENHEID, DRIE1ENIGHEJD, v. drievuldigheid Gods, leerstuk van sommige afdeelingen
der Christelijke kerk.
DRIEENIG, bn. drieeenig God.
DRIEtRHANDE, ...LEI, onverbuigb. bn., van
drie soorten, driesoortig en daarom ook soortgetallen
geheeten. ('t Zijn samenkoppelingen van den Zen nv.
van drie en de verouderde zelfst. nw. HANDE
aard, en LEI = soort).
DRIEHOEK, m. (-en), (wisk.) gesloten figuur die
ontstaat door drie punten door lijnen to verbinden.
DRIEHOEKSMETING, v. (wisk.) deal der wigkunde, dat formulas geeft om uit drie gegevens
van een driehoek de andere te berekenen, trigonometric : rechtlijnige ,driehoeksmeting; boivormige
driehoeksmeting.
DRIEKLANK, m. (-en), (muz.) akkoord van
grondtoou, terts en quint; benevens de accoorden
die door omkeering hieruit gevormd kunnen worden;
(taalk.), (veroud.) eene veleeniging van drie
verschillende blinkers oei, (Daze worden
nu als tweeklanken beschouwd. Het beschaafde
Nederlandsch heeft geene andere drieklanken,
dan alleen iaau in het tusschenw. miaauw).
DRIEKLEUR, v. vlag met drie kleuren, inz. de
Nederlandsche vlag; ook wel de Belgische vlag:
zwart, gee]. en rood.
DRIEKLEURENDRUK, m. drukmethode om
allerlei kleurschakeeringen te krijgen door de drie
grondkleuren geel, rood en blauw op elkander te
drukken; plaat op daze wijze gedrukt.
DRIEKONINGEN, —DAG, m. (-en), —FEEST,
o. (-en), R.-K. feestdag, (6 Januari); —AVOND,
m. (-en), dag en avond v6(5r Driekoningen.
DRIEKONINGENBROOD, o. eene soort krentenbrood in den tijd van Driekoningen gebakken met
eene boon er in (driekoningenboon), de persoon aan
wie(n) die boon ten deal valt, is koning(in).
DRIEKROON, v. de pauselijke kroon, een wit
zijden hoofdtooi met drie gouden kronen, bedekt
door een wereldbol met kruis.
DRIELING, m. en v. (-en), den van drie kinderen

DRIEMAAL.
van dezelfde dracht of zwangerschap; — spij ker
of heknagel; — kleiner 'soort van gebakken steen ;
— kleine aardappels.
DRIEMAAL, bw. drie reizen, drie keeren; (spr.)
driemaal is scheepsrecht, gezegd, wanneer men voor
den derden keer jets doet, eene derde poging waagt.
DRIEMAN, m. (-nen), (Rom. gesch.) een der
drie manners die te Rome een paar malen het
opperste bewind in handers hadden.
DRIEMAST, m. (-en), ...MASTER, m. (-s),
zeeschip met drie marten.
DRIES of DRIESCII, m. braak liggende akker
die als schraal weiland gebruikt wordt; (Z. A.)
grond die voor het eerst is omgeploegd; — (Zuidn.)
dorpspleintje met hooge boomers beplant.
DRIESLAGSTELSEL, o. landbouwstelsel op het
diluvium, waarbij 2/3 der akkers met rogge en
de rest met andere gewassen bezaaid wordt , (vroeger : braak lag); (ook) driejarige opeenVolging
van land te bezaaien.
DRIESPRONG, m. (-en), plaats waar drie wegen
samenkomen ; — (fig.) op een driesprong staan,
niet weten welken weg in te slaan, wat te doen.
DRIEST, bn. bw. (-er, meest-), stout, onbesuisd : driest optreden; een driest stuk; (fig.) onbeschaamd : driest geweld.
DRIESTAL, m. (-len), drievoet, schoenmakerszetel met drie pooten.
DRIETAND, m. (-en), staf met drie tanden; (fab.)
de drietand van Neptunus.
DRIETIP, ...TUIT, m, (Zuidn.) hoed der geestelij ken.
DRIEVOET, m. (-en), voorwerp met drie voeten;
(gesch.) de drievoet van Pythia, waarop de priesteres
van Delphi sat, als zij de godspraak van Apollo uitte.
DRIEVULDIGHEID, v. de heilige Drievuldigheid,
de Drieeenheid.
DRIEWERF, bw. (edeler dan) driemaal.
DRIEZIJDIG, bn. met drie zijden : een driezijdig
prisma.
DRIFT, v. (-en), kudde, troep (meestal van vee
dat voortgedreven of geweid wordt): eene drift ossen;
— drijvend zwerk ; voortgang van bet water ; —
hartstocht; gramsehap, toorn : in drift geraken.
DRIFTIG, bn. bw. (-er, -st), (zeew.) onbeheerd
op zee ronddrijvend ; van 't anker losgeraakt (van
schepen); —
overhaast, met drift : hij kwam driftig op mij
toeloopen; — boos, toornig.
DRIJFANKER, o. (-s), drijvend anker om het
afdrijven der schepen te vermiiideren; ...BARK,
v. (...baken); ...BEITEL, m. (-s), werktuig der
metaalbewerkers ; ...IJS, o. drijvende ijsvelden,
inz. in en bij de poolzeeen; ...JA.CHT, v. (-en),
jacht waarbij 't wild door eene linie van drijvers
opgejaagd wordt, klopjacht; (fig.) de politie hield
eene ware drijfjacht op die personen; ...KRACHT,
v. kracht die jets doet bewegen(vooral van werktuig' n) : als drijfkracht voor die molens wordt hier
stroomend water gebruikt.
DRIJFRIEM, m. (-en), riem zonder einde, die
door wrijving de beweging van een rad op een ander
overbrengt.
DRIJFSTANG, v. (-en), verbindingsstang tusschen zuigerstang en kruk, waardoor de heen- en
weergaande beweging van de zuigerstang in eene
rondgaande van de askruk overgaat.
DRIJFSTEEN, in. (-en), soort van puimsteen; —,
0. als stofnaam.
DRIJFTILLEN, v. my. drijvende eiland9n door
balfvergane planten in veenplassen ontstaan. (gew.
ook kraggen, rietzoden); ...TOL, m. (-len). tol die
met een zweepje in eene draaiende beweging wordt
gehouden; ...TON. v. (-nen), boei.
DRIJFVEER, v. (-en), (werkt.) veer die de beweging aan een werktuig geeft; — (fig.) hetgeen
iem. tot eene zekere daad brengt, beweegreden :
eigenbaat was de drijfveer zijner handelingen.
DRIJFWERK, o. (-en), gedreven (goud- of silver-)
werk; — werk dat e'n werktuig in beweging brengt;
...WJEL, o. (-en), groot rad dat de Deweging
onmiddellijk van de krukstang ontvangt en aan de
andere deelen der machine mededeelt, vliegwiel.
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DRIJFZAND, o. welzand, zuiver nand dat door
welwater meegevoerd wordt en bij grondwerken
veel moeite veroorzaakt; — zuiver nand aan de
zeekust buiten de duinen. dat door het water min
of meer vloeibaar wordt, zoodat menschen, enz. er
geen steun op vinden, maar er in verzinken.
DRIJVEN, (dreef, heeft. gedreven), jagen, voortduwen, slaan, stooten, aanzetten; — figuren enz. op
metaal uitkloppen ; zich op de oppervlakte van
eene vloeistof bewegen ; vliegen zonder sichtbare
beweging ; overstroomd zijn; eene zaak drijven,
beheeren; — den spot drijven, voor den gek houden ;
handel drijven, handelen.
1. DRIL, m. (-len), drilboor; — een draai om de
ooren (eig. het drillen); (fig.) op den dril gaan, zwieren; (ook op den tril gaan).
2. DRIL, m. (-len), (nat. hist.) eene apensoort
aan de kust van Guinea (cynocephalus leucaphaeus).
3. DRIL, v. gestold vleeschnat (ook lil genoemd).
4. DRIL, o. linnen en katoenen gekeperde stoffen.
DRILBOOG, m. (...bogen), pees aan de vroegere
drilboor; ...BOOR, v. (...borers), heen en weer
draaiende boor om kleine gaten in metaal, steen
enz. te snijden; ...BUS, v. (-sen), busje aan eene
drilboor; ...GAT, o. (-en), gat, door de drilboor
gemaakt.
DRILLEN, (drilde, heeft gedrild). gaten maken
(met de drilboor); — de naalden drillen, de scherpe
kanten der oogen afslijpen; — in den wapenhandel
onderrichten, oefenen : een goed gedrilde troep is
tegen eene ordelooze menigte besland; — africhten
(in eenige kunst, voor een examen) : antwikkeling
wordt op deze school niet beoogd, de longens worden
voor examen gedrild; — wij zullen hem wel drillen,
wel terechtbrengen, door straf, eene strenge behandoling; (ook) aan strenge tucht gewennen.
DRILMEESTER, m. (-s), schermmeester; sergeantinstructeur (der recruten).
DRINGEN, (drong, heeft en is gedrongen), door
lets dat weerstand biedt in de daarachter gelegen
ruimte komen : hij drong door de schaar van bedienden in het vertrek; — (fig.) in iemands geheimen
dringen, zich er bekend mee (willen) maken;
door drukken,
—zichnemadsvrtouwinge;—
stooten iem. van plaats doen veranderen : een
ander van zijne plaats dringen.
DRINGEND, bn. bw. (-er, -st), dringende bezigheden, die geen uitstel dulderj ; — dat is dringend
noodzakelijk ; — eene dringende behoefte, waaraan
voldaan moet worden; — met aandrang gedaan:
eene dringende bede, een dringend verzoek
DRINKEBROER, m. (-s), dronkaard.
DRINKEN, (dronk, heeft gedronken), door den
mond eenige vloeistof tot zich nemen : hij drinkt
een glas wijn; uit een kopje drinken; den giftbeker drinken; — (fig.) iemands gezondheid of op de gezondheid
van iem. drinken, hem onder 't -drinken van een
glas wijn enz, gezondheid toewenschen; (ook) op
iem. (iemands welzijn) drinken; op den goeden uitslag
drinken.
DRINKER, m. (-s), iem. die drinkt, (vooral)
dronkaard.
DRINKGELAG, o. ( en), vertering in eene herberg
of kroeg; gezelschap van drinkebroers.
DROEF, bn. bw. (droever, -st), toestand waarin
de ziel door het Teed neergeslagen is, hare krachten
thin of meer verlamd zijn, neerslachtig, treurig :
wet stemt u zoo droef ?; het wordt mij droef te
moede.
DROEFENIS, v. (verheven stijl) bedroeving, droefheld.
DROEFGEESTIG, bn. (-er, -st), droef gestemd;
droef van aard; zwaarmoedig, neerslachtig somber.
1. DROES, m. (veearts.) swelling der klieren aan
de onderkaak der paarden; kwade droes, besmettelijke sterke ontsteking van het neusslijmvlies.
2. DROES, m. duivel : de droes hale mij, als ik
het weet; — bij den droes te biecht gaan, bij iem.
om hulp en raad gaan, die in plaats daarvan van
den wa,l in de sleet helpt.
3. DROES, m. droesem.
DROESEM, m. (-s), het onderste, bezinksel;
grondsop.

DROEVIG.
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DROOGLOOPEN, (liep droog, is drooggeloopen),
DROEVIG, bn. bw. (-er, -st), droef (dat meet
bij het afloopen (ebben) van het water droog komen,
dichterlijk is). zie aldaar; — beklagenswaardig,
boven water komen.
gering.
DROGBEELD, o. (-en), bedrieglijk beeld.
DROOGMAKEN, (maakte droog, heeft drooggemaakt), afdrogen, het nat afvegen; — een meer,
DROGE, o. droge plek of plaats; — op het droge
een plas enz. door uitmaling in land veranderen.
Bitten of verzeild zijn, op eene zandbank zitten;
(fig.) in een toestand gekomen zijn, waar men zich . DROOGMAKING, v. het droogmaken.
niet meer nit kan redden (vooral scherts.); — 't is een
DROOGMAKERIJ, v. (-en), bet droogmaken of
visch op het droge, hij weet niet wat to beginners; —
uitmalen van een NI aterplas; — het drooggemaakte
rijne schaapjes op het droge hebben, genoeg geld
land : de Nieuwkoopsche droogmakerij; de droogverdiend hebben om rustig te kunnen leven,
makerijen in Overijsel.
binnen zijn.
DROOGPRUIM, m. (-en), vervelende, droge,
DROGEN, (droogde, heeft en is gedroogd), droog
saaie vent.
DROOGRAAM, o. (...ramen), ...REK, o. (-ken),
laten worden of droog worden.
raam, rek waarop da wasch te drogen wordt gehanDROGERIJ, v. (-en), plaats waar jets gedroogd
gen; raam waarop 't gevolde Liken gedroogd wordt;
wordt (inz. visch); het drogen zelf; — gedroogde
...SCHEERDER, in. (-s), la,kenbereider.
kruiden, (bij uitbreid. ook) verfstoffen, chemicaDROOGSTOPPEL, m. (-s), saai, vervelend
lien; — koopman in drogerijen, in geneeskrachtige
mensch; ook iem. zonder eenig hooger streven of
kruiden enz.
idealistisehe
neigingen, dor prozamensch, scheldDROGET, o. eene wollen stof waarvan de inslag
naam die vooral gehoord wordt sedert de verschijdoorgaans garen is, halfwollen stof voor rouwgening van Multatuli's Max Havektar. waad.
DROOGTE, v. (-n), gebrek aan regen, droog
DROGIST, m. (-en), verkooper van drogerijen; —
weer: door de lanadurige droogte zal de °oast schraal
wilde drogist, onbevoegd verkooper van drogerijen.
warden; — zandbank, plaat : op eene droogte verDROGREDEN, v (-en), valsche, bedrieglijke redeneering, sophisme.
reilen.
DROOGVOETS of DROOGSVOETS, bw. zonder
DROM, m. (-men), menigte, opeengedrongen
de voeten nat te maken : wij kwamen droogvoets
hoop : ik kun niet door den dichten drom heenaan de overzijde.
breken.
.
DROOGWATER, o. (gew.) soda.
DROMEDARIS, m. (-Ben), de eenbultige loop- of
DROOM, in. (-en), eigenaardigo w_rkzaamheid
rijkameel (camelus dromedarius); — (fig.) zware kerel.
van den geest tijdens den slaap, waardoor levendige
1. DROMMEL, m. (-s), duivel, de booze : loop
voorstellingsreeksen (vaak in een grillig spel) ge.
near den drommel; — (ale medelijdende benaming)
vormd worden, zoodat de persoon meent dat alles
Beef dien armen drommel een cent.
te beleven : jets in den droom zien; -- (bij
2. DROMMEL, m. menigte, massa, alles (minachuitbr.) overpoinzingen, gewaarwordingen, begeerten
tend gezegd) : dear is de heele drommel.
DRONK, m. (-en), teug, slok : een dronk water.
die door hare onbepaaldheid, hare weinige orde
aan droomen doen denken : een droom van liefde,
DRONKAARD, In. (-s, -en), die aan den drank
van geluk; mijn droom ging in vervulling; — iem.
verslaafd is.
wit den droom helpen, hem uit zijne dwaling helpen,
DRONKELAP, m. (-pen), ...MAN, m. (-nen),
beter inlichten. Droompie, o. ( -s).
dronkaard, zuiplap.
DROOMBEELD, o. (-en), beeld, beelteni q die men
DRONKEN, bn. bedwelmd, verbijsterd door den
in den droom gelooft gezien te hebben; — (fig.)
drank, beschonken : de vAjn maakt hem dronken;
hersenschim, begoocheling, ideaal, ongegronde onrich dronken drinken; — (bij uitbr.) dronken
derstelling.
van vrcugde, zoo blij, dat men haast zijne zinnen
DROOMEN, (droomde, heeft gedroomd), een
kwijt is.
droom hebben; — verstrooid zijn (van gedachten):dis
DRONKENSCHAP, v. beschonkenheid.
jongen droomt voortdurend onder 't werk; (fig.) it'd
DRONKGRAS, o. (Z. A.) eene soort van parelgras
stoat gij daar te droomen, sullen.
waarvan het vee, als het ervan eet, bedwelmd
DROOMER, m. (-s), DROOMSTER, v. (-s), die
wordt (melica dendroides).
droomt; (fig.) slaperig, afgetrokken mensch; suffer;
DROOG, bn. en bw. (droger, droogst), zonder
ook : dweper.
vocht (tegengestelde van nat, tyochtig), dor ; onDROOMERIG, bn. bw. (-er. -st), slaperig, onvruchtbaar ; droog brood eten, ongesmeerd brood,
noozel : een droomerig kind; droomerig wit zijne
(ook) zich zeer bekrimpen; een droge vent, verveooren zien; — afgetrokken : er droomerig bijzitten,
lend; hij is nog niet droog achter de ooren, gezegd
niet luisteren. DROOMERIGHEID, v.
van iem., die over dingen wil meepraten, welke
Toot zijne jaren niet voegen.
1. DROP, m. drup, plaats waar het druipt : in
den drop staan; — (spr.) van den regen in den drop
DROOGBLOEIER, m. (-s), een der vele namen
voor heofsttijloos ked"chirum autumnale), eene verkomen, van de eene onaangenaamheid of zwarigheid
in de andera; zie DRUP.
giftige kruidachtige plant; — bloembol die zoo maar
droog ergens neergelegd, uitloopt en bloeit.
2. DROP, o. en v. ingedikt sap, aftreksel van
zoethout : zwarte drop; wit drop, eene pijp drop.
DROOGBLOEM, v. (-en) twee4llizio roerkruid,
(gnaphalium), eene sarnengesteldbloemige plant,
DROPPEL, enz. zie DRUPPEL, enz.
DROPPEN, (dropte, heeft gedropt), (dicht.)
ook zevenjaarsbloem geheeten.
DROOGBUIS, v. (...buizen), buis met eene
druppelen : 't werd stiller, 't groen liet of van droppen.
hygroscopische stof gevuld waar men gassen doorDROPS, (Eng.) my. eene soort van gesuikerde
klontjes met zuurachtigen vruchtensmaak.
been laat strijken om ze droog te maken.
DROSCHKE, v. (-n), (in Duitschland) stationDROOGDOEK, m. (-en), afneem-, va,at-, wrijfdock; ...DOK, o. (-ken), dok, bassin om daarin
neerend huurrijtuig ; kin Rusland) licht open
schepen te zetten. waarna men het leegpompt;
rijtuig.
DROSSAARD, m. (-s), drost, baljuw, (historische
fie DOK; ...HAARD. m. (-en), droogplaats.
DROOGJE, o. op een droogje zitten, ergens zitten,
term).
DROSSEN, (droste, is gedrost), (zeew.) wegvoefonder dat jets (tot verversching) aangeboden
ren, medevoeren : de stroom drost het schip; — aan
wordt.
den haal gaan, met de noorderzon vertrekken :
DROOGJES, bw. op eene droge wijze : heel droogjes
hij is gedrost, voor de val der firma bekend wend; —
jets opmerken.
wegloopen, deserteeren.
DROOGKAMER, v. (-s), lokaal in of bij eene
DROST, m. (-en), drossaard, baljuw, (alleen als
fabriek waarin het gefabriceerde gedroogd wordt :
historische term) : de drost van Muiden, van Salde sigaren op de droogkamer brengen.
lent.
DROOGLEGGEN, (legde ,leide droog, heeft droogDROSTENDIENST, m. (-en), heerendienst voor
gelegd, -geleid), plassen enz. droogleggen, het water
den drost verricht.
emit malen, droogmaken; — gronden drooglcggen,
DROSTER, m. (-s), (Z. A.) deserteur.
van 't overtollige water bevrijden, draineeren.

DRUDEN.
DRUDEN, v. my. (Germ. myth.) vrouwelijke
na,chtgeesten, die de slapenden verontrusten,
kinderen en huisdieren kwellen enz.
DRUIDE, m. (-n), priester der oude Kelten, die
een grooten invloed had.
DRUIF, v. (druiven), vrucht van den wijnstok
(vitis vinifera): witte, blauwe druiven; tafeldruiven
en wijndrui,ven; de druif words door de von gestoofd; —
druiven lezen, inzamelen, plukken; — druiven persen
(om wijn te verkrijgen); — (spr.) dat 's eene druif
uit mijn mond, daar scheid ik noode van (bij 't
geven van lets).
DRUIFHYACINT, v. (-en), in 't wild groeiend
bolgewas met bijna kogelronde, tot een tros vereenigde blauwe bloempjes (muscari botryoides).
DRUIFLUIS, v. (...luizen), eene bladluissoort
die zeer schadelijk is voor den wijnstok (in 1863
ontdekt) (phylloxera vastatrix).
DRUIFVLIES, o. (...yliezen), derde oogvlies.
1. DRUIL, m. (-en), (zeew.) driehoekig zeii,
bootszeil, broodwinner.
2. DRUIL, m. (gew.) sluimering : in den druil.
3. DRUIL, m. en v. (-en), traag, lusteloos, slaperig
persoon, die overal tegen opziet.
DRUILEN, (druilde, heeft gedruild), sluimeren;
lusteloos zijn, overal tegen opzien, geene energie
vertoonen; — het weer druilt, staat naar regen.
DRUILER, m. (-s). DRUILSTER, v. (-s).
DRUILERIG, DRUILIG, bn. bw. (-er, -st),
druilig weer, mistig, regenachtig; druilerig kijken.
DRUILOOR, m. (-en), druil.
DRUIPEN, (droop, heeft en is gedropen), in
druppels nedervallen : het vocht droop uit het vat;
het zweet droop van zijn voorhoofd; — druppels laten
neervallen : de Boot druipt; mijne kleeren dropen;
Coen ik thuis kwam, droop ik (van den regen); —
(fig.) door de mand druipen, bekennen, tot bekentenis
komen; — (fig.) er niet doorkomen (bij een examen).
DRUIPNAT, bn. zoo nat, dat het water uit
de kleeren druipt, kletsnat.
DRUIPSTAARTEN, (druipstaartte, heeft gedruipstaart), den staart tusschen de beenen laten
hangen (van angst); — (fig.) druipstaartende heengaan, verlegen, teleurgesteld pwegsluipen.
DRUIPSTEEN, o. (als voorwerpsnaam m.) eene
delfstofsoort van jonge vorming, in den regel uit
kalkspaat bestaande; —GROT, v. (-ten); —VORMING, v. (-en).
DRUISCHEN, (druischte, heeft gedruischt), met
luid gesuis zich (tegen iets) bewegen.
DRUIVEBLAD, o. (-eren); . ...BLOEM, v. (-en);
...BOOM, m. (-en), (w. g.) wijnstok; ...KERN, v.
(-en), druivepit.
DRUIVELAAR, m. (-s), (Zuidn.) wijnstok.
DRUIVENBLOED, o. druivensap ; ...GOD, m.
(myth.) Bacchus, de god des wijns; ...KORF, m.
(...korven), korf van de wijnoogsters; ...LEZEN,
o. inzamelen der druiven ; ...LEZER, m. (-s) ;
...LEESSTER, v. (-s), die de druiven inzamelt.
DRUIVENSAP, o. (dicht.) wijn; ...SOORT, v.
(-en); ...STEEN, m. (-en), een druiventrosvormig
mineraal, ook botryt, botryoliet geheeten; ...STEKER, m. (-s), (nat. hist.) naam van een insect
(rhynchites) dat jonge bladeren van vele vruchtboomen, inz. van den wingerd, oprolt om daarin
zijne eieren to leggen; ...SUIKER„ v. suikersoort
inplanten en ook bij onze spijsvertering uit zetmeel ontstaande, dextrose.
DRUIVEPIT, v. (-ten); —SCE IL, v. (-len):
...STEEL, m. (...stelen).
1. DRUK, bn. bw. (-ker, -st), vol leven, beweging : eene drukke straat, stall; op dit plein is het
's avonds druk; — een druk mensch, iem. die veel
beweging maakt, praat, gesticuleert; — hij is to
druk in 't spreken, spreekt to snel, to luid, maakt
te veel gebaren; — zich druk maken (over iets), zich
opwinden; — (schild.) dat werk is te druk, mat door
veelheid van figurers of helheid van kleuren het
oog at
2. DRUK, m. (-ken), drukking, persing : een druk
op dit knopje vet de machine in werking; gas order
een druk van Brie atmosteren; stoomwerktuig met
hoogen druk; vgl. handdruk, nadruk; — (fig.) de

262

DUBBELKRUIS.

druk der belastingen, het knellende, lastige om ze
op to brengen; —
het drukken, afdruk (van letters) : een fraaie
druk; een onduidelijke druk; — de derde aflevering
is reeds in druk verschenen, verkrijgbaar; een vol
druks; — uitgave, oplage; de eerste druk, tweede druk.
DRUKKEN, (drukte, heeft gedrukt), met zekere
kracht dringen ; kwellen ; persen ; het zegel op iets
drukken, het bevestigen ; dat geheim drukte hem,
bezwaarde zijn gemoed ; afdrnkken door middel
van eene pers ; iemands voetstappen drukken,
iemands voorbeeld volgen.
DRUKKEND, bn. bw. (-er, -st), dringend, kwellend, hinderlijk : drukkende belastingen, to zware;
groote afmattende warmte. —endrukhit,
DRUKKER, m. (-s), die drukt; (inz.) boek-,
plaatdrukker; — (werkt.) knop, trekker.
DRUKKERIJ, v. (-en), werkplaats der bookof plaatdrukkers.
DRUKKNOOPJE, o. (-s), klein, min of meer
bolvormig, veerend metalen knopje dat in eene
komvormige holte gedrukt wordt tot sluiting van
kleedingstukken.
DRUKKNOPJE, o. (-s), knopje waarop gedrukt
moot worden, inz. bouton van eene electrische schel.
DRUKKUNST, v. boekdrukkunst, typographic;
...LAPJE, o. (-a), drukdoek, kompres; ...LETTER,
v. (-s), gegoten letter, waarmee gedrukt wordt;
(ook) het gedrukte lettertype; (tegenst. schrij !letter).
DRUKRAAM, o. (...ramen), raamvormig toestelletje om photographieen of te drukken.
DRUKROL, v. (-len), inktrol.
DRUKTE, v. (-n), overvloed van bezigheden :
door de drukte heb ik de bestelling vergeten; — vertier, leven : de kermis brengt hier groote drukte;
—'tbewgnva romeigt,danin
:
de drukte is hem zijn horloge gerold.
DRUKWERK, o. (-en), gedrukt werk ; gedrukte
stukken : als drukwerk verzenden, tegen verminderd tarief.
DRUP, m. (-pen), druppel: ze hadden geen drop
water moor; — het in druppels neervallen eener
vloeistof.
DRUPPEL, DROPPEL, m. (-s, -en), afgescheiden bolvormig vochtdeeltje : de regen valt bij
druppels; geen druppel blood werd gestort.
DRUPPELEN, DRUPPELEN, (het druppelde,
droppelde, heeft gedruppeld, gedroppeld),. in druppels vallen : uit die insaddingen druppelt een met
vocht; druppels laten neervallen.
DRUPPEN, (drukte, heeft en is gedrukt), druppelen, druipen.
DRY, m. wijn geperst uit gedroogde druiven, daardoor met meer suikerdeelen en meer alcohol, sec.
DRYADE, v. (-n), boschnimf, boomnimf.
D-TREIN, m. (-en), trein met doorloopende zijgang, waarbij de wagens door een overdekt gedeelte
met elkander verbonden zijn, harmonicatrein.
DUALIS, o. dubbeltal; (in de spraakkunst van
sommige talon) tweevoud : eene eigen taalvorm
voor twee vereenigde personen of dingen.
1. DUBBEL, (spreektaal ook DUBBELD), bn. bw.
tweevoudig : een horloge met dubbele kast; stof van
dubbele breedte; dubbel gevoerd; — eene dubbele deur,
nit twee vleugels bestaande.
2. DUBBEL, o. hij vroeg mij het dubbele van den
prijs; — de dubbelen, gelijke exemplaren in eene
verzameling (vgl. doublet).
DUBBELDAGEN, m. my. de twee Paasch-,
Pinkster- en Kerstdagen.
DUBBELHARTIG, bn. bw. (-er, -st), geveinsd,
verraderlijk, valsch. DUBBELHARTIGHEID, v.
• DUBBELKELK, v. (plantk.) stekelige samengesteldbloemige plant met langwerpige of lancetvormige bladen en goudgele bloemkroon (helminthia
echioides), in Zeeland en Zuid-Limburg voorkomende.
DUBBELKRUID, o. een plantengeslacht tot de
familie der kruisoloemigen behoorende (diplotaxis
tenuifolia), zandkool, wilde mosterd en wilde raket
geheeten.
DUBBELKRUIS, o. (-en), kruisvorm met twee
dwarsbalken, waarvan de bovenste half zoo groot
is als de onderste.
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DUBBELPUNT, v. en o. (-en), leesteeken (:).
DUBBELSLACHTIG, bn. (plantk.) met aan den
stamper vastzittende meeldraden; — klasse der dubbelslachtige planten, thans helmstijligen genoemd.
DUBBELTJE, o. ( s), zilveren muntstukje ter
waarde van twee stuivers of tiers cent; — hij heeft
de dubbeltjes, het geld; — 't is een dubbeltje op zijn
kant, er is niet de minste zekerheid van slagen, (ook)
't hangt geheel van 't toeval af.
DUBBELZINNIG, bn. bw. (-er, -st), voor twee
uitleggingen vatbaar : de godsspraken waren meest
zeer dubbelzinnig; — dubbelzinnig spreken, met gewaagde woordspelingen; — dubbelzinnige taal, onkiesch, oneerbaar. DUBBELZINNIGHEID, v.
(...heden), vatbaarheid om op twee wijzen te worden
verklaard of verstaan; woordspeling, equivoque.
DUBBLET, (het Fransohe doublette), o. twee oogen
(in het dobbelspel) : een dubblet gooien.
DUBIEUS, bn. (dubieuzer, -t), twijfelachtig,
onzeker.
DUBIO, in dubio staan, niet zeker weten, weifelen.
DUBLOEN, (Spaansch doblOn), m. (-en), goudmunt, dubbelpiaster, tot in 1868 in Spanje gangbaar
en gelijk 25,95 franc; thans nog gangbaar in ZuidAmerika met afwisselende waarde.
DUCDALF, DUC D'ALVE, m. Zie DUKDALF.
DUCHTEN, (duchtte, heeft geducht), vreezen
voor de komst van iets : de dad ducht 's vijands
dwinglandij, maar vreest zijne kogels niet.
DUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), geducht, erg : hij
werd duchtig afgerost; ik heb hem duchtig de les gelezen; — krachtig : de stad heeft duchtig weerstand
geboden. DUCHTIGHEID, v.
DUEL, o. (-len), tweegevecht.
DUELLEEREN, (duelleerde, heeft geduelleerd),
duelleeren met, een tweegevecht hebben met iemand.
DUELLIST, m. (-en), die duelleert; voorvechter.
DUENNA, v. (-'s), bejaarde gouvernante of
gezelschapsdame van meisjes uit den aanzienlijken
stand.
DUET, o. (-ten), DUO, o. (-'s), lied, muziekstuk
voor twee stemmen die beide hoofdstemmen moeten
zijn : een duet zingers; een duo spelen.
DUF, bn. bw. (-fer, -st), muf, vochtig, met een
benauwenden, schimmelachtigen reuk (smaak) :
verlaat het duffe studeervertrek; — (fig.) duffe boekenwijsheid,
DUFFEL, o. soort van grove wollen stof die waarschijnlijk haar naam ontleent aan het Zuidned.
dorp Duffel; — m, (-s), eene jas van duffel: hij draagt
zijn duffel al.
DUFFELSCH, bn. van duffel gemaakt : eene
duffelsche jas.
DUIDELIJK, bn. bw. (-er, -st), gemakkelijk te
begrijpen, to verstaan, to le7en : eene duidelijke
uiteenzetting, verklaring; duidelijk spreken; duidelijk
schrift; — zoo, dat er geene vergissing, geene
dwaling mogelijk is.
DUIDEN, (duidde, heeft geduid), wijzen (met
den vinger) : de 8tuurman duidde op een wolkje aan
den gezichteinder; (fig.) dat duikt op mij, doelt op
mij; — (fig.) verklaren, ophelderen : de wet duiden; —
iem. iets ten kwade duiden, ten kwade uitleggen,
kwalijk nemen. (Ten goede duiden wordt niet
gezegd, wel ten goede houden). DUIDING, v.
DUIF, v. (duiken), vogelgeslacht (columba).
DUIG, v. (-en), stuk wagenschot tot het
samenstellen van vaatwerk bestemd; — duigen
blakeren, doen krimpen; — in duigen vallen, niteenvallen; — (fig.) mislukken, instorten : helaas 1
zijn geluk viel in duigen; 't plan viel in duigen.
DUIKBOOT, v. (-en), onderzee-boot, onderzeeer.
DUIKEEND, v. (-en), (nat. hist.) eene soort
van eend, hier vooral op den doortrek voorkomende
(nyroca).
1. DUIKELAAR, m. (-s), lischdodden, een zeer
algomeen geslacht van waterplanten, door twee
inlandsche soorten vertegenwoordigd, (typha latifolia en c,ngustifolia).
2. DUIKELAAR, m. (-s, ...laten), iem. die
duikelt; — zeker kinderspeelgoed, een van onderen
met een halfbolvormig stukje lood bezwaard poppetje van vlierpit dat altijd gaat staan, hoe men
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't ook neerwerpt; — vleugelvrucht van den esch doom. DUIKELAARSTER, v. (-s), zii die duikelt.
DUIKELEN, (duikelde, heeft geduikeld), over het
hoofd buitelen : achterover duikelen.
DUIKEN, (dook, heeft en is gedoken), zich met
eene benedenwaartsche beweging in iets verbergen,
in iets hullen • hij is onder de wol gedoken; zij zaten
gedoken in duffel en bunt; — in gedoken houding,
neergehurkt, gebukt; — achter de krant gedoken
zitten; — hij duikt wat, loopt wat voorover;
zwemmende onderduiken; —onderwatuik,
—narevowpduik,
het duikende zoeken; —
(fig.) zwichten, de minste zijn.
1. DUIKER, m. (-s). in het slijk wortelende
moeras- en waterplanten, tot de familie der lischdodden behoorende (sparganium), egelskop.
2. DUIKER, m. (-s), iem. die duikt, die er zijn
beroep van maakt, naar gezonken voorwerpen to
duiken; die iem. duikt, achteroverwerpt; — (nat.
hist.) eenige familien van zwemvogels, tot de
onderorde der fuutvogels behoorende; — (waterb.)
koker onder een dijk of dam door.
DUIKERHELM, m. (-en), helm, metalen omhulsel
door duikers om 't hoofd gedragen.
DUIKERKLOK, v. (-ken), klokvormig toestel
waarmee men onder water kan dalen om te arbeiden en voorwerpen van den bodem der zee op
to halen.
DUIKERKONING, m. (-en), (nat. hist.) een
ijsvogel.
DUIM, m. (-en), kortste en dikste vinger van de
hand, met twee geledingen, die tegenover de andere
vingers geplaatst kan worden : een zeere duim;
-(fig.)
onder den duim houden, bedwingen; —
iets nit zijn duim zuigen, verzinnen, liegen;
— hij kan op zijn duim fluiten, heeft den
nakijk; — (Zuidn.) den duim leggen, zich overgeven,
den tegenstand opgeven; — alles op zijn duim
doen draaien, alles naar wensch doen gaan, over
alles baas zijn; — (Zuidn.) iem. op zijn duimen
kloppen, op de vingers tikken, hem berispen, waarschuwen iets to doen of na te laten; — (Zuidn.)
het vingertje naast den duim zijn, de 'leveling zijn; —
gedeelte van een handschoen waarin de duim
gestoken wordt; rechthoekig omgebogen stift waarvan de eene zijde als spijker aangepunt is (voor 't
ophangen van schilderijen enz.); — (in 't bijz.)
de duimen der deur, om welker stift de hengsels
draaien; — zekere lengtemaat, aangewezen door
het teeken ("); (oudt. van verschillende lengte :
Amsterdamsche duimen, Rijnlandsche duimen; thans
= 1 c.M.). Duimpje, o. (-s), kleine duim; (fig.) iets op
zijn duimpje weten, terdege. in den grond kennen.
DUIMBREED, o. de breedte van een duim; —
geen duimbre,ed wijken, pal staan; (fig.) niet toegeven.
DUIMELING, m. (-en), duim van een handschoen
of want; ook afzonderlijke (lederen of wollen)
duim.
DUIMKRUID, o. (fig.) geld : mijn duimkruid
is op; dear is duimkruid bij (te verdienen).
DUIMRING, m. (-en), ring, aan een ander voorwerp vast om er den duim in to steken : lederen
duimring; (ook) ring aan den duim; ...SCHROEF,
v. (...schroeven), (oudt.) schroef tot pijniging der
verdachten aan den duim aangelegd; (fig.) iem. de
duimschroeven aanleggen, aanzetten, hem door
lastige en dringende vragen in het nauw brengen;
...STOK, m. (-ken), maatstok van den timmerman,
in cM. of duimen verdeeld.
DUIN, v. (-en), (— o. ale verzamefende stofnaam),
heuvel van fijn zand, door den wind samengestoven langs de zee: de duinen zijn hier zeer hoog.
DUINDOORN, m. (-s), ook kattendoorn geheeten :
een heester die op de duinen van Holland en Zeeland groeit (hippophaes rhamnoides).
DUINENRIJ, v. (-en), eene rij van duinen.
DUINPIEPER, m. (-s), een zangvogel (anthus
rufescens); ...PAN, v. (-nen), laagte door de
duinen ingesloten.
DUINROOS, v. (...rozen), eene soort van roos,
zeer veel in de duinen in 't wild voorkomende
(rosy pimpinellifolia); ...SLAG, o. (-en), weg in
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het duin; ...VALLEI, v. (-en); ...VELD, o. (Z. A.)
zandige vlakte nabij de zee; ...VERPLAATSING,
v. (-en), verplaateing van het duin landwaarts in
(door den wind); ...VOET, m. voet van het duin: 't
afslaan van den duinvoet.
DUINWATER, o. water, verschaft door eene
waterleiding uit de duinen; —IJS, o.
DUINWILG, m. (-en), kruipwilg (salix repens);
...ZAND, o. zand der duinen : men heeft wit, geel
en kalkhoudend duinzand.
1. DUIST, v. een lastig onkruid, tot het geslacht
vossestaart (alopecurus agrestis).
2. DUIST, o. stuifmeel, fljne kafbolsters.
DUISTER, bn. bw. (-der, -st), zonder licht,
donker ; — (fig.) de toekomst is nog duister, men
kent haar nog niet; — 't is me nog even duister,
ik begrijp het nog niet; — (fig.) onduidelijk, verward, niet helder : een duistere stijl ; duistere woorden; —, o. duisternis ; (fig.) in volslagen onzekerheid verkeeren, handelen.
DUISTERHEID, v. donkerheid; --, (...heden),
(fig.) onduidelijkheid, verwardheid.
DUISTERLING, m. en v. (-en), die den mensch
gaarne dom en onwetend houdt, domper.
DUISTERNIS, v. donkerheid; — eene Egyptische
duisternis, volsiagen duisternis; — tijdperk van
domheid en bijgeloof : de duisternis der middeleeuwen; — (Z.A.) eene duisternis van ^ enschen, overgroote menigte.
DUIT, m. (-en), oud Holl. koperen munt, het
achtste deel van een stuiver; dat kost vier duiten,
een halves stuiver; — hij zou een duit in tweeen
bijten, is zeer gierig; — (spr.) hij aril ook een duit
in 't zakje doen, een woordje meespreken.
DUITBLAD, o. eene der algemeenste waterplanten
van Nederland, ook centenblad, kikkerbeet of kikkerkruid, kleine duitjes en vorschbeet genoemd, (hydrocharis morsus ranae).
DUITENDIEF, in. (...dieven), iem. die er steeds
op uit is, geld te verdienen.
DUITSCH, bn. bw. van Duitschland : de Duitsehe
teal; de Duitsche (of Teutonische) orde; -, o. de
Duitsche taal ; — eene Duitsche, eene Duitsehe
vrouw.
DUITSCHER, m. (-s), inboorling van Duitschland.
DUIVEL, m. (-en, -s), in de volkstaal ook DUV EL,
(theologie en volksgeloof) gevallen engel, booze
geest, voorgesteld als de oorzaak van het kwade,
in 't bijz. het opperhoofd dier geesten, Satan,
Beelzebub : verzoeking van Christus door den
duivel; — (Zuidn.) iem. den' duirei! aandoen, hem
erg kwellen; — (naar de verschillende ondeugden),
de duivel van den hoogmoed, den nijd enz.; — (spr.)
hij is van den duivel bezeten, de duivel werkt in
hem, (fig.) hij is dol.
DUIVELJAGER, m. (-s), duivelbanner, toovenaar; — eene ronding van een kwartcirkel met
twee insnijdingen (aan balken); — zekere schaaf
daarvoor gebruikt.
DUIVELKAMER, v. (-s), (spinnerij) vertrek in
eene katoenspinnerij waar de vezels het eerst
gezuiverd worden.
DUIVELSADVOCAAT, m. (—oaten), (R. K.)
prelaat die bij de heiligverklaring of canonisatie
tegen de heiligverklaring pleit; — (bij uitbr.)
tem. die vooral de zwarte zijde, den elechten kant
van iets last zien.
DUIVELSBEET, v. (plantk.) blauwe knoop
(succisa pratensis), ook blauw schurftkruid geheeten;
...BOON, v. (-en), (plantk.) smeerwortel (symphytum officinale), ook donderboon, ezelsoor, keelwortel en spekwortel geheeten; ...BROOD, o.
kgew.) eene soort van paddenstoel; uitwas (aan
boomen).
DUIVELSCH, bn. bw. van, als een duivel : met
duivelschen wellust zijne proof martelen; — woedend : dat is om duivelsch te worden.
DUIVELSKLAUW, v. volksnaam van de wilde of
gemeene valeriaan (valeriana officinalis); ...KLAUW ,
m. (-en), balkhaak ; zekere schelp, bootshaak, chiragra.
DUIVELSKUNSTENAAR, m. (-s), toovenaar,
goochelaar; zeer handig mensch.
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DUIVELVISSCHEN, m. m y. familie der arm yis schen (pediculati) waartoe o. a. de zeeduivel behoort; zeer leelijke en wanstaltige visschen; (ook)
de gehoornde rog, eene soort van vleugelroggen
(ceratoptera).
DUIVENBOON, v. (-en), kleine soort boon, voedsel
der duiven: ...KERVEL, v. zekere plant (fumaria
officinalis), gemeene kervel, ook aardrook, grijzekom
of koegras geheeten; ...KRUID, o. (plantk.) eene
plant met zwarte, zachte bessen die op den
Libanon veelvuldig wordt aangetroffen; ...MELKE R, m. (-s), opkweeker van, handel aar in duiven,
zie MELKEN.
DUIVER, m. (-s), (Zuidn.) doffer.
DUIVIN, v. (-nen) (Zuidn.) duffDUIZELEN, (duizelde, heeft geduizeld), draaierig
worden, eene neiging hebben om tie vallen: — (tig.)
men duizelt, als men aan zulke afstanden denkt,
het verstand staat ervoor stil. DUIZELING, v.
(-en), drawing in het hoofd : eene duizeling krijgen.
DUIZELEND, bn. (fig.) eene duizelende hoogte,
eene duizelingwekkende hoogte (van roem,
eur b.v.).
DUIZELIG, bn. (-er, -st), draaierig, neiging tot
vallen hebbende.
DUIZELINGWEKKEND, bn. wat doet duizelen :
duizelingwekkende afstanden, hoogten.
DUIZEND, telw. een getal, 10 maal 100; als bijzonder groot getal : er zijn er wel duizend, heel veel;
duizend dankjes; hij is er an uit duizend, zOO zijn
er niet veel, hij is een bests; (Zuidn.) op zijn
duizend gemakken, zeer gemakkelijk; (ook) uiterst
traag; —, o. (-en), duizend als eene eenheid samengevat.
DUIZENDBEEN, o. (-en), (nat. hist.) duizendpoot; veelvoet; naam van eene zeespin, van eene
krab, van een Amerikaansch insect.
DUIZENDBLAD, o. een plantengeslacht, vederkruid (myriophyllum); — ook het plantengeslacht
(achillea).
DUIZENDJARIG, bn. (godg.) het duizendjarig
rijk, een duizendjarige geluksstaat op deze a,arde,
zie chiliasme.
DUIZENDKNOOP, v. (-en), een plantengeslacht,
tot de familie der veelknoopigen behoorende
(polygonum), waarvan veertien soorten in ons
vaderland worden aangetroffen.
DUIZENDKUNSTENAAR, m. (-s), iem. die in
vele taken zeer bedreven is.
DUIZENDMAAL, bw. liencluizend is duizendmaal
zooveel als tiers; (niet bepaald) duizendmaal dank;
ik heb het hem wel duizendmaal gezegd, heel vaak.
DUIZENDPOOT, m. (-en), klasse der gelede
dieren, myriapoda; de gewone duizendpoot, lithobins fortificatus; zekere borstelworm, nereis;
...SCHOON, v. (-en), eene der vijf soorten van anjelieren Welke in Nederl. in 't wild voorkomen (dianthus barbatus); ook naam voor blauwe klokjes of
klokjesgentiaan (gentian pneumonanthe).
DUIZENDSTE, bn. (ranggetal); —, o. (-n), duizendste deel.
DUKAAT, m. (dukaten), oud-Holl. gouden munt
(= I 5.50 meer of min); — een zarerer dukaat,
Holl. rijksdaalder ( = I 2.50); thans nog in gebruik
als negotie-penning.
DUK_ATENGOUD, o. gaud van het fijnste gehalte.
DUKATON, m. (-s, -nen), oud-Holl. zilveren munt,
ook zilveren rijder genaamd ( = I 3,15).
DUKDALF, m. (...dalven), zwaar aaneengeklonken paalwerk, op verschillende punten van havens,
rivieren en andere binnenwateren ingeheid om er
de schepen aan vast to leggen.
DULCINEA, v. (-'s), liefje van Don Quichot;
(bij uitbr.) beminde.
DULDBAAR, bn. to dulden, geduld, verdragen
kunnende worden; houdbaar.
DULDELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), niet to
verdragen: eene duldelooze pijn. DULDELOOSHEID, v.
DULDEN, (duldde, heeft geduld), verdragen,
verduren : dat is niet Langer te dulden; — toelaten :
dull dat ik u zegge.
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DULIA, v. (R. K.) vereering der Engelen en Hei!igen, tegenover de aanbidding van God.
DUM-DUM, m. (-s), eene soort kogel die bij het
treffen uitzet en gevaarlijke ongeneeslijke wonden
teweegbrengt.
1. DUN, bn. bw. (-ner, -st), (van vlakke voorwerpen en staafvormige lichamen), waarvan tie
kleinste afmeting (afmetingen) klein is (zijn) : dun
papier, dunne stof, dun glas, dun garen, eene dunne
twijg; -- (ontleedk.) dunne darmen, het spijskanaal
van maag tot kart .ldarm (met of zonder den 12ving darm); — zich tot eene geringe hoogte over
lets uitbreidend : een dun laagje sneeuw, een dun
vernisje; — eene boterham dun smeren, er weinig
boter op doen; — (fig.) zijne kennis is maar dun,
het zit er dun op, hij weet er niet veel van.
2. DUN, o. het wit; (meest scherts.) tegenstelling
van het dik (bij koffie) enz.; het dun van een ei;
—(fig.)
door dik en dun gaan, zich door niets laten
weerhouden.
DUNDOEK, o. vlaggedoek; — Nederlands dundoek, de rood-wit-en-blauwe vlag.
DUNK, m. datgene wat men aangaande eene
zaak denkt, meening.
DUNKEN, (mij (4 n.) dunkt, mij docht en docht),
eene meening hebben (over lets) : wat dunkt u er
van ?
DUNLOP, m. (-s), bijzondere soort van gummiband voor fiets of auto, zoo geheeten naar den
fabrikant Dunlop.
DUNMES, o. (-sen), vlijm der bookbinders.
DUNNEN, (dunde, heeft en is gerund), dun
maken; dun worden; — het haar dunnen. knippen.
DUNSEL, o. jonge, eerste (krop)salade (gew. :
verdunsel); — (Zuidn.) snoeisel; (ook) al de
planten door dunnen uitgetrokken of uitgelakt.
DUO, o. (-s); zie DUET.
DUODECIMO, o. (-'s), kleinste boekformaat
(12mo), van 24 bladzijden op een vel druks. DUODECIMAAL, bn.
DUPE, m. en v. (-s), bedrogene, gefopte.
DUPEEREN, (dupeerde, heeft gedupeerd), bedriegen; voor laten opdraaien, eon koopje leveren,
er laten inloopen; teleurstellen.
DUPLICAAT, o. (...caten), eensluidend afschrift;
het dubbel van eene akte, van een geschrift.
DUPLIEK, v. (-en), antwoord op de repliek :
pa re- en dupliek.
DUPLO, v. in duplo, in twee gelijken, van een
inhoud.
DURABEL, bn. (-er, -st), duurzaam, blijvend; —
(volkstaal) wat hooge kosten veroorzaakt.
DURATIEF, o. (...tieven), (taalk.) intensief.
DUREN, (duurde, heeft geduurd), een zekeren
tijd aanhouden : 't gesprek duurt tang; — het verloopen van een zekeren tijd, ear lets geschiedt.
DURF, m. moed: hij heeft Been durf.
DURFAL, m. en v. (-len, -s), die alles durft (doen,
ondernemen); ...NIET, m. en v. (-en), lafaard.
DURVEN, (dorst, durfde, heeft gedurfd), zich
verstouten, den moed hebben, wagon.
DUS, voegw., bw., dat eene gevolgtrekking
inleidt (al of niet met de rechte woordschikking) :
bw. op deze wijze, aldus : dus sprak de held, terwijl
hij zijne speer drilde.
1. DUT, m. (-ten), sluimering, korte slaap : een
dut (ook een dutje) dom.; — (fig.) dwaling : iem.
nit den dut helpen, in den dut laten. Dutje, o. (-s).
2. DUT, m. (-ten), teeken dat ergens ingeblagen is.
DUTSCHELLING, m. (-en), schelling met een
dut, voormalige Nederl. munt ( = 30 cent).
1. DUTTEN, (dutte, heeft gedut), stempelen met
een munt- of ijkstempel.
2. DUTTEN, (dutte, heeft gedut), een kort,
Licht slaapje doen ; — suflen.
DUUMVIRAAT, o. tweemanschap (als de consuls
to Rome).
1. DUUR, m. tijdruimte die iets beslaat : de duur
van den dagelijkschen arbeid meg niet boven acht
uur gaan; het Leven is kort van duur; de vreugde was
van kosten duur; — lange tijdruimte.
2 DUUR, bn. bw. (-der, -st), hoog van prijs :
.het vleesch is duur; dat is veel to duur; (bij uitbr.)

DWARSKIJKER.

de markt was duur; — (Zuidn.) den duren tijd in
lets brengen, er kwistig, al to mild made omgaan;
— (fig.) zijn leven duur verkoopen, zich zoo lang
mogelijk verdedigen; — waarop men hoogen
prijs stelt (gewoonlijk dier of dierbaar): goede raad
is duur.
DUURKOOP, bn. hoog van prijs, alleen in tegenst.
met goedkoop.
DUURTE, v. hooge prijs.
DUURTETOESLAG, m.(-en). toeslag op het
loon wegens de duurto der tijden.
DUURZAAM, bn. (...zamer, -st), geschikt, bestemd om to duren : deze stof is zeer duurzaam.
DUW, m. (-en), stoot.
DUWEN, (duwde, heeft geduwd) : door drukking
doen voortbewegen : eene handkar duwen; iem. in
een hook duwen, (ook fig.) in do engte drijven; duw
maar toe 1; — stooten geven, dringen : duw zoo
niet !
DWAAL, v. (dwalen), (R. K.) dwaal van het
altaar, drievoudig linnen of pollen bekleedsel van
het altaar, mappa.
DWAALBEGRIP, o. (-pen), valsch begrip, verkeerd inzicht; ...GEEST, m. (-en), dwalende geest;
ketter; ...LEER, v. (-en), valsche leer, heterodoxie.
DWAALTUIN, m. (-en), doolhof; ...WEG, m.
(-en), verkeerde weg; (ook fig.) iemand op een dwaalweg brengen of leiden, hem misleiden.
DWAAS, bn. bw. (dwazer, -t), (van woorden,
handelingen) wat aan iemands verstand doet
twijfelen, onverstandig, zot : een dwaas gedrag;
dwaze woorden; dwaas handelen; — (van personen)
die onvcrstandige, gekke dingen doen of zeggen,
(ook) die een wonderl4k uiterlijk hebben.
DWAAS, m. en v., DWAZE, 'V. (dwazen), iem. die
dwaas is, dwaze dingen doet.
DWALEN, (dwaalde, heeft gedwaald), op een
verkeerden weg zijn of voortloopen • volg dozen weg
maar, gij kunt niet dwalen; — zonder bepaald
doel rondloopen ; — (fig.) eene valsche meening
van lets hebben. zich vergissen.
DWANG, m. machtsuitoefening waardoor men
iem. tot iets noodzaakt.
DWANGARBEID, m. (recht.) vrijheidsstraf met
zwaren arbeid; ...ARBEIDER. m. k -s); ...BEVEL,
o. (-en), (recht.) rechtorlijk bevelschrift in nttam
van het hoofd van den staat.
DWANGBUIS, o. (...buizen), buffs met lange
mouwen, om in razernij verkeerende krankzinnigen
of gevaarlijke misdadigers in den kerker, tijdelijk
het vrije gebruik hunner armen to benemen.
DWARRELEN, (het dwarrelde, heeft gedwarreld),
min of meer draaiend keen en weer zweven ; —
opstuiven.
DWARS, bn. bw. (-or, -t), eene richting loodrecht
op eene andere (de hoofdrichting) of althans die
andere onder een bijna rechten hoek snijdend : een
insect met dwarse banden over 't achterlijf; — iem.
den voet dwars zetten, hem tegenwerken; — (fig.)
eigenzinnig, tegenstrevend : een dwars gemoed; die
man is altijd even dwars. DWARSHEID, v.
DWARSBOOMEN, (dwarsboomde, heeft gedwarsboomd), tegenwerken : tem. dwarsboomen in lets.
DWARSDRAADS, bw. dwars over den draad :
eene plank dwarsdraads doorzagen; ...DRAADSCH,
bn. dwarsdraadsch bout, waarbij de houtvezels
niet in de lengte, maar in de breedte van het stuk
loopen.
DWARSDRIJVEN, (dwarsdrijfde, heeft gedwarsdrijfd), (in persoonsvorm, w. g.) tegenspreken,
anders willen dan de meerderheid of de meerdere,
verkeerd willen, tegenwerken; dwarsboomen.
DWARSDRIJVING, DWARSDRIJVERIJ, Y. (-en),
domme tegenspraak, tegenstribbeling.
DWARSDRIJVER, m. (-a); ...DRIJFSTER, v.
(-s), die dwarsdrijft.
DWARSFLUIT, v. (-en), fink die men dwars
tegen den mond houdt.
DWARSKIJKER, m. (-s), spion, stille verklikker; — (scherts.) bijzitter bij een examen; — verslaggever; ...LEGGER, ...LIGGER, m. (-s), balken of ijzeren staven waarop de rails eener
spoorbaan vastgehecht zijn; ...LIJN v. (-en).
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DWARSSTUK, o. (-ken), alles wat dwars op of
aan jets gezet is; ...TREKKER, m. (Z. A.)
dwarsdrijver; ...TREKKERIG, bn. (Z. A.) twistziek.
DWEEPZIEK, bn. bw. (-er, -st), in hooge mate
tot dwepen geneigd; overdreven ingenomen met
jets : een dweepziek jongmensch.
DWEEPZUCHT, v. overdreven ingenomenheid
met iets, zucht tot dwepen (sterker dan dweperij)
(inz. in het godsdienstige).
DWEIL, v. (-en), wollen of grof linnen dikke
doek waarmede vocht (gewoonlijk water) van den.
vloer (stoep enz.) wordt opgenomen, of die natgemaakt, dient om er het vuil van of to namen; (fig.)
morsige vrouw; — dronkaard, zuiplap.
DWEILEN, (dweilde, heeft gedweild), met eene
dweil schoonmaken.
DWEPEN, (dweepte, heeft gedweept), overdreven
begrippen koesteren (in godsdienst, staatkunde,
kunst enz.). DWEPER, m. (-s), iem. die dweept.
DWEPERIJ, v. (-en), geestdrijverij; overdreven
ingenomenheid met jets.
DWERG, m. (-en), onnatuurlijk klein mensch,
het tegenovergestelde van reus; (ook) die klein,
machteloos staat tegenover iets groots.
DWERGBOOM, m. (-en), boom die steeds laag
blijft (...BERK, ...DEN, ...EIK, ...PALM enz.).
DWERGGRAS, o. (-sen), klein zodevormend
grasplantje in de duinen en op open zandgrond
voorkomende (chamagrostis minima), ook draadhalm
geheeten.
DWERGKRUID, o. dwergbloem; ...MUIS, v.
(...muizen), mus minutus; ...MUUR, v. dwergbloem.
DWINGELAND, m. (-en), onderdrukker, tiran; —
(fig.) een kleine dwingeland, stout, ongezeglijk
kind.
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DWINGELANDIJ, v. (-en), onderdrukking, tirannie.
DWINGEN, (dwong, heeft gedwongen), tot lets
noodzaken.
DWINGEND, bn. dringend, noodzakend, gebiedend; dwingerig.
DWINGERIG, bn. (-er, -st), een dwingerig kind,
dat altijd dwingt. DWINGERIJ, v. (-en).
DYNAMICA, v. (werktuigk.) leer der bewegingsverschijnselen.
DYNAMIEK, v. dynamica; — (muz.) leer der
sterktegraden en de kunst van hun gebruik.
DYNAMIET, o. algemeene naam voor een groot
aantal ontplofbarl stoffen, met nitroglycerine samengesteld; —AANSLAG, m. (-en).
DYNAMISCH, bn. de dynamica, de beweging
betreffend ; — (muz.) dynamische teekens, voordrachtsteekens (forto enz.).
DYNAMITEUR, m. (-s), die dynamietpatronen
legt.
DYNAMO, v. (-'s), (werktuigk.) dynamo-electrische
machine of dynamo, verbeterd inductie-toestel
voor sterkere stroomen.
DYNAMOMETER m. (-s), (werktuigk.) krachtmeter.
DYNAST, m. (-en), heerscher over een klein
land, vorst.
DYNASTIE, v. (-en), regeerende familia, vorstenhuis.
DYNASTIEK, bn. de dynastie betreffend : oorlogen om dynastieke belangen.
DYSCRASIE, v. (geneesk.) slechte vochtmenging
in het lichaam, dikbloedigheid.
DYSENTERIE, v. (geneesk.) hevige darmontsteking, evenals diphtheritis besmettelijk, buikloop
met bloedontla,sting.
DYSPEPSIE, v. (geneesk.) slechte spidsverteringe

E.
E, v. (-'s), vijfde letter van het alphabet ;
—descherp lder (e);dezachteldre ();
—degzamenlijkenamenofwordeni enadresof woordenboek, die met e beginner;
(in de muziek), 3e toon der gewone toonschaal
van c; — dunste snaar op eene viool : eene nieuwe
e opspannen; —
(nat.) electriciteit (+ E, positieve; — E, negatieve); —
E of Ed.
— Edel;
E. A.
— Edelachtbaar;
e. a.
— en andere; —
Ed.
— editio — uitgave; - 6diteur — uitgever; -edidit — hij heeft uitgegeven; e. d.
- en dergelijke; —
Ed. Gestr.
— Edelgestreng; —
E. G. A.
— Edelgrootachtbaar; E. H. A.
- Edelhoogachtbaar; E. G. M.
- Edelgrootmogende; EE. MM. HH. - Edelmogende Heeren; Eerw.
- Eerwaarde; —
eig.
— eigentilk: -E. K.
- eerste kwartier (der maan); e.k.
- eerstkomende; Em.
- Eminentie; Em. of emer.
- emeritus; -Entr.
- entrepot; enz.
- en zoo voort; -8. 0.
— ex officio — ambtshalve;
e. p.
— en personae -- in persoon
(op visitekaartjes); e. t. q.
- e tutti quanti — en alien
samen;, —

Esq. — Esquire — (in Eng.) Weledelgeb. Heer
(aohter den naam op adressen);
—Etc.era;
en zoo voort;
e. v. — eerstvolgende;
Exc. — Excellentie; —
Exod. — Exodus — (de uittocht) tweede boek
van Mozes; —
Ex off. — ex officio — ambtshalve; —
Extr. — extractum — extract, uittreksel, (ook)
aftreksel; —
E. V. — evenredige vertegenwoordiging.
EAGLE, (Eng.) v. (-s), tiendollarstuk in NoordAmerika.
EAU, v. water; (part.) waterige oplossing van
etherische olien; — eau de Cologne, Keulsch reukwater, bestaande uit eene oplossing van etherische
°lien (bergamot-, citroen-, oranjebloesem-, rosmarijn-, lavendelolie enz.) in wijngeest; — eau de
lavande, lavendelwater.
EB, EBBE, v. het afloopen der zee na den
vloed ; — dear gaat ebbe, het water valt ; —
eb in den handel, aan de beurs, weinig omzet, niet
veel drukte.
EBAUCHEEREN, (ebaucheerde, heeft geebauoheerd), schetsen, vluchtig ontwerpen, aanleggen
(eene schilderij of teekening); (bij beeldhouwers)
het maken van een model in was of klei voor een
beeld in marmer of metaal.
EBBEBOOM, m. (-en), boomsoorten die ebbenhout leveren.
1. EBBEN, bn. van ebbenhout; — zwart van
kleur : negers met hunne ebben huid.
2. EBBEN, (het ebde, heeft geebd), (van de zee)
afloopen na den vloed; — hij is aan het ebben, hij
gaat hard achteruit (in zijne zaken, in kennis enz.).
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EBBENHOUT, o. naam van verschillende harde,
zware en kostbare houtsoorten, die zich goed bewerken en polijsten laten.
EBBENHOUTEN, bn. van ebbenhout : een
ebbenhouten ameublement.
EBONIET, o. bij hooge temperatuur gevulcaniseerd caoutchouc, zwart van kleur; men vervaardigt
er kammen, penhouders enz. van.
EBSTAND, m. (-en), waterstand bij ebbe.
EBSTROOM, m. (-en), stroonirichting van het
water bij ebstand.
EBURINE, o. surrogaat van ivoor, bestaande nit
ivoorpoeder, beenderenmeel en een bindmiddel.
EBWATER, o. ebstand.
ECARTE, o. zeker kaartspel dat door 2 personen
met 32 kaarten wordt gespeeld.
ECARTEEREN, (ecarteerde, heeft geecarteerd),
op zijde schuiven; verhinderen; (spel) kaarten
ter zijde leggen om ze door andere te vervangen.
ECCE HOMO, zie den mensch, met welke woorden
Pilatus den gegeeselden en met doornen gekroonden
Christus aan het yolk voorstelde; o. beeld van
den lijdenden Christus.
ECCLESIAs v. de kerk; — ecclesia mater, de
moederkerk.
ECCLESIARCH, m. (-en), hoofd der kerk.
EC CLE S IA STI S CH, bn. kerkelijk.
ECHANGE, v. (-s), wissel, ruiling.
ECHAPPEMENT, o. (-en), (in een horloge, pendule) dat gedeelte van het werk, waar de onrust
een
met spiraalveer op het schakelrad werkt;
slingeruurwerk) dat gedeelte van het werk dat de
beweging van de veer regelt en op den clinger
overbrengt.
ECHARPE, v. (-n), sjerp.
EcHEc, 0. schaaK van den koning in het schaakspel; in echec houden, in bedwang houden; — (fig.)
eehec lieden, geen succes hebben, ook echec hebben.
ECHO, Y. (-'s), duidelijke geluidsweerkaatsing;
plaats waar eene echo gehoord kan worden;
zijne woorden, meeningen her—iemandschozj,
halen, nazeggen
ECHOEN, (echode, heeft geechood), als echo
nazeggen, iemands echo zijn.
1. ECHT, m. (deftiger dan) huwelijk.
2. ECHT, bn. en bw. (-er, -st), uit een (wettig)
huwelijk gesproten : een echt kind; — wettig : zijne
echte vrouw; — in den echten staat verbinden, huwen;—
zuiver,
geloofwaardig : de echte handteekening;
(taalk.)
niet valsch echt goud, echte paarlen;
echte, f, s, vgl. onecht; — oprecht : een echte vriend;
onvermengd, onvervalseht : echte wijn, echt
ECHTBREUK, v. het doen van overspel door
een der echtelieden.
ECHTELIEDEN, m. my. man en vrouw, gehuwd
paar.
ECHTER, voegw. bw. (dient om te verhinderen
dat er eene verkeerde gevolgtrekking wordt gemaakt) niettemin, evenwel.
ECHTGENOOT, m. (-en), gehuwde man ; ...GENOOTE, v. (-n), gehuwde vrouw.
ECHTSCHEIDEN, o. ECHTSCHEIDING,v. (-en),
ontbinding van 't huwelijk op de bij de wet voorgeschreven wijze echtscheiding aanvragen.
ECLAIREUR, m. (-s), (mil.) enkele cavaleristen
of kleine troepenafdeelingen die op verkenning
uitgaan; veldverkenner; scherpschutter.
ÉCLAT, o. glans, luister; opzien, gedruisch;
ruchtbaarheid; — eclat maken, opzien baren.
ECLATANT, bn. bw. (-er, -st), schitterend; opzienbaren d
ECLECTICUS, m. (...ci), wijsgeer die zich aan
geen stelsel bindt, maw van alle stelsels datgene
uitkiest, wat hem aannemelijk voorkomt.
ECLECTISCH, bn. bw. uitkiezend.
ECLIPS, v. (-en), verduistering (van een hemellichaam).
ECLIPSEEREN, (eclipseerde, heeft en is geeelipseerd), verduisteren, verdonkeren; (fig.) wegsluipen,
zich uit de voeten maken (van een persoon).
ECLIPTICA, v. (sterrenk.) de cirkel aan den
hemel dien de zon in een jaar schijnt te doorloopen;
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de dierenriem; de aardbaan : de helling van de
ecliptica is 23° 27'.
ECLOGE, v. (-'s), herdersdicht.
ECONOMIE, v. zuinigheid; bezuiniging;
huishoudkunde; landhuishoudkunde; staathuishoudkunde ; — economie der wet, inrichting, opzet, stelsel
der wet.
ECONOMISCH, bn. bw. spaarzaam, huishoudelijk;
economisch te werk gaan, zeer doelmatig, met spaarzaam gebruik van kracht of geld.
ECONOMISEEREN, (economiseerde, heeft geeconomiseerd), besparen, bezuinigen, overleggen.
ECONOMIST, m. (-en); huishoudkundige; spaarzaam mensch; — naam van een bekend tijdschrift.
ECONOOM, m. (...nomen), iem. die zijne zaken
met overleg regelt, eene doelmatige spaarzaamheid
betracht; landhuishoudkundige; staathuishoudkundige: landbouwer.
ECOSSAISE, v. Schotsche dans.
ECTYPON, re. een indruksel van een gedertkpenning, zegel of ring of een afdruk van een opschrift
of ander oud gedenkstuk.
ECUSSON, m. (-s), (wapenk.) klein schildje in
een wapen.
EDAMMERKAAS, v. (...kazen), kaas in kogelvorm, zooals te Edam, Hoorn enz. ter markt gebracht wordt.
EDDA, v. twee verzamelingen van de goden- en
heldensagen der oude Scandinaviers.
EDEL, bn. en bw. (-er, -st), voortreffelijk, nitmuntend, wars van alle laagheid : een edel mensch,
een edel hart: — uitstekend, voortreffelijk in zijne
soort een edel ras, paard, deer; — edele metalen,
die niet roesten, inz. goud, zilver en platina.
EDELACHTBAAR, bn. Edelachtbare heeren, titel
van burgemeesters en wethouders, leden 'van den
gemeenteraad; van de leden der arrondissementsrechtbank, van den kantonrechter.
EDELEN, m. my. de adellijken, lieden van adel;
aanzienlijken.
EDELGEBOREN, bn. Hoogedelgeboren, Weledelgeboren, ititel); zie aldaar.
EDELGESTEENTE, o. (-n), kostbare steen met
sterken, levendigen glans, bijna volkomen doorzichtigheid en kleurloosheid of fraaiheid van kleur
en groote hardheid.
EDELGROOTACHTBAAR, bn. Edelgrootachtbare
heeren, titel der leden van gerechtshoven, van
curatoren eener Hoogeschool, staten eener provincie enz.
EDELHEID, v. uitmuntendheid, voortreffelijkheld; (als titel) Uwe Edelheid, Zijne Edelheid, U Ed.
EDELHERT. o. ( en), het gewone pert (cervus
elaphus).
EDELHOOGACHTBAAR, bn. titel der leden van
den Hoogen Read.
EDELKNAAP, m. (...knapen), (hist) dienaar
tan hove; ...MAN, m. (...lieden), man van adel.
EDELMARTER, m. (-s), een fraai en vlug inheemsch roofdier, 55 cM. lang ± 30 cM. langen
staart (mustela manes), ook boommarter geheeten.
EDELMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), braaf, blijk
gevende eene edele inborst to hebben een edelmoedig persoon ; ook eene edelmoedige daad (besluit).
EDELMOGEND, bn de Edelmogende heeren, titel
der Staten-Generaal; vgl. Hoogedelgestreng. EDELMOGENDHEID, v. titel der Edamogendo heeren :
Uwe Edelmogendheden.
EDELVROUW, v. (-en). vrouw van adel.
EDELWEIS, o. bloempje (leontopodium alpinum),
dat op vochtige plaatsen op aanzienlijke hoogten
in de Alpen groeit.
EDEN, o. paradijs; (ook fig.) 't is bier een wear
Eden, een hof van Eden, een lustoord.
EDICT, o. (-en), landsverordening, vorstelijk
bevelschrift, plakkaat; (gesch.) het eeuwig edict
(in 1667), waarbij Willem III, Prins van Oranje,
werd uitgesloten van de waardigheden zijner
voorouders (in 1672 reeds opgeheven).
EDIK, m. (dicht. en gew.) azijn.
EDITIE, v. (-s, ...tien), uitgave, druk (van een
boek- of plaatwerk, van eene kraut) : de morgenen de avondeditie van de Nieuwe Courant.
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EDOCH, vw. deftiger dan DOCH.
EDUCATIE, v. (-s), opvoeding.
EE, v. (in aardr. namen) water.
EED, m. (-en), plechtige bevestiging, onder aanroeping van God, van eene verklaring of belofte;
die verklaring of belofte zelve.
EEDGENOOT, m. (-en), bondgenoot bij Bede;
samenzweerder; G ENO 0 TE , v. (-n).
EEDGENOOTSCHAP, o. (-pen), bondgenoot schap; — het Zwitsersche eedgenootschap, de republiek Zwitserland; ...GESPAN, o. eene vereeniging
van samenzweerders.
EEGA, (eegaas), EEGADE, (-n), ra, en v. echtgenoot, echtgenoote.
1. EEK, v. eikenschors.
2. EEK, m. (-en), (gew.) eik (ook in samenstellingen en afleidingen).
EEKHAKKER, m. (-s), die de eikenschors in
stukken hakt, voordat ze gemalen wordt.
EEKHOREN of ...HOORN, m. (-s), zeker knaagdier van ranken lichaamsbouw, met ruig behaarden
staart on vlugge bewegingen, dat veelal in eiken
bosschen leeft (sciurus). Eekhoorntje, o. (-s).
EEKMOLEN, m. (-s), molen waarin de eikenschors gemalen wordt; ...MOLENAAR, ...MULDER, m. (-s).
EEKSCHILLER, m. (-s), die het eikenhout van
de schors ontdoet; ...SCHUUR, v. (...schmen).
1. EEL, bn. samentrekking van EDEL.
2. EEL, m. zie ALE, bier.
EELT, o. hoornachtige verdikking der opperhuid.
EELTIG, bn. (-er, -st), met belt.
EEN, telw., hoofd- of grondgetal.
2. EEN,
het cijfer een; een merk of stip op
kaarten of dobbelsteenen.
3. EEN, onbep. voornw.: een dezer dagen,
4. EEN, lidw.
5. EEN, ale bn. een zijn, blijven, niet te scheiden
EENAKTER, m. (-s), kort tooneelstuk in een
bedaf.
EENBROEDERIG, bn. (plantk.) eenbroederige
planten, eene kiasse van planten bij welke de
meeldraden van onder in een bundel zijn samengegroeid.
1. EEND, v. (plantk.) oeverzegge (carex riparia).
2. EEND, v. (-en), (arras) familie der zwemvogels met breeden snavel die voorzien is van eene
hoornachtige punt en gekartelden rand.
EENDAGSVLIEG, v. (-en), netvleugelig insect
(ephemeria), ook haft, oeveraas geheeten; zij vliegen
omstreeks St. Jan gedurende 3 dagen.
EENDEBOUTJE, m. (-en), een boutje van eene
Bend.
EENDEKKER, m. (-s), vliegmachine met een
stel draagvlakken, monoplaan.
EENDENEI, o. (-eren); ...GROEN, o. zie EENDENKROOS; ...HAGEL, m. grove hagel voor de
eendenjacht; ...KOM, v. (-men), soort van vijver
waarin eenden zwemmen; ...KOOT, v. (-en),
inrichting om wilde eenden to vangen.
EENDENKROOS, o. eenjarige plantjes (lemna)
aan de oppervlakte van stilstaande wateren.
EENDER, bn. bw. de-, hetzelfde, gelijk dat
'ts eender; — op dezelfde wijze hij deed het
Bender.
EENDERS, bw. (Z. A.) eender : dat is al eenders.
EENDRACHT, v. eenstemmigheid, eensgezindheid;
eendracht maakt macht, oud-Nederl. spreuk.
EENDRACHTIG, bn. bw. (-er, -st), eensgezind,
vreedzaam. EENDRACHTIGHEID, v.
EENDVOGEL, m. (-s), send; halve eendvogel, de
krak of krakeend.
EENENMALE (TEN), bw. uitdr. geheel en al,
volkomen : dat is ten eenenmale onmogelijk.
EENERHANDE, ...LEI, bn. bw. (onverbogen),
dezelfde, hetzelfde, van dezelfde soort; (ook)
onverschillig : het is mij eenerlei.
EENHEID, v. (...heden), de willekeurige meat
die men heeft aangenomen om daarmede andere
grootheden van dezelfde soort to vergelijken;
eensgezindheid, overeenstemming, harmonie :
er heerschte Beene eenheid; eenheid van beginselen; (in
tooneelstukken) eenheid van tijd, plaats en handeling

EENSPAN.

EENHELMIG, bn. (plantk.) met een meeldraad.
EENHOEVIGEN, m. m y. orde der zoogdieren
(solidungula), met een enkelvoudigen hoef, waartoe
o. a. behooren hetpaard, de ezel en de zebra.
EENHOOFDIG, bn. monarchaal : eene eenhoofdige
regeering; eenhoofdige armspier, met Mile pees
verbonden aan de beenderen.
EENHOORN, ...HOREN, m. (-s), een fabel achtig dier in de gedaante van een paard en met een
langen rechten hoorn midden op het voorhoofd;
waarschijnlijk werd daarmee de neushoorn of
rhinoceros bedoel d.
EENHUIZIG, bn. (plantk.) eenhuizige planten,
planten met gescheiden mannelijke en vrouwelijke
bloemen, doch beide op dezelfde plant voorkomonde.
EENIG, (onbep. telw. zelfst. en bijv.) een onbepaald (meestal klein) aantal, hoeveelheid aa,nduidende : eenigen 5eweren het, anderen ontkennen het; —
eenige vrienden van hem, niet alle vrienden; — eenige
kleedingstukken heeft hij gekocht; eenig geld, een
weinig; — eenige hoop hebben, een weinig;
(onbep. voornw.) de een of ander, zeker; wader
eenige moeite, bij eenigen goeden wil; ik heb het niet
aan eenig persoon medegedeeld, aan niemand; — ten
eenigen dage, op den een of anderen dag; zijn eenig
kind, geen andere kinderen hebbende; eenige
zoon.s behoefden vroeger geen soldaat te worden, die
geen broors hebben.
EENIGERMATE, ...WIJZE, ...WIJS, bw. eenigszing, weinig, min of meer.
EENIGHEID, v. overeenstemming (van geyoelens);
eenzaamheid.
EENIGLIJK, bw. slechts, alleen.
EENIGSZINS, bw. eenigermate.
EENJARIG, bn. een jaar oud : een eenjarig paard;
— een jaar durende : een eenjarig verlof; eenjarige
planten, die in den jaar ontkiemen, bloeien
vruchten of zaad geven.
EENKAMERIGEN, my. eene groep der wortelpootige vormlooze dieren, in alle zeeen voorkomende; de grootte wisselt of van 1 m.M. tot 5 cM.
EENKENNIG, bn. (-er, -st), alleen aan een persoon gehecht en bang voor vreemden (van zeer
jonge kinderen). EENKENNIGHEID, v.
EENLING, m. (-en), individu, enkeling.
EENLOBBIGEN, v. m y. de Oenlobbige planten,
planten die met eerie zaadlob ontkiemen, (monocotylen). EENLOBBIG, bn. (plantk.).
EENMAAL, bw. een keer; dat is nu eenmaal
zoo, daaraan is niets to veranderen; — (germ.)
niet eenmaal, niet eens.
EENMANTELIG, bn. (plantk ), den bloemdek
hebbende.
EENPARIG, bn. en bw. (-er, -st), eenparig van
gevoelen, van oordeel zujn, onderling overeenstemmen
in; — met eenparige stemmen een besluit nemen, met
algemeene stemmen ; eenparig ver snellend , vertragend
(van eene beweging), regelmatig toe- en afnemend
in snetheid.
EENPERSOONS, bn. voor een persoon (in koppelingen); -BED, o. (-den), —DEKEN, v.
EENRE (TER), bw. uitdr., aan de eene zijde : de
ondergeteekende ter eenre (in een contract), vgl. ander.
EENRUITER, m. (-s), broeibak met ()One groote
ruit bedekt.
EENS, eenmaal, een keer op zekeren tijd ;
het eens zijn, overeenkomen; in eens, op eens, onverwaeht, plotseling; eens voor at, eenmaal voor
altijd.
EENSDEELS, voegw. bw. (verd,el. aaneenschakelend) in eensdeels anderdeels, voor het eene
gedeelte; in de eerste plants.
EENSDENKEND, bn. op dezelfde wijze denkend.
EENSGEZIND, bn. van dezelfde gezindheid, eendrachtig. EENSGEZINDHEID, v.
EENSKLAPS, bw. plotseling, onverwachts.
EENSLACHTIG, bn. (plantk., nat. hist.) eenslachtige dieren of planten, Of manlijk, of vrouwlijk.
EENSLUIDEND, bn. gelijkluidend, gelijk van
inhoud ; eensluidend afschrift.
EENSPAN, o. (-nen), rijtuig met een paard; (gew.).
lemoen.

EENSPIERIGEN.
EENSPIERIGEN, my. orde der schelpdieren wier
sohelpkleppen met eene groote sluitspier gesloten
worden; hiertoe behooren de oesters.
EENSTEMMIG, bn. en bn. hetzelfde willende,
eendrachtig, eenparig; van denzelfden inhoud; —
(muz.) een eenstemmig liedje, dat slechts op eene
stem gezongen wordt. EENSTEMMIGHEID, v.
EENTONIG, bn. bw. k-er, -st), denzelfden toon
houdende, zonder afwisseling : eentonig gezang;
(fig.) vervelend, lastig : eentonig werk. EENTONIGREID, v.
EENVORMIG, bn. (-er, -st), van denzelfden vorm :
eenvormige figurers; —, (-er, -st), eentonig : een eenvorn%ig landschap. EENVORMIGHEID, v
EENVOUD, m. in alien eenvoud werd hij begraven,
zonder praal; — natuurlijkheid, ongekunsteldheid :
eenvoud is het kenmerk van het ware.
EENVOUDIG, bn. bw. (-er, -st), niet samengesteld ; — eene eenvoudige breuk, waarvan teller
en noemer uit heele getallen bestaan; — ongekunsteld, natuurlijk : het eenvoudige is het kenmerk van het ware; — gewoon : een eenvoudige
boerenjcmgen; — eene eenvoudige familie, burgerlijk,
niet van opschik houdende; — bescheiden, nederig;
-- oprecht; — niet overdadig, niet weelderig.
EENZAAM, bn. bw. (eenzamer, -st), alleen, van
anderen verwijderd : eenzaam wonen, Leven, een
eenzaam huisje. EENZAAMHEID, v.
EENZELVIG, bn. bw. (-er, -st), gelijk, een en
hetzelfde (zijnde); — gelijkwaardig; (fig.) vervelend : dat is zoo eenzelvig; — hij is erg eenzelvig,
bemoeit zich weinig met anderen.
EENZIJDIG, bn. bw. (-er, -st), eene zijde hebbende; — (fig.) partijdig, niet onbevooroordeeld : een
eenzijdig oordeel; — bekrompen, niet alzijdig.
1. EER, bw. vroeger, eerder.
2. EER, v. (ook SERE), (eerbewijzen), bewijs
van achting ; huldebewijs ; onderscheiding : roem ;
rrouwelijke onsehuld ; op 't veld van eer sterven,
op 't slagveld sneuvelen ; iem. in eere houden,
hem eerbiedigen ; Lets in eere houden, zorg er
voor dragen.
EERBAAR, bn. bw. (-der, -st), kuisch, zedig.
EERBETOON, o. bewijs, blijk van vereering.
EERBIED, m. eerbied voor iemand gevoelen, de
hoogste mate van hoogachting; — iem. eerbied betoonen, bewijzen, hulde en eer om de hoogere plaats
die zoo iemand inneemt (hierbij kan zelfs alle
achting ontbreken); eerbied veer het gezag.
EERBIEDIG, bn. bw. (-er, -st), blijk gevende van
eerbied.
EERBIEDIGEN, (eerbiedigde, heeft geeerbiedigd),
eerbied gevoelen voor; eerbied bewijzen aan :
de meening van anderen moet men eerbiedigen, niet
beleedigen, niet bespotten. EERBIEDIGING, v.
met eerbiediging van uw gevoelen, formule aan het
begin en ook aan het einde van een officieel
sohrijven.
EERBIEDIGHEID, v. de hoedanigheid van eerbiedig te zijn; eerbiedige gedraging.
EERBIEDSHALVE, bw. uit eerbied, als een
bewijs van eerbied.
EERBIEDWAARD, EERBIEDWAARDIG, bn.
(-er, -st), achting en eerbied afdwingende.
EERDAAGS, bw. eerstdaags.
EERDER, bw. vroeger : hij was er eerder (of
eer) dan ik; — Bever.
EEREAMBT, o. (-en), ambt dat meer aanzien
dan inkomsten geeft; ...BAANTJE, o. (-s).
EEREBLIJK, o. (-en), blijk van hoogachting.
EEREBOETE, V. (-n), (R. K.) godsvruchtoefening
waarbij men boete doet of herstel van eer geeft
voor de door anderen aangedane beleedigingen
van heilige zaken : eene akte van eereboete.
EEREBOOG, m. (...bogen), boog opgericht voor
een overwinnaar, een jubilaris of bij optochten;
...BURGER, m. (-s), eeretitel door een gemeentebestuur verleend.
EEREDEGEN, m. (-s), staatsiedegen.
EEREDICHT, 6, (-en), lofdicht; ...DIEF, m.
(...dieven), eerroover, lasteraar.
EEREDIENST, m. (-en), de naam der vormen
onder welke de verschillende kerkgenootschappen
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hot Opperwezen vereeren; — kerkdienst, gods dienstoefening; minister van onderwijs en eeredienst.
EERELEGIOEN, o. legioen van eer, eene door
Napoleon I ingestelde orde tot belooning vaa
uitstekende diensten en ter erkenning van buitengewone talenten.
EEREN, (eerde, heeft geeerd). achting, hulde,
eer bewijzen, eerbied bewijzen : iem. eeren; eert uw
vader en uwe moeder; — vereeren, hoogschatten :
dat eer ik in hem; — (spr.) waar men mede verkeert,
wordt men mede geeerd, men wordt vaak beoordeeld
naar hen met wie men omgaat.
EEREPALM, m. (-en), palmtak, iemand ter eere
aangeboden; — iem. den eerepalm toewijzen, toekennen, ale overwinnaar erkennen, begroeten.
1. EEREPRIJS, m. (...prijzen), hoogste onderscheiding (bij wedstrijden, tentoonstellingen enz.).
2. EEREPRIJS, v. bevallig eenjarig plantje wier
bloempjes eene blauwe vierbladige bloemkroon
dragon, gewoonlijk Veronica geheeten.
EERESCHOT, o. (-en), los schot ter eere
van iemand gelost; ...SCHULD, v. (-en), schuld
die men als man van eer zonder aanmaning voldoet,
inz. speelschulden; ...STOEL, m. (-en), stoel op
de eereplaats.
EERETEEKEN, o. (-s, -en), onderscheidingsteeken, vereerend kenmerk : eereteeken voor belangrijke
krijgsverrichtingen.
EEREWACHT, v. (-en), troepenafdeeling die de
wacht betrekt voor het gebouw door een regeerend
vorst, een Prins bewoond; — troepenafdeeling die
een vorst op straat omgeeft om den blister te verhoogen; — eenige personen, gewoonlijk to paard,
die bij eene feestelijke gelegenheid den jubilaris
afhalen en in optocht omringen.
EEREWIJN, m. wiin bij gelegenheid van een
wedstrijd, congres, optocht aangeboden; ...WOORD,
o. woord van eer : op zijn eerewoord verzekeren.
EERGEVOEL, o. het besef van hetgeen de eer
eischt; het gevoel van eigen eer of zedelijke waarde.
EERGIERIG, bn. (-er, -st), begeerig naar eer, lof;
zeer gesteld op zijde eer. EERGIERIGHEID, v.
het streven eer to verwerven en te behouden.
EERGISTEREN, bw. den dag ve.Or gisteren; —
(fig.) hij is niet van eergisteren, hij is nogal bij de hand.
EERHERSTEL, o. herstel van (gekwetste of
beleedigde) eer; — (R. K.) eereboete.
EERLANG, bw. weldra, binnenkort, spoedig.
EERLIJK, bn. bw. (-er, -st), van edele beginselen
blijk gevende, oprecht, deugdzaam : een eerldke
jongen; — een eerlijk man, die zich nooit misdragen
heeft, rechtschapen; — arm maar eerlijk, to vertrouwen, te goeder trouw jegens anderen; — zoo
eerlijk als goud, volkomen eerlijk.
EERLOOS, bn. (...loozer, -t), zonder eer ; de
openbare achting, de achting verbeurd hebbende; —
(fig.) laag, veil, omkoopbaar; (ook) eene eerlooze
daad, die getuigt van een lagen aard.
EERMETAAL, o. (fig.) eerepenning.(Zuidned, eeremedailles, die bij festivals, boldersfeesten enz. ' aan
de opgekomen muziek- en zangvereenigingen of socleteiten, en ook aan de overwinnaars worden nit.
gereikt).
EERSHALVE, bw. als bewijs van eer : honoris
causa.
EERST, rangtelw. (bbv. en zelfst.) en bw. door
nets voorafgegaan ; oorspronkelijk •9 aanyankelijk ;
pas, niet eer dan ; ten cerste, in do eerste plaats ;
in de eerste (eerstkomende) drie, vier dagen zal het
weer niet veranderen; vele eersten zullen de laatsten ziln.
EERSTAANWEZEND, bn. de eerste in rang
onder zijns gelijken : de eerstaanwezende ambtenaar.
EERSTDAAGS, bw. een dozer dagen, binnenkort.
EERSTELING, m. en v. (-en), eerste vrucht; —
eerstgeborene; — eerste pennevrucht.
EERSTENS, bw. ten eerste, in de eerste plaats.
EERSTGEBOREN, bn. zijn eerstgeboren kind,
het eerste.
EERSTGEBORENE, m. en v. (-n), de oudste
van de kinderen.
EERSTKOMEND, bn. die het eerst komt; —
aanstaand, ophanden (zijnde) : den tweeden Janitar4
eerstkarnende (e. k.)
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EERSTVOLGEND, bn. eerstkomend.
EERTIJDS, bw. vroeger, voorheen, voormaals.
EERVERGETEN, bn. (-er, -st), in het geheel geen
gevoel van eer weer hebbende; in hooge mate
schaamteloos, eerloos, onbeschaamd.
EERVOL, bn. bw. (-ler, -st), eene eervolle betrekking, waarin men zich eer verwerven kan; — een
eervolle aftocht, waarbij de eer niet te kort wordt
gedaan; — dat was niet eervol voor hem, overeenkomstig zijn eer, (ook) daarmee legde hij geene
eer in; — overeenkomstig de begrippen van eer
levende : rich eervol gedragen, onderscheiden, flunk,
met onderscheiding.
EERWAARD, bn. titel van een geestelijke van
lageren rang : eerwaarde vader; — (wel)eerwaarde
heer, titel van een predikant of pastoor; — hoogeerwaarde, de titel van een bisschop.
EERWAARDIG, bn. (-er, -st), eer, achting verdienende, inz. van personen op leettijd gezegd :
een eerwaardig grijsaard.
EERWAARDIGHEID, v. titel van dominee en
pastoor : Zijne Eerwaardigheid zag het antlers in.
EERZAAM, bn. bw. (...tamer, -st), deugdzaam,
zedig : eene eerzame vrouw.
EERZUCHT, v. zucht, dorst naar eer of roem.
EERZUIL, EEREZUIL, v. (-en), gedenkzuil;
(fig.) daarmee heeft hij zich eene eerzuil (in aller
hkrten) opgericht.
EEST, m. (-en); oven tot het drogen van mout;
drooghaard voor vlas; droogplaats voor tabak,
thee.
EESTEN, (eestte, heeft geeest), drogen in een
oven of op een verhitten vloer. EESTING, v. het
eesten.
EET, m. (Zuidn.), het eten, eetlust: goed op zijnen
eet zijn, eetlust hebben of krijgen.
EETHUIS, o. (...huizen), gaarkeuken; ...KAMER,
v. (-s); ...LUST, m. trek, lust in eten, instinctieve begeerte naar voedsel; ...MAAL, o. (...malen),
(zeew .) rantsoen ; ...PARTIJ , v. (-en); ...PLEB,
v. (-ken), (Z. A.) gaarkeuken; ...REGEL, m. (-s),
(w. g.) vaste regel van te eten, wat tijd, hoeveelheid en hoedanigheid betreft, dieet; onderdeel
van een leefregel; ...SERVIES, o. (...zen), servies voor een diner; ...STOKJE, o. (-s), (Ind.)
stokje waarmee de Javaan zijn rijst eet.
EEUW, v. (-en), tijdvak van honderd jaren; —
ik heb ze in geene eeuw gezien, geruimen tijd niet;
—alsmen otwa,chtendurtenursomen euw,
zeer lang; — tijdvak, in de geschiedenis beroemd
door de regeering van groote vorsten, b. v. de eeuw
van Augustus, de eeuw van Lodewijk X I V, van
Frederik Hendrik; — de gouden eeuw, beroemdste
tijdvak in de geschiedenis van een land.
EEUWENHEUGEND, ...OUD, bn. zeer oud.
EEUWIG, bn. bw. begin noch einde hebbende :
God alleen is eeuwig; — altoosdurende, geen einde
nemende, bestendig, duurzaam . de eeuwige gelukzaligheid.
EEUWIGHEID, v. (...heden), wat eeuwig duurt.
EFENDI m. (-'s), titel van een staatsdienaar;
(ook in ruimeren zin) mijnheer (in Turkije); het
wordt direct achter den naam van het ambt gevoegd, by. hakim-efendi, titel van den lijfarts
des sultans.
EFFECT, o. (-en), schuldbrief door Staten, provincien enz. of bijzondere personen uitgegeven,
bewijs van deelgerechtigheid in handelsondernemingen; een effect daalt, rijst, de waarde ervan
wordt lager, hooger; — effecten, goederen, vermogen, have; — wissels, geldswaardig papier; — (fig.)
zijne effecten zijn danig aan het dalen, hij gaat,
voortdurend achteruit (in zijhe zaken, invloed,
gunst, gezoudheid enz.); — groote uitwerking: dat had
effect; ook effect sorteeren, gevolg hebben ; buiten
effect stellen, buiten working.
EFFECTENBEURS, v. (...zen)„ beurs of gedeelte
ervan, uitsluitend bestemd voor den handel in
effecten.
EFFECTENHANDEL, m. handel in geldswaardige
papieren, effecten; ...HOEK, m. hoek eener beurs
waar effecten verhandeld worden; (bij uitbr.) de
liandelaars in effecten; (00k) de beziitters ervan.

EGGETAND.
1. EFFECTIEF, bn. bw. werkelijk, wezenlijk :
effectieve dienst; — in den effectieven graad overgaan,
niet langer titulair zijn; — effectief vermogen, de
nuttige arbeid dien een werktuig leveren kan; —
,t is effectief waar, bepaald waar.
2. EFFECTIEF, o. werkelijk aanwezige hoeveelheld (b. v. van geld, van dienstdoende manschappen); het effectief des legers.
EFFECTUEEREN, (effectueerde, heeft geeffectueerd), ten uitvoer brengen, verrichten, verwezenlijken.
EFFEN, bn. en bw. (-er, -st), gelijk, vlak, glad,
niet hobbelig : eene effen vlakte, baan; — uitgestreken : een effen gezicht zctten; — eenvoudig
(zonder bijwerk of bloemen) : eene effen kleur.
EFFENEN, (effende, heeft geeffend), effen-,
gelijk-, vlak-, gladmaken; — vereffenen, sluiten
(eene rekening, nalatenschap, inboedel).
EFFENHEID, v. gelijkheid; gladheid; gelijkheid
van kleur; enz. Zie EFFEN.
EFFENTJES, bw. eventjes.
EFFER, m. (-s), ayegaar.
EFFIGIE, v. beeltenis; — in effigie, in beeltenis;
—envero del inefigevrbande,ophange,t
pronk stellen, hem daze straffen in beeltenis doers
ondergaan.
EFFLORESCENTIE, v. (-s), bloei, bloeitijd; —
huiduitslag; — verweering.
EF-OPENING, y. (-en), de beide insnijdingen in
het bovenblad eener viool, in den vorm eener f
EG, v. (-gen), zie EGGE.
EGAAL, bn. bw. (egaler, -st), gelijk, effen :
eene egale stof; eene egale lucid, eene grijze lucht,
zonder wolkenteekening; — gelijkmatig : egale
aardappels; — 't is mij egaal, gelijk, onverschillig.
EGALISATIE, v. (-s, ...ten), gelijkmaking, vereffening.
EGALISEEREN, (egaliseerde, heeft geegaliseerd),
gelijkmaken, vereffenen; — (Z. A.) die lijnen egaliseeren niet mooi, loopen niet mooi evenwijdig.
EGALIST, m. (-en), voorstander van algemeene
maatschappelijke gelijkheid.
EGARD, m. (meestal in het m y. gebruikelijk,
egards), bewijs van achting, beleefdheid.
EGEL, m. (-s), insectenetend zoogdier (erinaceus);
de huid der bovendeelen is met stijve korte borstels
bezet, die der onderdeclen met hear bekleed.
EGELANTIER, m. (-s, -en), in heggen, bosschen,
langs wegen, vooral in de duinen vrij algemeen
voorkomende roosachtige heester met korte takken en ongelijke stekels, bottelroos (rosa rubiginosa).
EGELEGGE, v. (-n). soort van ploeg zonder
schaar, waar met ijzeren pennen als eene egge
voorzien.
EGELGRAS, o. egelboterbloem; (ook) volksnaam
voor de beenbreek (narthecium ossifragum), ook
affodil en siepelgras geheeten.
EGELKOLEN, v. groote boterbloem (ranunculus
lingua), eene vrij algemeen voorkomende soort van
ranonkel, die van Juni tot Augustus bloeit;
...KRUID, o. (plantk.) zekere Amerikaansche
plant.
EGELSKOPPEN, m. my . een plantengeslacht
(sparganium), tot de familie der lischdodden, behoorende.
EGELVISCH, m. (...visschen), een geslacht van
visschen tot de beenige, vastkakige, naakttandigen
behoorende (diodon).
EGGE, v. (-n), EG, v. (-gen), landbouwwerktuig,
bestaande nit een houten of ijzeren raam waarin
in eene schuine richting houten of ijzeren pennen
zijn gestoken, die den grond losmaken.
EGGEN, (egde, heeft geOgd), (landb.) met de
egge arbeiden; — (spr.) er is met hem te eggen noch
te ploegen, men kan met hem niet opschieten, men
kan 't hem nooit naar den zin maken.
EGGERIG, bn. (-er, -st), wrang, zuur, scherp
(van den smack van vruchten gezegd, waardoor
de tanden bot, stomp worden); (ook eggig).
EGGETAND, m. (-en), een tend van eene
egge.
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EGO, ik: dat is zijn alter ego, dat is zijn tweede
ik, die gelijkt sprekend op hem (in uiterlijk, in
doen en laten, enz.); zie ALTER EGO.
EGOISME, o. zelfzucht, baatzucht.
EGOIST, m. (-en), zelfzuchtige, baatzuohtige,
eigenbel a ngzoeker
EGYPTISCH, bn. bw. zelfzuchtig. (Deze 3 woorden ook zonder deelteeken).
EGOTISME, o. overdreven gevoel van eigenwaarde, zelfvergoding, manie om gedurig over zich zelf
to spreken.
EGRAAM, o. (...ramen), het houten raam van
eene eg waarin de ijzeren pennen zijn bevestigd.
EGRENEEREN, o. het ontkorrelen, inz. de
ruwe katoen ontdoen van de katoenpitten.
EGRETREIGER, m. (-s), een geslacht van reigers
met kuif (ardea).
EGSMID, m. (...smeden), grofsmid, een amid die
eggen maakt.
EGYPTE, o. land aan den Nijl, waaruit Mozes
de Israelieten bevrijdde; zij hunkeren naar de
vleeschpotten van Egypte, naar den vroegeren tijd,
toen het hun stoffelijk beter ging; — hij eet wit
den grooten pot van Egypte mee, h. v. van een kind of
vreemde gezegd die (zonder vergoeding) mede eet.
EGYPTENAAR, m. (...naren, -s); (gew.) hij heeft
Egyptenaren, luizen.
EGYPTIENNE, v. zekere kemelsharen stof.
EGYPTISCH, bn. eene Egyptische duisternis, eene
volslagen duisternis.
EGYPTOLOOG, m. (...logen), kenner der EgypMale oudheid. EGYPTOLOGIE, v. wetenschap
die zich met de studie der Egyptische oudheid
bezighoudt.
1. EI, 0. (-eren, -ers), (plantk.) onontwikkeld
zaadje; (dierk.) de vrouwlijke voortbrengende
eel waaruit het embryo ontstaat ; vogelei, inz.
kipei; eieren leggen; (spr.) altijd een ei of een
kieken, altijd wat; — het is koek en ei met hen,
beter een half ei. dan
zij zijn dikke vrienden;
hij kiest
eene ledige dop, beter wat, dan niets;
eieren voor zijn geld, hij is met minder dan hij
voor een appel en een ei,
verlangde tevreden;
uiterst goedkoop, bijna voor niets.
2. EI, tw. uitroep van vreugde, van verlangen,
verwondering enz.
EIBER,
(-s), (dicht.) ooievaar.
EIBERBLOEM, v. (-en), een der volksnamen van
de gele of moeraslisch (iris pseudacoris).
EICEL, Y. (-len), eerste eel waaruit een organisch
wezen ontstaat.
EIDEBAAR, m. (-s, ...baren), (dicht. w. g.)
ooievaar.
EIDERDONS, o. de zachte, kostbare borstvederen
van de eidergans; ...EEND, v. (-en), ...GANS, v.
(...ganzen), eene soort van duikeend (somateria
mollisima), in grootte tusschen onze tamme ganzen
en eenden, aan noordelijke kusten voorkomende.
EIERBRIKET, v. (-ten), briket in eivorm.
EIERBROEIERIJ of EIERENBROEIERIJ, Y.
(-en), inriohting tot kunstmatig uitbroeden van
eieren.
EIERKOLEN, my. in eiervorm samengeperste
fijne steenkolen (met een tindmiddel).
EIERKRUID, o. (plantk.) volksnaam voor de
sleutelbloem (primula).
EIERLIJST, v. (-en), (bouwk.) lijstversiering in
Griekschen en Romeinsohen stijl; de eieren zijn in
het profiel uitgesneden; om het ei bevindt zich
eene soort van eierschaal en tusschen twee eieren
is eene pigspits of eene slangentong aangebracht.
EIERPANNEKOEK, m. (-en), pannekoek van
deeg waarin eieren geklutst zijn, eierkoek; ...PLANT,
v. (-en), eene plant (solanum esculentum), die vooral
in Zuid-Europa en W. ladle (in Oost-India terong)
geteeld wordt, waar haar min of meer eironde
vruchten als toespijs gegeten worden, melanzaanappel; — (ook) volksnaam voor den doornappel
(datura stramonium); ...PRUIM, v. (-en), groote
soort van vleezige pruimen (prunus domestica).
EIERSAUS, v. (-en); ...SCHAAL. v. (...schalen),
schaal, kalkachtig omhulsel van een ei; schaal voor
eieren; (w g.) zeer dun porselein; ...SCHAALTJE,

EIKEL.

o. (-s), eierdopje : ...STOK, in. (-ken), (ontl.)
plaats waar het ei in het vrouwlijke dier gevormd
wordt; vruchtbeginsel, onderste deal van den
stamper in eene bloem.
EIGEN, bn. uitsluitend toebehooren.de eigen
haard is gaud uaard; natuurlijk, aangeboren : dat
is hem eigen; gewend: hij is hier al eigen; dezelfde:
dat is de eigen persoon; zich lets eigen maken,
gemeenzaam maken ; een werk in eigen beheer uitvoeren, niet aanbesteden, maar door de betrokken
ambtenaren doen uitvoeren.
EIGENAAR, m. (-s, ...naren), de persoon Wien
lets toebehoort. EIGENARES, v. (-sen).
EIGENAARDIG, bn. en bw. een eigen, een bijzonder karakter dragend : een eigenaardigen stijl
(schrijven). EIGENAARDIGHEID, v. (...heden).
EIGENBAAT, v. zelfzucht, eigenbelang, ten koste
van anderen (ongunstiger dan eigenbelang).
EIGENBELANG, o. het bevoordeelen van zich
zelven met verwaarloozing van de belangen van
anderen.
EIGENBOUW, m. bouw van huizen door den
eigenaar zelf ondernomen. EIGENBOUWER,
m. (-s'.
EIGENDOM, o. (-men), bezitting, have : dit huis
is het eigendom, van mijn vader; m. recht van
gebruik en beschikking : er bestaat twist over den
eigendom van dat eigendom.
EIGENDOMMELIJK, bn. (germ.) eigenaardig.
EIGENDUNK, m. hoog denkbeeld van zich zelven.
EIGENDUNKELIJK, bn. bw. (-er, -st), op eigen
gezag, eigenmachtig eigendunkelijk handelen.
EIGENEN, (eigende, heeft geeigend), toeeigenen.
(Eigenera, zich eigenen in de bet. van voegen, passen
is een germanisme, evenals tot jets geeigend zijn,
tot Jets eene eigenaardige strekking of geschiktheid
hebben). EIGENING, v.
EIGENERFDE, ...GE1RFDE, m. en v. (-n),
grondeigenaar in een polder; — ook bn. : de eigenerfde boeren, die een eigen erf hebben, niet-huurboer.
EIGENHANDIG, bn. en bw. zelf gescbreven : een
eigenhandig schrijven; eigenhandig geschreven; aan
iem. zelven (over to geven).
EIGENLIEFDE, v. ingenomenheid met zich zelf,
overdreven of ongeregelde liefde tot zich zelf, zelfzucht : zoo jets streelt zijne eigenliefde.
EIGENLIJK, bn. en bw. werkelijk ; inderdaad ;
eigenlijk gezegd, als ik de waarheid wil zeggen.
(spr.)
EIGENLOF, m. lot van zichzelven;
eigenlof stinkt, is niet altijd van zuiveren acrd.
EIGENMACHTIG, bn. bw. (-er, -st), op eigen
gezag een eigenmachtig optreden, (daad).
EIGENNAAM, m. (...namen), (taalk.) naam waardoor men acne zelfstandigheid van andere der zelfde
soort onderscheidt, in tegenstelling met soortnaam.
EIGENSCHAP, v. (-pen), hoedanigheid, ondersch3idend kenmerk, in het wezen der voorwerpen
gelegen : de algemeene eigenschappen der lichamen.
EIGENSTE, bn. de eigenste, dezelfde. Zie EIGEN.
EIGENWAAN, m. verwaandheid.
EIGENWIJS, bn. bw. (...wijzer, -t), een eigenwijze
vent, die alles meant beter to wezen dan anderen;
verwaand, pedant. EIGENWIJSHEID, v.
EIGENWILLIG, bn. bw. (-er, -st), eigenzinnig;
willekeurig, op eigen gezag.
EIGENZINNIG, bn. bw. (-er, -st), die zijn wil
tracht door to drijven tegen de waarschuwingen
van anderen • kinderen zijn meestal eigenzinnig.
EIGIR, m. (Germaansche myth.) God der zee,
ook Aegir.
EIK, of EEK, m. (-en), inlandsohe krachtige
boom (quercus) die zeer duurzaam hout levert; de
bast dient gemalen voor de leerlooierij.
EIKEBAST, m. (-en), de bast van een eik;
...BLAD, o. (-en, -eren), blad van een eik; vlinder,
tot de familie der spinners behoorende (gastropacha
quercifolia) heeft 9 cM. vlucht; stilzittende gelijkt
hij volkomen op een bundel dorre bladeren; ...BOOM,
m. (-en).
EIKEKRANS, m. (-en), krans van eikebladeren;
Romeinsche burgerkroon.
EIKEL, m. (-s), vrucht van den eikeboom; knop
aan een gordijnkoord in den vorm van een eikel.
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EIKELBAST, m. (-en), schil of bast van den
eikel; (v. als stofn.); ...CACAO, v. cacao vermengd met fijngemalen geroosterde eikels ;
...CHOCOLADE, v. gemaakt van eikelcacao;
...VARKEN, o. (-s), met eikels gemest varken,
akervarken.
EIKE-, EIKENLOOF, o. loot van een eik of
van meer eiken.
EIKEN of EEKEN, bn. van eikenhout, van den
(spr.) hij liegt door eene eiken plank,
eikeboom;
hij liegt op de onbeschaathdste wijze.
EIKENAPPEL, m. (-s), (gew.) galappel; ...BAST,
v. gemalen eikenbadt, eek, eikenschors; ...BLADROLLER, m. s-s). insect nit de familie der bladrollers (tortrix viridana) waarvan de poppers zich
in een opgerold blad (bij voorkeur van eiken)
verpoppen; ...BOKTOR, m. (-s), eene soort van
boktor (cerambyx), bij voorkeur op eiken levende;
...BOSCH, o. (...bosschen).
EIKENHOUTEN, bn. van eikenhout; ...KROON,
v. (...kronen), orde van de Eikenkroon, Luxemburgsche ridderorde, in Dec. 1841 door Willem II
gest icht; ...LAAN, v. (...lanen).
EIKER, m. (-s), eene soort van vaartuig, vrachtschip; — (gew.) eikel.
EIKERN, v. (-en), de kern, de voornaamste eel
van een ei.
EIKSCHILLEN, o.; ...SCHILLER, m. (-s),
iemand die eikenhakhout van den bast ontdoet
voor de runbereiding.
EIKVAREN, v. eikenvaren.
EILAAS, tw. helaas ! ach !
EILAND, o. (-en), land aan alle zijden door water
omringd.
EILIEVE, tw. och !, kom !, wees zoo goed I
EILOOF, o. (plantk.) een der volksnamen van
het gewone klimop (hedera helix), ook boomveil, if to
en klemmerboom geheeten.
EIND, o. (-en), zie EINDE.
EINDBESLISSING, v. (-en), laatste beslissing
waardoor eene zaak definitief geregeld wordt;
...BESLUIT, o. (-en); ...BLOEM, v. (-en), bloem
aan den top van den steel, zooals bij tulpen, papavers; ...CIJFER, o. (-s), (op rapporten) dat
cijfer dat uit andere cijfers ten slotte verkregen
wordt; (hij eene begrooting) het cijfer waarop
zij wordt vastgesteld; ...DIPLOMA, o. (-'s), diploma
uitgereikt aan het einde van den volbrachten
studietijd, inz. aan H. B. S., Gymnasium en Handelsschool.
EINDE, o. (-n), oak EIND, END, a. (-en), gedeelte van eene ruimte, waar jets eindigt, ophoudt,
Oegenovergestelde van begin) : aan het einde der
bean; het einde van een weg; uiteinde : een stok
heeft twee einden; iets ten einde brengen, voltooien ;
in het einde, ten laatste ; het einde kroont het werk,
het laatste is beslissend ; een gedeelte van iets
een eind touw ; doel, oogmerk te dien einde.
EINDELIJK, bw. wat op het eind of ten laatste
plaats heeft ; ten laatste, ten slotte, kortom. (Het
verdient geene aanbeveling eindelijk bijvoeglijk
te gebruiken. Men schrijve dus b. v. niet : dit was
de eindelijke afloap der zaak, maar : dit was eindelijk
(ten slotte) de ajZoop der zaak.
EINDEXAMEN, o. (-s), examen aan het einde
van den studietijd, inz. aan H. B. S., Gymnasium
en Handelsschool.
EINDIG, bn. een einde hebbende; beperkt on.s
eindig verstand kan het oneindige niet omvatten;
(wisk.) eindige getallen, reeksen, niet oneindig
(zie aldaar).
EINDIGEN, (eindigde, heeft geeindigd), een
einde hebben : de spoorweglijn eindigt aan den
Hoek van Holland; — zijne grens hebben hier
eindigt Leiden en begint Zoeterwoude.
EINDPAAL, m. (...palen), grens; grenspaal • (bij
wedstrijden) het punt dat bereikt moet worden ;
(fig.) de eindpaal des levees; ...RIJM, o. (-en), slotrijm : opgegeven eindrijmen.
EINDVONNIS, o. (-sen), vonnis op do hoofdzaak
zeif (tegenover incidenteel vonnis).
EIS, v. (muz.) toon, een halven toontrap hooger
dan e.

ELECTRICITEIT.

EISCH, m. (-en), (gew.) verlangen, vraag een
eisch doen; na den eisch komt het antwoord, na de
vraag komt het antwoord; — som die men voor
lets verlangt : op dien eisch laat zich zeker afdingen; — het aanspraak maKen op, vordering hij
heeft geene eischen; billijke eischen stellen ; — de
vordering van het openbaar ministerie, requisitoir;
de eisch was (luidde) levenslang, drie jaren, (eene
straf voor dien tijd).
EISCHEN, (eischte, heeft geeischt), verlangen. vorderen; wet eischt ge voor het paard?; —verlangen, vorderen op grond van een of ander recht dat iem. jets
geeft, jets doet: jets van ion. eischen; rekening en verantwoording van den penningmeester eischen; de overwinnaar eischte voor alles onderwerping; de examinator was toegeeflijk, dock hij eischte eene goede uitspraak,
verlangde, vorderde dat de candidaat die had;
—hijeschtnogwel,datikhemalsboedvrwantzl
helpen, verlangt dat; — de wet eischt gehoorzaamheid; contante betaling eischen; — men kan dat niet
eischen, billijkerwijze verlangen; verlangen,
staan op : ik eisch eerie goede behandeling (van u); —
iem. voor den deoen eischen, nitdagen; — (reehtst.)
iem. voor den kantonrechter eischen, ontbieden, latm
roepen: — het Openbaar Ministerie eischte levenslang,
drie jaren, vorderde, vroeg eene straf voor dien tijd.
EISCHER, m. ( -s), die eischt (inz. in rechten).
EISCHERES, v. (-sen).
EIVOL, bn. bw. zoo vol ale een ei, propvol: eene
eivolle zeal.
EIVORM, m. de vorm van eel]. ei.
EIWIT, o. wit van het ei dat den dooier omgeeft:
dierlijk eiwit: planteneiwit, verbinding van stikstof,
koolstof, zuurstof, waterstof en zwavel.
EKSTER, gew. ook AAKSTER, v. (-s), een iniandsche vogel met zwarte en witte veeren, tot het
geslacht pica behoorende.
EKSTEROOG, o. (-en), likdoorn.
EKZEMA, o. (gen.) huiduitsiag, veroprzaakt
door eene ontsteking der opperste laag der lederhuid,
gepaard gaande met eene vochtuitstorting onder
de opperhuid.
EL, v. (-len), lengtemaat; — Nederlandsche el,
meter.
ELABORATIE, v. (-s, Alen), afwerking, bearbeiding.
ELAINE, v. hoofdbestanddeel van olie.
ELAN, o. (some ook m.), aanloop, vuur; — (fig.)
iets met elan doen, met vuur, met geestdrift; met het
noodige elan.
ELAND, m. (-en), het grootste hert, zoo groot als
een paard.
1. ELASTIEK, ELASTISCH, bn. (-er, -st), veerkrachtig, zeer rekbaar.
2. ELASTIEK, o. (-en), stof die zeer elastisch of
rekbaar is, gummi, caoutchouc; een stuk dozer
rekbare stof.
ELASTIEKEN, bn. van elastiek gemaakt: een
elastieken popje, hondje, bal, buis.
ELASTINE, o. hoofdbestanddeel der veerkrachtige
weefsels van het dierlijk organisme.
ELDERS, bw. op eene andere plaats, niet bier.
. ELDORADO, o. (eig. EL DORADO = het goudland), een fabelachtig land in Zuid-Amerika, waar
goud en edelgesteenten langs den weg liggen;
goudland, luilekkerland, fabelachtig paradijs; —
heerlijk en gelukkig verblijf.
ELECTIE, v. (-s, —tan), verkiezing, keus, keur.
ELECTOR, m. (...toren), kiezer; keurvorst.
ELECTORAAL, bn. keurvorstelijk ; — de electorate kwestie. kwestie betreffende de kieswet.
ELECTORAAT, o. waardigheid van keurvorst;
keurvorstendom; hoedanigheid van kiezer.
ELECTRICIEN, m. (-s), iemand die studio maakt
of gemaakt heeft van de electriciteit en hare toepassingen; werktuigkundige op electrisch gebied; —
thans inz. iem. die is opgeleid in het vak der practische toepassing van de electriciteit.
ELECTRICITEIT, v. een vorm van energie, evenals warmte, scheikundige working, mechanische
energie, enz.; vroeger barnsteenkracht geheeten,
omdat zij bet eerst bij gewreven barn.steen (e/e4-iron) opgemerkt werd.
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ELECTRIEK, bn. zie ELECTRISCH.
ELECTRIFICATIE, v. de electrificatie van een
spoorweg, het electrificeeren.
ELECTRIFICEEREN, (electrificeerde, heeft
geelectrificeerd), een spoorweg geschikt maken
om den trein door electriciteit voort te bewegen.
ELECTRISCH, bn. electriciteit voortbrengende
een electrisch element, batterij, machine, centrale;
—elctribwand
eene electrische flesch„
plaat; — door electriciteit voortgehracht, ontstaan : electrisch licht, energie, schok, figuren, stroom,
magnet; — door middel van electriciteit bewogen : een electrische stinger, trein, tram, naald, rem,
vlieger.
ELECTRISEEREN, (electriseerde, heeft geelectriseerd), electriciteit opwekken, mededeelen; (geneesk.) iem. electriseeren, een of Meer electrische
stroomen of wisselstroomen door een of meer
lichaamsdeelen. van den patient doen gaan; —
(fig.) iem. onverwachts schokken; doen ontstellen
(van vreugde of droefenis); in sterke mate aanvuren, prikkelen, opwekken tot. ELECTRISEERING, v. het electriseeren.
ELECTRISEERMACHINE, v. (-s), toestel om
op gemakkelijker wijze dan door het wrijven van
glazen staven enz., eene groote hoeveelheid wrijvingselectriciteit op te wekken.
ELECTRO-CHEMIE, v. leer van die chemische
verschijnselen waarmee electrische verschijnselen
gepaard gaan; leer der omzetting van chemische
in electrische energie en omgekeerd.
ELECTRO-CULTUUR, v. toepassing der oleotriciteit bij den landbouw, om de groeikracht
sterker te maken.
ELECTROCUTIE, v. (-s, ...tien), terdoodbrenging
door middel van electriciteit : in Amerika wordt de
electrocutie toecepast.
ELECTRODE, v. (-n), de metalen toeleiding voor
den electrischen stroom in electrolyten en gassen,
ELECTROGRAPHIE, v. het maken van cliché's
door galvanische etsing.
ELECTROGRAVURE, v. (-s), eene bewerking
tot het maken van gravures tangs electrolytischen
weg.
ELECTROLYSE, v. ontleding van chemische
verbindingen in hare bestanddeelen door middel
van electriciteit. Ook komt voor een w. w. electrolyseeren.
ELECTROMAGNEET, m. (...magneten), een
stuk week ijzer, tijdelijk magnetisch gemaakt
door den invloed van een electrischen stroom die
door een dale omgewonden getsoleerden geleidraad
gnat.
ELECTROMAGNETISCH, bn. op de working
van den electromagneet berustende.
ELECTROMAGNETISME, o. theorie der werkingen en reacties der electrische stroomen op
magneten en omgekeerd.
ELECTROMETALLURGIE, v. toepassing van
de chemische werking der electriciteit tot het afscheiden van metalen uit hunne ertsen, tot de afscheiding van magnetische en niet-magnetische ertsen,
tot smelting door den stroom en tot electrolyse
van metaalzouten, inz. koper.
ELECTRO-METEOREN, m. my. algemeene bonaming voor de electrische verschijnselen in den dampkring als weerlicht, St. Elmusvuur, poollicht, enz.
ELECTROMETER, m. (-s), werktuig om de
electrische spanning to meters.
ELECTROMOBIEL, v. (-en), door electriciteit
gedreven motorwagen.
ELECTROMOTOR, m. (-en), machine die electrische energie in mechanische omzet.
ELECTROMOTORISCH, bn. electromotorische
kracht, kracht die de spanning aan den electrischen
stroom geeft.
1. ELECTRON, o. (-en), een atoom negatieve
electriciteit, 1600 meal zoo licht als een atoom
waterstof.
2. ELECTRON, o. eene stof, lichter dan aluminium met een s.g. van 1,75 tot 2.
ELECTROPHOOR, m. (...phoren), een instrument om de daarin opgewekte electriciteit
Van Dale, Handwoordenippe15,
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tijd to bewaren, b.v. bestaande uit een ronden harskoek in een blikken bak met daarop passend gels°.
leerd deksel.
ELECTROSCOOP, m. (...copen), instrumentje tot
het aanwijzen van geringe electrische spanningen.
ELECTROSTATICA, v. leer van het evenwicht
bij electriciteit, omvattend de voortbrenging van
electriciteit dour wrijving en inductie, en de electrische ontlading.
ELECTROTECHNICUS, m. (...ci), beoefenaar
van de electrotechniek.
ELECTROTECHNIEK, v. techniek ter verkrijging, voortgeleiding en benutting van electrische
energie.
ELECTROTECHNISCH, bn. met de electrotechniek in verband staande: electrotechniseh ingenieur.
ELECTROTHERAPIE, v. toepassing der electriciteit in de goneeskunde.
ELECTRO'IYPIE, v. het vervaardigen van stereotiepplaten, letters, cliché's enz. door middel der
galvanoplastiek.
ELEGANT, bn. en bw. (-er, -st), bevallig, net,
smaakvol, keurig eene elegante jongedame; een
elegante sti,j1; elegante vormen; zich elegant kleeden.
ELEGANTIE, v, sierlijkheid, netheid, bevalligheid.
ELEGIE, v (...gieen), eene lyrische dichtsoort
waarin de aangename herinnering van hetgeen
men vroeger bezat, afwisselt met treurigheid om
het verlies ervan.
ELEGISCH, bn. bw. zacht klagend, weemoedig,
aandoenlijk.
ELEMENT, o. (-en), beginsel; — (bij de opvoedkundigen) kennis en ontwikkeling waarop het verder
onderricht moet voortbouwen ; (bij de natuurkundigen) toestel waarin men galvanische of chemische electriciteit kan opwekken; — be.tanddeel;
het water is ons element, daarmee zijn wij vertrouwd, dear gevoelen wij ons thuis; — nu is hij
in zijn element, nu is hij in zijn schik; (ook) nu kan
hij zich op zijn voordeeligst doen kennen, op
dat veld van wetenschap is hij geheel thuis; —
de jacht is vijn element, zijne geliefkoosde bezigheid; — het Europeesche element in Indie, de
Europeanen.
ELEMENTAIR, bn. elementair onderwijs, het lager
onderwijs voor beginnenden.
ELEVATIE, v. (...tien), verheffing, verhooging,
verhevenheid; (R. K.) de opheffingen van de
H. hostie en van den kelk onder de mis.
ELEVATOR, m. (-s), losinrichting voor steenkolen, ertsen, zand, meel, erwten, graan op de wijze
van een emmerbaggermolen of paternosterwerk; —
(ook) graanzuiger, zandzuiger.
ELEVE, m. en v. (-5), kweekeling, leerling (van
eene muziekschool enz.).
1. ELF, hoofdtelw. tien -1- con; 't heeft de waarde
van een ranggetal (elfde) in . hoofdstuk X I; Lodewijk X I; hij is van het jaar elf; elf Maart.
2. ELF, v. (elven); eene Romeinsche elf (XI).
3. ELF, in., ELM v. doorgaans m y . ELFEN,
oorspronk. waarschijnlijk berggeest, vervolgens
vloed- of watergeest, in de Noorsche mythologie
kleine rondzwervende natuurgeesten die of als
goede en schoone wezens in den hemel, of als
kwade en leelijke onder de aarde wonen.
ELFDE, bn. (ranggetal), gij zijt de elfde, de elfde
persoon; — Lodewijk de Elide van F rankrsjk, de
elfde K oning van dien naam van Frankrijk.
ELFDEHALF, telw. (w. g.) tien en een half :
die kamer is elfdehalven voet lang.
ELF-EN-DERTIGST, (oudt.) fin, keurig, netjes
in de puntjes, volkomen in orde; — thane : uiterst
langzaam alles op zijn elf-en-dertigst hebben,
afdoen, op zijn doode gemak, uiterst langzaam en
kalm jets afdoen, kalm.
ELFPROEF, v. (rekenk.) middel om door het
restgetal voor elf de juistheid eener hoofdbewerking na te gaan, zie RESTGETAL.
ELFT, m. (-en), zekere zeevisch, de grootste
soort van het geslacht haring (alosa vulgaris) wordt
1 M. lang; zwemt tegen den paartijd in 't voorjaar
de rivieren op; wordt versch en gerookt gegeten;
ale stofnaam ; just hij elft I),
—(v,
18
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ELGE, v. (-n), aalsteker.
ELGER, m. (-s), aalgeer, vork om aal te steken.
ELIDEEREN, (elideerde, heeft geelideetd), uitlaten, wegwerpen (b. v. eene letter uit een woord).
ELIMINATIE, v. (-s), verwijdering; — (stelk.)
het wegwerken van eene grootheid die in twee of
mem. ' vergelijkingen voorkomt.
ELIMINEEREN, (elimineerde, heeft geelimineerd),
uitwerpen, verwijderen; — (stelk.) eene in onderscheidene vergelijkingen voorkomende grootheid
daaruit wegwerken.
ELISIE, v. (...sien), (taalflguur) uitlating, afwerping van een klinker, b y. thuis voor t e h u i s,
than, voor t e h a n d s; liefd' voor lief de.
ELITE, v. de keur, het uitgelezen gedeeite : de
elite der stad, van een gezelsehap.
ELIXIR, ELIXER, o. (-s), waterige oplossing
van artsenijmiddelen of bittere plantenstoffen; inz.
dit laatste om bitter to maken; ook maagelixer;
een glaasje elixer.
ELK, ELBE, onbep. voorn., ieder (bijv.) : elk
vorst, elke brief; in elk geval; — van elke twee een,
om den andere; — (zelfst.) elk van hen, hunner; —
(gew.) van elks Brie, van iedere soort.
ELKANDER, gemeenz. ELKAAR, MALKANDER, MEKAAR, wederzijdsch voorn. de een den
ander, wederkeerig.
ELKEEN, onbep. voornw. (zelfst.) iedereen.
ELLEBOOG, m. (...bogen), stork, knopvormig
uitsteeksel van de ellepijp, een der voorarmbeenderen; — gewricht tusschen beneden- en bovenarm
(bij menschen en dieren); — (spr.) hij heeft de
ellebogen vrij, hij is vrij in zijne handelingen; —
(Z. A.) de elleboog lichten, onmatig drinken; — hij
heeft het achter de ellebogen, hij voert in 't geheim
leelijke streken uit; — lets achter den elleboog houden,
jets achterwege houden; — 'deel van de mouw (in
een kleedingstuk) dat den elleboog bedekt.
ELLENDE, v. (-n), ramp, onheil; armoede, groote
tegenspoed, treurigheid : wat eene ellende is er in
de wereld !
ELLENDELING, m. en v. (-en), iem. die het zeer
armoedig heeft (in dien zin verouderd, echter nog
in Z. A.); — (thans) slecht menscb, beroerling.
ELLENDELINGE, v. (-n).
ELLENDIG, bn: bw. (-er, -st), rampzalig, ongelukkig, armoedig, slecht: het ziet er ellendig uit; —
een ellendige boel, nare boel; — wat gaat dat ellendig,
langzaam, treurig; (fig.) deerniswaard.
ELLENDIGE, m. en v. (-n), ongelukkig mensch.
ELLEPIJP, v. (-en), dikste been in den benedenarm, aan de zijde van den pink.
ELLEWAAR, v. (...waren), goederen die bij de
el verkocht of uitgemeten worden.
ELLIPS, v. (-en), (meetk.) eene der kegelsneden,
niet evenwijdig aan het grondvlak, doch alle beschrijvende lijnen snijdende; ook : ovaal; — (taalk.)
schijnbare weg-, uitlating van een of weer woorden
in een volzin, die er door den hoorder of lezer
gemakkelijk bijgedaeht kunnen worden : inz. in
spreekwoorden, spreuken, leuzen enz. b y. eind
goed, al goed; een man, een man, een woord, een
woord I
ELLIPSOGRAAF, m. (...grafen), werktuig
om eene ellips van willekeurige grootte to beschrij yen.
EL,APSOME, v. (-n), (meetk.) lichaam ontstaande
door het wentelen van cone ellips om eene harer
assen.
ELLIPTISCH, bn. ellipsvormig, langwerpig rond;
— (spraakk.) waarin eene ellips is, b y. (been roosje
tender dorens; Heil den overwinnaar; Rust roost.
ELMUSVUUR, (St.-), o. zwakke lichtbundel aan
de toppers der masten en andere puntige voorwerpen, ontstaan door eene zachte uitwisseling
van aarde- en lucht-electriciteit.
ELOCUTIE, v. welbespraaktheid.
ELOGE, m. (-s), lofrede, lofspraak, lofschrift.
ELONGATIE, v. (sterrenk.) verschil in lengte
tusschen eene planeet en de zon; halve schommelwijdte van een ginger.
ELOQUENT, bn. (-er, -st), welsprekend, welbespraakt.
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ELOQUENTIE, v. welsprekendheid, welbespraaktheid.
ELP, o. ivoor, elpenbeen. ELPEN, bn, van elp
elpen troon, elpen Tier; elpen schouders, als ivoor.
ELPENBEEN, o. ivoor, olifantstand. ELPENBEENEN, bn. van ivoor.
1. ELS, m. (elzen), een bekende boom met bruine
schors (alnus) tot de berkachtigen behoorende.
2. ELS, v. (elzen), (schoenm, en letterz ) priem;
(fig.) zoo scherp als eene els, zeer scherp. Elsje, o. (-s).
ELUCIDATIE, v. (-s, ...den), (van een tekst)
opheldering, toelichting.
ELUL, m. (Hebr. woord) twaalfde maand van
den Israel. kerkelijken kalender.
ELUVIUM o. die deelen der aardoppervlakte
welke na een ontledings- en uitloogingsproees overgebleven zijn, zonder daarbij to zijn weggespoeld,
by. kem.
ELYSEE, o. tijdens Lodewijk Napoleon president
der Fransche republiek was, werd de regeering van
dien Staat onder den naam van het Elysee aangeduid; les champs elysees, een onder Maria de
Medicis aangelegd park te Parijs, thans eene groote
publieke wandelplaats.
ELYSIUM, o. of DE ELYSEISCHE (vaker
elyzeesche, ook elysische) VELDEN, bekoorlijke
streek volgens de Oude Grieken op den westrand
der aarde bij den Oceaan, waar geen sneeuw, geen
storm en geen regen is, het verblijf der gelukzaligen,
de hemel, het paradijs; — (fig.) verrukkelijk verblijf.
ELZEBAST, m. (-en), de bast van een els.
ELZEBLAD, o. (-en, -eren); ...BOOM, m. (-en);
...LOOF, o.
ELZEN, bn. van elzenhout : eene elzen sliet.
ELZENBOS CH, o. (...bosschen); ...HAAG, v.
(...hagen); ...HAANTJE, o. (-s).
ELZESTAM, m. (-men); ...STRUIK, m. s-en);
...TA K, m. (-ken); ...WORTEL, m. (-s); ...ZAAD, o.
ELZEVIERS, m. mv. onder dozen naam worden
zeer schoone voortbrengselen van de drukpers der
Elzeviers aangeduid, een beroemd Amsterdamsch
en Leidsch boekdrukkersgeslacht der 17e eeuw.
EMAIL, o, glas dat door vloeimiddelen (minerale
stoffen) licht smeltoaar gemaakt en door metaaloxyden gekleurd is, smeltglas, brandverf; als bekleeding van metalen vaatwerk aangewend; —
glazuur op de tanden.
EMAILLEEREN, (emailleerde, heOftgeemailleerd),
email op metaal brengen, brandschilderen; het
overtrekken van ijzeren keukengereedschappen met
een ondoorschijnend gekleurd laagje glazuur.
EMBALLEUR, m. (-s), die emailleert.
EMANCIPATIE, v. (-s, -Alen), vrijverklaring
(van slaven, lijfeigenen enz.); — toekenning van
gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet.
EMANCIPEEREN, (emancipeerde, heeft geemancipeerd), (slaven) yrijmaken; ontheffen van bepaalde verplichtingen, gelijkstellen voor de wet
(minderjarigen); gelijke rechten geven.
EMANEEREN, (emaneerde, heeft en is geemaneerd), uityloeien, voortyloeien, uitgaan, afkomstig
zijn; --,-- dit besluit emaneert van hem, hij is de
oorzaak, dat dit besluit genomen werd.
EMBALLAGE, EMBALLEERING, v. verpakking, inpakking; pak-, bindloon.
EMBALLEEREN, (emballeerde, heeft geemballeerd), verpakken, inpakken, omwikkelen.
EMBALLEUR, m. (-s), die emballeert, pakker.
EMBARCADERE, v. (-s), aanlegplaats, hoofd,
steiger; spoorwegperron vanwaar men afrijdt.
EMBARGO, o. beslag op schepen of handelsartikelen van den vijand, die bij het uitbreken van
den oorlog zich in de havens van een staat bevinden om hun het uitloopen to beletten.
EMBARQUEEREN, (embarqueerde, heeft geembarqueerd), troepen embarqueeren, aan Word brengen, inschepen.
EMBETANT, bn. dolvervelend.
EMBLEMA, o. (-'s, -ta), ...BLEEM, o. (...blemen),
zinnebeeld dat met eene bljbehoorende spreuk eon
denies vomit.
EMBLEMATISCH, bn. bw. zinnebeeldig.
EMBONPOINT, o, zwaarlijvigheid, gezetheid.
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EMBOUCHURE, v. (-s), mond (van eene rivier,
van een kanon enz.); mondstuk (van een blaasinstrument).
EMBRASSE, v. (-s), band van stof,passementwerk om gordijnen bijeen te houden.
EMBRASURE, v. (-s), schietgat in eene borstwering.
EMBROUILLEEREN, (embrouilleerde, heeft geembrouilleerd), in de war brengen, verwarren,
verwikkelen; — zich embrouilleeren, den draad zijner
gedachten verliezen, in de war rakes.
EMBRYO, o. (-'s), dieriijk of plantaardig organisme in zijn eerste ontwikkelingsstadium na de
bevruchting.
EMBRYOLOGIE, v, wetenschap die zich bezig
houdt met de ontwikkeling van ei tot vrucht, vooral
bij dieren.
EMBRYOLOOG, m. (...logen), kenner der embryologie.
EMELT, v. maden der langpootmuggen (tipulidae),
inz. van de kool-langpootmug (tipula oleracea), ook
hamels of grauwe warmen genoemd.
EMENDEEREN, (enaendeerde, heeft geemendeerd),
emendaties maken, verbeteringen aanbrengen of
voorstellen.
EMERITAAT, o. (van een geestelijke, hoogleeraar),
eervol ontslag wegens hoogen leeftijd.
EMERITUS, bn. rustend (van geestelijken, hoogleeraren enz.), die zijn emeritaat heeft : een emerituspredikant.
EMERSIE, v. het to voorschijn treden van eene
planeet uit de schaduw eener andere; het zichtbaar
worden van eene ster.
EMIGRANT, m. v. (-en), uitgewekene die zijn
of haar land ontvlucht; landverhuizer. EMIGRANTE, v. (-s).
EMIGRATIE, v. (-s, Alen), uitwijking; landverhuizing.
EMIGREEREN, (emigreerde, is geemigreerd),
uitwijken, het land verlaten om elders zijn geluk
te beproeven.
EMINENT, bn. bw. (-er, -st), uitstekend, voortreffelijk.
EMINENTIE, v. (...tien), voortreffelijkheid; —
Zijne Eminentie, titel der kardinalen.
EMIR, m. (-s), Arabisch opperhoofd.
EMISSAIRE, m. (-s), EMISSARIO, m. (-'s),
zendelingbode; kondschapper, verspieder.
EMISSIE, v. (-s), uitgifte van obligation, aandeelen, nieuwe effecters enz.
EMITTEEREN, o. het plaatsen van eene
leening.
EMITTENT, m. (-en), bankier die het plaatsen
van eene leening op zich neemt, die ze emitteert.
EMMER, m. (-s), vat met een hengsel, of een
handvatsel, meestal van bout of blik, voor verschillende doeleinden gebruikt : water-, salade-,
schepemmer, vuilnisemmer.
EMOE, m. (-s), drieteenige struisvogel op NieuwHolland (dramaeus novae hollandiae), ongeveer 1,75
M. hoog.
EMOLUMENTEN, o. my. bijkomende verdiensten
tboven de vaste); verval, voordeeltjes.
EMOTIE, v. t-s, ...tiön), gemoedsbeweging,
ontroering; gisting.
EMPALEEREN, 0. spietsen, aan eon paal rijgen,
wreede Turksche strafoefening.
EMPHASE, v. nadruk, klem : met emphase
spreken; zekere stijlfiguur.
EMPHATISCH, bn. bw. nadrukkelijk, met klem,
krachtig.
EMPIRESTIJL, m. strong klassieke stijl der
Fransche kunst, tijden g het eerste keizerrijk in
zwang gekomen; ...TOILET, o. (-ten).
EMPIRICUS, m. (...ci), man der ervaring; geleerde (inz. geneesheer) die zijne konnis alleen
aan de ondervinding ontleent.
EMPIRIE, v. de ervaring, de ondervinding.
EMPIRISCH, bn. op ervaring gegrond en daaruit
voortvloeiende.
EMPLACEMENT, o. (-en), terrain (inz. bij een
station).
EMPLOOI, o. (-en), anabt, dienst : zonder vast
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emplooi; verrichting; soort van rol die een acteur
speelt.
EMPLOY2, m. ('-s), bediende, beambte (inz. in
den handel).
EMPLOYEEREN, (employeerde, heeft ge8mployeerd). aanwenden, gebruiken, gebruik maken
van.
EMPYREUM, o. (myth.) verblijfplaats der zaligen.
EMSERZOUT, o. het werkzame bestanddeel
van het Emser bronwater.
EMULATIE, v. naijver, wedijver.
EMULSIE, v. (-s, ...sign), eene op melk gelijkende
vloeistof; gewoonlijk water waarin olieaclitige
bestanddeelen door plantenslijm of gom gesuspendeerd is : melk is eene natuurlijke emulsie.
1. EN, u,aneensch. vw. verbindt wooraen en zinnen .
2. EN, bw. van ontkenning, oudtijds ne, ni, komt
thans alleen in samenstellingen en in de spreektaal
oor : nets, nimmer, nooit, tenzij (het en zij = zij
het niet), tenware (het en ware = ware het niet).
3. EN, voorz. (gew.) twee en twee gaan, aan.
4. EN, (Fr. woord); — en avant, voorwaarts, vooruit; — en badinant, schertsend; — en bagatelle,
als eene kleinigheid, minachtend; — en bloc, voetstoots; alles bij elkander; gezamenlijk.
ENAKSKIND, o. (-eren, -ers), (bijb.) een reus
van een kerel.
ENCADREEREN, (encadreerde, heeft geencadreerd), (plaat) omlijsten, in eene lijst vatten; insluiten; (milit.) rekruten in de kaders verdeelen; eene
troepenafdeeling tusschen twee officieren of onderofficieren plaatsen.
ENCANAILLEEREN (ZICH), (encanailleerde..ich,
heeft zich geencanailleerd), zich met menschen beneden zijn stand of rang afgeven.
ENCAS, zie EN-TOUT-CAS.
ENCEINTE, v. (-s), hoofdwal eener vesting.
ENCLAVE, v. (-s), stuk grondgebied dat door
vreemd grondgebied ingesloten is.
ENCLYTISCH, bn. (taalk.) enclytische woorden,
die geen eigen accent hebben.
ENCYCLIEK, v. (-en), rondgaande brief, inz.
pauselijke zendbrief van algemeene strekking.
ENCYCLOPEDIE, v. (...dieen), leerkring; woordenboek van ale kunsten en wetenschappen
algemeene encyclopedie; — de bijzondere encyclopedie
bevat maar eenige wetenschappen.
ENCYCLOPEDISCH, bn. bw. algemeen wetenschappelijk.
ENCLYCLOPEDISTEN, m. mv. de bearbeiders
en uitgevers van het groote woordenboek van
Diderot en d'Alembert, van 1751-1772 in 28deelen
te Parts uitgegeven; zij die het eons waren met
de daarin ontwikkelde denkbeelden.
ENDELDARM, m. (-en), (ontl.)) het dichtst aan
den aars gelegen gedeelte van het darmkanaal.
ENDEMISCH, bn. inheemsch; endemische
ziekten, ziekten die het gevolg zijn van eigenaardige
plaatselijke omstandigheden, b y. tusschenpoozende
koortsen, in vochtige, moerassige landen.
ENDOSMOSE, v. (nat.) de in- of opzuiging eener
minder dichte vloeistof door eene dichtere, door
een vlies of een poreuzen wand been dat de vloeistoffen scheidt : het tegenovergestelde van exosmose.
ENDOSMOMETER, m. (-s), toestel voor het
meten der endosmose.
ENDOSSABILITEIT, v. vatbaarheid voor endosseinent.
ENDOSSEEREN, (endosseerde, heeft geendosseerd), den eigendom van een wissel aan een ander
overdragen.
ENDOSSEMENT, o. (-en). (ook INDOSSEMENT,
INDOSSO) overdracht van` eene vordering aan
order, verklaring van het endosseeren op de rugzijde.
ENDYMION, m. (Grieksche myth.) de schoone
slaper en beminde van Selena.
ENERGIE, v. (van de ziel) krachtig en volhardend
streven om eon doel te bereiken; geestkracht; veerkracht; nadruk; klem; arbeidsvermogen.
ENERGIEK, bn. bw. (-er, -st), (w.g. ENERGISCH), flunk, krachtig, handelend: een energiek
jongmensch, ook eene energieke daad (optreden),
beslist.

ENERVEEREN.
ENERVEEREN, (enerveerde, heeft geenerveerd),
ontzenuwen; afmattend op de zenuwen werken;
de veerkracht doen verliezen.
ENFANT CHERI(E), m. en v. lieveliug (inz. in de
spreektaal der dames).
ENFANT TERRIBLE, m. iemand (gewoonlijk
een kind) die door ondoordachte uitingen verlegenheid duet ontstaan of sommiger belangen in gevaar
brengen kan.
ENFIN, bw. eindelijk, in het korb, kortom.
ENG, bn. bw. (-er, -st), te gering van wijdte of
ruimte : die jas is mij te eng; — eene enge poort, zeer
nauw; — (oorl.) een enge pas, nauwe doorgang; —
eng behuisd, zeer klein behuisd; — aaneengesloten :
eng kantonnernent; — in enteren zim, in weer beperkte beteekenis: — enge begrippen hebben, bekrompen begrippen ; — een eng huts, om bang in te
word en
ENGAGEEREN, (engageerde, heeft geengageerd),
als lid van een gezelsehap aannemen (inz. artisten);
— zich engageeren bij de opera, zich verbinden bij;
ook aannemen (bij werklieden); — zich engageeren
met, zich verloven met.
ENGAGEMENT, o. (-en), verbintenis bij een of
ander gezelschap : een engagement aangaan; de
daad, ook de duur van het engageeren : een eeuwigdurend engagement; — inz. verloving.
ENGEL, m. (-en), (bijb.) bode of gezant van God;
hemelgeest; — de engelen des kernels; de engelen des
lichts; — de engel der duisternis, de duivel; — de
engel des verbonds; de val der engelen; — (fig.) iem.
dien men zeer lief heeft.
ENGELENBAK, m. (-ken), de hoogste en goedkoopste plaats in een schouwburg.
ENGELHAAI, m. (-en), (nat. hist.) een visch die
inz, in de Middellandsche Zee gevonden wordt.
ENGELS, o. (oudt.) goud-en-zilvergewicht: 1/20
van een oud-Hollandsch ons (= L53$ Ned. wichtje):
een mark heeft 360 engels.
ENGELSCH, o. de Engelsche taal; spreekt hij
Enaelsch ? heeft hij geld.
ENGELSCHE, v. Engelsche vrouw.
ENGELSCHMAN, m. (mv. Engelsehen).
ENGERD, m. (-s), enge vent, akelig mensch.
ENGERLING, m. (-en), larve van (len meikever,
kwatworm.
ENGHARTIG, bn. bw. (-er, -st), kleinhartig,
bekrompen; niet moedig. ENGHARTIGHEID, v.
ENGTE, v. (-n), nauwe doorgang (ter zee of te
land): enge weg, pas; zeeengte, landengte, bergengte; —
(fig .) verlegenheid, klem : in de eng to gebracht zijn.
ENIGMATISCH, bn. bw. raadselachtig, zonderling, dubbelzinnig.
ENJAMBEMENT, o. het voortloopen van een
versregel in den volgenden, zonder rustteeken.
ENK, m. (-en), (gew.) eene omheinde of afgesloten
streek bouwland, dat veelal aan onderscheiden
eigenaars toebehoort.
1. ENKEL, m. (-s), (ontl.) de knokkel aan beide
zijden van het been boven den voet.
2. ENKEL, (gew. ook ENKELD), onbep. telw.
bn. bw. niet dubbel: eene stof van enkele breedte;
enkel port; — eene enkele roos, met een krans bloemblaadjes.
ENKELING, m. en v. (-en), êenling, individu.
ENKELVOUD, o. (-en), (taalk.) (van zelfst.
woorden) die vorm van een woord, die aanduidt,
dat er maar eene zelfstandigheid van die soort
wordt bedoeld, (van bij y. woorden en werkwoorden)
de overeenstemmende buigings- of vervoegingsvorm:
een woord stoat in het enkelvoud of meervaud.
ENKELVOUDIG, bn (taalk.) wat in het enkelyowl staa t; — niet samengesteld.
ENLUMINEEREN, (enlumineerde, heeft geenlumineerd), met kleuren afzetten, dekken; kleuren.
ENORM, bn. bw. (-er, -st), bovenmatig : een
enorm eucces; enormveelgeld; – enorme zwerfblokken,
bijzonder groot; ongehoord; afschuwelijk.
ENORMITEIT, v. (-en), bovenmatigheid; het
ongehoorde; gedrochtelijke grootte.
ENQUETE, v. (-n, -s), getuigenverhoor; onderzoek, op last of door tusschenkomst van eene der
staatsmachten; onderzoek van wege en tot voor-
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lichting der volksvertegenwoordiging betreffende
onderwerpen die aan hare beslissing onderworpen
zijn: —COMMISSIE, v. (-s, ...sien); --VERSLAG,
o. (-en).
ENROLEEREN, (enroleerde, heeft geenroleerd ),
(mil.) aanwerven, in dienst nemen.
ENSEMBLE, o. het geheel, alles to zamen, alien
bijeen; — (in de kunst) de samenwerking der enkele
deeien of personen tot een harm °nisch geheel; —
muziekstuk voor piano en strijk- of blaa6instrumenten.
ENT, v. (-en), boomtak of spruit die in een anderen boom wordt gehecht om te groeiea.
ENTAARDE, v. vrechtbare grond toegevocgd
aan schralen grond.
ENTABLEMENT, o. (-en), (bouwk.) rollaag;
architraaf.
ENTAMEEREN, (entameerde, heeft geentameerd),
(eene kwestie) aanvangen, in behandeling nemen;
opening doen (b. v. tot het voeren van onderhandelingen).
ENTEN, (entte, heeft geent), de ent van een veredelden boom bevestigen in de spleet die men in
een wilden of anderen boom gemaakt heeft, opdat
zij zich innig met then stam verbinde en er alzoo
een edeler boom door ontsta : op een wilden skim
enten; in de spleet enten; — (ook fig.) in Engeland
waar de Angel-Saksische beschaving geent was op
den Britsehen stam.
ENTENTE, v. eensgezindheid; overeenkomst,
verstandhouding.
1. ENTER, m. (-s), (gew.) een dier (inz. een paard
of koe) van een jaar, gewoonlijk van een winter;
vgl. twenter, tweejarig.
2. ENTER, m. (-s), die boomen ent.
ENTERBIJL, v. (-en), bill met scherpe punt
tegenover het scherp; ...DRFG, v. (-gen), ...DREGGE, v. (-n), vierarmig klein anker, om daarmee
een schip te enteren.
ENTEREN, (enterde, heeft geenterd), een vijandelijk schip aan boord klampen en beklimmen om
het te veroveren; klitnmen in het want; — (Z. A.)

opschrijven, aanteekenen, boeken (Eng. to enter).
ENTERHAAK, m. (...haken). ENTERING, v.
(-en), het enteren
ENTHOF, m. (...hovers), boomkweekerij.
ENTHUSIASME, o. geestverrukking, vervoering.
ENTHUSIAST, m. (-en), hartstochtelijk bewonderma; dweper; -- hij was geheel en al enthusiast,
vol geestdrift.
ENTHUSIASTISCH, bn. bw. vol geestdrift, in
vervoering.
ENTOMOGRAPHIE, v. beschrijving van insecten.
ENTOMOLIET, m. (-en), versteend insect,
fossiel insect.
ENTOMOLOGIE, v kennis van den bouw, de
leefwijze, de gedaanteverwisselingen en de systematische rangschikking der insecten.
ENTOMOLOGISCH, bn. tot de insectenleer behoorende.
ENTOMOLOOG, m. (...logen), insectenkenner.
ENTOURAGE (Fr.), v. (-s), omgeving.
EN-TOUT-CAS, m. kleine paraplu die tevens
tot parasol kan dienen.
ENTR' ACTE, m. (-s), pauze tusschen twee bedrijven; tusschenstukje (ballet of een muziekstuk);
kleine sigaar die men in de pauze kan oprooken.
ENTRE-DEUX, o. middelstuk; tusschenwand;
tusschenzetsel (bij gordijnen, japonnen en schortjes); tusschenruimte.
ENTREE, v. (-s), ingang, toegang; — zijne entrée
maken, intrede; — vestibule; — voorkamer; —
in treegel d.
ENTREEBILJET, o. (-ten), toegangskaartje.
ENTREFILET, o. (-s), ingeschoven, meest Port
artikel in eene krant, van de redactie afkomstig.
ENTRE NOUS, bw. uitdr., tusschen-, onder ons,
in vertrouwen.
ENTREPOT, o. (-s), pakhuis, magazijn, stapelpleats; inz. waar van de opgeslagen goederen geen
inkomende reehten betaald behoeven te worden,
voor zij binnenslands uitgeslagen worden.
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EREMIET,

EPISCOPALEN, m. my. aanhangers, leden der
ENTRESOL, m. (-s), lage verdieping tussohen
bisschoppelijke kerk in Engeland.
die gelijkvloers en de eerste verdieping, insteekEPISODE, v. (-s, -n), stuk uit de geschiedenis
kamertje.
als een geheel behandeld; ingevoegd verhaal;
ENTWAS, o. was om de entingsplaats van de
kortere historische feitenreeks.
lucht of to sluiten.
EPISODISCH, bn. ingevlochten, ingelascht.
ENVELOPPE, v. (-n), omslag (voor brieven), omEPISTEL, m. (-s), brief; zendbrief der Apostelen;
hulsel.
poetische brief, vooral door leer- en hekeldichters
ENVIRONS, m. my. omstreken, omtrek.
gebruikt.
ENZ., verkorting van EN ZOO VOORT.
EPISTYLUS, m. EPISTYL, o. (bouwk.) kroon -,
ENZYME, o. (-n), organische katalysator.
bovenste eener zuil, archilracti.
EO IPSO, van zelf; joist daardoor.
EPITAPHIUM, o. (...phis), grafschrift; grafsteen,
EOSINE, v, fraaie roode verfstof, voor het verven
tombe.
van zijde en wol gebezigd.
EPITHEET, o. (...theten), epitheton; bijnaam.
EPACTA, v. (—ten), het aantal dagen, dat op
EPITHELIUM, o. (ontl.) opperste laag der hold,
den eersten Januari verloopen is sedert de vorige
zoowel uit- als inwendig.
nieuwe maan.
toevoegsel .
EPITHE S I S,
EPAULEMENT, o. (-en), borstwering van opgeEPITHETON, o. (...th), bijvoeglijk woord;
worpen garde, schanskorven, zandzakken enz. tot
epitheet; — epitheton omens, bijvoeglijk naamwoord
dekking tegen het vijandelijke vuur.
niet tot kenschetsing, maar bloot ter versiering.
EPAULET, v. (-ten), (mil.) schouderbelegsel,
EPIZOEN, my. insecten die op of in de huid van
-kwast (bij uniformen); — (fig.) de epaulet, de
dieren leven, zooals luizen en mijten.
militaire stand.
EPIZOOTIE, V. besmettelijke veeziekte, sterfte
EPENTHESIS, v. inlassching van eene letter of
onder het vee.
lettergreep in een woord (gramm. figuur).
EPOPEE, EPOS, o. heldendicht.
EPENTHETISCH, bn. ingelascht (van eene letter
EPOPTICA, v. de leer van de kleurspeling op
b.v. de d in hoenders).
doorzichtige bladeren (eon gedeelte der kleurenleer).
EPHEMEER, bn. 66n dag durende; kortstondig,
EPOPTISCH, bn. epoptische kleuren, kleuren
voorbijgaand.
welke men in sommige gevallen op de oppervlakto
EPHEMERIDEN, m. mv. (nat. hist.) eendagsder lichamen ziet.
vliegen; — geschriften die voor eer bepaald tijdvak
EPOQUE, v. (-s), tijdstip; (fig.) gedenkwaardige
geldig zijn.
dag; epoque maken, groot opzien verwekken,
EPHETEN, m. m y. zekere rech ers te Athene,
(zich of zijn tijd) beroemd maken.
ten getale van 51, die over burgerl ke rechtszaken
EPOS, o. zie EPOPEE.
oordeelden.
EPPE, v (plantk.) eene moesplant (apium
EPHOOR, m. (ephoren), de hoot ate overheidsgraveolens), gewoonlijk selderie en ook wel juffrouwersoon in parta
S, die de macht der eide koningen
p
merk geheeten.
matigde en in evenwicht hield.
EQUATIE, v. (-s, ...tien), verevening, gelijkEPICRISE, v. wetenschappelijkL, beoordeeling
making; algebralsche vergelijking.
eener ziekte, wat oorsprong, verloop, karakter,
EQUATOR, m.; zie AEQUATOR, enz.
behandeling en vermoedelijken afloop betreft.
EQUILIBRIST, m. (-en), koorddanser; kunstenEPICURISME, o. neiging tot zinnelijkheid en
maker die heel handig is versehillende voorwerpen
wellust.
under zeer moeilijke omstandigheden in evenwicht
EPICURIST, m. (-en), iem. die verfijnde genoeto bewaren.
zinnelijk mensch, wellusteling.
gens bemint;
EQUINOX, m. nachtevening, dag- en nachteveEPIDEMIE, v. (...mieen), besmettelijke ziekte,
ning.
die wanner zij optreedt, zich zeer snel uitbreidt,
EQUIPAGE, v. (-s), eigen rijtuig met al wat er
om na eenigen tijd weer geheel of bijna geheel te
toe behoort (paarden, bedienden enz.) : equipage
verdwijnen : cholera-, influenza-epidemie.
houden; alles wat tot den roisstoet van aanzienlij ke
EPIDEMIOLOG1SCH bn. op eene epHeniie
personen behoort; — uitrusting van een officier
betrekkelijk.
(in tijd van oorlog); scheepsbemanning. EQUIPAG EEPIDEMISCH, • bn. bw. algemeen heerschend
MEESTER, m. (-s), kwartiermeester.
eene epidemisehe ziekte; de mazelen zijn epidemisch
EQUIPEEREN, (equipeerde, heeft geequipeerd),
eerklaard.
uit-, toerusten, van het noodige voorzien; beEPIDERMIS, m. opperhuid van het dierlijk
mannen.
lichaam, bestaande uit eene slijmlaag en eene
EQUIPEMENT, o. (-en), uitrusting (kleeding en
hoornlaag
wapens) van een krijgsman, of van een schip; —
EPIDIASCOOP, m. (...scopen), groote projectieequipementstukken, voorwerpen die tot de uitrusting
lantaarn, niet alleen voor zoogenaamde lantaarnvan een militair behooren.
plaatjes geschikt, maar ook voor niet doorschijnende
1. EQUIVALENT, bn. gelijkwaardig.
voorwerpen als foto's en prentkaarten.
2. EQUIVALENT, o. (-en), jets dat dezelfde waarde
EPIEK, v. leer van het heldendicht; episohe
heeft als iets anders; wat jets vervangen kan
podzie.
daardoor dient een equivalent gezocht te worden;
EPIGONEN, m. my. personen die op het gebied
belasting die eene andere afgeschafte vervangt.
van kunsten en wetenschappen geen nieuw stelsel
EQUIVOQUE, bn. dubbelzinnig. o. dubbeluitvinden, maar op den bestaanden grondslag
zinnigheid, dubbelzinnig gezegde; onzedelijke woordvoortbouwen; het nageslacht.
speling.
EPILEEREN, (epileerde, heeft geepileerd), het
ER, bw. (enclitische vorm van der, daar) daar,
nittrekken der haren, inz. bij aanwezigheid van
bw. en vnw.
parasieten in de haarzakjes.
ERACHTEN, o. alleen nog gebruikelijk in ?flirts,
EPIGRAAF, v. (...graten), opschrift, zinspreuk
zijns erachtens enz., naar mijne meening, zijneop monumenten.
meening die niet zonder grond is.
EPIGRAM, o. (-men), puntdicht, kort hekeldicht.
ERBARMELIJK, bn. bw. (-er, -st), erbarmen,
EPIGRAMMATISCH, bn. kort en zinrijk als in
medelijden opwekkende, jammerlijk, naar.
een epigram.
ERBARMEN (ZICH), (erbarmde zich, heeft zich
EPILEPSIE, v. vallende ziekte.
erbarmd), medelijden gevoelen en bereidwillig zijne
EPILEPTICUS, m. en v. (...tici), iem. die lijdt
hulp verleenen; zich ontfermen erbarm u onzer
san vallende ziekte.
(ook over ons), o Heer ! ERBARMING, v. mede EPILOOG, v. (...logen), na-, slotrede.
doogen, bereidwilligheid tot verleenen van hulp
EPISCH, bn. tot het heldendicht behoorende.
ontferming.
EPISCOPAAL, bn. wat tot den bisschop of diens
EREBUS, m. (fab.) de hel, onderwereld.
ambt behoort : episcopate kerk.
EREIS, bw. eene refs: een keer, eens.
EPISCOPAAT, o. bisdom; bissohoppelljke waarEREMIET, m. (-en), zie BEREMIET.
digheid.
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ERENTFESTE, bn. (oudt.) grootachtbare (eeretitel).
1. ERF, v. (plantk.) een der volksnamen van de
muur (stellaria media cyrillo).
2. ERF, ERVE, o. (erven), nalatenschap, erfdeel; — huis en erf, stuk grond dat bij het huis
behoort; — (Ind.) grond of afgezette ruimte waesrop
het huis staat, verdeeld in voorerf (voor het huts)
en achtererf (achter het huis en gewoonlijk met
boomen en struiken bezet).
3. ERF, m. (erven), erfgenaam.
ERFBEVREDIGING, v. (gew.) afsluiting van
het erf.
ERFELIJK, bn. bw. wat als erfenis overgaat,
wat geerfd wordt : erfelijk recht; — overgeerfd :
erfelijke ziekte.
ERFENIS, v. (-sen), wat men van een overledene erft.
ERFGENAAM, m. en v. (...namen), ...GENAME,
v. (-n), hij of zij op wien of wie eene nalatenschap
of een deel er van overgaat.
ERFGOOIERS, m. mv. afstammelingen der
oorspronkelijke bewoners van het Gooi : behooren
de gemeene gronden van het Gooi aan de erfgooiers
of aan de gemeenten Naarden, Laren, Hilversum,
Huizen, Blaricum en Bussum?
ERFHUIS, o. (...huizen), huis waar de inboedel
van overledenen ten verzoeke van de erfgenamen
wordt verkocht; boelhuis.
ERFLATER, m. (-s), ...LAATSTER, v. (-s),
van wie(n) de erfgenamen erven.
ERFPACHT, v. (-en), zakelijk gebruiksrecht van
Bens anders goed tegen betaling van een canon :
een stuk grond in erfpacht uitgeven.
ERFSTADHOUDER, m. (-5), door de wet aangewezen opvolger in het stadhouderschap der voormalige Repnbliek der Vereenigde Nederlanden.
ERFSTELLING, v. (-en), aanwijzing als erfgenaam ; erfstelling over de hand, idem, met de bepaling, dat de erfenis niet mag worden vervreemd
en na den dood van den erfgenaam aan een aangewezen persoon zal komen.
1. ERG, bn. bw. (-er, -st), slecht, boos, slim :
het is meer dan erg; — op het ergste voorbereid zijn,
het slimste verwachten; — zoo erg is het niet; —
't wordt hoe langer hoe erger, d. L hoe langer het
duurt, hoe slimmer het wordt; — van kwaad tot
erger vervallen, zich steeds meer aan het kwaad
overgeven ; — hij ligt zeer erg, zeer ziek ; — het
waait erg, hevig; — hij is erg op den penning,
zeer gierig, inhalig.
2. ERG, o. hij deed het zonder erg, niet opzettelijk,
zonder kwade bedoeling, onwillekeurig; — hij
heeft er geen erg in, hij ziet er niets kwaads in.
3. ERG, o. eenheid van mast voor de energie :
het arbeidsvermogen noodig om 1 mG. 1 cM. to
verplaatsen.
ERGDENKEND, bn. c-er, -st), achterdochtig, argwanend, wantrouwend. ERGDENKENDHEID, v.
ERGENS, bw. op zekere, niet bepaald aangewezen
plaats : dear ergens; waar ergens ?; — (in verbinding
met een bijwoord) jets : ergens mee pronken.
ERGEREN, (ergerde, heeft geergerd), aanstoot
geven, kwaad maken, met weerzin vervullen,
ERGERLIJK, bn. bw. (-er, -st), waaraan men zich
.ergert : de ergerlijke verwaarloozing der hoogste
belangen; 't is ergerlijk; — in strijd met de goede
zeden : een ergerlijk levensgedrag.
ERGERNIS, v. (-sen), aanstoot, kwetsende, beleedigende gewaarwording : ergernis verwekken,
veven, de oorzaak zijn dat iem. boos wordt.
ERGO, bw. bijgevolg, dug, derhalve, alzoo.
ERICA, v. (- 98), altijdgroene /wester met naaldvormige bladeren, dikwerf uitgestrekte vlakten
bedekkende, heideplantjes.
ERIN, o. Ierland : het groene Erin.
ERINNYEN, v. my. (tab.) . wraakgodinnen,
furiOn.
ERIOMETER, m. (-s), werktuig om de fijnheid
van de wol to bepalen.
ERIS, v. (fab.) godin der tweedracht.
ERKENNEN, (erkende, heeft erkend), kennen,
, onderscheiden : er is geen spoor van stuclie in dat
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stuk to erkennen; — toestemmen dat jets tereeht
een zekeren naam draagt : iem. als koning erkennen;
een document als echt erkennen; — de waarheid van
iets toegeven : ik erken, dat ik gedwaald heb.
ERKENTELIJK, bn. bw. (-er, -st), dankbaar
voor bewezen diensten, gaarne tot wederdienst
bereid. ERKENTELIJKHEID, v. openlijke dankbaarheid.
ERKENTENIS, v. erkenningsvermogen : tot erkentenis komen, brengen; — gevoel van erkentelijkheid; dankbaarheid.
ERKER, m. (-s), (bouwk.) een halftorenvormig
uitgebouwd gedeelte aan eene kamer.
ERLANGEN, (erlangde, heeft erlangd), verkrijgen,
verwerven, bekomen.
ERMITAGE, v. (-s), kluizenaarswoning.
ERNST, m. overeenstemming tusschen hetgeen
men in woord of daad uit, met hetgeen men meent
of wil : iets in ernst zeggen (tegenst. scherts).
ERNSTHAFTIG, bn. bw. (w. g.) (van het uiterlijk
enz. van personen) van ernst getuigende; (vooral)
met zijn ernst to koop loopende.
ERNSTIG, bn. bw. met ernst, in ernst : meent
gij dat ernstig ?; — eene ernstige ziekte, zwaar,
gevaarlijk ;• (ook) een ernstige zieke; hij is ernstig
ziek. ERNSTIGHEID, v.
EROS, m. (Grieksche mythologic) god der liefde.
EROSIE, v. die werkzaamheid van het stroomende
water, waardoor de gesteenten uitgehold worden.
ERRATISCHE BLOKKEN, STEENEN, my. zwerfblokken, deelen van rotsen, verre verwijderd gevonden van de gesteenten waarvan zij deel uitmaakten.
ERRATUM, o. (...ta), fout, drukfout; -- errata,
lijst van drukfouten.
ERROR JURIS, m. dwaling betreffende het
, recht.
ERTS, o. (-en), iedere delfstof die zooveel metaal
bevat, dat het er met voordeel nit kan worden
gescheiden; (industrie) eene soort van brons.
ERUDITIE, v. geleerdheid.
ERUPTIE, v. (-s, -Alen), uitbarsting (van een
vulkaan enz.).
ERUPTIEVE GESTEENTEN, mv. gesmolten
stoffen, die door bovenliggende gesteenten gedrongen en daarover keen gevloeid, afgekoeld en verhard zijn.
ERVAREN, bn. (-er, -st), rijk aan ondervinding,
bekwaam : een ervaren veldheer; in iets ervaren zijn.
ERVARENHEID, v. bedrevenheid.
ERVAREN, (ervoer, heeft ervaren), ondervinden,
door de ondervinding leeren : gij zult nog veel
moeten ervaren; — (w. g.) bij toeval ervoer ik, vernam
ik. ERVARING, v. (-en), kennis door ondervinding
of nauwkeurige waarneming verkregen : veel ervaring hebben; rijke ervaringen; iets bij ervaring weten.
ERVEN, (erfde, heeft geerfd), door erfenis
verkrijgen : het Koninkrijk der Hemelen erven,
deelachtig worden; — erfgenaam zijn.
ERWT, (gew. ERT), v. (-en), zekere welbekende
plant (pisum), tot de familie der vlinderbloemigen
behoorende; de vrucht van deze plant; eene spijs
van deze vrucht; doperwt, groene erwt.
ERWTEBAST, m. (-en).
ERWTENBED, o. (-den), tuinbed waarop erwten
groeien; ...BLADROLLER, m. (-s), insect tot
de bladrollers behoorende; ...BLAZER, m. (-s),
nauwe buis waardoor men erwten kan blazen;
...BROOD, o. brood van erwtenmeel gebakken;
...KEVER, m. (-s), grauwzwarte kever (bruchus
pisi), tot de familie der zaadtorren behoorende,
die zijne eitjes in de jonge zaden der erwten legt;
...MEEL, o.; ...SOEP, v. soep van groene erwten
gekookt, snert.
ERYTHEMA, v. (geneesk.) ontsteking der huid,
zich openbarende in roodheid en jeukte en lichte
afschilfering der opperhuid.
ES, v. (-sen), (muz.) toon, een halven toontrap
lager dan e.
ESCALADEEREN, (escaladeerde, heeft geescaladeerd), met stormladders beklimmen (muren,
verdedigingswerken).
ESCAMOTEEREN, (escamoteerde, heeft geescamoteerd), goochelkunstjes doen; wegmoffelen.
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ESCAPADE, v. (-s), missprong van een paard;
kwalijk overlegde handeling; moedwillig dolle
streek, malle jongensstreek.
ESCARP, v. (-en), binnentalud eener graoht (in
den vestingbouw).
1. ESCH, m. (esschen), een riviervisch op de
forel gelijkende, met hooge, lange en kleurige
rugvin (thymallus vulgaris).
2. ESCH, m. (esschen), zekere boom (fraxinus)
met zeer taxi hout, dat veel door timmerlieden
gebruikt wordt.
3. ESCH, m. (esschen), (in Overijsel en Drente)
bouwland random het dorp.
ESCHDOORN, m. (-en), ...DOREN, m. (-s):
een plantengeslacht (acer) waarvan twee soorten ,
de gemeene eschdoorn (acer pseudoplatanus) en de
kleine eschdoorn (acer campeatre) in Nederl. worden
aangetroffen.
ESCHDOORNACHTIGEN, m. mv. familie van
statige woudboomen (aceraceeen) met een vast
hout en eene aan looistof rijke schors, algemeen
in de noorder gematigde luchtstreek voorkomende.
ESCHLOOK, 0. (plantk.) sjalotte, sauslook, schalonge of zilveruitjes, eene in reuk en smaak naar
knoflook gelijkende bolplant (allium ascalonicum).
ESCORTE, v, en o. gewapend geleide, bedekking,
gevolg.
ESCORTEEREN, (escorteerde, heeft geescorteerd), begeleiden, onder bedekking uitgeleide doen.
ESCOSIJNSCH, bn. escosijnsche steep, blauwe
Steen, hardsteen uit de groeve van Escaussines
in Henegouwen.
ESCOUADE, v. (-n), afdeeling soldaten onder een
korporaal.
ESCULAAP, m. zie AESCULAAP.
ESCUDO, m. (-'s), tot 1807 Spaansche munt eenheid = 10 realen; als zilvermunt ongeveer
f 1,20; als goudmunt in Z.-Amerika ongeveer
f 3,60; in Portugal f 5,40 en in Mexico f 4,80.
ESCORIAAL, ESCORIAAL, o. naam van een
koninklijk lustslot nabij Madrid.
ESKADER, o. (-s), smaldeel, van minder dan 12
oorlogsschepen; vlootafdeeling, onder een vlag°Meier staande.
ESKADRON, o. (-s), afdeeling ruiterij, 2 of 4
pelotons onder bevel van een ritmeester, ongeveer
150 man.
1. ESKIMO, m. en v. (-'s), inboorling van Groenland en • de eilanden ten Westen daarvan.
2. ESKIMO, o. dikke lakenachtige wollen stof
voor overkleeding.
ESMERALDA, v. (-'s), Spaansche vlugge levendige dans in 3/4 mast.
ESOTERISCH, bn. bekend met de geheimen
eener vereeniging, ingewijde.
ESP, m. (-en), ratelpopulier (populus tremula).
ESPAGNOLE, v. (-s), Spaansche vrouw; Spaansche dans.
ESPAGNOLET, v. (-ten), siuitstang aan sto1Pdeuren of -ramen; (ook) soort van fijne wollen
stof.
ESPALIER, m. (-s), latwerk, staketsel; leiboom.
ESPARCETTE, v. het hanekammetje : een plantengeslacht (onobrychis viciaefolia), uit de familie
der vlinderbloemigen.
ESPARTO of SPAANSCH GRAS, o. (plantk.)
Spaansche brem (stipa tenacissima), op zoutvrije
droge gronden groeiend draad- of vlechtgras.
ESPEBAST, m. (-en); ...BLAB, o. (-en, -eren);
(fig.) hij trip als een espeblad, hij beeft als een riet.
ESPEN, bn. van espenhout.
ESPENBOSCH, o. (...bosschen) ; ...HOUT, o.
ESPERANTIST, m. (-en), beoefenaar van het
esperanto.
ESPERANTO, o. kunsttaal, door den Russischen
arts Dr. Samenhof samengesteld.
ESPLANADE, v. (-n), voorplein, vlakte, open
plaats; exercitie-plein; wandelplein.
ESPRIT, (Fr.) m. (-s), geest (als tegenovergestelde
van dombeid); — bet-esprit, fraai vernuft.
ESQUIRE, m. (eig. schilddrager, schildknaap);
titel in Engeland = weledelgeboren heer, doorgaans
verkort (Esq.) achter den naam geplaatst.

ETHNOGRAPHISCH.
ESSAAI, o. ESSAI, onderzoek (van goud en zilver); bepaling van het zilver- en goudgehalte van
munten enz.
ESSAI, m. zie ESSAY.
ESSAIEEREN, (essaieerde, heeft geessaieerd),
(het gehalte van goud a zilver) onderzoeken,
toetsen, niet alleen voor munten, maar ook in ertsen.
ESSAIEUR, m. (-s), de door het rijk aangestelde
controleur van het gehalte der goud- en zilverwerken en munten, keurmeester.
ESSAY, o. verhandeling, opstel, beknopt leerboek
over een wetenschappelijk onderwerp.
ESSAYIST, m. (-en), schrijver van een essay.
ESSCHEBAST, m. (-en); ...BLAD, o. (-en,
-eren); ...BOOM, m. (-en), esch.
ESSCHEN, bn. van esschenhout.
ESSCHENBOSCH, o, (...bosschen); ...HOUT, o.
ESSE, het zijn; het welvaren; — 't is in esse,
in orde.
ESSENCE, v. aftreksel door koking of distillatie; aromatische olie (die door overhaling uit
vruchten, kruiden enz. verkregen wordt).
ESSENERS, my. godsdienstsekte onder de Israelieten v6Or J. C., ascetische broederschap met gemeenschap van goederen.
ESSENTIALIA, m y. kenmerken, wezenliike,
noodzakelijke. kenmerkende bestanddeelen.
ESSENTIEEL, bn. C..tieeler, -st), wezenlijk, volstrekt noodzakelijk; (ale zn.) het essentieele (het
ware, het eigen]ijke) der zaak.
ESTAFETTE, m. (-n), rijdende postbode, koerier;
renbode.
ESTAMINET, o. (-s), (Zuidn. de algemeene naam
voor) herberg, bierhuis, minder deftig dan café.
ESTER, m. (-s), samengestelde ether, eene verbinding die ontstaat door de inwerking van een
anorganisch zuur op alcohol.
ESTRADE, v. (-n), verhoogde plaats, verhevanheld aan het einde van eene zaal; optred (voor ea
praalbed, een troon enz.); uitstek.
ESTRIK, m. (-ken). gebakken vloertegel.
ETABLISSEMENT, o. (-en), vestiging, b. v. van
een handelshuis; grondlegging; gesticht, inrichting.
ETAGE, v. (-s), verdieping (van een gebouw).
ETAGERE, v. (ps), huisraad, bestaande uit
boven elkander geplaatste horizontale plankjes
om daarop mooie pulletjes, beeldjes enz. to plaatsen; ook het bovenstuk van een hoekkastje.
ETALAGE, v. (7s), het etaleeren; het geetaleerde ; —FAST v. (-en); —VERLICHTING, v.
ETALEEREN, (etaleerde, heeft geetaleerd), uitstallen, ten toon stellen, inz. winkelwaren.
ETALEUR, m. (-s), bediende uitsluitend met het
etaleeren belast.
ETALONNEEREN, (etalonneerde, heeft geetalonneerd), (maten en gewichten) liken.
ETAPE, v. (-n), (krijgsk.) stapelplaats; proviandmagazijn; rustplaats; nachtkwartier; afstand van,
een dagmarsch: —DIENST, m. (krijgsk.).
ETAT-MAJOR, in. algemeene staf (in een leger); —
al de officieren (aan boord van een oorlogs-,
bodem).
ET CETERA, en zoo voort; bij verkorting : etc.
1. ETEN, (at, heeft gegeten), nuttigen, voedsel,
nemen; — (spr.) iemands brood eten, bij ieraand
in dienst zijn; — het genadebrood bij iem. eten, uit
medelijden van hem den kost krijgen.
na den,
2. ETEN, o. spijs, voedsel; maaltijd;
eten, na den maaltijd.
ETGROEN, o. het grasgewas dat na het maaien4
van de eerste (ook wel na de tweede) snede, wordt•
Beet, nagras.
ETHER, m. zie AETHER.
ETHERISCH, bn. zie AETHERISCH.
ETHIEK, ETHICA, v. praktische wijsbegeerte,
de yoorschriften van 't zedelijk gevoel,
ETHISCH, bn. bw. tot de ethica behoorende :
de ethische zijde van een vraagstuk; ethische stof.
ETHNOGRAAF, m. (...grafen), volksbeschrijyer.
ETHNOGRAPHIE, v. volksbeschrijving, volkenkunde.
ETHNOGRAPHISCH, bn. bw. ethnographisch
museum, verzameling van voorwerpen, afkomstig-

ETHNOLOGIE.
van vreemde volken en uit verafgelegen oorden der
wereld.
ETHNOLOGIE, v. volkenkunde, de zeden en
gewoonten der volken beschrijvende.
ETHNOLOGISCH, bn. op de ethnologie betrekking hebbende.
ETHNOLOOG, m. (...logen), volkenkundige.
1. ETIQUETTE, v. (-n), (ook ETIKET, o.)briefje
of strookje papier dat op eene flesch of doos (of
op een bock) geplakt wordt en den inhoud daarvan
vermeldt.
2. ETIQUETTE, v. do door voorschriften en overlevering geregelde vormen in de samenleving;
vooral ten hove (hof-etiquette); de etiquette in acht
nemen.
ETMAAL, o. (...malen), tijdsverloop van vier en
twintig uren.
ETS, v. (-en), eene door etsen verkregen plaat.
ETSEN, (etste, heeft geetst), met sterkwater
eene teekening op eene metalen of kalksteenen plaat
laten inbijten; - etsen met de droge naald, graveeren.
ETSER, m. (-s). ETSING, v.
ETSTOEL, m, voormalig hoogste gerechtshof in
het gewest Drente, in 1791 ontbonden.
ETTELIJKE, onbep. telw. eenige.
ETTER, m. het door eene ontsteking veroorzaakte vocht in het dierlijk lichaam.
ETTEREN, (etterde, heeft geetterd), naar buiten
komen van etter, etter vormen of maken, dragen
(van wooden). ETTERING, v.
ETUDE, v. (-s), studie, oefening.
ETUI, o. (-s), koker, foedraal; scheede; zakdoosje
met eenig gereedschap voor dagelijksch gebruik.
ETWEIDE, v. (-n), (gew.) eene weide, gebruikt
om er het vee in te laten grazen (in tegenst. met
hooiweide).
ETYMOLOGIE, v. (-en), (taalk.) die wetenschap
welke de oorsprong en de gesehiedenis der woorden
citspoort woordalleiding.
ETYMOLOGISCH, bn. bw. op de woordaileiding
betrekking hebbende, afleidkundig.
ETYMOLOGISEEREN, (etymologiseerde, heeft
geetymologiseerd), den oorsprong en de gesehiedenis
der woorden onderzoeken en in 't licht stellen.
ETYMOLOOG, m. (...logen), kenner, beoefenaar
der etymologie.
EUBIOTIEK, v. kunst om gezond en gelukkig
te leven en ziekten te voorkomen.
EUCALYPTUS, m. plantengeslacht van meestal
hooge boomen met lederachtige altijdgroene bladeren, en in eindelingsche schermpluimen staande
bloemen; de meeste soorten komen in Australia
voor.
EUCHARISTIE, v. (R.-K.) H. sacrament des
altaars, als herdenking van het laatste Avondmaal.
EUCHARISTISCH, bn. tot de eucharistic behoorende : het eucharistisch congres te Montreal in
1910.
EUDIOMETER, m. (-s), toestel om het zuurstofgehalte der lucht te bepalen.
EUMENIDEN, v. my . (fabell.) plaaggeesten,
furien.
EUNUCH, m. (-en), EUNUQUE, (-n), EUNUK,
(-en), vrouwenoppasser (in een serail).
EUPHEMISME, o. (-n), verzachtende omschrijving
van iets onaangenaams of aanstootelijks, als ontslapen voor sterven, kinderziekte voor pokken.
EUPHEMISTISCH, bn. bw. versehoonend, verzachten d, verbloemend.
EUPHONIE, v. welluidendheid.
EUPHONISCH, bn. bw. welluidend, aangenaam
klinkend; voor de welluidendheid ingevoegd eene
euphonische e.
EUPHORIE, v, een gevoel van zich wel bevinden;
kunstmatig opgewekt door het gebruik van opium
enz.
EURAZIER, m. (-s), in Britsch-India de afstammeling van een Europeeschen vader en eene Indische
moeder, ook in N.-India some gebruikt.
EUROPEAANSCH, bn. (w. g.) dat is echt Europeaansch, zooals een Europeaan doet.
EUROPEESCH, bn. ale in Europa, van Europa.
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EUSTACHIAANSCHE BUIS, v. (...buiten), (ontl.)
verbindingsbuis tusschen keelholte en trommelholte bij den mensch, ook buffs van Eustachius,
EUTERPE, v. muze der lierpoezie, eene der
negen zanggodinnen; naam van vele zangvereenigingen.
1. EUVEL, o. (-en), kwaad; kwaal, ziekte, ongesteldheid, gebrek hij gaat aan dat euvel mank.
2. EUVEL, bn. bw. (-er, -st), kwaad, slecht;
boos opzet. in arren moede. —ineuvlmod,t
EUVELDAAD, v. (...daden), snoode daad.
EUVELMOED, m. baldadigheid, vermetelheid.
EVA, v. (-'s), volgens het bijbelsch verhaal de
eerste vrouw; de vrouw van Adam; vrouw die zeer
nieuwsgierig is : eene dochter Eva's; - evaatje,
kleine boezelaar die over een anderen gedragen
wordt.
EVACUATIE, v. ontruiming.
EVACUEEREN, (evacueerde, heeft geevacueerd).
(troepen) wegzenden; ontruimen: (zieke militairen)
naar eene andere plaats zenden tot herstel.
EVANGELIE, o. -s) de leer van Jezus
Christus, de blijde boodschap : het Evangelie verkondigen; - ieder der vier boeken van het Nieuwe
Testament, waarin het leven en de leer van Jezus
zijn beschreven; die vier boeken samen; (spr.)
wat hij zegt, is Nisi geen Evangelie, men kan niet
alles gelooven, wat hij zegt.
EVANGELISATIE, v. onderwijzing, verbreiding
van het Evangelic.
EVANGELISCH, bn. bw. overeenkomstig het
Evangelie : de evangelische godsdienstrichting; —
Evangelisch- Luthersch ; — een evangelisch predikant.
EVANGELIST, m. (-en), de schrijver van eene
der Evangelien; verkondiger van het Evangelic; stadszendeling; godsdienstonderwijzer.
EVAPORATIE, v. (-s), verdamping, uitdamping.
EVAPORATOR, m. (-en), toestel in zoutpannen
om de uitdamping te bevorderen.
EVAPOREEREN, (evaporeerde, heeft geevaporeerd), uitdampen.
EVASIE, v. (-s, ...lien), ontwijking; uitvlucht,
voorwendgel.
1. EVEN, bw. uitdrnkkende dat eene hoedanigheid bij twee zelfstandigheden, of twee hoedanigheden bij eene zelfstandigheid in gelijke mate
aanwezig zijn.
2. EVEN, bw. een weinig, lichtelijk; - een
weinig tijd 't is even v66r vijven.
3. EVEN, bn. een even getal, twee of een veelvoud
van twee; — twee is even, drie is oneven.
EVENAAR, m. (-s, ...naren), naald,. tongetje
(eener weegsehaal), (ook) de balans zelf; - (fig.)
de evenaar slaat door ten gunste van, de kans, de
stemming verklaart zich voor; (aardr.) evennachtslijn.
EVENALS, verge!. voegw., drukt overeenstemming uit : die man is evenals zijn vader een misluki
genie.
EVENAREN, (evenaarde, heeft geevenaard),
gelijken, overeenkomen met; op zijde streven.
EVENBEELD, o. (-en), wat sprekend op iets
gelijkt : zij was het evenbeeld harer moeder.
EVENEENS, bw. op dezelfde wijze: doe eveneens;
ook : mijn lust is weg, en mijn geld eveneens.
EVENEMENT, o. (-en), gewichtig feit, (merkwaardige) gebeurtenis.
EVENEN, (evende, heeft geevend), zie EFFENEN.
EVENING, v. zie EFFENING; (aardr.) dag- en
nachtevening, equinox.
EVENKNIE, m. (oorspr.) gelijke in
geboorte, rang, stand; - iemands evenknie zijn,
hem in kunst of wetenschap op zijde streven.
EVENMATIG, bn. bw. gelijkmatig een evenmatig deel, een deel dat, een zeker geheel aantal
malen genomen, gelijk is aan het geheel.
EVENMENSCH, m. (-en), medemensch, natuurgenoot.
EVENNACHTSLIJN, v. (aardr.) equator, linie.
EVENREDIG, bn. bw. (-er, -st), in verhouding
tot elkaar gelijk ; een evenredig aan,deel in ieta
hebben.

EVENREDIGHEID
EVENREDIGHEID, v. (...heden), gelijke verhouding tot elkaar : de evenredigheid der artikelen van
dit woordenboek liet veel te wenschen over, de plants
die elk woord beslaat in verhouding tot zijne
belangrijkheid; — (wisk.) eene meetkundige evenredigheid bestaat nit de gelijkheid van twee verhoudingen of meetkundige redens.
EVENTUALITEIT, v. (-en), iets wat mogelijk
gebeuren kan; het mogelijk gebeuren van een
geval tegen eventualiteiten gewaarborgd zijn.
EVENTUALITER, bw. mogelijkerwijze, in mogelijk geval.
EVENTUEEL, bn. bw. in voorkomend geval,
mogelijk eene eventueele benoemtng.
EVENVEELTJE, o. (-s), soort van gebakjes die
in vorm van elkaar verschillen, maar alle evenveel
wegen.
EVENWEL, bw. echter, nochtans.
EVENWICHT, o. gelijkheid van gewicht; stand
waarbij een voorwerp zich niet onder de werking
van krachten beweegt : in evenwicht houden; het
evenwicht tussehen ontvangsten en uitgaven, dat
zij tegen elkander opwegen.
EVENWICHTIG, bn. even zwaar : 20 evenwichtige
kazen, van hetzelfde gewicht ; (w. g.) in evenwicht.
EVENWIJDIG, bn. bw. (meetk.) overal even wijd
van elkander, parallel.
EVENZEER, bw. in even hooge mate, even
zoo goed : dat betreur ik evenzeer (als het andere).
EVENZOO, vw. eveneens.
EVER, m. (-s), wild zwijn (sus serofa).
EVERDOEK, o. kanefas, eene soort van zeildoek.
EVERLAST, o. zekere wollen stof, dicht en sterk;
o. a. gebezigd voor dameslaarsjes, gewoonlijk
EVALIST gezegd
Eng. EVERLASTING, o.
EVERZWIJN, o. (-en), ever, wild zwijn.
EVIDENT, bn. (-er, -st), blijkbaar, klaarblijkejk,
duidelijk, zonneklaar.
EVIDENTIE, v. klaarblijkelijkheid, groote waarschijnlijkheid, op goede bewijsgronden berustende
zekerheid.
EVOLUEEREN, (evolueerde, heeft geevolueerd),
draaien, zwenken; wentelen; verschillende ontwikkelingsvermen doormaken.
EVOLUTIE, v. (-s, —Men), ontwikkeling; tactieche beweging, zwenking van troepen : de evolutien, groote bewegingen van krijgsvolk of van eene
vloot.
EVVIVA I (Italiaansch) hij, zij leve !
EX (Lat. voorz.), uit; — ex abrupto, plotseling,
onverwachts; — ex animo, van harte, opzettelijk; —
(in samenst., om een vroeger ambt aan te duiden)
gewezen : ex-burgemeester, ex-minister.
EXACT, bn. bw. (-er, -st), stipt nauwkeurig,
volkomen; — de exacte wetenschappen, de wis- en
natuurkunde.
EXACTITUDE, v. stiptheid, nauwkeurigheid.
EXALTATIE, v. geestvervoering, zielsverrukking; overspanning.
EXALTEEREN, (exalteerde, heeft geexalteerd),
tot overspanning brengen; een geexalteerd persoon,
in hooge mate opgewonden; — in vervoering
brengen, verrukken, wegsleepen.
EXAMEN, o. (-s, ...mina). onderzoek (naar de
geschiktheid of bekwaamheid van iem.), ondervraging : een examen afnemen, afteggen.
EXAMINANDUS, m. (...di), die het examen
moet ondergaan.
EXAMINATOR, m. (-s, -en), die examineert,
Dndervraagt.
EXAMINEEREN, (examineerde, heeft geexamineerd), (iem.) onderzoeken, ondervragen; (iets)
nauwkeurig beschouwen.
EXARCH, m. (-en), stadhouder der voormalige
Grieksche keizers in Italie; bij de Grieken afgevaardigde van den patriarch, welke in diens naam
de bisschoppen en kerken bezoekt.
EXARCHAAT, o. (Grieksch keizerrijk) stadhouderschap in Italie, waarvan Ravenna de hoofdstad
was; waardigheid, ambt van een exarch.
EXCEDENT, o. (-en), wat boven het bepaalde
is; overschot (eener rekening), batig slot
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EXCELLEEREN, (excelleerde, heeft geexcelleerd),
uitmunten, zich onderscheiden.
EXCELLENT, bn. bw. (-er, -st), voortreffelijk,
heerlijk, uitmuntend.
EXCELLENTIE, v. (-s, ...tien), voortreffelijkheid;
titel van ministers en andere hooge staatsdienaren.
EXCELSIOR ! hooger; ook naam van den grooten
diamant (971 3 1 4 karaat) in 1893 bij Jagersfontein
gevonden.
EXCENTRICITEIT, v. (-en), afwijking van het
middelpunt; — (fig.) zonderlingheid, eigenaardigheid : de excentriciteiten van een Engelschman.
1. EXCENTRIEK, bn. bw. (-er, -st), uitmiddelpuntig, van de baan afwijkende; (fig.) raar, vreemd,
grillig.
2. EXCENTRIEK o. (-en), toestel om bij werktuigen
eene ronddraaiende beweging in eene op- en neergaande te veranderen of omgekeerd; het bestaat
doorgaans uit eene schijf die zich om een punt
buiten haar middelpunt beweegt.
EXCEPTIE v. (-s, „Alen), uitzondering eene
exceptie met iem. (iets) maken; bij exceptie ; —
(rechtst.) verweermiddelen waarbij het recht van
eischer zelf niet wordt betwist, b y. van onbevoegdhei d , nietigheid.
EXCEPTIONEEL, bn. bw. bij wijze van uitzondering, eene uitzondering bevattende.
EXCERPEEREN, (excerpeerde, heeft geexcerpeerd), een uittreksel maken (van een opstel, een
boek, een brief enz.).
EXCERPT, o. (-en), uittreksel.
EXCES, o. (-sen), overmaat, uiterste, buitensporigheid, daad van geweld.
EXCESSIEF, bn. overmatig, buitensporig.
EXCLAMATIE, v. (-s, ...tien), uitroep, uitroeping, geschreeuw; —TEEKEN, o. (-s), uitroepteeken.
EXCLAVE, v. (-s), stuk grondgebied, afgescheiden
in een vreemd grondgebied gelegen, tegengestelde
van enclave.
EXCLUSIEF, bn. bw. (exclusiever, -st), uitsluitend, bij wijze van uitsluiting.
EXCLUSIVISME, o. stelsel van uitsluiting, van
afzondering.
EXCOMMUNICATIE, v. (-s, ...tien), (het nitspreken van den) kerkban.
EXCOMMUNICEEREN, ...NIEEREN, (excommuniceerde of -nieerde, heeft geexcommuniceerd
of -nieerd), (iem.) in den kerkban doen, van de
kerkgemeente uitsluiten.
EXCREMENT, o. —EN, my. uitwerpselen des
lichaams; stoelgang, afgang, outlasting.
EXCRETIE, v. (-s, „Alen), uit-, afscheiding (van
voor het lichaam onbruikbare stollen, zooals urine,
zweet).
EXCURSIE, v. (-s, ...Bien), uitstapje, pleiziertochtje: eene botanische excursie.
EXCUSABEL, bn. (-er, -st), verschoonbaar.
EXCUSEEREN, (excuseerde, heeft geexcuseerd),
(iem., iets) verontschuldigen, verschoonen; (ook)
zich excuseeren.
EXCUUS, o. (...cures, ...cusen), verontschuldiging, reden van verschooning : zijne excuses
maken.
EXECUTANT, m. en v. (-en), (bij concerten enz.)
iem. die op eene uitvoering meezingt of meespeelt.
EXECUTABEL, bn. vatbaar voor tenuitvoerlegging, vatbaar voor beslag; executabele schuld,
vervolvlas r.
EXECUTEEREN, (executeerde, heeft geexecuteerd), uitvoeren, voltrekken; door rechtsdwang
noodzaken.
EXECUTEUR, m. (-s. -en), uitvoerder van een
rechterlijk bevel; — executeur-testamentair, uitvoerder van een testament of laatsten wil.
uitvoering, volEXECUTIE, v. (-s,
trekking (van een vonnis), strafvoltrekking; —
openbare terechtstelling van een veroordeelde.
EXECUTOIR, bn. uitvoerbaar, wat op rechterlijk
gezag kan , ten uitvoer gelegd worden, invorderbaar.

EXECUTORIAAL.
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EXECUTORIAAL, bn. (rechtst.) bij executie :
,een executoriale verkoop; executoriaal beslag.
EXEGEET, m. (...geten), bijbel-, schriftverklaarder.
EXEGESE, v. (-n), bijbel-, schriftverklaring.
EXEMPEL, o. (-s), voorbeeld; voorschrift; model.
EXEMPLAAR, o. (...plaren), atdruk; (ook) stuk
b.v. vier exemplaren, vier stuks (van eenig voorwerp).
EXEMPLAIR, bn. bw. voorbeeldig, waarschuwend : eene exemplaire straf.
EXEQUATUR, o. erkenning van een consul in
een vreemd land door de regeering aldaar; — verlot, machtiging tot het ten uitvoer leggen, uitvoefoaarv.,3rklaring — wederkeerige uitvoerbaarheid (van buitenlandsche vou.nissen).
EXERCEEREN, (exerceerde, heeft geexerceerd),
oefenen (inz. in den wapenhandel).
EXERCITIE, v. (-s, ...tiön), oefening, wapenoefening.
EXHALATIE, v. (-s, ...tiön), uitdamping, uitwaseming.
EXIGEANT, bn. veeleischend, niet gemakkelijk
te bevredigen.
EXIL, o. verbanning, ballingschap.
EXISTEEREN, (existeerde, heeft geexisteerd),
bestaan, zijn : het existeert.
EXISTENTIE, v. bestaan, werkelijkheid.
EXIT, o. (tooneel) hij, zij treedt at
EXMISSIE, v. (-5, ...sien), (recht.) uitzetting
uit eene woning; gerechtelijke ontzetting uit het bezit.
EXODUS, m. uittocht (eig. en fig.); naam van het
tweede boek van Mozes.
EXORBITANT, bn. bw. (-er, -st), bovenmatig,
overdreven, te ver gaande, te veel eischende.
EXORCIST, m. (-en), duivelbanner, duivelbezweerder.
EXORDIUM, o. begin, inleiding eener rede.
EXOSMOSE, v. (nat.) de strooming van eene
vloeistof naar eene minder dichte, waarvan zij door
een poreuzen tusschenwand is gescheiden; het
tegenovergestelde van ENDOSMOSE.
EXOTISCH, bn. buitenlandsch, uitheemsch; exotische gewassen, inz. die in eene broeikas moeten gekweekt worden.
EXPANSIE, v. uitzetting, verwijding; uitzettingsvermogen van den stoom waarbij de spankracht
afneemt.
EXPANSIEF, bn. expansieve kracht, uitzettingsvermogqn, spankracht; — mededeelzaam, niet
gesloten van acrd.
EXPATRIEEREN, het vaderland verlaten.
EXPECTANT, m. (-en), die op iets wacht, den
afloop van zekere zaak afwacht; edel (of ridder-)
expectant, adspirant bij de Duitsche orde, balije
van Utrecht.
EXPEDIEEREN, (expedieerde, heeft geOxpedieerd), of-, verzenden; (fig.) van kant maken iem.
naar de andere were 1d expedieeren.
EXPEDIENT, o. (-en), redmiddel, uitweg.
EXPEDIET, bn. bw (-er, -st), vlug, voortvarend.
EXPEDITEUR, m. (-s, -en), (kooph.) afzender
(van goederen); (ook) iem. die zich belast met het
doen vervoeren van koopmanschappen en goederen
of van verhuizingen.
EXPEDITIE, v. (-5, ...tien), (kooph.) verzending
van goederen en alles wat daarvan het gevolg
reistocht ; onderzoekingstocht ; — krijgso ld ern emi ng.
1. EXPEDITIONNAIR, bn. expeditionnaire troepen,
die op expeditie zijn.
2. EXPEDITIONNAIR, m. (-s); EXPEDIENT,
m. (-en), afzender; uitvaardiger; hulpschrijver.
EXPENSIEF, bn. (expensiever, -st), duur, waaraan vele uitgaven verbonden zijn.
EXPERIENTIE, v. (-s,
ervaring, onderinding.
EXPERIMENT, o. (-en), proefneming, proef.
EXPERIMENTAAL, ...TEEL, bn. proefondervindelijk : experimenteele methode, wijsbegeerte.
EXPERIMENTEEREN, (experimenteerde, heeft
g eOxperimenteerd), eene proef, proeven met jets
nemen, inz. in natuur- en scheikunde.
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EXTERN.
EXPERT, m. (-s), deskundige, gezworene (die
geroepen is om uitspraak te doen of advies te geven,
inz. in den handel).
EXPERTISE, v. (-s), deskundig onderzoek; verslag
daarvan.
EXPIRATIE, v. (-s,
uitademing; dood;
vervaltijd, afloop (van een termijn).
EXPIREEREN, (expireerde, heeft en is geexpireerd), uitademen; sterven; vervallen, afloopen,
eindigen : de termijn expireert.EXPLICATIE, v. (-s,
uitlegging, opheldering.
EXPLICEEREN, EXPLIQUEEREN, (expliceerde, heeft geexpliceerd), uitleggen, opheideren, ontvouwen, uiteenzetten.
EXPLODEEREN, (explodeerde, heeft en is geexplodeerd). ontploffen : explodeerencle stoffen.
EXPLOITABEL, bn. wat winstgevend gemaakt
kan worden.
EXPLOITATIE, v. (-s, ...tien), het exploiteeren.
EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij belast met het exploiteeren eener ondernaming.
EXPLOITEEREN, (exploiteerde, heeft geexploiteerd), (landb. en industr.) winstgevend maken,
door goed beheer voordeelig doen zijn.
EXPLOOT, o. (exploten), aanzegging van den
deurwaarder (gerechtelijk of buiten het gerecht om).
EXPLORATIE, v. (-s), navorsching, onderzoek.
EXPLOREEREN, (exploreerde, heeft geexploreerd), onderzoeken ('inz. den bodem naar steenkolen, of ertsen): een veld exploreeren.
EXPLOSIE, v. (-s, ...sien),
losbarsting;
knal, schok.
EXPONENT, m. (-en), (stelk.) 'machtsaanwijzer,
getal dat aanwijst uit hoeveel gelijke factoren een
product bestaat.
EXPORT, m. exporthandel, uitvoer.
EXPORTEEREN, (exporteerde, heeft geexporteerd), uitvoeren, uitvoerhandel drijven.
EXPORTEUR, m. (-s), koopman die uitsluitend
goederen naar het buitenland zendt.
EXPOSANT, m. (-en), inzender van voorwerpen
op eene tentoonstelling.
EXPOSE, o. uiteenzetting, overzicht (van eene
zaak, van feiten enz.) : een exposé geven.
EXPOSEEREN, (exposeerde, heeft geöxposeerd),
ten toon stellen, vertoonen; inzenden op eene
tentoonstelling.
EXPOSITIE, v. (-s,
tentoonstelling; niteenzettiug.
EXPRES, bn. bw. eene expresse bestelling, buiten
de gewone bestelling om; sneltrein; — met opzet,
uitdrukkelijk : hij deed dat expres.
EXPRESTREIN, m. (-en), sneltrein..
EXPRESSE, m. (-n), bijzondere bode, boodschapper : per expresse.
EXPRESSELIJK, bw. uitdrukkelijk, expres.
EXPRESSIE, v. (-s, ...Bien), gevoel; uitdrukking,
gezegde : eene vreemde expressie.
EXPRESSIEF, bn. (...siever, -st), met veel gevoel of uitdrukking, nadrukkelijk.
EXPULSIE, v. (-s, ...sien), uitzetting, uitdrijving,
verjaging (uit een land).
EXQUIS, EXQUISIET, bn. bw. heerlijk, fijn,
uitgelezen, voortreffelijk,
EXTASE, v. verrukking, geestvervoering : in
extase geraken.
EXTEMPORE, o. (-'s), eene onvoorbereide, voor
de vuist uitgesproken rede in poezie of in proza;
een extemporeetje, een voor de vuist gemaakt gedichtje.
EXTENSIE, v. uitbreiding, omvang.
EXTENSIEF, bn. uitgestrekt; uitstrekkend;
extensieve grootheden, ruimte-grootheden; — extensieve cultuur, die weinig kosten eischt voor een
groot terrein.
EXTENSO, in extenso, onverkort, volledig, woordelij k, uitvoerig.
EXTERIEUR, bn. uiterlijk, uitwendig;
o.
het uiterlijke; de buitenzijde.
EXTERN, bn. niet inwonend extern leer
linger.

EXTERNAAT.
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EXTERNAAT, o. (...naten), dagschool, tegenst.
van internaat.
EXTERNE, m. (-s, -n), leerling die eene kostschool bezoekt, zonder er gehuisvest te zijn. EXTERRITORIALITEIT, v. volkenrechtelijke
Retie, waardoor vorsten en gezanten in een
vreemd land geacht worden in hun eigen land te
zijn.
EXTRA, bn. bw. buitengewoon, bijzonder :
extra-blad, extra-borrel; — zeer : extra-schoon.
EXTRAATJE, o. (-s), iets bijzonders; buitenkansje, meevallertje : dat was een extraatje.
EXTRACT, o. (-en), uittreksel (van een geschrift,
een boek enz.) ; — aftreksel, afkooksel (van kruiden enz.) : vleesch-extract.
EXTRACTIE, v. het extraheeren, afscheiden van
edele metalen uit het erts.
EXTRANEUS, m. (...nei), (eig.) vreemdeling; iem.
die eindexamen aan een gymnasium of hoogere
burgerschool doet, zonder die inrichting bezocht
te hebben
EXTRAORDINAIR, bn. bw. buitengemeen, buitengewoon.
EXTREME, o. het uiterste, het hoogste.

FABRIEKER.
EXTREMITEIT, v. uiterste verlegenheid; laatste
toevlucht; — de extremiteiten, de ledematen.
EZEL, in. (-s), bekend eenhoevig dier (equus
asinus); (spr.) van den os op den ezel springen, van
den hak op den tak springen, zich niet bij eene
zaak bepalen; — een ezel stoot zich niet tweernactl
aan &ln steen, heeft men eens iets nadeeligs ondervonden, dan vermijdt men de herhaling; — (fig.) dom
mensch, domoor : een ezel van een vent; wat ben
ik toch een ezel, dat ik daaraan niet heb gedacht;
vgl. werkezel; -schilderswerktuig waarop het doek geplaatst
wordt; zulk een werktuigje in 't klein om paneeltjes,
portretten enz. te dragen; gestel waarop een verplaatsbaar schoolbord staat.
EZELIN, v. (-nen), Ivijfje van den ezel. EZELINNETJE, o. (-s). EZELINNENMELK, v. de melk
van de ezelin.
EZELSBRUG, v. (-gen), (fig.) hulpmiddel waardoor een werk al te gemakkelijk wordt gemaakt.
EZELSOOR, o. (-en), oor van .een ezel; (fig.) omgevouwen hoek van een blad in een boek; (plantk.)
smeerwortel, (symphytum officinale); smalle weegbree
(plantago lanceolata); veldsla (valarianella olitoria).

F.
F, v. (-s), zesde letter van het alphabet; — er
is maar eene f in het a b c en die is moeilijk te treffen,
men kan het niet altijd eens zijn (vooral gezegd,
wanneer men vaak met een lastig persoon verschil
Tan meening heeft); —
de gezamenlijke namen of woorden in een adres-,
in een woordenboek die met f beginnen;
(in de muziek) benaming van den vierden toon
der diatonische en van den zesden toon der chromatische toonschaal, van c; —
(verder in afkortingen) :
F. fee. — fecit — heeft (dit) gemaakt (op
schilderijen enz., naast den naam
van den maker); —
F — flat — (op recepten ) 't worde gereedgemaakt; (op wissels enz.) betaling
kan geschieden;
F
— Fahrenheit (op thermometers);
(in den handel, op
—F.; fijnsupra
prljscouranten);
F.; F F. — forto, sterk; fortissimo, zeer sterk
(in de muziek);
F. S. N. — favente summo numine, onder bescherming van het Opperwezen;
op bladzijde . . .;
—F°,ol.fi
F°. r°.
— folio . . . recto, op bladzijde . . . ,
voorzijde;
F°. v°.
— folio . . . verso, op bladzijde . . . ,
keerzijde:
f., ft.
— fiorijn, gulden (in prijsopgaven);
fab.
— label, fabelleer; —
Febr.
— Februari; —
— fiat insertio — het worde ingeI. i.
lascht;
fig.
— figuurlijk; figuur; —
Fr.
— (rater — broeder, inz. ordebroeder;—
fr.
— frank (de Fransche munt, in prijsopgaven);
fr.
— franco, vrachtvrij (op brieven of
I pakketten);
F. S.
— (tel.) faire suivre — nazenden;
— futurum, toekomende tijd (in de
fut.
spraakkunst).
FA, v. (-'s), (muz.) vierde toon der diatonische
en zesde toon der chromatische toonschaal, uitgaande van den grondtoon.
FAAM, v. (fab.) godin die de daden der helden

uitbazuinde, afgebeeld als eene vrouw met vleugels
en eene menigte oogen, ooren en neuzen; — (dicht.)
naam, vermaardheid; — te goeder naam en faam
bekend staan, gunstig bekend zijn.
1. FAAS, v. (fazen), (wapenk.) dwarsbalk, een
band die dwars over het wapensehild ligt : Borselen
voert eene zilveren faas in sabel (zwart).
2. FAAS, v. schuine kant, fout, de geslepen schuine
kant aan de scherpe kanten van beitels, bijlen enz. ;
zie FACE.
FABEL, v. (-s, -en), verdichte vertelling waarin
men de eene of andere waarheid, die men niet
openlijk wil uitspreken, aanschouwelijk wil voorstellen, en waarin men aan dieren of dingen toedicht, wat op de menschenwereld toepasselijk is; —
(fig.) verdichtsel, logen : al wat gij daar zegt, is
slechts eene label. FABELTJE, o. (-s).
FABELEN, (fabelde, heeft gefabeld), fabels vertellen; ongegronde meeningen verkondigen, kletsen.
FABRICAGE, v. het fabriceeren, vervaardigen
(deftiger dan fabricatie).
FABRICATIE, v. het fabriceeren, vervaardiging
(thans het gewone woord); chef van fabricatie.
FABRICEEREN, (fabriceerde, heeft gefabriceerd),
bewerken, vervaardigen (inz. door middel van
werktuigen); — (fig.) maken : een woordenboek
fabriceeren; — verdichten, verzinnen.
FABRIEK, v. (-en), inrichting inz. voor het
grootbedrijf, waarin door samenwerking van talrijke
arbeidskrachten, onder uitgebreide toepassing van
de verdeeling van arbeid en in den regel ook door
middel van machines, allerlei voorwerpen enz.
gemaakt worden : machine-, kaarsen-, sigarenfabriek;
gasfabriek; — inrichting van nijverheid, waarin
gelijktijdig en op geregelde uren een aantal arbeiders
buiten hun woningen in besloten ruimten arbeid
verrichten; — (in de Katholieke streken) fabriek
eener kerk, de bijzondere kas voor het onderhoud
en de versiering der kerk; (ook) het bestuur van
zulk eene kerkfabriek; — dat is eene vertelling van
rune eigen fabriek, die heeft hij zelf verzonnen.
FABRIEKEN, (fabriekte, heeft gefabriekt), (gemeenz.) fabriceeren, maken, inz. slordig en haastig
maken, in elkaar zetten; knutselen.
FABRIEKER, m. (-s), FABRIEKSTER, v. (-s),
die in eene fabriek arbeidt; inz. in eene katoenlinnen-, of wolfabriek.

FABRIEKGOED.
FABRIEKGOED, o. beter is FABRIEKSGOED.
FABRIEK-LANDMETER, m. (-s), titel voor technisch ambtenaar, nog .in gebruik bij sommige
polderbest uren.
FABRIEKSMERK, o. (-en), teeken waarvan de
fabrikanten hunne waren voorzien, om de herkomst,
y ank ook qualiteit en hoeveelheid, aan te duiden.
FABRIEKSNIJVERHEID, v. ; ...PRIJS, m.
(...prijzen), prijs der goederen aan de fabriek :
tegen fabrieksprijzen uitverkoopen (b. v. winkelgoederen); ...RAAD, m. arbeidsraad voor eene
bepaalde fabriek; ...REGLEMENT, o. (-en), reglement waaraan de fabrieksarbeiders zich te houden
hebben.
FABRIEKSSCHOOL, v. (...scholen), school door
de fabrikanten bekostigd, waar de jeugdige fabriekers hunne kennis kunnen of moeten vermeerderen;
...SCHOORSTEEN, m. (-en), zeer hooge schoorsteen eener fabriek; ...STAD, v. (...steden), stad
waar de bevolking geheel of bijna geheel van
fabrieksnijverheid leeft; ...STREEK, v. (...streken).
FABRIKAAT, o. (...katen), het bewerkte (in
eene fabriek) : een nteuw fabrikaat in den hanclel
brengen; — schoenen van een slecht fabrikaat, niet
goed vervaardigd.
FABRIKANT, m. (-en), eigenaar eener fabriek.
FABULANT, m. (-en), sprookjesverteller; babbelaa r.
FABULEUS, bn. fabelachtig, onwaarschijnlijk.
FACADE, v. (-n), voorgevel van een gebouw,
van een orgel.
FACE, v. voorzijde, gezicht : en fare, bw. uitdr.
recht tegenover, (van een portret) van voren.
FACE-A-MAIN, (Fr.) v. soort van handbril,
aan een fraai handvat.
FACETTEN, v. my. ruiten, vlakken (op geslepen
edelgesteenten); geslepen hoeklijsten (aan spiegels);
— vlakjes der samengestelde oogen bij de insecten.
FACIE, o. (volkst.) gezicht, tronie : iem. op zijn
facie komen, geven, trommelen, op zijn gezicht slaan.
FACIEL, bn. gemakkelijk, inschikkelijk : hij was
zeer ft cid.
FACILITEIT, v. (-en), gemakkelijkheid; — iem.
eenige faciliteiten toestaan, het hem gemakkelijker
maken, minder streng, toegevend tegenover hem
zijn bii lets.
FACIT, o. (-s), som, uitkomst.
FACON, o. (-s), maaksel; vorm, uiterlijk, voorkomen, fatsoen; — complimenten, omslag : sans
fawn.
FA CONNEEREN, (faeonneerde, heeft gefaconneerd), den vereischten vorm geven, fatsoeneeren.
FACSIMILE. o. (-'s), nauwkeurige nabootsing,
reproductie (door middel van zincographie, photographie enz.) van eene handteekening, handschrift
of zeldzame prent.
FACTA, o. my. feiten, gebeurtenissen.
FACTEUR, m. (-s, -en), brievenbesteller (inz. bij
het leger): zie FACTOOR.
FACTIE, v. (-s, „Alen), politieke partij : de
Loevesteinsehe factie.
FACTITIEVEN, o. my. werkwoorden die een doen
uitdrukken, causatieven.
FACTO, o. de facto, feitelijk; de jure et de facto,
rechtens en feitelijk.
FACTOOR, m. (...toren), hij die goederen voor
anderen opslaat, b y . graan ; — beheerder van eene
factonj of bijkantoor; — brievenbesteller (inz. bij
het leger). FACTOOPSCHAP, o.
. FACTOR, m. (-en), (rek.) een der samenstellers
van een product : een getal in factoren ontbinden; —
oorzaak van, aanleiding tot lets : dat was een
ivorname factor; omstandigheid die invloed op eene
zaak uitoefent : alle factoren in rekening brengen.
FACTORIJ, v. (-en), handelskantoor; kantoor
,:an een spoorweg- of stoombootmaatschappij;
roote nederzetting, kantoor eener handelsonderLeming in vreemde landen; —HANDEL, m.
FACTOTUM, m. (-s), algemeen zaakwaarnemer,
, ,3rtegenwoordiger, iem. die alles in alles is, duivelst-)ejager : dat was zijn factotum.
FACTURIER, m. (-s), kantoorbediende, speciaal
met bet bijhouden van het factuurboek belast.
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FACTUUR, v. (...turen), rekening van den eenen
koopman aan den anderen wegens afgezonden
goederen, ook bevattende plaats en datum der
allevering, termijn van betaling, opgave der wijze
van vervoer, enz.; —BOEK, o. (-en), inkoopboek.
FACULTATIEF, bn. aan eigen verkiezing overgelaten, niet verplicht : facultatief zijn; lets facultatief stellen, het aan de keuze van den belanghebbende
overlaten, het al of niet te doen.
FACULTEIT, v. (-en), bevoegdheid; tak van
wetenschap (aan eene hoogeschool); — de vijf
faculteiten: godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid, geneeskunde, letteren. wis- en natuurkunde; een
hoogleeraar in de medische faculteit; — college van
hoogleeraren eener faculteit : een proefschrift voor
de faculteit verdedigen.
FAECALIEN, FAECES, FECES, v. my. nitwerpselen, drekstoffen; (ook) grondsop, moer,
droesem; faecale stoffen.
FAGOT, v. (-ten), baspijp, een in 1539 door
Afranio te Pavia uitgevonden houten blaasinstrument.
FAGOTBLAZER, m. (-s), FAGOTTIST, m. (-en),
die op de fagot speelt.
FAIENCE, v. eene soort van plateel of aardewerk,
gleiswerk, onecht of half porselein, zoo geheeten
naar Faenza, waar eene beroemde fabriek hiervan was.
FAILLEEREN, (failleerde, is gefailleerd), bankroet-, failliet gaan.
1. FAILLIET, m. (-en), die in staat van faillissement verkeert.
2. FAILLIET, bn. bankroet.
FAILLISSEMENT, o. (-en), beslag op het vermocen van den schuldenaar ten behoeve van al
zijne schuldeisehers.
FAIR (Eng.), bn. bw, net, naar eer en recht;
dat is Been faire handelwijze; — eerlijk, behoorlijk.
FAIT (Fr.), ni. (-s), felt, daad; — fait accompli,
voldongen felt, gebeuitenis die niet te herroepen
is : iem. voor een fait accompli stellen, plaatsen.
FAKIR, m. (-s), Mohammedaansche boetende
bedelmonnik; Indische kluizenaar die zich zelven
op velerlei wijze pijnigt.
FAKKEL, v. (-s), flambouw, toorts met hars,
Leer en pektouw aan een stok bevestigd; — Licht
dat deze bij verbranding geeft en dat weerstand
aan den wind kan bieden (inz. bij avondoptochten
gebruikt); — wat evenals vuur verwoesting aanricnt : de fakkel der tweedracht; vgl. oorlogsfakkel.
FAKKELDANS, m. (-en), een reeds bij de eerste
Christenkeizers (in de 4e eeuw) gebruikelijke ceremonieele ridderdans, met prachtige, plechtstatige
muziek.
FALBALA, V. (-'s), ruim geplooid boordsel.
FALEN, (faalde, heeft gefaald), in gebreke blijyen, 'te kort schieten.
FALERNER, m. vurige wijnsoort, lichtgeel van
kleur; —WIJN, m.
FALIE, v. (-5, ...lien), mantel met kap (der
vrouwen); (gew.) gluier; — (gew.) hij heeft op zijne
falls (faalje) gehad, slaag gehad.
FALIEKANT, ...K.ANTIG, bn. bw. verkeerd,
mis; — het is faliekant, de zaak loopt mis.
FALKONET, o. (-ten), klein veldstuk (in de 16e
eeuw) waarmee men kogels van 1 tot 3 pond
schoot.
FALSARIS, m. (-son), die valschheid in geschrifte
pleegt; oplichter.
FALSET, o. (muz.) hoogste register der menschelijke stem, (muz.) hooge stem, hoofdstem : falsei
zingen.
FALSIFICATIE, v. (-s, ...Men), vervalsching.
FALSITEIT, v. (-en), valsche, laaghartige handelwijze, onoprechtheid.
FAMEUS, bn. bw. (fameuzer, -t), vermaard;
verbazend, bijzonder : 't is fameus warm.
FAMILIAAR, bn. bw. (-der -st), gemeenzaam,
vertrouwelijk , ongedwongen : een familiare kerel.
FAMILIARES, mv, de personen die in een klooster
wonen, zonder de geloften te hebben afgelegd en
daar dienstbaar zijn.

FAMILIARITEIT.
FAMILIARITEIT, v. (-en), gemeenzaamheid;
ongedwongen, vrijpostig gedrag.
FAMILIE, v. (-s, ...lien), FAMIELJE, v. (-s),
gezin : je hebt al eene heele, eene groote familie;
hoe maakt het de familie ? de heer
—huisgenot:
en mevrouw B. en familie, en huisgenooten; eene
uitgebreide familie, een wijdvertakt geslacht; —
hij is nog familie van me, is een bloedverwant; het is nog in de familie, wij zijn nog aan elkaar
verwant ; — (nat. lust.) geheel van geslachten
(van planten en dieren) die in hootdzaak met elkaar
overeenkomen.
FAMILIEGRAF, o. (...graven), een afgezonderd
stuk grond op een kerkhof om er de leden eener
familie te be raven.
FAMILIERAAD, m. (...raden), bijeenkomst,
vergadering van leden eener familie: familieraad
beleggen (tot het benoemen van een thezienden
voogd b. v.); ...REGEERING, v. (-en), dynastic;
heerschappij door een geslacht uitgeoefend : in die
stad heerscht eene familieregeering, eene famine
heeft er alle macht; ...RELATIE, v. (-s), familiebetrekking.
FAMILISTEN, my. liefdebroeders, naam eener
Protestantsche sekte in het midden der 16e eeuw
in Nederland en Engeland.
FANAL, FANAAL, m. (fanalen), kustlicht; seinIicht aan den mast van een schip; vuursignaal om
berichten of bevelen te geven aan troepen die over
eene groote oppervlakte verspreid zijn.
FANATICUS, m. (...ci), dweper, geestdrijver.
FANATIEK, bn. bw. (-er, -st), dweepzuchtig,
hartstochtelijk (inz. met betrekking tot den godsdienst). FANATISCH, bn. bw. fanatiek.
FANATISME, o. dweepzucht, felle, hartstochteBike onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden.
FANCHON, m. (-s), eene soort van damesmuts
met slippers.
FANCY, v. (Eng.) luim, gril; verbeelding; —
luxe- of modeartikel; —FAIR, v. weldadigheidsbazar.
FANDANGO, m. een Spaansche volksdans voor
twee personen, met begeleiding van guitaar en
castagnetten.
FANFARE, v. (-s, -n), vroolijk trompetgeschal.
FANFARECORPS, o. (-en), ...GEZELSCHAP, o.
(-pen), ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), een muziekgezelschap waarvan de leden alleen kopereninstrumenten bespelen (in tegenst. met eene harmonic).
FANFARON, m. (-s), pocher, praler, opsnijder.
FANFARONNADE, v. (-s), pocherij, opsnijden,
snoeven.
FANION, v. (-s), richtvlag ter vervanging van
het vaandel bij die bataljons Welke daarvan niet
Voorzien zijn.
FANTASEEREN, (fantaseerde, heeft gefantaseerd), (ook PHANTASEEREN), zich aan het
spel der verbeelding overgeven; zich bij het scheppen van een kunstwerk door de verbeelding laten
Leiden; — op een muziekinstrument improviseeren;
bazelen, ijlen in de koorts.
FANTASIE, v. (-en), (ook PHAN TASIE), inbeelding, verbeelding; gril, kuur; — een muziekstuk dat voor de vuist gecomponeerd en gespeeld
wordt zonder bepaalden vorm; (ook) uitweiding
over bestaandemotieven en thema's, inz.van opera's:
eene fantasie voor piano; — (in het algemeen)
alles wat niet gekleed, niet in stijl, niet echt is
(van stoffen, meubelen, snuisterijen enz.).
FANTASIE-ARTIKELEN, o. my. snuisterijen,
in tegenst. met sieraden van edel metaal en met
echte steepen : in dien winkel zijn alleen fantasieartikelen te krijgen; ...GAREN, o. kamgaren uit
een mengsel van wol met katoen of zijde gesponnen; ...GOED, o. (geringschattend gebezigd) fantasie-artikelen: dat is allemaal fantastegoed; ...HOED,
m. (-en), lage ronde kastoren hoed, in tegenst.
met den hoogen hoed; ...KLEUR, v. (-en), kleur
die niet effen is; ...KOSTUUM, o. (-s), fantasiepak.
FANTAST, m. (-en), (ook PHANTAST), iemand
met eene sterke fantasie.
FANTASTISCH, bn. en bw. (ook PHAN M.S.
niet werkelijk, voortgebracht door de fan-
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tasie; tooverachtig mooi: eene fantastische verlichting;
een fantastisch schouwspel.
FANTOOM, o. (...tomen), spook, schim.
FARADISCH, bn. (electr.) de faradische stroom,
de inductie-stroom.
FARADISME, o. inductie-electriciteit.
FARCE, v. (-s), klucht; (keuk.) vulsel voor
gevogelte, vieesch enz.; — gemengd tooneelstukje,
klucht;
dolle, dwaze grail.
FARCEEREN, (farceerde, heeft gefarceerd),
vullen, stoppen (te braden gevogelte).
FARCEUR, m. (-s), grappenmaker.
FARDEEREN, (fardeerde, heeft gefardeerd),
blanketten.
FARIBOLEN, v. my. wissewasjes, praatjes voor
den vaak.
FARINA, v. (-'s), goede soort eetaardappel, wit
op schotel.
FARIZEER, PHARIZEER, m. (-s, of ...zeen),
religieus-politieke partij onder de Israelieten; (fig.)
schijnheilige, huichelaar.
FARIZEESCH, bn. bw. als een farizeer.
FARM, (Eng.) m. (-5), klein landgoed; gehuurd
stuk bouw- of weiland. FARMER, m. (-s), eigenaar van een farm; pachter ervan.
1. FARO, o. eene soort van Brusselsch bier.
2. FARO, o. zeker kaartspel.
FARTHING, m. (-5), kleinste Engelsche koperen
munt = 1/4 penny.
FAR-WEST, o. de Staten in N.-Amerika die
in het uiterste westen gelegen zijn.
FASHION, (Eng.) v. mode; fijne toon.
FASHIONABLE, (Eng.) bn. bw. naar de mode,
naar den laatsten smaak, overeenkomstig den bon-ton.
FAT, m. (-ten), FATJE, o. (-s), modegek, modepop.
FATA, o. my. lotgevallen; my. van Tatum.
FATAAL, bn. bw. (fataler, -st), noodlottig;
(gemeenz.) beroerd : eene fatale historic; fatale termiin, uiterste, onveranderhaar.
FATALISME, o. het geloof aan of de leer van
een onvermijdelijk voorbeschikt noodlot.
FATALIST, m. (-en), aanhanger van het fatalisme.
FATALISTISCH, bn. op het fatalisme betrekking
hebbende : eene fatalistische levensbeschouwing.
FATALITEIT, v. (-en), voorbeschikt ongeluk;
ramp, onheil.
FATA-MORGANA, v. (zeew. en nat.) luchtspiegeling, atmospherische straalbreking, waardoor
men op zee en aan de kust de afspiegeling van
een land bespeurt, of in de woestijn die van
eene oase.
FATIGANT, bn. bw. (-er, -st), vermoeiend.
FATIGEEREN (fatigeerde, heeft gefatigeerd),
vermoeien, afmatten.
FATSEN, (fatste, heeft gefatst), (Zuidn.) spijbelen, gaan wandelen of spelen in plaats van naar
school te gaan.
FATSOEN, o. (-en), vorm, suede : het fatsoen van
dien rok bevalt mij wel; het fatsoen van een schip, van
een hoed; iets weer in zijn fatsoen brengen, in den
vereischten vorm; - vorming, bewerking (inz.
bij goud en zilver) : hoeveel kost het fatsoen van die
lepels ?; waardeeren buiten het fatsoen; voor oud en
half fatsoen; — (fig.) behoorlijkheid, gemanierdheld, de goede manieren : een man van fatsoen.
FATSOENEEREN, (fatsoeneerde. heeft gefatsoeneerd), vormen, bewerken (inz. van kleedingstukken, stukken hout enz.); (fig.) iem. fatsoeneeren, hem opvoeden en vormen.
FATSOENLIJK, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig
het fatsoen; de goede manieren, welgemanierd;
behoorlijk, welvoeglljk; — zindelijk; — eerbaar.
FATSOENLIJKHEID, v. deftigheid; welvoeglijkheid, betamelijkheid.
FATSOENSHALVE, bw. om der wille van het
fatsoen.
FATTIG, FATTERIG, bn. bw. (-er, -st), gekleed
gaan, doen, zich aanstellen als een fat. FATTERIGHEID v.
FATUITEIT, v. dwaasheid, ingebeeldheid.
FATUM, o. bet lot, noodlot, waarop de menschen
geen invloed vermogen uit te oefenen.

FAUBOURG.
FAUBOURG, (Fr.) m. (-s), voorstad.
FAUN, m. (-en), bosch- en veldgod der Romeinen.
FAUNA, v. alle dieren die in een bepaald land
of een bepaald geologisch tijdperk voorkomen.
FAUNAAP, m. (...apen), soort van Braziliaanschen aap (cebus fatuellus), met eene in twee bundels
verdeelde kuif.
FAUTEUIL (Fr.), m. (-s), leuning-, armstoel.
FAVEUR, v. (-s), gunst; begunstiging; welwillendheld; — een faveurt je, buitenkansje.
FAVORABEL, bn. voordeelig, gunstig.
FAVORIET, bn. geliefkoosd, lievelings...; — de
sultan favoriete, de meest begunstigde vrouw van
het serail, wier zoon den sultan opvolgt; —, m. (-en),
gunsteling, 'leveling (bij wedstrijden : van een paard
waarvan men verwacht dat het den prijs zal winnen
en waarop men wedt).
FAVORIETE, v. (-n), begunstigde, lievelinge.
FAVORIETEN, m. my. bakkebaarden.
FAVORISEEREN, (favoriseerde, heeft gefavoriseerd), (iem., iets) begunstigen, bevoordeelen.
FAVUS, m. hoofdzeer, huidziekte op het behaarde
deel van het hoofd.
FAZANT, m. (-en), zekere fraaie hoenderachtige
vogel (phasianus).
FAZANTENEI, o. (-ers, -eren); ...HAAN, m.
(...haven); ...HEN, v. (-nen); ...HOB, o. (-ken);
...HOND, m. (-en), hand, op de fazantenjacht
afgericht; ...HOUDER, m. (-s), die fazanten kweekt
en verkoopt; ...JACHT, v.; ...NEST, o. (-en).
FAZANTEVEER, v. (-en), veer van een fazant.
FAZEL, v. (-s), (gew.) rafel.
FEBRUARI, m. Sprokkelmaand, tweede maand
van het jaar (van 28 dagen en in een schrikkeljaar
van 29 dagen) ; — OMWENTELING. v. Fransehe
omwenteling van 24 Febr. 1848.
FECES, mv. zie FAECALIRN.
FEDERALISME, o. stelsel van onderling statenverbond (inz. bij gemeenebesten).
FEDERALIST, m. (-en), aanhanger van het
federalisme.
FEDERALISTISCH, bn. bondgenootschappeltjk.
FEDERATIE, v. zie CONFEDERATIE.
FEE, v. (feeen), toovergodin (in sprookjes) : men
heeft goede en booze feeen.
FEEKS, v. (-en), vrouw die kwaad, driftig,
lastig en nijdig is, helleveeg.
FEERIE, v. (-s), tooneelproduct waarbij decoraties, tooverachtige tooneelveranderingen, balletten, enz. de hoofdzaak vormen.
FEEST, o. (-en), plechtige viering van eene (inz.
godsdienstige) herdenking; plechtigheid, wijding:
het feest der Drie Koningen; het Kerstfeest;
verlovingsfeest. —vierngahuljkfit:
FEESTELIJK, bn. bw. (-er, -st), als bij een feest,
plechtig : een, feestelijk gewaad; feestelijk uitgedost
zijn; — er feestelijk uitzien, als voor een feest; —
vroolijk, opgeruimd : in eene feestelijke stemming.
FEESTELING, m, en v. (-en), die feest viert of
helpt vieren. FEESTELINGE, v. (-n).
FEESTEN, (feestte, heeft gefeest), feestvieren.
FEESTVIEREN, (vierde feest, heeft feestgevierd),
eene heuglijke gebeurtenis plechtig of vroolijk
vieren of herdenken; zich vermaken. FEESTVIERING, v. (-en). FEESTVIERDER, m. (-s).
FEIL, v. (-en), misslag, overtreding, vergissing :
bier is eene feil ingeslopen; — fout, gebrek: iem.
zijne feilen toonen; geen mensch is zonder feilen,
zonder tekortkomingen; zijne feilen verbeteren.
FEILBAAR, bn. onderhevig aan, vatbaar voor
dwaling, voor vergissing : de mensch is feilbaar;
ons feilbaar verstand. FEILBAARHEID, v.
FEILEN, (feilde, heeft gefeild), falen, mistasten,
zich vergissen; -- (Z. A.) druipen, afgewezen worden
bij een examen (Eng. to fail).
FEIT, o. (-en), wat heeft plaats gehad, wat werkelijk is; eene werkelijke gebeurtenis, daad : het
is een feit, dat...; de feiten spreken uwe bewering
tegen; de feiten spreken voor zich, zelf; feiten noemen; —
voor het feit staan, geplaatst worden, geene keuze
hebben, zich moeten schikken in.
FEITEL, v. (-s), borstdoekje, morsdoekje, slabbetje (voor jonge kindertjes).
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FERMOOR.

FEITELIJK, bn. bw. werkelijk : de feitelijke toestand; — feitelijk heeft hij ongelijk, feitelijk is hij de
schuldige, inderdaad, in werkelijkheid; — handdadig, vijandig : iem. feitelijk aanranden.
FEL, bn. bw. (-ler, -st), hevig, sterk : een felle slag,
fel weerlichten, een felle wind, een felle brand, een
felle koorts; — gevoelig, nijpend : eerie felle koude; —
een felle regen, eene felle bui, versciubikkelijk, onstuimig; — ruw, boosaardig, onmeedoogend : hij
kan zoo fel zijn In zijne woorden; felle woorden; —
een felle strijd, hevig, verbitterd.
FELICITATIE, v. (-s, :..tien), gelukwensch, gelukwensching, heilwensch; —BRIEF, m. (...ven);
—KAARTJE, o. (-s).
FELICITEEREN, (feliciteerde, heeft gefeliciteerd),
(iem.) gelukwenschen.
FELLAH, m. (-in, -s), naam der landbouwende
bevolking in Egypte en Arabiö.
FELLOW, (Eng.) m. (-s), Bezel, genoot; lid,
student.
FELOEK, v. (-en), (zeew.) oorspronkelijk eene
kleine galei met van vier tot tien riemen, 66n mast
en een groot driehoekig zeil; nu een grooter vaartuig
(vooral op de Middellandsche zee).
FELONIE, v. (...nieen), (veroud.) (leenst.) trouwbreuk; (in Engel.) tweede groep der strafbare feiten.
FELZEN, (felsde, heeft gefelsd), (smed.) blikwerk
of ijzeren platen omvouwen en vastslaan : de bodem
van een ijzeren bak felzen.
FEMELAAR, m. (-s), FEMELAARSTER, v. (-s),
schijnheilige, kwezel die temend spreekt; vgl.
FIJMELAAR.
FEMELEN, (femelde, heeft gefemeld), den vrome
uithangen, kwezelen met vroom geteem, huichelen;—
beuzelen; zaniken. Vgl. FIJMELEN.
FEMINISME, o. vrouwenbeweging, streven naar
de emancipatie der vrouw.
FEMINIST, m. (-en), FEMINISTE, v. (-n),
voorstander, ...ster van het feminisme.
FEMINISTISCH, bn. bw. betreffende het feminisme ; de feministische beweging, voor het feminisme.
FENIAN, m. (-s), lid van een geheim genootschap
dat in 1859 in Noord-Amerika ontstaan, zich over
Ierland en Canada heeft uitgebreid en Ierland
staatsrechtelijk vrij van Engeland wil maken.
FENIANISME, o. eene geheime organisatie die
de republiek wil vestigen zoowel in Engeland als
in Ierland.
FENIKS, ook PHOENIX, m. (-en), mythische
vogel die zich, naar de meening der ouden, om de vijf
eeuwen verbrandde op een nest van geurige kruiden
en dan verjongd uit zijne asch verrees : als een feniks
uit zijne asch verrijzen; — (fig.) die eenig is in zijn vak,
wiens gaven zeldzaam zijn : een feniks in de kunst;
— (Zuidn.) pother, snoeshaan.
FERADSJEE, v. (-s), bovenkleedingstuk der
Turksche vrouwen, dat het geheele lichaam omhult.
FERM, bn. bw. (-er, -st), vast, fiksch, Oink : een
ferm pak slaag; — eene ferme hand hebben, Oink
schrijven; — eene ferme howling, flinke, krachtige
houding; — dat is ferm !, opperbest; — 't is een ferme
kerel, een degelijke kerel; — houd u ferm, houd u
goed !
FERMAN, (vaak,minder goed : FIRMAN), m. (-s),
schriftelijk bevel, namens den Sultan van Turkije
door den grootvizier uitgevaardigd.
FERMATE, v. (-n), (muz.) rustpunt (het teeken
verlengt de hoot of rust waarboven het geplaatst
wordt).
FERMENT, o. (-en), gistmiddel.
FERMENTATIE, v. gisting; beroering.
FERMENTEEREN, (het fermenteerde, heeft
gefermenteerd), gisten. FERMENTEERSCHUUR,
v. (...schuren), schuur waarin men de geplukte
tabak laat broeien, teneinde de vereischte kleur
en geur to krijgen.
FERMENTOLIE, v. (—lien), vluchtige olie, een
product van de gisting van plantendeelen.
FERMETEIT. meer gebruikt FERMITEIT, v.
flinkheid, degelijkheid.
FERMOOR, o. (...moren), groote scheepstimmermansbeitel.
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FERNAMBUK, —HOUT, o. bruinhout, eene
voortreffelijke, zeer zware houtsoort uit Brazilie
in Zuid-Amerika, van roodachtig gele kleur, en
geheeten naar de stad Fernambuco of Pernambuco
en de landstreek van dien naam.
FERULA, v. (-'s), pauselijke kruisstaf.
FES, v. (muz.) de door eene mol een halven toon
verlaagde f.
FESTIJN, o. (-en), gastmaal.
FESTINA LENTE (Lat.), haast u langzaam.
FESTIVAL, o. (-s), groot muziekfeest, volksfeest.
FESTIVITEIT, v. (-en), feestelijkheid.
FESTOEN, o. v. (-en), guirlande van groan en
bloemen .of vruchten.
FESTONNEEREN, (festonneerde, heeft gefestonneerd), op zekere wijze borduren; met bloemwerk
versicren; — den rand van Hanel, zijde enz. omnpfaien
op de wijze zooals knoopsgaten gemaakt worden.
FETEEREN, (féteerde, heeft gefdteerd), vieren,
feest houden; — iem. feteeren, feestelijk onthalen,
(ook) met bijzondere eer en veel ophef ontvangen,
huldigen.
FETISCH, m. levenloos voorwerp van afgodische
vereering bij de Negers in Guinea en andere heidenache volken; —DIENAAR, m. (-s); —DIENST,
m. het aanbidden van een fetisch.
FETISCHISME, o. fetischdienst.
FEUDAAL, bn. tot het leenstelsel behoorende :
het feudale stelsel, leenstelsel; — eene feudale bezitting, een leen, in tegenstelling van een allodium.
FEUILLETON, o. (-s), dat deel van een dagblad,
hetwelk df aan tooneel- of letterkundige beoordeelingen, df aan verhalen enz. is gewijd.
FEUILLETONIST, m. (-en), die uitsluitend met
de levering der feuilleton-artikelen is belast, schrijver van het feuilleton.
FEZ, v. hoofddeksel van Turken, Grieken en
andere oosterlingen.
FIACRE, (Fr.) v. (-s), huurrijtuig.
FIALEN, v. my. kleine spitse torentjes in den
Gothischen bouwstijl, voorkomend als bekroning
van schraagpijlers, als ornament op altaren, biechtstoelen enz.
FIASCO, o. mislukking, echec.
FIAT (Lat.), het zij zoo, het geschiede.
FIATTEEREN, (fiatteerde, heeft gefiatteerd),
toestaan, goedkeuren
FIBRINE, v. (scheik.) plantenvezelstof : eene
kleverige, taaie, grauwe stof die uit koolstof,
waterstof, zuurstof en stikstof bestaat.
FICHE, o. (-s), speelmerkje, vierkant of rond
beenen plaatje dat bij het kaartspelen geld vervangt.
FICHU, o. (-'s), driekantig halsdoekje; zijden of
kanten dameskraag inz. de schouders bedekkende,
soort van zeer kort en dun schoudermanteltje.
FICTIE v. (-s, -Alen), verdichtsel, vinding ;
onderst elling.
FICTIEF, bn. bw. (...ver, -st), verdicht, niet
werkelijk bestaande : denkbeeldig; een fictieve
persoon, vereeniging met rechtspersoonlijkheid.
FIDALGO, m. (-'s), lid van den lagers adel in
Portugal (hetzelfde als Spaansch HIDALGO).
FIDEEL, bn. bw. (-er, -st), vroolijk, opgeruimd,
aangenaam van humeur, niet krenterig of kleingeestig : een fideele kerel; — gezellig.
FIDET-COMMIS, o. erfstelling over de hand.
FIDIBUS, m. (-sen), strook papier, gevouwen of
geknipt om er eene pijp aan op te steken.
FIDUCIE, v. (gemeenz.) vertrouwen, geloof : ik
heb Been fiducie in (iets of iem.); fiducie in iem.
stellen.
FIDUCIARIUS, m. vertrouwensman, goeman.
FIEDEL, v. (-s), (gemeenz.) viool.
FIELT, m. (-en), gemeene schelm, doortrapte
schurk.
FIELTERIG, FIELTIG, bn. bw. (-er, -A), laaghartig, doortrapt gemeen.
FIELTERIJ, v. (-en), fieltenstuk.
FIER, bn. bw. (-der, -st), (van personen) hooghartig, zich met rechtmatigen trots verheffende
op ; — (van paarden) welgevormd en levenslustig.
1. FIETS, bw. (Z. A.) gauw, rap, gezwind.
2. FIETS, v. (-en). rijwiel.

FIKKELEN.
FIETSEN, (fietste, heeft en is gefletst), op de
fiets rijden. FIETSER, in. (-s); FIETSSTER,
v. (-s).
FIETSRIJDEN, (reed fiets, heeft fietsgereden),
fietsen; ...RUDER, m. (-s); ...RIJDSTER, v. (-s).
FIETSSLEUTEL, m. (-s), schroevendraaier met
verstelbaren bek, om de verschillende schroeven
eener fiets los of vast te draaien; ...SLOT, o. (-en).
FIGALE, v. (-n), Oostindisch roeivaartuig.
FIGARO, m. type van sluwheid, behendigheid en
kuiperij; — barbier; — soort van damesjakje.
FIGURANT, m. en v. (-en), FIGURANTE, v.
(-n), (toon.) die eene rol vervult van iem. die niets
of bijna niets te zeggen of te doen heeft; (fig.)
nutteloos lid eener vergadering; — voor figurant
dienen (op eene voordracht), voor den vorm er
op geplaatst zijn.
FIGURATIE, v. (-s), figuurlijke voorstelling; het
aanbrengen van figuren (in de muziek, in de rede).
FIGURATIEF, bn. alleen voor den vorm, beelden
voorstellende.
FIGUREEREN, (figureerde, heeft gefigureerd),
tot een beeld vormen; als stomme persoon optreden: stopstuk zijn.
FIGUUR, v. en o. (figuren), gedaante, gestalte;
— de afbeelding, de afteekening, het beeld, model,
patroon ; — (wisk.) eene lijn, een vlak, pen
liehaam of een samenstel van punters , lijnen,
vlakken en lichamen; vlakke ftguur, die geheel in
den plat vlak ligt; ftguur in de ruimte, die niet
geheel in den plat vlak ligt ; — (spraakk.)
grammatische figuren, de veranderingen die de
woorden, buiten de vervoeging of verbuiging, ondergaan door aanwinst of verlies van eene letter,
door samentrekking, letterkeer enz. FIGUURTJE,
o. (-s).
FIGUURLIJK, bn, bw. oneigenlijk.
FIJ, tw. foei; (spr ) hij gaat van de hei in de fij,
van het eene uiterste tot het andere.
FIJFER, v. (-s), (Zuidn.) dwarsfluit.
FIJMELEN, (fijmelde, heeft gefijmeld), femelen.
FIJN, bn. bw. (-er, -st), niet grof : fijn nand, fijne
keien; — klein : fijn schrift; — keurig, schoon :
eene fine taille, een fijn figuur; — goad in orde,
in de puntjes : eene fijne kleeding, een fin toilet,
er fijn uitzien; — kostelijk, lekker van smaak :
fijne wijn, fijne groenten en vleeschspijzen; eene fijne
flesch (wijn); — zuiver, onvermengd : fijn goud, zilver, - metaal; — zacht, liefelijk ; fijne tonen;
eene fijn getinte schilderij; — juist geYoelend,
ontvankelijk : een fin gemoed, - karakter; — vroom,
godvruchtig, orthodox : zij zijn fin (ook wel ragfijn); — uiterlijk godsdienstig: een fijne kwezel,
eene fine zus; den fijne uithangen, uitwendig zeer
vroom zijn.
FIJNGOOIEN, ...HAKKEN enz. als samenst.
aaneen to schrijven.
FIJNHEID, FIJNIGHEID, v. (...heden).
FIJNPROEVER, m. (-s), iemand die fijn proeft,
lekkerbek.
FIJNSCHILDER, m. (-s), kunstschilder.
FIJNSNAVEL, 6. (-s), (nat. hist.) fijnbek, naam
van een zeer talrijk geslacht van kleine vogels die
zich door een rechten, smallen, stiftvormigen
snavel onderscheiden; ...SNAVELIG, bn.
FIJNSPINNER, m. (-s), arbeider in eene spinnerij
die fijner work verricht.
FIJNSTRAAL, v. (...stralen), een plantengeslacht
(erigeron) tot de samengesteldbloemigen behoorende.
FIJNSTRIJKSTER, v. (-s), strijkster van fijn
goad, inz. van boorden en manchetten.
FIJNTE, v. fijnheid.
FIJNTJES, bw. op eene fijne wijze : dat is ftjntjes
gedaan; ftjntjes knijpen; doordringend : 't is ftjntjes
koud.
FIJT, v. bindweefselontsteking en ettervorming
aan de binnenvlakte der vingertoppen. (In sommige
streken luidt dit woord vijt, fijk, flek).
FIKFAKKERIJ, v. (-en), (gew.) gebeuzel, getalm,
gezeur.
FIKKELEN, (fikkelde, heeft gefikkeld), (Zuidn.)
onhandig snijden of hakken, jets slordig afmaken.
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FIKS, bw. (-er, -t), op fiksche, flinke wijze dit
heeft hij fiks gedaan; fiks geschilderd; fiks den.
FIKSCH, bn. (-er, -t), behoorlijk, vlug; kraehtig,
nadrukkelijk een fiksche klap; — fiksche lijnen,
krachtige, juist getrokken lijnen; — flunk een
fiksche jongen; eene fiksche meid;
welvarend,
gezond : ik ben niet al te fiksch. FIKSCHHEID, v.
vlugheid, behendigheid, knapheid; welvarendheid.
FILAGRAM, o. (-men), (papierm.) de koperen
draadletters of figuren, op den papiervorm aangebracht, waarvan de afdruk op het vel papier het
watermerk vormt.
FILE, v. rij : bij grooten toeloop mod men „en
file" gaan staan, in de rij; eene file van rijtuigen.
FILEEREN, (fileerde, heeft gefileerd), garenspinnen; (muz.) een toon zeer lang aanhouden;
heenvaan, afdruipen.
FILET, o. netwerk, allerlei gemaasde stof, open
kant; — lendestuk van een os, ossenhaas, ruggestuk van een hert enz.
1. FILIAAL, bn. bw. kinderlijk; filiale onderhoudsplicht, tussehen ouders en kinderen, van
kinderen tegenover ouders; afhankelijk.
2. FILIAAL, o. (fihalen), tak van een handelshuis
op eene andere plaats dan waar het hoofdkantoor
gevestigd is : bijkantoor; bijwinkel, depotwinkel.
FILIAALBANK, v. (-en), bijbank, succursale;
...KERK, v. (-en), bijkerk die door de geestelijken
van eene andere kerk (moederkerk) bediend wordt.
FIL1GRAAN, ook ...GRAIN en ...GREIN geheeten, o. fijn zilver- of gouddraadwerk; inz. zilverwerk.
FILM, o. (-8), dun vies nit gelatine, collodium
of celluloid met een lichtgevoelig laagje bedekt,
inz. gebruikt voor bioscoopopnamen; zulk een film
met bioscoopopnamen een nieuw film, vertoonen.
FILOMEEL, ...MEELE, v. (...meelen), (dicht.)
nachtegaal.
FILOSELLE, FILOZEL, v. grove zijde, floretzijde. FILOZELLEN, bn. van floretzijde.
FILOSOOF, m. zie PHILOSOOF.
FILTER, o. m. (-s), FILTRUM, o. (...tra, -s),
doorzijgdoek; toestel om vloeistoffen te zuiveren
door middel van doorzijging; bovendeel eener koffiekan met zeer fljne gaatjes in den bodem.
FILTREER v. (-en), filter. filtreertoestel.
FILTREEREN, (filtreerde, heeft gefiltreerd), eene
vloeistof van vaste, daarin onoplosbare stollen
zuiveren, door de vloeistof door eene poreuze stof
to laten trekken; ook wijze van koffie te zetten
zonder dat het dik mede kan gaan.
F!NAAL, bn, bw. wat om te eindigen, to sluiten
dient ; finale uitverkoop; — volkomen, ten eenenmale . het is mij finaal onmogelijk, dit te doers.
FINALE, v. (-s), slotstuk, einde van een uitvoerig
muziekstuk.
1 FINANCIEEL, bn. bw. de geldzaken, het geldwezen betreffende; eene financieele crisis, geldnood.
2. FINANCIEEL, o, de golden.
FINANCIEN, v. my. geldwezen, geldmiddelen.
FINANCIER, m. (-s, -en), geldbezitter; beheerder
van golden.
FINANCIEREN, (financierde, heeft gefinancierd),
met geld handelen; gelden beheeren; geld verschaffen. aanhrengen.
FIN-DE-SIECLE, bn. bw. modewoord in 1889
te Parijs opgekomen, en een tiental jaren overal
gebezigd, om aan to duiden alles wat overdreven
en onnatuurlijk was in de leveuswijze en levensopvattingen van het einde der 19de eeuw.
FINE (van Lat. finis), ten (ter) fine van rapport,
van advies, ten einde daarop to berichten.
FINEER, o. zeer dune blaadjes van mahonie-,
kersen-, notenhout om daarmede kastjes, tafels
enz. N' an witwerk op to leggen; ook fourneer, forneerhout geheeten.
FINEERDER, m. (-s), die fineert.
FINEEREN, (fineerde, heeft gefineerd), good,
zilver louteren; — houtwerk met fineer beleggen; —
meubelhout aan zeer dunne blaadjes zagen.
FINEERZAAGJE, o. (-s), dun klein zaagje, van
een houten rug of handvat voorzien, door de
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meubelmakers gebruikt om langs eene liniaal
fineerplaatjes door to zagen; figuurzaagje.
FINESSE, v. (-s), list, sluwheid; de finesse van
de zaak, het fijne, de bijzonderheden.
FINGEEREN, (fingeerde, heeft gefingeerd), verdichten, voorwenden ; onderstellen.
FINT v. (-en), kleine soort van elft (alosa
finta), wordt 5 dM lang en 1 KG. zwaar; zij zwemt,
in Juni de rivieren op; — eene soort van grofschubbigen voorn.
FIOOL, v. (fiolen), fiesch met langen hale en
kleinen buik; (ook) apothekersfleschje; — de fiolen
van zijn toorn over iemand uitgieten, iem. ten voile
zijn toorn laten gevoelen, heftig tegen hem uitvaren;
— fiolen laten zorgen, zich nergens om bekommeren.
FIORITUREN, ray. (muz.) versieringen van den
zang, trillers, rollers enz.
FIRMA, v. (-'s), naam waaronder een koopman
of vennootschap handel drijft.
FIRMAMENT, o. uitspansel, hemelgewelf.
FIRMAN, m. zie FERMAN.
FIRMANT, in. (-en), lid eener firma.
FIRN, v. korrelig sneeuwijs in de hooggebergten,
dat langzamerhand in gletscherijs overgaat.
FIS, v. (muz.) de door een kruis met een halves
toon verhoogde f .
FISCAAL, bn. bw. zie FISKAAL.
FISCUS, m. staatskas, schatkist, verpersoonlijking der belastingheffing ; (ook) de gezamenlijke
amutenaren die woeLen zorg dragon voor de
innine. der belastingen.
FISETHOUT, o. kernhout van den sumakboom,
(rhus cotinus) in Z. Europa, ook Hongaarsch geelhout
en fustiekhout geheeten.
FISETINE, v. gale verfstof uit het fisethout
verkregen, dient tot het geelverven van wol en leer.
1. FISKAAL, bn bw. wat den fiscus betreft: deze
wetten zijn zuiver
2. FISKAAL, m. (...kalen), (veroud.) een openbaar
aanklager; de ambtenaar die voor de naleving der
wetten, inz. voor de rechten van den fiscus waakte
en, bij schending daarvan, als eischer in rechten
optrad.
FISTEL, v. (-s), (heelk.) onnatuurlijk kanaal,
dat aan de huidoppervlakte of in eene inwendige
lichaamsholte uitmondt; diepe etterwonde, (ook)
etterafieider.
FITIS, v. (-sen), eene soort van boschzanger,
12 eM. lang (phylloscopus trochilus).
FITS, v. (-en), eene soort van otter.
FITTEN, (fitte, heeft gefit), (scheepsb.) meten
hoe diep de gaten zijn die men geboord heeft;
pasklaar maken. Vgl. FITTING.
FITTER, in. (-5), een workman in eene gasfabriek,
bij de waterleiding enz. belast met het maken en
repareeren der geleidingen enz.; gasfitter, waterfitter.
FITTING, m. (-5), kleine onderdeelen voor verschillende machines, die in fabrieken bij . massa
gemaakt worden; (gew.) fret, fretboortje.
FIVE O'CLOCK (TEA), (Eng.), het gebruiken van
een kop thee v6Or het diner.
FIXATIEF, o. eene oplossing van dammarhars
of blanke schellak in Spiritus of jets dergelijks, dat
dun opgespoten wordt en snel verdampt, om krijtof houtskoolteekeningen te fixeeren.
FIXE, bn. vast, juist prix fine, vaste prijs.
FIXEERBAD, o. (-eu), oplossing om eene opname of foto to t x?ertn.
FIXEEREN, (fineerde, heeft gefixeerd), vestigen,
vastmaken; (fig.) vaststellen; — iem. fixeeren, de
ooven of een kijker onafgewend op iem. gevestigd
houten; — eene teekening fixeeren, zoo bewerken,
dat ze niet moor
onuitwischbaar maken.
FIX UM, o vastge.,t,-tld be(Lrag, vast inkomen.
o. (-s), bergvlakte in Zweden en Noor%Never'.
FJORD, v. :-en), zeer smalle, diep in 't land
dringeade, zich vaak vertakkende zeeieham inz.
in Noorwegen en Denemarken. FJ()RPENKUST,
Y. (-en), kust rijk aan fjorden; ...RIJK, bn.
1. FLAB, FLABBE, v. (gew.) flap, soort van
hoofddoek
2 FLAB o. waterpest, zekere waterplant.
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FLABBEREN, (flabberde, heeft geflabberd),
zacht heen en weer waaien en daarbij een eigenaardig
geluid maken (van nat waschgoed, geheschen
zeilen enz.).
FLACON, m. (-5), kleine flesch van glas, kristal,
porcelein voor reukwaters, likeuren enz.; langhals,
wijnflesch. FLACONNETJE, o. (-s).
FLADDEREN, (fiadderde, heeft gefladderd),
met gedruisch vliegen, niet kunnen zweven.
FLAGELLANT, m. (-en), lid eener geestelijke
broederschap, in 1260 in Italie ontstaan; geeselmonnik.
FLAGEOLET, v. (-ten), octaatfluitje; hoogfluit :
eene soort van bekfluit van ivoor, palm- of ebbenhout; —TOON, m. (...tonen), bekfluittoon; toon
als die eener flageolet, welke op de viool enz. voortebracht wordt, door de snaar onder het toongeven
g
in de eerste harer trilknoopen slechts even aan to
raken.
FLAGRANT, bn. tastbaar, handtastelijk, duidelijk,
blijkbaar : dat is eene fiagrante leugen.
FLAIR,, m. fijne reuk, fijne neus, bijzondere
aanleg: Door zoo iets heeft men flair noodig om to
slagen.
FLAKKEREN, (flakkerde, heeft geflakkerd),
bij opvlamming branden; flikkeren.
FLAMBARD, m. (-s), soort van slappen vilten
hoed met breeden rand.
FLAMBOUW, v. (-en), fakkel, toorts.
FLAMINGANT, m. (-en). (Zuidn.) oorspr. de
naam, dien de Walen aan de Vlarningen geven;
nu : aanhanger der Vlaamsche beweging. FLAMINGANTISME , o.
FLAMINGO, m. (-'s), een groote waadvogel
met slanken romp, langen hals en grooten kop
(phoenicopterus roseus), ruim 1 M. hoog.
FLANEEREN, (flaneerde, heeft gefianeerd), drentelen, doelloos rondslenteren.
FLANEL, o. lichte en losse, weinig gewalkte
stof, met een glad of gekeperd weefsel, vervaardigd
van gekaarde schapen*ol; — kleedingstuk uit deze
stof vervaardigd.
FLANELLEN, bn. van Hanel.
FLANELLETTE, v. (Z. A.) de minste, slechtste
soort van flaneL
FLANEUR, m. (-a), iemand die flaneert.
FLANK, v. (-en), zijde; vleugel van een gebouw;
zijde, deel van den buik van een paard.
FLANKEEREN, (flankeerde, heeft geflankeerd),
ter zijde dekken, bezetten of bestrijken; -- zich in
de flank bevinden; — dienst alp flankeur verrichten.
FLANKEUR, m. (-s), soldaat, aan het uiteinde
van het gelid geplaatst, vleugelman; — tirailleur
bij de cavalerie.
FLANSEN, (flanste, heeft geflanst), zonder zorg
in elkander gooien, maken : hi, heeft dat bock
maar in der haast bij elkaar gejlanst; (Zuidn.) de
school flansen, verzuimen.
1. FLAP, m. (-pen), (gew.) slag, schop ; (ook
tussehenw.) flap! daar lag hij.
2. FLAP, v. flapkan; — hij is aan de flap, aan
den drank.
FLAPHOED, m. (-en), hoed met breeden slappen rand.
FLAPKAN, v. (-nen), kan met deksel; kan voor
drank.
FLAPPEN, (flapte, heeft geflapt), (gemeenz.) hij
Rapt er maar alles uit, hij zegt alles wat hem voor
den mond komt, of 't past of niet; hij zegt al to
ronduit wat hij denkt.
FLAPUIT, m. en v. (-en), die van zijn hart
geen smoorkuil maakt, doch er alles uitflapt : 't
is een rechte flapuit.
FLAPZOEN, m. (-en), zoen die een klappend
geluid maakt.
FLARDEN, m. mv. afgescheurde lap, lomp :
aan ftarden scheuren.
FLATER, m. (-s), domme font, misslag, misgreep.
FLATTEEREN, (flankeerde, heeft gefiatteerd),
(iem.) vleien; flikflooien; — die kleur flatteert je
bijzoncler, die kleur staat je bij uitstek goed; — dit
ortret is wel wat geflatteerd, iets schooner dan het
p
origineel.
Van Dale, Handwoordenboek,
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FLAUW, bn. en bw. (-er, -st), niet zout of hartig
genoeg, to weinig gezouten of gekruid ; — flauwe
thee, slap, afgetrokken; — flauw vallen, in zwijm,
in onmacht ;
niet kraehtig, niet stork : een flauwe tegenstand;
(hand.) rogge flauw, de handel daarin was niet
levendig ;
laf, niet flink of geestig : eene flauwe grap.
FLAUWERD, m. (-s), FLA UWERIK, m. (-eh),
flauw, laf mensch.
FLAUWHEID, v. (...heden), lafheid; zouteloosheid; (ook fig.).
FLAUWITEIT, v. (-en), flauwe, laffe daad, flauwe
grap.
FLAUWTE, v. bezwijming, toeval.
FLEB, v. (-ben), FLEBBE (-n), (gew.) flop.
FLEEMEN, (fieemde, heeft gefieemd), al liefkoozende en streelende iets vragen (vooral van kinderen
gezegd).
FLEEMER, m. (-s), FLEEMSTER, v. (-s),
vleier, vleister (inz. van kinderen).
FLEER, m. (-en), klap, slag: een fteer om tie
ooren.
FLEGMA, o. (fig.) rust, kalmte, traagheid, gemia
aan opgewektheid, aangeboren onverschilligheid.
FLEGMATIEK, bn. bw. (-er, -st), onverschilligi,
ongevoelig, koud, koel; — traag, lamlendig.
FLEGMATISCH, bn. bw. ongevoelig, onverschiilig, koud, koel : het jtegmatisch temperament.
1. FLENS, v. (flenzen), (vissch.) groote reopen
spek waarin een gevangen walvisch gekapt wordt.
2. FLENS, v. (flenzen), (gew.) fleer, oorveeg :
iem. eene liens geven.
3. FLENS, v. (flenzen), de uitstekende sluitrand
met gaten, aan gas- en waterleidingsbuizen of pijpen; radkrans bij spoorwagens.
FLENSJE, o. (-s), dun pannekoekje.
FLENTER, m. (-s), stuk, brok; Hard, afgescheurde
lap; alles ging aan flenters, word kapot gescheurd.
FLENZEN, (flensde, heeft gefiensd), (vissch.)
het spek van walvisschen, robben enz. aan stukken
snij den.
FLEP, v. k-pen), FLEPJE, o. (-s), (gew.) soort
van vrouwenhoofddoek; driehoekig kinderhoofddoekje onder het rhutsje; ook fob, jlebbe en flab
gen oem d.
FLEPPEN, (flapte, heeft geflept), met kleine
teugjes drinken, zuipen.
FLERECIJN, o. (gew. FLEURECIJN), jicht,
podagra.
FLESCH, v. (flesschen), hol glazen voorwerp
met cilindervormigen buik en nauwen hals, dienende om vloeistoffen in op to nemen ; —
(fig.) op de flesch zijn of raken, ' gaan, (van
personen) alles verteerd hebben, in slechten
financieelen toestand verkeeren of komen, failliet
zijn, gaan; (van eene zaak) verloopen en daardoor opgeheven zijn ; — als meat : de inhoud
eener flesch, gewoonlijk iets minder dan een liter;
— (nat.) de Leidsche flesch, flesch met metalen
binnen- en .buitenbekleedsel bij electriciteitsproeven
gebruikt; — de Woulfsche flesch, eene. flesch met
twee of drie halzen die bij chemische proeven wordt
gebruikt.
FLE SCHJE S-WATERPAS, o. (-sen), (nat.) zeker
werktuig waarvan men zich bedient bij het waterpassen.
FLESSCHEBAKJE, o. (-s), houten of metalen
schoteltje waarop eene flesch geplaatst wordt.
FLESSCHEN, (fieschte, heeft geflescht), oplichten, koopen zonder het ooit to betalen.
FLESSCHENBLAZER, m. (-a); ...BLAZERIJ,
v. (-en); ...BORSTEL, m. (-s), om wijnflesschen
to reinigen; ...CAPSULE, v. (-s); ...FABRIEK, v.
(-en); ...MELK, v. (inz. gepasteuriseerde) melk
in fiesschen.
FLESSCHENTREKKER, m. (-s), opliehter, die
koopt met het plan om niet to betalen.
1. FLETS, v. (-en), (Zuidn.) eierpannekoekje.
2. FLETS, bn. bw. (-er, -t), bleek, niet fiksch of
gezond : er Rots uitzien; — ftetse ooren, bleekblauw,
grtjsblauw; — *Ise kleuren, niet holder, dof;
slap, verlept.
—deblomnhagrftsij,
19
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1. FLEUR, m. bloel, bloeitijd : de fleur der gezondheid; in den fleur zijner jaren; — hij is recht in
zijn Fleur, heeft het naar zijn zin.
2. FLEUR, v. (-en), (vissch.) zetlijn aan den top
van den hengel, voorzien van een klosje met opgewonden lijn.
FLEUREN, (fleurde, heeft gefleurd), met de fleur
vissohen; — (gew.) sierlijk schaatsenrijden.
FLEURET, v. (-ten), floret, schermdegen; —
floretzij de.
FLEURIG, bn. bw. (-er, -st), bloeiend, blozend,
gezond : er fleurig uitzien; — opgewekt, vroolijk.
FLEXIBEL, bn. buigzaam, lenig; gedwee.
FLEXIE, v. (spraakk.) het veranderen van de
vormen der woorden tot aanduiding der gramm.
betrekkingen waarin ze voorkomen; die vormen zelf.
FLIBUSTIER, m. (-s), zeeschuimer in de Antillenzee, in de 2e helft der 17de eeuw, boekanier.
FLIETE, v. (-n), laatvlijm waarmede men bij
dieren aderlatingen verricht.
FLIKFLOOIEN, (flikflooide, heeft geflikflooid),
laag vleien, kruipen; aanhalen, liefkoozen.
FLIKJE, o. (-s), zeer kleine ronde chocoladekoekjes in bolschijfvorm, chocolaadjes (naar den
eersten maker, Casper Flick, zoo genoemd).
FLIKKEN, (flikte, heeft geflikt), lappen, verstellen: schoenen flikken; — (gemeenz.) dat heeft hij
netjes geflikt, dat heeft hij er knaphandig afgebracht.
FLIKKEREN, (flikkerde, heeft geflikkerd), (inz.
van sterren) schitteren, fonkelen; — het flikkert,
het weerlicht; — de lamp flikkert, het licht danst
(wanneer de vlam op- en neergaat).
FLIKKERLICHT, o. (-en), flikkerend licht; —
(op vuurtorens) zeer helder en kortstondig licht,
bliksemlicht.
1. FLINK, bn. bw. (-er, -st), vlug, fiksch, ferm;
kloek ; een flunks kerel; — eene flinke som geld,
groote som; — flunk betalen, veel, ruim.
2. FLINK, m. (-en), (gew.) streken, kuren : hij
lieeft flinken; (Zuidn.) slag.
FLINTGLAS, o. (nat.) eene zeer doorschijnende
glassoort met sterk lichtbrekend vermogen.
FLIRT, v. hofmakerij van voorbijgaanden card.
FLIRTATION, (Eng.) flirt; het flirten.
FLIRTEN, (flirtte, heeft geflirt), rich met flirt
onledig houden.
FLITS, m. (-en), pij1; bliksemsohicht.
FLOBERT, m. (-s), eene soort van lieht geweer.
FLODDER, v. (-s), achtelooze, slordige vrouw.
FLODDEREN, (flodderde, heeft geflodderd), door
de modder waden; — kinderen, flodderen graag,
morsen graag met water; — (van kleeren) to ruim
zijn, niet passen; — (Zuidn.) vleien, flikflooien.
FLOEPEN, (floepte, heeft gefloept), zich met
een kort, dof geluid bewegen : de takken zwiepten
en floepten door de lucht.
FLOERS, o. (-en), fijne uit wol of zijde los geweven stof; (fig.) in fixers hullen, met fibers overdekken; --als een fixers over de oogen, zoodat men
niet helder meer ziet (door tranen b. v.); — het
floers van den dood, rouwkleur; — de haartjes op
den grond van het fluweel.
FLOERSEN, bn. van fibers.
FLONKEREN, (flonkerde, heeft geflonkerd), rustig
schitteren. FLONKERING, v. (-en).
FLORA, v. (myth.) naam van de godin der
bloemen; — alle planten die de vegetatie eener
bepaalde streek vormen; — eene opsomming of beschrijving van die gewassen: de flora van Nederland.
FLOREAL, m. bloeimaand, de 8ste maand van
het jaar der eerste Fransche republiek van 20
April tot 19 Mei.
FLOREEN, m. (florenen), (oudt.) Friesche gouden
must, goudgulden (f 1.40).
FLOREEREN, (floreerde, heeft gefloreerd),bloeien,
gedijen.
FLORENTIJN, m. (-en), ism. uit Florence.
FLORENTIJNSCH, bn. van of uit Florence.
FLORENTINE, v. Florentijnsche zijde, voeringtaf.
1. FLORET, v. (-ten), schermdegen.
2. FLORET, o. halfzijde, vloszijde, filozel.
FLORETBAND, o. floretlint; ...GAREN, o. (-s).
•
FLORETZIJDE, v. filozel, vloszijde.

•
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FLORIJN, m. (-en), Oostenrijksche gulden, ter
waarde van f 1.20.
FLORISSANT, bn. (-er, -st), bloeiend; gezond.
FLORISTISCH, bn. het floristisch onderzoek op
Java, naar de flora, de daar groeiende planten.
FLOSZIJDE, VLOSZIJDE, v. ongetweernde borduurzij de.
FLOTTILLE, FLOTTIELJE, v. (-s), kleine vloot,
eskader van lichte oorlogsvaartuigen, voor de verdediging van kusten en rivieren.
FLOUS, v. (flouzen), onwaarheid; uitvlucht.
FLOUSEN, (fiouste, gefloust), (Z. A.) foppen,
bedriegen : hij floust; ik heb mij met hem gefloust.
FLOUW, v. (-en), schakelnet; eene soort van
snippennet.
FLUCTUATIE, v. (-s, -Alen), dobbering; weifeling; de fluctuatie der beursprijzen, het schommelen.
FLUCTUEEREN, (fluctueerde, heeft gefluctueerd),
dobberen ; rijzen en dalen (inz. der beursprijzen).
FLU1DITEIT, v. ,vloeibaarheid.
FLUTDUM, o. (spiritistisch) vloeistof.
FLUIM, v. (-en), slijmachtige opgegeven stof.
FLUISTEREN, (fluisterde, heeft gefluisterd),
zacht, nauwelijks hoorbaar spreken.
FLUIT v.(-en), zeker blaasinstrument.
FLUITEN, (foot, heeft gefloten), door de samengetrokken lippen den luchtstroom snel uitblazen
en daardoor een scherpen, soms welluidenden
kiank voortbrengen : een deuntje fluiten; (ook) die
vogel fluit liefelijk; — de locomotief fluit, de stoomfluit doet haar schel geluid hooren; — de storm
fluit door het twig; — de kogels floten om zijne oo gen, hij
hoorde ze in zijne onmiddellijke nabijheld voorbijgaan; — ftuiten gaan, er van door gaan.
FLUITGLAS, o. (...glazen), hoog, doch smal
wijnglas.
FLUITHAAS, m. (...hazen), een in Aziö inheemsoh° soort van hazen (lagomys).
FLUITIST, m. (-en), fiuitspeler.
FLUITORGEL, o. (-s); ...SCHIP, o. (...schepen),
eene bijzondere soort van vrachtschip met drie
masten, gewoonlijk 300 last metende.
1. FLUKS, v. (-en), (voorgesteld ale kernachtig
woord voor) vliegmachine.
2. FLUKS, bw. (-er, -t), dadelijk, met spoed.
FLUKSCH, bn. (-er, -t), spoedig, vaardig.
FLUKSEN, (flukste, heeft en is geflukst), met
eene vliegmachine vliegen. FLUKSER, m. (-a),
vlieger, vliegenier.
FLUOR, o. gasvormig element, in 1886 door
Moissan door electrolyse van watervrij fluorwaterstof afgescheiden.
FLUORESCEINE, o. een rood poeder dat in verdunde oplossing eene groene fluorescentie vertoont.
FLUORESCENTIE, v. (nat.) de eigenschap van
sommige lichamen dat het doorgelaten Relit geheel
of bijna geheel complementair is aan het teruggekaatste licht, zoodat zij dus verschillend gekleurd
schijnen bij opvallend en doorgelaten licht.
FLUS, FLUSJES, bw. (gemeenz.) straks.
FLUWEEL, o. (-en), fin geschoren stof, voorn.
nit zijde, maar ook uit katoen en wol vervaardigd,
vroeger fulp genoemd, bestaande uit een grond
en daarin geweven fibers.
FLUWEELEN, bn. van fluweel; — (fig.) hij heeft
eene fluweelen tong, weet heel mooi to praten.
FLUWIJN, o. (-en), steenmarter (mustela foina).
FNIEZEN, (fniesde, heeft gefniesd), niezen.
FNUIKEN, (fnuikte, heeft gefnuikt), (oudt.) een
vogel de slagpennen uittrekken, kortwieken; (thans)
vertdelen, ten onder brengen : iemands trots fnuiken,
hem kortwieken. FNUIKING, v. (-en).
FO, m. Chineesche naam voor Boeddha.
FOCUS, m. brandpunt.
FOEDRAAL, o. (...dralen), scheede; bekleedsel
voor paraplu's, vaandels enz.
FOEF, v. (foeven), grail; — voorwendsel.
FOEI, tw. uitroep van verachting, van afkeer of
afschuw; (Z. A.) ook uitroep van medelijden.
FOEILEELIJK, bn. zeer leelijk.
FOELIE, v. (—lien), het netvormig vlies over
den eersten bast van de muskaatnoot; — dun
geslagen metaal, bladgoud, bladzilver, bladtin.

FOELIEN.
FOELIEN, (foeliede, heeft gefoelied), (spiegels)
aan de eene zijde met foelie (bladtin) bedekken.
FOELIESEL o. (spieg.) foelie, bladtin &Alter
spiegels.
FOERAGE, v. zie FOURAGE.
FOERIER, m. zie FOURIER.
FOETEREN, (foeterde, heeft gefoeterd) (gemeenz.) knorren, mopperen, zijn ongenoegen to
kennen geven; — uitvaren, vloeken en razen.
FOETUS, m. dierlijke vrucht in een eenigszins
gevorderden staat van ontwikkeling.
FOEZEL, v. ongezuiverde, foezelolie bevattende
brandewijn.
FOkZELNET, o. (-ten), schrobnet.
FaHN, m. hevige Zuiden- of Zuidoostenwind in
de Alpendalen.
1. FOK, v. (-ken), (zeew.) het onderste razeil
aan den voormast van groote schepen; — het
driekante voorzeil op kleine vaartuigen, tusschen
den mast en den boegspriet geheschen; de fok laten
vallen, bijzetten; — (fig.) bril : de fok er bij opzetten.
2. FOK, v. het fokken, de teelt (van vee).
1. FOKKEN, kfokte, heeft gefokt), aankweeken
(van vee); kaa,s fokken, laten rijzen.
2. FOKKEN, (fokte, heeft gefokt), wegzeilen,
zich wegmaken. FOKKING, v. (-en), het fokken.
3. FOKKEN, (fokte, heeft gefokt), brillen, een
bril gebruiken: zij fokt al.
FOKKER, m. (-s), aankweeker van vee; — (fig.)
een
Fokker, gierigaard.
FOKKERIJ, v. (-en), het fokken (iste art.).
FOKS, v. (-en), FOKSIA, v. (-'s), fuchsia.
FOLIANT. m. (-en) , boek van het grootste formeat, in folio.
FOLIEEREN, (folieerde, heeft gefolieerd), de
bladzijden merken, nummeren.
FOLIO, o. (-'s). papicrformaat waarbij het vel
papier slechts eens wordt toegevouwen en vier
bladzijden heeft; een boek in folio; groot-folio, kleinfolio; — bladzijde (in koopmansboeken enz.) : het
staat op folio 3; — (fig.) een zot in folio, een aartsgek.
FOLKETING, o. de Tweede Kamer van den
Deenschen rijksdag.
FOLKLORE, v. de gezamenlljke oude zeden
en gebruiken, volksoverleveringen, het bijgeloof en
de vooroordeelen, zooals die onder het yolk voortleven, volkskunde. FOLKLORIST, m. (-en), iemand
die studie maakt van folklore.
FOLTEREN, (folterde, heeft gefolterd), met nitgezochte wreedheid pijnigen, martelen; kwellen.
FOLTERING, v. (-en).
FOMENTEEREN, (fomenteerde, heeft gef omenteerd), stovers; met warme pappen behandelen; —
(fig.) aanstoken, bewerken (een oproer).
FONCE, bn. donker van kleur.
FOND, o. grond : het patroon komt prachtig uit
tegen het lichte fond (van behangsels, stoffen enz.); —
in Bien man zit een goed fond, de grondtoon van
zijn karakter is goed.
FONDAMENT, FONDEMENT, FUNDAMENT,
o. (-en), grondslag; onderJouw van een muur of
huis; dat waarop iets steunt; — het heeft geen
fundament, het zweeft in de lucht.
FONDANTS, FONDANTJES, my. zeker suikergoed, dat in den mond wegsmelt.
FONDATIE, FUNDATIE, v. (-s, –Alen), liefdadige stichting : de fondatie van een gebouw;
de fundatie van Vrouwe A. ten voor—fonds,beur:
deele der kerkvoogdij.
FONDEEREN, zie FUNDEEREN.
FONDS, o. (-en), geld, kapitaal; waarborg voor
een getrokken wissel bij den betrokkene; voor een
bijzonder doel vastgelegd kapitaal: het Thieme-fonds;
vereeniging met het doel om door ingebracht
kapitaal onderling hulp to bieden: ziekenfonds, begrafenisfonds; — (uitg.) de gezamenlijke uitgaven
door een uitgever in 't licht gegeven: zijn fonds
verkoopen.
FONDSDOKTER, m. (-a), dokter aan eon ziekenfonds verbonden.
FONDSEN, o. my . effecten, staatspapieren :
incourante fondsen, weinig verhandelde effecten, in

291

FORMULEEREN.

fondsen handelen, speculeeren; de fondsen rijzen,
dalen; (fig.) zijne fondsen beginnen to rijzen,
zijne zaken gaan goed.
FONDSLIJST, v. (-en), fondscatalogus; ...VEILING, v. (-en).
FONKELEN, (fonkelde, heeft gefonkeld), schitteren, blinken : zijne oogen fcmkelden van vreugde;
de sterren fonkelen. Zie VONKELEN.
FONKELNIEUW, bn. splinternieuw, geheel nieuw,
pas van de naald; zoo nieuw, dat het blinkt van
nieuwheid.
FONOGRAAF, v. zie PHONOGRAAF.
FONTEIN, v. (-en), natuurlijke springbron inz.
in Z. Afrika; — meer of minder groot bekken van
metaal of steen, waaruit men water kan laten
opspringen.
FONTEINTJE, o. (-s), waschbakje met kraan
(soms van de waterleiding); drinkfleschje aan
vogelkooien.
FOOI, V. (-en), drinkgeld. gift in geld aan een
dienstbare (voor gedane moeite).
FOOR, v. (fooren), (Zuidn.) jaarmarkt; kermie.
FOOTBALL, (Eng.) o. voetbalspel.
FOPPEN, (fopte, heeft gefopt), misleiden, voor
den gek houden, verschalken.
FOPPERIJ, v. (-en), bedrog, misleading, verschalking.
FORCE, v. kracht, geweld; par force, met kracht
en geweld ; — force majeure, overmacht.
FORCEEREN, (forceerde, heeft geforceerd), (ism.)
noodzaken, dwingen: (iets) met geweld doordrijven
openbreken (eene afsluieen huwelijk forceeren;
ting).
FOREEST, o. (-en), (dicht.) woud.
FOREL, v. (-len), zekere fijne riviervisch (saimo
fario) die vooral in koude bergwateren gevonden
wordt.
FORELSCHIMMEL, m. (-s), een wit paard, met
roods plekjes geteekend, als de forel.
FORENSEN, m. my. uitwonenden; inz. zij die
zich aan eene hooge gemeentelijke belasting onttrekken, door elders hun domicilie to nemen, dan
waar zij hun ambt of bedrijf uitoefenen.
FORMA, v. pro forma, bw. uitdr. voor den vorm,
voor den schijn; — in optima forma, in den beaten
vorm, volkomon naar den eisch.
FORMAAT, o. (...maten), Yorin, hoogte en breedte
(inz. van papier en booken).
FORMAATZEGEL, o. (-s), zegel voor akten enz.
FORMALINE, v. desinfectiemiddel, een 40%
oplossing van formaldehyde
FORMALISEEREN, (formaliseerde, heeft geformaliseerd), strong in den vorm brengen; zich strong
aan den vorm houden.
FORMALISME, o. het hechten aan den uiterlijken
vorm, zonder op inhoud of beteekenis to letten.
FORMALIST, m. (-en), die aan, de uiterlljke
vormen hangt.
FORMALITEIT, v. (-en), uiterlijke vorm, wat
voorgeschreven is : de formaliteiten in acht nemen.
FORMALITER, bw. vormelijk, uitdrukkelijk
voorgeschreven.
FORMATIE, v. (-5, ...tibn), vorming, schepping; —
(van eene legerafdeeling) indeeling, getalsterkte.
1. FORMEEL, bn. bw. vormelijk, naar den vorm;
— (fig.) bepaald, duidelijk : hij heeft ha hem formeet geweigerd.
2. FORMEEL, o. (-en), houtwerk waarop een
boog of gewelf gemetseld wordt en dat na vol.
tooling daarvan wordt weggenomen.
FORMEERDER, m. (-s), vormer, sehepper.
FORMEEREN, (formeerde, heeft geformeerd),
samenstellen.
vormen : een drietal formeeren;
FORMIDABEL, bn. bw. (-er, -st), geducht, vreeselijk : eene formidabele krijgsmacht, vesting, vloot.
FORMOL, o. formaline.
FORMULE, v. (-s), (wish.) in letters of cijfers uitgedrukte algemeene uitkomst of regel, grondslag van
berekeningen : algebraische formule; tandformule ;
de overeengekomen bepaalde vorm.
FORMULEEREN, (formuleerde, heeft geformu-,
leerd), (een voorstel, zijne eischen) beknopt en zakelljk mededeelen, in duidelijkebewoordingen opstellen
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FORMULEERING, v. (-en).
FORMULIER, o. (-en), voorschrift, bepaalde be
woordingen waarin iets vervat moet zijn; (godg.)
de formuaeren van eenigheid (in de Hervormde
kerk); doopform,ulier; — model, vastgestelde vorm;
— bedrukt stuk papier dat men invullen moet :
postwissel-formulier.
FORNUIS, o. (...nuizen), stookplaats, vuuroven;
— soort van vierkante kachel waarop men tegelijkertijd verschillende dingen kan koken, braden of
stoven; gewoonlijk is er ook een oven in.
FORSCH, bn. bw. (-or, -t), krachtig, geweldig :
een forsche kerel, een forsche lichaamsbouw. FORSCHHEID, v. kracht, geweld, hardheid : welk eene
/orschheid in die stem I
FORT, o. (-en), sterkte, schans, bolwerk.
FORTIFICATIE, v. (-s, ...tien), versterking,
vestingwerk; —OPZICHTER, m. (-s), genie-opzichter, in rang tusschen den officier en den onderadjudant in.
FORTIORI, a fortiori, te eer, des to eerder ; te
meer nog; nog te meer.
FORTISSIMO, bw. (muz.) zeer sterk, allersterkst.
FORTO, bw. (muz.) sterk.
FORTUIN, v. de geluksgodin; (fig.) lot : de wisedvalligheden der fortuin; — de fortuin dient hem,
Ilij is voorspoedig; — o. (-en), toevallig, onvoorzien geluk; — op fortuin varen, op geluk, zonder
zeker to zijn van vracht of winst; — vermogen,
kapitaal : fortuin zoeken. FORTUINTJE, o. (-s),
klein fortuin; (ook) buitenkansje.
FORTUINLIJK, bn. bw. door de fortuin begunstigd, voorspoedig : hij is niet fortuinlijk geweest.
FORTUNA, v. godin van het Coeval, zoowel van
het geluk als van het ongeluk.
FORWARD (Eng.), m. (-s), (sport) voorspeler
(bij het voetbalspel).
FOSSIEL, bn. gedolven (uit den grond); op versteeningen betrekkelijk, versteend : fossiele planten; — o. (-en), fossiele planten of dieren.
FOSSILIEN, o. my. delfstoffen; versteeningen.
FOTO, v. (-'s), fotografie.
FOTOGRAAF, m. (...grafen), iem. die fotografleen maakt, die fotografeert.
FOTOGRAM, o. (-men), lichtbeeld.
FOTOGRAFEEREN, (fotografeerde, heeft gefotografeerd), door middel der fotografie lichtbeelden
maken : een landsehap fotografeeren.
FOTOGRAFIE, v. de kunst om door chemische
inwerking van licht op eene gevoelige plaat eene
afbeelding van voorwerpen to bekomen; zulk eene
afbeelding; —TOESTEL, o. (-len).
FOTOGRAFISCH. bn. door middel van de
fotografie : eene fotografische reproductie; voor de
fotografie geschikt : fotograftsch papier.
(Deze laatste 6 woorden zijn van zoo algemeen
dagelijksch gebruik, dat men ze veilig op deze
wijze kan schrijven; zie verder onder PHOTO).
FOUILLEEREN, (fouilleerde, heeft gefouilleerd),
fem.'s zakken en kleuren onderzoeken, om to zien
of hij verboden of vermiste zaken bij zich heeft.
FOULARD, (Fr.) m. en o. (-s), eene met kleuren
bedrukte stof, uit ongetweernde ruwe zijde en
floretzijde gewe–en : eene japon van grijsgroen
foulard; — doek hiervan gemaakt; zakdoek.
FOULE, (P r.) v. menigte, volkshoop.
FOURAGE, v. voeder, voor paarden en vee;
(krijgsk.) levensmiddelen, voedering; (oorl.) op
fourage uitgaan, om levensmiddelen; ook FOERAGE.
FOURAGEEREN, (fourageerde, heeft gefourageerd), levensmiddelen, voeder verschaffen, Mien:
op fourage uitgaan; ook FOERAGEEREN.
FOURAGERES, v. my. kwasten met koorden op
de uniformen bij officieren.
FOURGON, m. (-a), wagen met een gaffeldissel;
kleine overdekte legerwagen voor bagage.
FOURIER, m. (-8), sergeant (soms korporaal), belast met de kleeding en uitrusting van den soldaat; ook FOERIER.
FOURNEEREN, (fourneerde, heeft gefourneerd),
versohaffen, voorzien : hij fourneert mil al les; —
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stukken fourneeren, overleg.gen, inleveren; bijbetalen, eene reeds bepaalde som aanvullen: een
loterijbriefje fourneeren, zooveel betalen bij hetgeen
men getrokken heeft. dat men weer een nieuw heeft.
FOURNEERWERK, o. (schrijnw.) inlegwerk,
fineerwerk.
FOURNISSEMENT, o. (-en), betaling, storting
(van geld); — vernieuwing (van loterijbriefjes); —
verschaffing, bezorging, levering.
FOURNISSEUR, m. (-s), leverancier.
FOURNITURE, v. (-n), FOURNITUUR, o.
(...turen), benoodigdheden bij het afwerken van
kleederen, zooals knoopen, band, voering, zijde enz.
1. FOUT, v. (-en), misslag. fell, gebrek.
2. FOUT, bn. niet in orde: die som is foot.
FOUTIEF, bn. bw. gebrekkig : een foutief opstel,
met taal- of stijlfouten; — foutief handelen, verkeerd
te werk faan.
FOXTERRIER, m. (-s), kleine soort van jachtbond; ooe bij verkorting fox, als hondennaam.
FOYER, (Fr.) m. (-s), koffiokamer (in een schouwburg).
FRA, verkorting van Italiaansch (rate, broeder
(v66r den naam der geringere monniken).
FRAAI, bn. bw. (-er, -st), sierlijk, mooi.
FRAAIIGHEID,v. fraaiheid; (iron.) wat moois I
FRAAS, v. (frazen), (w. g.) geplooide halskraag;
.
zie FREES.
FRACTIE, v. (-s, ...tien), (rek.) breuk; — straalbreking; — (fig.) deel eener politieke partij.
FRACTO-NIMBUS, m. de lagere deelen eener
regenwolk die als zeer ijle wolken met groote snelheid onder den nimbus voortljlen.
FRACTUUR, FRACTURE, v. breuk, breking
(van eenig lichaamsdeel); — eene soort van letter: de
hoekige Gothische drukletter, het letterschrift der
16de en 17de eeuw.
PRAGIEL, bn. (-er, -st), licht breekbaar.
FRAGILITEIT, v. breekbaarheid, broosheid; —
(fig.) vergankelijkheid.
FRAGMENT, o. (-en), brok, deel, vooral van een
letterkundig voortbrengsel.
FRAGMENTARISCH, bn. bw. bij brokken, gedeeltelijk.
FRAISE, v. (-n), (vest.) stormpaal onder een
hoek van 45° in den grond gestoken, deel eener
fraiseering; — zie FREES.
FRAK, v. (-ken), heerenrok; iem. zijne frak nitkloppen, hem een pak slaag geven; (ook) hem
bedriegen.
FRAMBOOS. v. (...bozen), zekere fijne vrucht,
(rubus idaeus), ook wel ftamboos, bramboos en heiningbes geheeten.
FRAMBOZEBOOM, m. (-en), ...STRUIK, m.
(-en), (plantk.) een heester (rubus idaeus) tot de
f am. der roosbloemigen behoorende.
FRAMBOZENAZIJN, m.; ...GELEI, v.; ...IJS,
0. • ...JAM, v. marmelade; ...KOEKJE, o. (-s);
...LIMONADE, v.; ...NAT, o.
FRAME (Eng.), o. (-s), buizenstelsel : frame
eener "lets; — draagraam, raamwerk : frame eener
locomotief.
FRANC, in. zie FRANK.
FRANQAISE, v. (-s), Fransche (vrouw); zekere
dans : gewone quadrille.
FRANCHEMENT, bw. ronduit, ruiterlljk.
FRANCHISE, v. vrijdom van vracht; — (ook)
vrijdom van rechten bij invoer van goederen; —
openhartigheid.
FRANCIS CAAN, m. (...canen), FRANCISCANER, m. (-s), een minderbroeder of minoriet : een
monnik van de orde van den heiligen Franciscus
van Assisi, gesticht in 1209.
FRANC-MAQON, m. (-s), vrijmetselaar.
FRANCO, bn. bw. vrij, vrachtvrij: franco aan wal,
franco in huis; — postvrij, postvrij, gefrankeerd.
FRANCS-TIREURS, m. my. vrijschutters; minof meer georganiseerde vrijwilligers-korpsen die in
den oorlog van 1870 tusschen Frankrijk en Duitschland den guerilla-oorlog voerden.
FRANJE, v. (-s), eene soort van geweven of geknoopt boordsel (tot sieraad): — (fig.) beuzelpraat:
kom, kom, allemaal franjes FRANJETJE o. (-s).

FRANK.
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1. FRANK, bn. bw. (-er, -st), onbeschroomd,
vrijmoedig, vrijpostig; onverholen; vrij en frank
of frank en vrij, (versterking van) vrij.
2. FRANK, m. (-en); de Franken bestonden nit
eene vereeniging van Germaansche volksstammen;
— algemeene naam der Europeanen in de Levant.
3. FRANK, m. (-en), zilveren munt, in
Nederland ongeveer 47 V 2 cent waard; de eenheid
in het Fransche, Zwitsersche en Belgische muntstelsel, ook door de Latijnsche muntconventie
aangenomen.
FRANKEEREN, (frankeerde, heeft gefrankeerd),
het porto, de vwcht bij de verzending betalen.
FRANKEERING, v. (-en).
FRANKISCH, bn. de Frankische koningen, koningen der oude Franken.
FRANKRIJK, o. het land waarin de Franschen
wonen; hij leeft als God in Frankrijk, doet wat
hij wil.
FRANS, m. jongensnaam; het is een vroolijk
Fransje, het is een vroolijke jongen; Leven als
vroolijke Frans, het er van nemen.
1. FRANSCH, bn. hij betaalt met Fransche complimenten, paait met mooie woorden ; — hij maakt
een Fransch compliment, verwijdert zich ongemerkt
nit een gezelschap ; — met den Franschen slag
gets doen, haastig, zonder de noodige zorg.
2. FRANSCH, o. de Fransche taal.
FRANSCHJE, o. (-s), Fransch broodje.
FRAPPANT, bn. bw. (-er, -st), treffend, verrassend: eene frappante gelijkenis.
FRAPPEEREN, (ftappeerde, heeft gefrappeerd),
treffen; bevreemden; indruk maken dat frappeert
mij in de hoogste mate; — in of met ijs afkoelen
(vooral van wijn gezegd).
FRATER, m. (-s), kloosterbroeder, niet tot priester gewijd, onderwijzer die de gelofte gedaan heeft.
FRATERHUIS, o. (...zen), (in de M. E.) benaming
voor eene der gemeenschappelijke zalen in een klooster; (later) gesticht van Fraters.
FRATERTJE, o. (-5), soort van bruinzwart
vinkje, van onderen wit, dat bij ons als trekvogel
in den winter voorkomt, (ocanthis jlavirostris).
FRATSEN, v. mv. grillen, kunstfan : is het nu
wit met die frOsenl; — praatjes: mrk zooveel fratsen niet.
FRATSENMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER,
v. (-s), praatjesmaker.
FRAUDE, v. valschheid; bedrog : fraude plegen.
FRAUDEEREN, (fraudeerde, heeft gefraudeerd),
bedriegen, bedrog, fraude plegen; — slecht, ver.
keerd bandelen; — smokkelen.
FRAUDULEUS, bn. bw. (...leuzer, -t), bedriegltjk,
met ontduiking der wet een frauduleus bankroet.
FREE KICK, (Eng.), m. (-s), (sport) vrije schop
(bij bet voetbalspel).
FREES, v. (freezers), ook FRAISE, geplooide
halskraag der vrouwen; — (werkt ) snel ronddraaiende stalen schijf of spil met inkervingen
voor de bewerking van metalen, hout enz FREESBANK, v. (-en); ...MACHINE, v. (-s).
FREEZEN, (freesde heeft gefreesd), met de
frees be vverken.
FREGAT, o. (-ten), snelzeilend oorlogsschip
met een of twee verdekken, voerende van 20 tot
60 stukken. FREGATSCHIP, o. (...schepen).
FREGATVOGEL, m. (-s), (nat. hist.) een tusschen
de keerkringen verblijvende zwemvogel (atagen
aquila).
FRENESIE, v. razernij, dolheid.
FRENETIEK, bn. bw. razend, krankzinnig.
FREQUENT, bn. bw. (-er, -st), veelvuldig,
herhaaldelijk; dit gebeurt frequent, dikwijls.
FREQUENTATIEF, o. (...tieven), (taalk.) werkwoord van herhaling, iteratief.
FREQUENTEEREN, (trequenteerde, heeft gefrequenteerd), yank bezoeken, omgaan, verkeeren met.
1. FRESCO, bn. bw. al fresco, in fresco, op versche, natte kalk; in fresco schilderen.
2. FRESCO, o. (-'s), muursehildering met waterverf, op eene versche laag kalk.
1. FRET, o. (-ten), een roofdier dat in grootte
en gestalts op een bunzing gelijkt (putorius furo);
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het is witachtig geel, en komt alleen in gevangen
staat voor; het wordt gebruikt om op konijnen
to jagen.
2. FRET, o. (-ten), (timm.) kleine schroefboor
met scherpe schroefdraden.
FRETTEJACHT, v. (-en), jacht op konijnen met
een fret.
FRETTEN, (frette, heeft gefret), met het fret jagen.
FREULE, v. (-s), adellijke jonkvrouw. FREULETJE, o. (-s).
FREYJA ook FREYA, v. (Noorsche myth.)
godin der vruchtbaarheid en der liefde; zij rijdt in
een met katten bespannen wagen.
FREYR, m. (Noorsche myth.) god van de zon
en den regen, brenger van vruchtbaarheid en
van den vrede; zijne gemalin is Gerda.
FRIA, FRIGG, v. (Noorsche myth.) gemalin van
Wodan, beschermster van de liefde en het huwelijk.
FRICANDEAU, m. (-'s), gelardeerd kalfsstuk;
stuk varkensvleesch.
FRICASSEE, v. (wen), gereeht van gehakt
schotel van onderscheidene spijzen.
vleesch;
FRICTIE, v. (...tien), wrijving.
FRIEMELEN, (friemelde, heeft gefriemeld), met
zijne vingers ergens aan zitten; peuteren, pruthen.
1. FRIES, v. (friezen), (bouwk.) plat vertieaal
vlak boven den architraaf van eene kroonlijst,
soma beschilderd of met beeldhouwwerk versierd ;
eene soort van franje; belegstuk van een kanon;
bovenstuk eener tooneeldecoratie.
2. FRIES, m. (Friezen), FRIEZIN, v. (-nen),
een bewoner of bewoonster van Friesland.
3. FRIES, o. (gew.) eene wollen stof.
1. FRIESCH, bn. wat op Friesland of de Friezen
betrekking heeft; — Friesche ruiters, (krijgsk.) vier-,
zes- of achthoekige balken van 2 h 3 M. lengte,
met ijzeren of houten pennen, om ingangen to
versperren; Friesch groen, zekere verfstof.
2. FRIESCH, o. de Friesche taal.
FRIEZEN, ook FRIESCH bn. van fries : eene
friesche jas.
FRIJNEN, (frijnde, heeft gefrijnd), (steenh.) uitdrijven, uithakken, small° evenwijdige streepjes
op eon Steen hakken. FRIJNER, m. (-s).
FRIKKADEL, v. (-len), ook FRIKKEDIL, gehakt vleesch van nuchtere kalven.
FRIMAIRE, m. volgens de tijdrekening der
Fransche republiek van 1793 de maand van 22
November tot 21 December.
FRISCH, bn. bw. (frisscher, -t), een frisch gevicht,
lustig, ffink, opgewekt; — frissche bloemen, pas gesneden, onverwelkt; — met frisschen moed aan
het werk, met nieuwen moed; frissche drank-en,
koel. verfrisschend; — in de frissche lucht, in de
buitenlucht; — eene frissche koelte, een frissche
morgen, koud, gezond, versterke&d.
FRISCHHEID, v. het frisch Mijn; — (Z. A,)
dikheid, corpulentie ; — het ververschende; koelte.
FRISCHJES, bw. frisch.
FRISEEREN, (friseerde, heeft gefriseerd), kappen, het haar doen krullen.
FRISEERIJZER, o. (-s), waarmede men friseert.
FRISEUR, m. (-s), kapper.
FRISKET, ook VERSCHET, o. (-ten), (boekdr.)
raam aan het timpaan.
FRITVLIEG, v. (-en), schadelljke vliegensoort
(chlorops taeniopus) die de bladeren en halmen van
het koren geheel doorknaagt, ook korenvlieg en
gels halmvlieg geheeten.
FRIVOLE, bn. bw. (-r, ...voolst), ijdel; lichtzinnig, wispelturig.
FRIVOLITEIT, v. (-en), lichtzinnigheid.
FROBELBEWAAR SCHOOL, v. ,...scholen), bewaarschaol volgens de beginselen van FrObel
ingericht; ...BLOKKEN, o. my.
FROBELEN, (frObelde, heeft gefrObeld), jonge
kinderen op eene aangename, ontwikkelende wijze
spelende bezighouden (volgens de beginselen van
FrObel, een Duitsch pedagoog 1782-1852).
FROMMEL, m. (-s), kreuk.
FROMMELEN, (frommelde, heeft gefrommeld),
kreuken, ineendrukken.
FRONS, v, (-en), rimpel, plooi.
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FRONSEN, (fronste, heeft gefronst), tot rimpels
samentrekken (het voorhoofd).
FRONT, 0. (-en), voorzijde van een gebouw;
ook van eene troepenafdeeling of scheepsmacht :
voor het front (voorste gelid) komen, (ook fig.).
FRONTIEREN, v. my. (Zuidn.) grenzen; — op
de frontieren komen, to voorschijn treden.
FRONTISPICE, o. (-n), FRONTISPIES, o. (-en),
voorstuk, voorgevel; — titelblad van een book: het
frontispic,e van het werk (doorgaans met een vignet).
FRONTON, o. (-s), boogvormig of driehoekig
veld of versiersel boven ramen, deuren, kasten enz.
FROTTEEREN, (frotteerde, heeft gefrotteerd),
wrljven, frotten.
FROTTEN, (frotte, heeft gefrot), (Zuidn.) wrijven, boenen, polijsten.
FRUCTIDOR, m. vruchtmaand; tijdens de
Fransche republiek van 1793 de maand van 18
Augustus tot 16 September.
FRUCTUARIUS, m. (recht.), vruchtgebruiker.
FRUGAAL, bn. bw. (...galer, -st), sober, matig.
FRUGALITEIT, v. soberheid, matigheid.
FRUIT, o. en v. (-en), vruchten, ooft.
FRUITEN, (fruitte, heeft gefruit), in de pan
bakken, bruin braden : vleesch, uien, boter fruiten.
FRUITING, v.
FRUITHOORN, m. (-s); ...JAAR, o. (...jaren),
het is een goed (slecht) fruitjaar, dit jaar is er veel,
good, (weinig, sleoht) fruit; ...JAGER, m. (-s),
snelvarend schip in de Middellandsche zee, dat
fruit vervoert ; ...VROUW, v. (-en), vrouw die
fruit verkoopt ; — (spr.) hij is er gezien ate een
rotte appel bij eene fruitvrouw, men ziet hem liever
Wet, dan wel; ...VERKOOPER, m. (-s).
FRUSTRATOIR, bn. frustatoire bewijsvoering,
noodeloos, overbodig.
FRUTJE, o. (-s), kleinigheid, heel weini g : eon
frutje tout; ik kocht het voor een frutje.
FRUTSELWERK, FRUTSWERK, o. knoei%erk,
prutswerk ; beuzelarij.
FUCHSIA, FOKSIA, v. (-'s), eon fraai heestergewas, met donkerroode bloempjes of klokjes,
oorspronkelijk uit Chili; aldus genoemd naar den
botanicus Leonhard von Fuchs (16de eeuw).
FUGA, v. (-'s), (muz.) zeker twee-, drie-, of
meerstemmig stuk, waarin, nadat eene der partijen
het hoofdthema heeft aangeheven, de andere, elk op
hare beurt, stipt tracht to volgen en na to bootsen.
FUIF, v. (...ven), drinkpartij, gezellige partij
naar aanleiding van eene heuglijke gebeurtenis.
FUIK, v. (-en), langwerpig viPchtuig van teenen,
zljde of garen gevlochten, met verschillende afdeelingen, tot het vangen van visch; — hij eel
fuiken uit, legt fuiken in het water; (ook) tracht
iem. to verschalken, to vangen; — (spr.) hij is
in de fuik geloopen, hij is in de val geloopen.
FUIKHORENSLAK, v. (-ken), eene soort van
wulk of kinkhoren.
FUIVEN, (fuifde, heeft gefuifd), eene fuif geven,
met eene fuif herdenken; feestvieren, aan eene
fuif deelnemen.
FULL-DRESS, (Eng.) galakleeding.
FULL SPEED (Eng.), met voile snelheid.
FULMINEEREN, (fulmineerde, heeft gefulmineerd), uitvaren, vloeken (tegen).
FULP, FELP, o. (w. g.) fluweel.
FULPEN, bn. van fluweel; (ook fig.) : eene fulpen
tong.
FUMAROLEN, v. mv. dampbronnen in vulkanische streken, meeRtal uitstrooming van waterdamp, soms gepaard met zwavelwaterstof, zwavelig
zuur, boorzuur, koolzuur enz.

FUNCTIE, v. (-s, –Alen), ambtsverriohting;
ambtsplicht ; taak Averkzaamheid, werkkring ;
—defunctiesvandevrschilend elnva one
lichaam (b. v. van de maag, het hart), working,
verrichting.
FUNCTIONARIS, m. (-son), die in functie is,
eene betrekking bekleedt.
FUNCTIONNEEREN, (functionneerde. heeft gefunctionneerd), in functie zijn, ambtsbezigheden
verrichten; zidne taak vervullen; — de maag functionneert niet good, werkt niet goad.
FUNDAMENT, o, zie FUNDAMENT.
FUNDAMENTEEL, bn. tot grondslag dienend.
FUNDATIE, v. (-s, ...ten), stichting, gesticht;
beurs, fonds (tot zeker doel aangewezen), FONDATIE.
FONDEEREN, (fundeerde, heeft gefungeerd),
grondvesten, stichten. FUNDEERING, v. (-en),
fundament.
FUNDEERINGSBALK, m. (-en); ...HOUT, o.;
PLAAT, v. (...platen); ...PUT, m. (-ten), ontgraven put voor de fundeering van een bouwwerk;
...SLEUF v. (...ven), gegraven voor de fundeering
van muren.
FUNGEEREN, (fungeerde, heeft gefungeerd), in
functie zijn, zijne ambtsbezigheden verrichten; eene
betrekking waarnemen; — fungeeren als (voor), den
dienst verrichten van.
FURIE, v. (-s, ...rien), razernij, woede (in doze
bet. gmv.); (gesch.) de Spaansche furie, benaming
waaronder de muiterij van het Spaansche krijgsyolk na den dood van Requesens (1576) in onze
geschiedenis bekend is; — de Fransche furie, de
onverwachte aanval in Vlaanderen (Jan. 1583)
van den hertog van Anjou met het doel om aan
de beperking van zijn gezag een einde to maken; —
(myth.) eene wraakgodin; — (fig.) feeks, helloveeg, een buitengemeen toornig, boosaardig wijf.
FURIEUS, bn. woedend.
FURIOSO, bw. (muz.) sterk, krachtig.
FURORE, v. furore maken, luiden bijval inoogsten; (ook) grooten opgang maken.
FUSELIER, FUSILIER, m. (-8), infanterist,
met een geweer gewapend.
FUSIE, v. (-s, fusion), smelting, gieting; — (fig.)
ineensmelting (van partijen, volksrassen, geslachten).
FUSILLADE, v. (-s), het doodschieten met
geweren.
FUSILLEEREN, (fusilleerde, heeft gefusilleerd),
ter dood brengen door middel van den kogel.
FUST, o. (-en), houten bergingsmiddel; vat,
(ook) eaten : wijn op Just; — sigarenkistje.
FUSTI, o. (kooph.) aftrek of rabat dat een verkooper zich laat welgevallen voor het onzuivere
in de door hem verkochte waren.
FUSTIEK, —ROUT, o. geelhout, geel Braziliebout, van den verfmoerbezieboom in Brazilie, Mexico
en op de Antillen.
FUT, v. niets, wissewasjes; (zegsw.) 't is fut, het
beteekent niets, been niets to beduiden; (Zuidn.
ook) het valt Pleeht uit ; — vuur, levendigheid:
er zit Been fut in.
FUTIEL, bn. nietig, nietswaardig.
FUTILITEIT, v. (-en), beuzeling, onbeduidendheid.
FUTLOOS, bn. bw. zonder fut, zonder N uur of
energie. FUTLOOSHEID, v.
FUTSELAAR, m. (-s, ...laren), beuzelaar.
FUTURUM, o. (spraakk.) de toekomende tijd,
FUUT, m. (futen), een onzer merkwaardigste
inheemsche zwemvogels (colymbus cristatus), ook
gew. keizer, zanddrijver en satijnduiker geheeten.

G.
G, v. (-'s), 7de letter van het alphabet; al de
namen of woorden in een adres- of woordenboek,
die met g beginnen;
(in de muziek) benaming van den vijfden toon
der diatonische toonladder, van c uitgaande;

naam der noot welke dien toon voorstelt; — benaming der toonsoort waarvan g de grondtoon nitmaakt: eene sonate in g; — laagste snaar eener
viool waarop men klein g voortbrengt; —
— Gram; -G.
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Gal. — Galaten, een bijbelboek; —
— geboren;
geb.
Gebr. — Gebroeders;
Ged. St.— Gedeputcerde Staten; —
geexamineerd;
geex.
Gen. — Genesis, het eerste bijbelboek;
— genitief; —
gen.
— geologiech; geol.
gesehiedenis; —
gesch.
gestr. — gestreng;
— geteekend;
get.
Gezusters; (ook) gezang; —
Gez.
• G. G. — Gouverneur- Generaal;
g. g. d. of gr. gem d. — grootste gemeene deeler; —
g. g. v (van-) — van goede getuigen voorzien (in
advertentien);
Gold. — gaudgulden; —
Gld. — gulden;
G. M. — geographische mijl;
G. M. of Glor. Mem. — gloriosae memoriae,
roemrijker nagedachtenis,
— groot, 2 1/2 cent; (ook) grein;
gr.
—
Grieksch;
Gr.
gr. 8° — groot octavo; —
Gr. M. — grootmeester; —
grootb. — grootboek;
— gouden tientje;
g, t.
goed voor;
g V.
gymn.. — gymnasium, (ook) gymnasiaal.
GA, m. en v. zie GADE.
t GAAF, v. (gaven), al wat geweven wordt, gift,
geschenk (inz. in bijbelstij1); — (oudt.) gave Gods,
pest; —
offerande aan de Godheid, aalmoes aan de armen:
mi/de gaven offeren; eene begaafdheld of talent,
veelal in tegenstelling van de door oefening of
inspanning aangeworven bekwaamheden.
(gayer, -st), ongeschonden, onbe2. GAAF,
bw. (van wijze) : ten
sohadigd: gaaf porselein;
voile, geheel en al: iets gaaf toestemmen, aannemen.
1. GAAI, m. en v. (-en), (dicht.) wijfje (en soms
ook wel mannetje) van vogels, inz. van (tortel)duiven, zangers enz. GAAITJE, GAAIKE, GAAIKEN, o. (-s).
2. GAAI, v. (-en), inheemsche spotvogel (garrulus), tot de famine der kraaiachtige vogels behoorende, wiens grootte afwisselt tusschen die van eene
hauw en eene groote lljster; ook meerkol en Vlaamsche gaai geheeten.
3. GAAI, m. (-en), (eigenl.) houten vogel, op een
hoogen staak of mast geplaatst, waarnaar nog op
onderscheidene plaatsen, inz. in Brabant en Vlaanderen, geschoten wordt of waarnaar met kleine
platronde bollen met forschen gooi geworpen of
„gebold" wordt.
GAAISCHIETEN, o. (Zuidn.) het schieten naar
den gaai; ...SCHIETER, m. (-s), (Zuidn.).
1. GAAL, v. (galen), (weverij) kale streep of open
stee in lakes, slide of andere geweven stollen; —
(van breiwerk) dunne stee in gebreide voorwerpen.
2 GAAL, bn. (gew.) ruw, onstuimig er is Baal
weer op til; het water is gaaf: wil krijgen storm.
GAAN, (ging, heeft en is gegaan), zich te voet
voortbewegen : in den pas gaan; op vozen gaan,
in voorspoed leven ; met looden schoenen gaan,
seer langzaam, met tegenzin ; — in beweging
zijn, vertrekken recht door zee gaan, eerlijk en
oprecht handelen ; die dokter gaat over den zieke,
behandelt hem ; den weg van alle vleesch gaan,
sterven ; heengaan ; loopen ; gelukken ; gangbaar
zijn ; dit artikel gaat goed, wordt veel verkocht ;
gehouden worden voor.
GAANDE, (onvolt. deelw. van GAAN), gaande
houden, aan den gang, in beweging, in werking
houden; iem. gaande houden, hem bezighouden;
iem. gaande maken, hem opwekken of aansporen,
gewoonlijk hem in een geprikkelden toestand
brengen, opwinden; — (van gemoedsaandoeningen,
driften, hartstochten, neigingen enz.) : ze gaande
maloen, maken dat zij in werking komen, ze opwekken; -- de gaande en komende man, de niet-vaste
klandizie.
GAANDERIJ, v. (-en), zie GALERIJ.

GADESLAAN.
GAANDEWEG, bw. (van tijd) van lieverlede,
allengskens, langzamerhand.
GAANSTOK. m. (-ken), (Zuidn.) wandelstok.
GAANWERK, o. alle wielen en assen die de
beweegkracht van een uurwerk, een molen vormen.
GAAP, (gapen), de daad van gapen, een geeuw.
GAAR, bn. bw. (-der, -st). naar behooren gekookt,
gestoofd, gebakken of gebraden: gaarvleesch; —iem.
in zijn eigen vet (sop) laten gaar koken (braden), hem
geheel aan zich zelven overlaten, zich niet verder
met hem bemoeien; — leer gaar maken, naar den
eisch looien ; een gare kerel, glad, bij de pinken ;
een halve gare, iem. die niet goed wijs is ;
bw. van graad (gew. en Z. A.) geheel en al, ganschelijk : ik ben er gaar nief geweest, in het geheel
niet.
1. GAARD, m. (-en), (dicht.) omsloten stuk grond
met bloemen, boomers enz. beplant, lusthof, tuin.
2. GAARD, GAARDE, zie GARD.
GAARDE, v. (-n), gaard.
GAARDENIER, (oudt. en gewest. ook GARDENIER), m. (-en, -5), (dicht.) hovenier, tuinier.
GAARDER, m. (-s), beambte, belast met de inning
van accijnzen, inposten, pachten enz.; ontvanger,
rentmeester (bijna alleen als historische term en
in dichterlijken stijl); brievengaarder: tolgaarder.
GAARKEUKEN, v. (-s), eenvoudig en goedkoop
restaurant, spijshuis.
GAARNE, ook GAARN, GEERNE, bw, (van
omstandigheid) met genoegen, met lust : ik zie
gaarne vroolijke mensehen; ik wade u gaarne spreken; — (fig.) iets gaarne hebben, er op gesteld
zijn, het seer begeeren of willen; — (fig.) bereidwillig, zonder zwarigheden te maken ik neem het
gaarne aan, ik geloof, beken het gaarne.
GAARSTOVEN, (stoofde gaar, heeft en is gaargestoofd), Fitoven tot het gaar is; (fig.) afgemat,
uitgeput van de hitte zijn: gaargestoofd kwamen wit
uit den trein.
GAAS, o. (my. (gazen), in de bet van soorten
van gaas), een luchtig en doorschijnend weefsel,
waarbij de draden wijd uiteenliggen, van garen,
slide, goud-, silver , ijzerdraad enz. waarschijnlijk
alzoo genoemd naar de stad Gaza in 'Palestina, vanwaar de stof afkomstig was; — (bij uitbr.) vlechtwerk van metaaldraad; voorwerp van gaas gemaakt, als gazen kleedingstukken, sluiers, gordijnen,
(fig.) luchtige, doorschijnende sluier
seven enz.;
dienende om eenig voorwerp te bedekken en het
gedeeltelijk aan het oog te onttrekken.
GAASVLIEG, v. (-en), benaming van zekere
soort van insecten (chrysopa), tot de orde der
netvleugeligen behoorende, aldus genoemd naar de
gaasachtige, bine en doorschijnende vleugels.
GABA, T. (Ind.) 'list van het stroo ontdaan,
maar nog niet gebolsterd.
GABAAR, GABARE, v. (...baren), eene soort
van schuit, praam, plat roeivaartuig ,• een lichter;
eene modderschuit; een klein slagnet der visschers.
GABBER, m. (-s), (diev.) kameraad, maat bij
het stelen.
GABBERTAAL, v; dieventaal.
GABBRO, v. zeer grofkorrelige rotssoort, uit
kalknatronveldspaat en diallaag, olivien, hoornblende enz. bestaande; ook GABBRONIET.
GAD, m. de god van 't geluk (bij de Chaldeeuwen).
GADE, (in saamgetrokken vorm GA), m. en v.
(-n), gelijke, wedergade; — zonder gale, zonder
gellike, weergaloos; (oudt.) geen gade hebben of
kennen, ongavenaard zijn; — inz. echtgenoot,
echtgenoote gade en kroost.
GADELOOS, GALOOS, bn. zonder gade of echtgenoot; weergaloos, ongeevenaard, eenig in hunne
soort : Gods gadelooze goedheid.
GADER, (samengetrokken GAAR), TE GADER,
DW. (van omstandigheid), (deftige stijl) vereenigd,
te zamen geluk met veiligheid te gayer woont bij
den huiselijken heard.
GADEREN, gewoonlijk GAREN, (gaderde (gaarde), heeft en is gegaderd (gegaard), vergaderen,
verzamelen.
GADESLAAN, GASLAAN, (sloeg gade, heeft
gadegeslagen); ism. of iets gadeslaan, ze oplettend
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beschouwen, met belangsteliing en aandacht waarnemen ; een wakend oog houden op
GADING, v. dat is (jets) naar mijne gading, dat
is naar mijn zin, dat lijkt mij ; — tijne gading
vinden, datgene waar men zin in heeft; — dat is
allemans gading niet, niet leder kan dat beta/en; —
lust om te koopen, vraag : er was heden veel
gading naar vlas.
GADOLINIET, o. zwart mineraal, voorkomende
in granietvormingen.
GADOOD, m. (gew.) plotselinge dood.
GADOOP, m. (gew.) het doopen in geval van
sterfgevaar, door een niet-geestelijke.
GAFFEL, (gev‘ . GAVEL), v. (-s), stok. in twee
armed of tanden hoeksgewljze uitloopende : het
stroo op den dorschvloer met eene gaffel opschudden; — tweetandige vork, dienende tot her, opsteken
van hooi, graanschooven, mest, of tot andere doeleinden; inz. hooivork; — (spr.) hij zal dat hooi wel
op zijne gaffel krijgen, hij zal daar wel mee klaarkomen, hij zal er wel in slagen;
gaffelvormige stam of tak : oa maar op de gaffel
zitten, dart, kun, je /wooer reiken bij het plukken;
—(indewverij)gafelvormigstukhout,andespil
bevestigd, dienende om den draad te kunnen leiden
waar men wil ; — (scheepsb.) gaffelvormig rondhout tegen den mast steunend, waaraan een zeal
gevoerd wordt.
GAFFELANKER, o. (-s). tuianker; ...DISSEL,
m. (-s), gaffelvormige disselboom aan wagen of
rijtuig voor een paard.
GAFFELEN, (gaffelde, heeft gegaffeld), (hooi,
koren, Bras enz.) met de gaffe! owteken.
GAFFELER, m. (-s), (jagerst.) een driejarig hert,
aldus genoemd naar zijn gaffelvormig gewei, (Hd.
Gabeler); ...HERT, o. (-en), gaffeler.
GAFFELKANON, 0. (-nen), klein stuk geschut
dat, op eene ijzeren om eene spil beweegbare
gaffe! rustende, in alle richtingen kan bewogen
worden.
GAFFELSTENG, v. (-en), plantengeslacht met
rechtopstaanden, bijna van den voet of gaffelvormig
vertakten stengel, tot de familie der muurachtigen
behoorende; gewoonlijk gipskruid geheeten (gyjJosphi la muralis).
GAFFELZEIL, o. (-en), trapeziumvormig zeil
dat aan de gaffel hangt.
GAGA, v. (-'s), (Ind.) hoog, niet geirrigeerd rijstveld; ook GAGAH.
GAGAAT, o. zwart barnsteen; eene soort van
pekkool, waarvan sieraden gemaakt worden.
GAGE, v. (-s), loon, bezoldiging ; inz. soldij
van het scheepsvolk; (soma ook) pensioen.
1. GAGEL, in. (-s). (v. gmv. als stofn.). (plantk.)
benaming van een katjesdragend, tweehuizig heestergewas (myrica gale).
2. GAGEL, o. (-s), (gew.) gebemelte; tandvleesch.
GAGEMENT, o. (-en), soldij der soldaten. GAGEMENTSAKTE, v. (-n),
GAGGELEN, (gaggelde, heeft gegaggeld), snateren. kwaken (gewoonlijk van ganzen, bij dichters
ook van andere vogels gezegd);
e n of blauw regelmaGAHNIET, o. een donkergro
tig kristalliseerend mineraal, harder dan kwarts,
met een s. g. van 4,3; het is een zink-aluminaat
en wordt ook automotiet genoemd.
GAHONGER, m. (gew.) geeuwhonger.
1. GAL, v. (in het menschelijk, dierlijk lichaam)
de door de lever afgescheiden vloeistof;
—(fig.)zjnealutspw,ibrkn
zijne
drift,
gramschap of boosaardigheid uiten met woorden of
daden ; — de wijn maakt mal, maar weert de gal,
de wijn voert tot dwaasheden, maar verhindert
toorn of boosheid ; — zwarte gal, aan welke door
Hippocrates en Galenus het ontstaan der melonMate of zwbrtgalligheid, d. 1. zwaarmoedigheld,
droefgeestigheld word toegeschreven; — de gal
hebben, aan degalziekte lijden •; — een dui 'e
zonder gal, een onschuldig meisje, zonder arglist
of boosheid; zoo bitter als gal, zeer bitter ; —
(fig.) bitterheid, onaangenaamheid.
2. GAL, v. (-len), appelvormig uitwas aan de
takken en bladeren van verschillende boomen en
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planten, ontstaan door den steek van verschillende
insecten die er hunne eieren in leggen, gewoonlijk
galnoot of galappel geheeten.
3. GAL, v. (-len), blaasachtig gezwel boven het
kootgewricht van paarden, ontstaan door eene to
groote hoeveelheid lidvocht, hetwelk vaak kreupelheld veroorzaakt.
GALA, o. hoffeest, luisterrijke partij ten hove;
elks schitterende en deftige partij in 't aigemeen;
— groot gala, bijzonder luisterrijke partij ;
staatsiekleeding plechtgewaad, feestdoe; —
—(fig.)
—AVOND, m. (-en); —BAL, o. (-s), deftige danspartij, waarop men in gala verschijnt.
GALACHTIG, bn. (-er, -st).
GALACTIET, m. (-en), melksteen, melkjaspls
(zekere delfstof).
GALACTOMETER, m. (-a), melkweger.
GALADAG, m. (-en), dag voor een hoffeest bestemd; ...DEGEN, v. (-s), staatsiedegen.
GALAGEWAAD, o. (...gewaden); ...BLEEP, o.
(-eren); ...BLEEDING, v.; ...KOETS, v. (-en).
GALAMBOTER v. smakelijk plantenvet uit de
vruchten van bassia longifolia butyracea in Afrika.
GALANGAN v. (-s), (Ind.) smal dijkje in een
sawahveld.
1. GALANT, bn. bw. (-er, -st), hoffelijk, wellevend, voorkomend jegens de dames : een galant
man; mijnheer is wel galant!; hij is altijd even galant
jegens de dames.
2. GALANT, m. (-en, -a), aanstaand echtgenoot,
3. GALANT, (plantk.), zie ALANT.
GALANTERIE, v. hoffelijkheid, voorkomende oplettendheid jegens de dames.
GALANTERIEEN, v. m y. collectieve benaming
voor allerlei voorwerpen van weelde, artikelen van
mode en smaak, sierlijke snuisterijen enz.
GALANTERIEKRAAM, v. (...kramen), kraam
waar men galanterieen verkoopt; (ook) minachtend
gezegd van allerlei galanterieen samen; ...MAGAZIJN, o. (-en); ...WAREN, v. my.
GALANTINE, v. koud vleeschgere,cht : gehakt
vleesch met dunne reepjes spek en truffels; eene
soort van worst van gevogelte, lever, spek en
kruiderijen.
GALAPAK o. (-ken), staatsiekleeding; ...PARTIJ, v. (-en), luisterrijke, deftige partij.
GALAPPEL, m. (-a), galnoot.
GALARIJTUIG, o. (-en), galakoets; ...ROB, m.
(-ken), staatsierok.
GALAVOORSTELLING, v. (-en), buitengewoon
luisterrijke voorstelling in een schouwburg of circus;
voorstelling waarbij men in galakleeding verschijnt.
GALBEKER, m. (eigenl.) een met gal gevulde
beker; (fig.) lijdensbeker, als zinnebeeld van bitter
lijden of grievende smart.
GALBLAAS, v. (...blazen), (in de ontl.) blaas
waarin de door de lever afgescheiden en gedurende
het rusten der spijsvertering niet benoodigde gal
verzameld wordt.
GALBOSCHJE, o. (-s), (Z. A.) een daar welbekende heester, algemeen als geneesmiddel
gebruikt.
GALBROOD, o, zeker soort van wittebrood.
GALBUIS, v. (...buizen), (ontl.) algemeene benaming voor de buizen welke de door de levercellen
afgescheiden gal uit de lever afvoeren.
GALBULT, m. (-en), klein bultje dat veel jeuk
veroorzaakt, toegeschreven aan de working van
gal in het blood.
GALEAS, GALJAS, v. (-son), groot Venetiaansch oorlogsvaartuig uit den bloeitijd der republiek;
groot vaartuig, inz. oorlogs- en roofschip; klein
koopvaardijschip, in de Noord- en Oostzee gebruikelijk, met platten spiegel.
GALEI, v. (-en), lang en smal oorlogsvaartuig
met laag board, voorheen in de Middellandsche
Zee in gebruik, hoofdzakelijk ingericht om met
riemen gedreven to worden, doch ook, als zeilschip,
N an twee marten met latijnzeilen voorzien; iem.
tot de galeien zenden , veroordeelen, tot dwangarbeider
als roeier op de galeien ; -- ( boekdr.) langwerpig
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eiken plankje waarop het zetwerk uit den zethaak
wordt overgebracht.
GALEIBANK, v. (-en), bank op eene galei;
—hijztopdegalbnk,
ondergaat galeistraf;
...BOEF, m. (...boeven), misdadiger, tot de galeistraf veroordeeld.
GALEISLAAF, m. (...slaven), slaaf die als roeier
op de galeien dienst doet; — arbeiden als een galeislaaf, zwaren en onafgebroken gedwongen arbeid
verrichten ; ...STRAF, v. (-fen).
GALENGAN, v. (-s), (Ind.) smal dijkje om eene
sawah-afdeeling, ook GALANGAN.
GALERIJ, (gew. GAANDERIJ), v. (-en), lange,
overdekte gang, met of zonder zuilen en bogen,
zuilengang ; soort van tribune in een openbaar gebouw of kerk ; bovenste, goedkoopste plaatsen in
eene schouwburgzaal; schilderijenkabinet; voornaamste onderaardsche gang in een mijnenstelsel.
GALEROPIE, v. (gen.) ziekelijke fljngevoeligheid
van het oog, zoodat men bij zwak licht beter ziet
dap. bij helder Mat.
GALETZIJDE, v, de nog verspinbare afval der
cocons van zijdewormen.
GALG, v. (-en), strafwerktuig tot het ophangen
van misdadigers, bestaande, uit twee, drie of vier
door een dwarsbalk verbonden palm; ism. aan
de galg helper, in het verderf storten ; hij is voor
de galg geboren, hij is een onverbeterlijke deugniet ; voor de galg opgroeien; 't is boter aan de galg
(gesmeerd), 't is vergeefsche moeite; doodstraf die
aan de galg voltrokken wordt : daar staat de galg
op ; — houten stack boven een put; putgalg ; —
draagband, bretel.
GALGANT, m. (-en), (plantk.) eene Oostindische
plant (alpinia galanga); de 7 tot 10 cM. lange
worteistok ervan, bruinrood, specerijachtig van
gear en brandend scherp van smaak, is geneeskraohtig.
GALGEBROK, m. (-ken), (eigenl.) brok, aan de
galg tot aas del vogels veretrekkende; (fig.) deugniet, persoon, waard om aan de galg te hangen.
GALGEMAAL, o. (...malen), (eigenl.) het laatste
maal dat een tot de galg veroordeelde nuttigde;
(fig.) het laatste maal dat men ergens nuttigt,
afscheidsmaal.
GALGEN, (galgde), (de sameugestelde tijden niet
in gebruik), aan de galg brengen; — het galgt boter,
dan het burgemeestert, het brengt eerder aan de galg
dar op het kussen (van handelingen gezegd, waarin
men meer gevaar dan voordeel ziet).
GALGENAAS, o. (...azen), (eigenl.) het lijk van
een gehangene, dat aan de galg tot aas der vogels
verstrekt; (fig.) gemeene deugniet (seheldwoor4).
GALGENHUMOR, m. bittere soherts, inz. met
het bittere of onaangename dat men verduren
moet.
GALGESTROP, m. (-pen), galgenaas; kwajongen;
...TRONIE, v. (-s), sehurkentronie.
GALIMATIAS, o. orabbeltaal, w artaal, onzin.
GALJOEN, o. (-en, -s), groot zeilschip met drie
of vier masten en hoog boord, in de 17de eeuw,
inz. bij de Spaansohe marine gebezigd ; voorste
deel van een oorlogsschip.
GALJOOT, v. (...jotea, -s), platbodemd zeeschip
met twee of drie masten, breed van boeg en achterschip, en ondiep; soort van kof met vaste versohansing.
GALKOORTS, v. (-en), maagkoorts waarmede
het braken van gal en andere bittere zelfstandigheden gepaard gaat.
GALLEGLAS, o. glaswerk van den modernen
Franschen kunstenaar Gang (1846-1904), in
prachtvollen kleurenrijkdom, meestal met motieven
uit de plantenwereld.
GALLEGO, in. (-'s), Gallicier, bewoner der Spaansche provincie Gallic* vandaar de van Gallicie
afwaaiende noordwestenwind, warms avondwind.
GALLED1E, v. kunstverfstof voor wol en zijde.
GALLEN, (galde. heeft gegald), visch bij het
sohoonmaken van de gal ontdoen; hij wed de bot
te gallon, hij is voor die moeilijke task berekend.
GALLICAANSCH, bn. de Gallicaansche Berk,
naam der R. K. kerk in Frankrijk.

GALVANISATIE.
GALLICISME, o. (-n), eigenaardige Fransche
woordschikking, wocrdgebruik of uitdrukking; de
navolging er van in eene andere taal.
GALLIG, bn. (-er, -st), lijdende aan overmaat
van gal ; (fig.) driftig, gemelijk.
GALLOMAAN, m. (...manen), overdreven bewonderaar van al wat Fransch is; ...MANIE, v.
overdreven voorliefde voor al wat Fransch is.
GALLON, o. (-s), Engelsche inhoudsmaat van
ruim 4,5 Liter.
GALLOWAYKETEL, m. (-s), (stoomw.) stoomketel met inwendigen vuurgang.
GALM, m. (-en), vol en zwaar geluid, dat op
grooten afstand hoorbaar is; (Zuidn.) luide kreet,
uitroep, als uiting eener gemoedsaandoening :
dock daze galmen der wanhoop gingen verloren in de
ruimte; — de voile klank der krachtige stem van
een redenaar : de plechtige galmen der rede maakten
op de menigte een diepen indruk; — toon, bij het
zingen met zekere volheid en kracht voortgebracht;
(fig.) dan juicht one hart met rein galmen U eeuwig
toe, gemarteld Lam !; — heldere, luide klank, voile
weerklinkende toon, door muziekinstrumenten,
klokken, vogels voortgebracht; — (w. g.) de terugkaatsing van een klank of geluid, onduidelijke
echo. GALMPJE, o. (-s).
GALMBORD, o. (-en), klankbord boven een
spreekgestoelte; schuingesteld houten bord boven
een galmgat in een toren.
GALMEN, (galmde, heeft gegalmd), een galm
voortbrengen; galmend doen hooren.
GALMGAT, o. (-en), opening in een toren, waardoor het geluid der klok naar buiten galmt; klankof geluidsgat van een klokketoren.
GALNOOT, v. (...noten), ziekelijk uitwas, bij
planten door den steek van insecten ontstaan, die
er hare eieren in leggen;
inz. nootvormig uitwas aan de bladeren van
eikeboomen, ontstaan door den steek der galwespen, ook galappel of gal geheeten.
GALNOTENEIK, m. (-en), Aziatische eikeboom
(quercus infectoria), die de baste ronde zware galnoten met bultige oppervlakte oplevert; ...TINCTUUR, v. aftreksel van galnoten op alcohol, dient
bij de chemische analyse; ...WESP, v. (-en), galwesp die op de bladeren der eiken leeft (cynips
folii); ...ZUUR, o. het zuur dat de galnoot bevat.
GALON, o. lint- of koordvormig weefsel, inz. tot
het versieren van uniformen en livreien; gewoonlijk
van goud- en zilverdraad, doch ook van zijde,
wol enz. vervaardigd; —, o. (-nen, -s), zulk eene
stof van zekere lengte; — gevlochten galon, tres; —
(bij uitbr.) passement van wol, zijde of andere
stof, of wel in de stof geweven streep van andere
kleur, dienende als belegsel of sieraad.
GALONNEEREN, (galonneerde, heeft gegalonneerd), met galon beleggen.
GALOP, m. (-s), (in de rijk.) de natuurlijke snelle
gang van het paard, uit eene reeks van afgemeten
sprongen bestaande, welke in drie tempo's plaats
hebben ; — groote spoed : hij lisp in galop om
vlug terug te zijn; — in galop (op een galopje) gaan,
met buitengewone snelheid in zijn werk gaan; —
(in de dansk.) levendige dans van Hongaarschen
oorsprong, in twee tempo's ; muziekstuk in tweekwartsmaat, ter begeleiding van den galop.
GALOPPADE, v. (-5), vroegere benaming van den
galop • het gewone meervoud voor galop,
GALOPPEEREN, (galoppeerde, heeft en is gegaloppeerd), (in de rijk.) zich in galop voortbewegen k — (fig.) met buitengewone snelheid of
overijling to werk gaan, zich bijzonder haasten; —
den galop dansen.
GALOPTERING, v. (Z. A) vliegende tering.
GALSPAT, v. (-ten), zuchtig gezwel aan het
spronggewricht van paardcn.
GALSTEEN, m. (-en), (ontl.) steenachtige zelfstandigheid bij den mensch en eenige dieren in de
galblaas of de grootere galgang en uit de gal
gevormd.
GALVANISATIE, v. toepassing van den constanten galvanischen stroom tot geneeskundige
doeleinden; -- galvaniseering.

GALVANISCH.
GALVANISCH, bn. bw. galvanische electriciteit,
door scheikundige werking opgewekt; galvanische
batterij, - element, - stroom enz.
GALVANISEEREN, (galvaniseerde, heeft en is
gegalvaniseerd), (gen.) een lichaam aan den galvanischen stroom onderwerpen; galvanisch
vertinnen gegalvaniseerd ijzerdraad.
GALVANISME, o. galvanische electriciteit (in
1789 door Galvani, hoogleeraar in de geneeskunde
te Bologna, ontdekt).
GALVANO, m. (-'s), cliché voor den boekdruk,
galvanotypisch verlaiegen.
GALVANOCHIRURGIE, toepassing van het
galvanisme in de chirurgie ; ...CHROMIE, v. het
kleuren van metalen langs galvanischen weg.
GALVANOGRAPHIE, v. methode om zonder
etsen of radeeren teekeningen door koperdruk te
vermenigvuldigen ; galvanoplastische reproductie
van kopergravures.
GALVANOMETER, m. (-s), of ...SCOOP, m.
(...scopen), toestel om het aanwezig zijn van galvanische stroomen en hunne sterkte to onderzoeken.
GALVANOPLASTIEK of ...TECHNIEK, v. een
opgelost metaal door middel van electriciteit op
de oppervlakte van een ander metaal doen neerslaan tot het vervaardigen van afdrukken, het
galvanisch vergulden en verzilveren enz.
GALVANO SCOOP, m. (...scopen), zie GALVANOMETER; ...STEGIE, v. het galvanisch vergulden, verzilveren, enz.
GALVANOTYPIE, v. toepassing der galvanoplastiek tot het vervaardigen van afdrukken van
eene gegraveerde plaat, en tot het maken van
cliché's van houtgravures.
GALWESP, v. (-en), benaming van eene kleine
soort van insecten (cynips), tot de orde der vliesvleugeligen behoorende, wier steak op de takken of
bladeren van planten de galappels doet ontstaan,
GALZEEP, v. met gal ontlede zeep, voor het
wassohen van zijden stollen en voor het reinigen
van zilverwerk.
GAMANDER, v. een plantengeslacht (teucrium)
tot de orde der lipbtoemigen behoorende; — ook
benaming voor het eereprijs (veronica) of gamanderlijn.
GAMBAS, v. slingerplant op Java, waarvan de
langwerpig ronde vrucht voor toespijs bij de rijdt
wordt gekookt en gegeten.
GAMBE, v. (-n), (muz.) knieviool, eene soort van
violoncel, met zes, later (1690) met zeven snaren;
thans in onbruik.
GAMBIET, v. (-en), een misleidende zet in het
schaakspel door middel van een voor den raadsheer
staanden looper of pion, den gambietlooper.
GAMBIR, o. zeker Indisch heestergewas (unearia
gambir); afkooksel hiervan in Indic bij het sirihpruimen en het leerlooien gebruikt.
GAMBRINUS, m. legendarisch koning van
Vlaanderen, aan wien de uitvinding van het bier
wordt toegeschreven.
GAMELAN(G), v. (-s), (Ind.) het orkest der
Javanen; zij bestaat uit strijk-, blaas-, tokkel- en
slaginstrumenten.
GAMMA, v. (-'s), (muz.) benaming van het oude
toonstelsel van Guido van Arezzo, omdat het met
G (in het Grieksch gamma) begon; — gamma.
GAMMA-UIL, m. (-en) of ...VLINDER, m. (-s),
eene soort van metaaluil, (plusia gamma), wier
voorvleugels in het midden eene zilverachtige
figuur vertoont, nauwkeurig op de Grieksche letter
gamma gelijkende; komt zeer algemeen voor.
GANDER, m. (-s), het mannetje der gans, mannetjesgans of gent.
1. GANG, m. (-en), de wijze van gaan van menschen of dieren die zich to voet voortbewegen
zijn gang was traag, zijn stappen gemeten; loop van
taken; snelheid waarmee een schip kan vooruitkomen ; streek van een schip in het laveeren ;
gedrag, handelwijze ; zijn eigen gang gaan, zijn eigen
zin doen, zonder zich aan anderen to storen ;
handelingen iemands gangen nagaan ; aan den
gang zijn, bezig zijn met lets.
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2. GANG, v. (-en), van weerszijden geheel of
gedeeltelijk besloten en veelal overdekte weg,
waarlangs men van de cone plaats naar de andere
kan komen; doorloop , doorgang
in een huis; de vloer
in zulk eene gang; eene enge straat, steeg; gedeelte
eener mijn ; kanaal. GANGETJE, o. (-s).
GANGBAAR, bn. (-der, -st), (van geld of geldswaardig papier) geldig als wettig betaalmiddel:
Belgische centen zijn hier te laude niet meer gangbaar; (fig.) gangbare munt, (eig. en fig.) overal
geldig.
GANGBOORD, o. (-en), loopplaats binnen langs
het soheepsboord naast het losse dek en de roef
(alleen op kleine vaartuigen), ook gangwaring of
waring genoemd.
GANGER, m. (-s), (Z. A.) opzichter van een
ploeg werkvolk.
GANGMAKER, m. (-s), (bij wielerwedstrijden),
persoon die op eene motorfiets vO6r den fietser rijdt,
dezen op gang helpt en houdt.
GANGMETER, m. (-s), (soheeps.) toestel waarmede men den gang, de vaart van een sphip meet.
GANGPAD, o. (-en), smalle weg in een dorp of
op een veld voor voetgangers bestemd, voetpad; —
(in kerken, scbouwburgen enz.) smalle doorgang
tusschen blokken zitplaatsen.
GANGSPIL, o. (-len), staand windas, aan boord
van groote schepen aangewend om zware lasten,
b. v. ankers in to winden, het schip to verhalen
enz.; —DEUNTJE, o. (-s).
GANGWARING, v. (-en), gangboord; ...WERK,
o. gaanwerk.
GANGWIEL, o. (-en), groot, zwaar wiel aan een
stoomwerktuig bevestigd, ten einde den regelmatigen gang der machine to bevorderen, ook voerof vliegwiel geheeten.
GANNEF, m, (-en, ganneven), dief, schelm ;
leeperd, guit.
CANNEVEN, (gannefde, heeft gegannefd), gappen, wegkapen, stelen.
1. GANS, v. (ganzen), watervogel (anser), tot de
familie der gansvogels of eendachtige vogels behoorende, met krachtig ineengedrongen lichaam, dikken hals, korten bek, en vrij hoog op de pooten;
—degbradengazenvliegniem.nietnde mond,
zonder inspanning of moeite verkrijgt men den
kost niet; maak dat den ganzen wijs, dat zijn
praatjes; domme gans, onnoozel of dom persoon.
GANSJE, o. (-s).
GANSCH, bn. bw. geheel, heel; in elk opzicht.
GANSKNUPPELEN, o. oud volksvermaak waarbij de spelers. hetzij to paard, hetzij to voet, den
kop eener aan de pooten of in eon korf opgehangen
gans zochten at to knuppelen ; zoo ook ...SABELEN,
...SLAAN en ...TREKKEN.
GANSRIJDEN, o. oud volksvermaak, waarbij de
spelers te paard gezeten onder het rijden den met
zeep besmeerden kop eener aan de pooten opgehangen gans zochten of to trekken.
GANTANG, o. (Ind.) op Java een gewicht van
ruim 6 K.G.* een inhoudsmaat van 8,5 L.
GANYMEDES, m. (myth.) zeer schoon jongeling
die bij Jupiter den dienst van schenker vervulde.
GANZEBEK, m. (-ken); ...BOUT, m. (-en), bout
van eene gans.
GANZELEVER, v. (-s); —PASTEL v. (-en);
—WORST, v. (-en), pastel., worst van ganzelever
gemaakt.
GANZENBLOEM, v. (-en), (plantk.) benaming van
een plantengeslacht (chrysanthemum), ten onzent in
vijf soorten in 't wild voorkomende, tot de familie
der samengesteldbloemigen behoorende; naar men
wil aldus geheeten, omdat zij juist in den zomertijd
op de weilanden begint to bloeien, als de jonge
ganzen daarop gedreven worden.
GANZENBORD, o. (-en), papieren bord waarop
eene kringvormige, in vakjes afgedeelde, voor het
ganzenspel bestenade flguur is voorgesteld.
GANZENEB, v. (-ben), neb eener gans, ganzebek.
GANZENEI, o. (-eren), ei eener gans.
GANZENHAGEL, m. de grove hagel, waarmede
men op de ganzen schiet, of waarmede het ganzenroer geladen wordt.
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GANZENOOG, o. (-en), oog van eene gans; (fig.)
ronde, in servetgoed geweven figuurtjes : servetgoed
met of zonder ganzenoogjes I; — (boekdr.) aanhalingsteeken („).
GANZENORDE, v. schertsende benaming voor de
volgorde van personen, die een voor een achter
elkander loopen ; ...ROER, o. (-en, -s).
GANZEPEN, v. (-nen), pen of veder eener gans,
inz. ale schrijfpen gebruikt.
1. GANZERIK, m. (-en), mannetjesgans, thane
gewoonlijk gent of gander geheeten.
2. GANZERIK, v. plantengeslacht (pokntilla)
nit de familia der roosachtigen.
GANZESCHACHT, v. (-en), de schaeht of hoornachtige buis eener ganzeveder; (bij uitbr.) de ganzeveder solve, inz. ale schrijfpen gebruikt.
GANZETONG, v. (-en), tong van eene gans;
(plantk.) volkebenaming voor de herderstasch of het
taschjeskruid (capsella bursa pastoris).
GANZEVOET, m. (-en), voet of poot eener
gans; — (plantk.) plantengeslacht met groote,
hoekige bladeren (chenopodium).
GAPEN, (gaapte, heeft gegaapt), den mond wild
openen, geeuwen ; niet goed sluiten; nieuwsgierig
luisteren; (fig.) hij gaapt wijdt, zijne eischen zijn
zeer hoog, him vraagt veal;
(fig.) een eindelooze afgrond van schande, van
armoede gaapt er voor uwe voeten, staat u te
wachten.
GAPER, m. (-s), (fig.) een houten beeld van
een gaper, ins. de houten kop met gapenden
mond en vaak met uitgestoken tong, welke voor
den winkel van een drogist als uithangteeken
geplaatst is.
GAPING, v. (-en), wijde opening, gat, bras (ins.
in de gelederen eener krijgsbende) : eene wijde
gaping was in de slagorde gemaakt ; — wijde
opening, reet, spleet, soheur, beret of gat; —
leemte, onvolledigheid (inz. in toepassing op onvolledige gezegden, redeneeringen, betoogen, ‘ gesehriften enz.) : in die geschiedboeken en kroniOcen
Rijn vele gapingen.
GAPKOERS, m. (-en), (hand.) valeche koers.
GAPPEN, (gapte, heeft gegapt), (gewest. ook
GABBEN), (gemeenz.) kapen, stelen.
GARAGE, v. (-s), berg- en bewaarplaats voor
automobielen en fletsen.
GARANCINE, v. roode verfstof, uit meekrap
bereid; —FABRIEK, v. (-en); —FABRICAGE, v.
GARANDEEREN, (garandeerde, heeft gegarandeerd), borg blijven, - staan (voor), waarborgen.
1. GARANT, m. (-en), borg, waarborg.
2. GARANT, (Zuidn.) aan sijn garant komen, genoeg bekomen; bekomen wat iem. toekomt.
GARANTIE, v. waarborg, borgstelling, borgtoeht,
zekerheid, vrijwaring : eene leening under garantie
van het gouvernement; — een rijwiel koopen met
een jaar garantie, zoodanig dat mogelijke herstellingen wegens gewone slijtage in 't eerste jaar nog
voor rekening van den verkooper komen.
GARD, v. (-en), GARDE, v. (-n), (eigenl.) een
bosje rijshout, vroeger tot kastijding van kinderen
gebezigd; (fig.) plak en Bard ontwassen zijn, eene
sehoolmeesterlijke leiding kunnen ontberen.
1. GARDE, v. waeht van krijgslieden, met de
bescherming van 's vorsten persoon belast, of van
eon aanzienlijk staatsambtenaar of een stoatslichaam; keurbende, inz, bestemd voor de reserve,
welke in groote veldslagen den beslissenden aantal
doet, het eerst door Napoleon I opgericht : —
(bij uitbr.) de nude garde, een zeker aantal kamerleden, dat jaren lang in het parlament sitting
heeft gehad en eene vast aaneengesloten politieke
partij vormt : de Dude garde der canservatieven opende
het debat; (ook) sehrijvers, sehilders enz. die tegenover een jonger geslacht aan de oude tradition
vasthouden : de oude garde en de jongste school.
2. GARDE, m. (-n), (in 't algem.) soldaat tot de
garde behoorende; (gew.) veldwachter (het eerste
deel van garde champitre);; — (Zuidn.) bewai.er
in 't algemeen : veldwachter, boschwachter,jacht,
waehter enz.
GARDEROBE, v. (-s), kleerkamer, kleerkast; --
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voorraad kleedingstukken die iemand bezit ; —
bewaarplaats voor kleeren (in een sehouwburg).
GARDIAAN, m. (...dianen), pater die aan 't
hoofd van een Franciscaner- of een Kapucijnerklooster staat.
GARDOE, o. (-'s), (Ind.) wachthuisje op Java; —
m. gardoekerel.
GARDOEHUISJE, o. (-s), (Ind.); ...KEREL, m.
(-B), inlander die in een gardoe de wacht houdt;
...WACHTER, m. (-s).
GAREEL (in de volkstaal GREEL), o. (-en),
lederen halsjuk van een trekdier, halsgordel : een
trekdier in het gareel staan, voor den wagen, den
ploeg spannen; — ale zinnebeeld van slavernij,
drukkende dienstbaarheid of afhankelijkheid in 't
algemeen, juk, boei, band, kluister : in 't gareel
zwoegen, draven, een moeilijk en kommervol leven
lei den .
1. GAREN, o. (mv. (-s), in de bet. van soorten
van garen) het uit vlas, hennep, katoen, wol, zijde
of hear gesponnen draad : katoenen, wollen, zijden
garen; grof, fijn garen; borduur-, bind-, breigaren; —
garen afhaspelen, het op den haspel winden;
of twijnen, het uit twee of meer
—garentw
naast elkander gelegde draden samenspinnen; —
ergens garen bij spinnen, veel voordeel bij hobben ; — net, ins. om hazen en konijnen te vangen.
2. GAREN, stoff. bn. van garen vervaardigd :
garen handsehoenen.
3. GAREN, (gaarde, heeft gegaard), zie GADEREN.
4. GAREN, bw., zie GAARNE.
GAREN-EN-BANDWINKEL, m. (-s), winkel
waarin men garen, band, knoopjes enz. in 't klein
verkoopt.
GARENG, v. (-s), N liegend insect in Ned. Indio,
met een sterk sjirpend geluid.
GARENSPINNER, m. (-s) ; ...SPINNERIJ, v.
het spinnen van garen ; het bedrijf van garenspinnen; werkplaats of fabriek waar garen gesponnen
wordt; ...SPOELSTER, v. (-s), vrouw die het
garen op spoelen windt.
GARF, GARVE, v. (garven), (eigenl.) een bos
afgemaai de en samengebonden graanhalmen, schoof :
in Gelderland maken vier garven een gast, vijf en
twintig gast een vim; — (in den landbouw, ins.
in Gelderland, thans minder gewoon) de pacht
welke niet in geld, maar in een bepaald deel van
don naar de hoeveelheid der garven berekenden
graanoogst moot worden opgebracht : is de garf van
dat stuk land al betaald.
GARFPACHT, v. (verouderend) (in den landbouw) de pacht of huur van een stuk land, die
niet in geld, maar in een bepaald deal der geoogste
garven wordt opgebracht.
GARGOUILLE, v. (-8), spuier, waterloozer aan
een kerkgevel, in den vorm van een draken-, leeuwen- of monsterkop.
GARM, v. (-en), (gew.) ooi die nog niet gelammerd heeft.
GARNAAL, v. (...nalen), kleine zeekreeft (crangOn vuloaris) welke aan ooze kusten in menigte
gevangen en gekookt als lekkernij gegeten wordt; —
(spr.) een geheugen (memorie) hebben ale een garnaal,
een heel klein, heel zwak geheugen hebben.
GARNALENBROODJE, o. (-s), broodje met
gekookte garnalen bolegd, of waarin garnalen gebakken zijn; ...CROQUET, m. (-ten), croquet waarin
gekookte garnalen gebakken sijn; ...GEHEUGEN,
o. seer klein, zwak geheugen.
GARNEEREN, (garneerde, heeft gegarneerd), (van
kleedingstukken, sieraden enz.) ze met een opnaaisel
of boord van eene andere, veelal fijnere of kostbare stof beleggen of omzoomen : een kleedje met
franje gegarneerd; een met fluweel en kantwerk gegarneerde japon; — (Zuidn.) eene tafel met bloemen
garneeren, versieren.
GARNEERING, v. (-en), de dead van garneeren;
het garneeren, beleggen of omzoomen : jluweel en
kantwerk ter garnering van japonnen; garneersel.
GARNEERSEL, o. (-s), de stof of het voorwerp,
waarmede men een kleedingstuk, sieraad enz. garneert; oplegsel, belegsel of boordsel.
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GARNITUUR, 0. (...turen), garneersel : een
garnituur van zijde; een buitenmodel sjtiko met verguld garnituur; — geheel of stel van verschillende
bijeenbehoorende voorwerpen, inz. van artikelen
van mode of smack, die tot opschik of versiering
dienen (in toepassing op kleedingstukken, lijfsieraden en ameublement).
GARNIZOEN, o. (-en), legerafdeeling welke in
eene stad of vesting eene vaste standplaats heeft,
bezetting : het garnizoen van Den Haag.
GARNIZOENSDIENST, m. (-en), dienst in de
garnizoenen, waartoe detachementen, wachteu,
piketten en werkbeurten behooren; ...DOKTER,
m. (-s); ...110SPITAAL, o. (...talen).
GAROE, v. (arts.) fijngestampte bast van den
garoeboom, als blaartrekkend middel.
GAROEBOOM, m. (-en), benaming van een
heestergewas (daphne mezereum), ook peperboompje
geheeten : ...Z AL F, v.
GARROT, m. (-s), heelkundig instrument om
aders samen to drukken, teneinde verbloeding te
voorkomen.
GARS, v. (-en), (gew.) zekere landmaat : 3 1 /2 gars
is een bunder.
GARSTIG, ook GASTIG, bn. bw. (-er, -st),
(van vette zelfstandigheden, ale vleesch of spek,
boter, olie enz.) sterk van smaak en kwalijk riekend,
ransig, galsterig : garstig spek; garstige boter.
GARVE, v. zie GARF.
GARVEN, (garfde, heeft gegarfd), (landb.) het
graan in garven binden; de garven van het land
voeren : het landvolk was druk bezig met garven.
I GAS, v. (-sen), (gew.) straat.
2. GAS, o. (mv. (-sen), in de bet. van soorten
van gas), (in 't algem.) luchtvormige stof ; —
(in 't bijz.) de inz. uit steenkolen gestookte luchtvormige brandbare stof, welke tot verlichting of
verwarming wordt aangewend, lichtgas : gas bereiden, branden, stoken enz.; het gas aansteken; —
gaslicht : hij vreest, dat het gas zijn oogen bederven
zal; — gaslamp : het gas op-, neerdraaien, enz.
GASAANLEG, m. het aanleggen eenergasleiding
in straat of gebouw.
GASAUTOMAAT, m. (...maten), gasmeter, zoodanig ingericht dat hij eerst na het inwerpen van
een bepaald geldstuk eene zekere hoeveelheid gas
doorlaat, muntgasmeter.
GASBEK, m. (-ken), bek- of tuitvormig mond stuk eener gasbuis, van porselein, metaal of speksteen vervaardigd en van een of meergaatjes
voorzien, waardoor men het gas ter verbranding
doet uitstroomen ; ...BOEI, v. (-en), drijvende
hoe!, des avonds met gas verlicht, om het vaarwater aan te wijzen.
GASC 0, m. ( -'s), term bij het omberen en quadrilleeren ;• de twee zwarte azen.
GASCOGNER, m. (-s), pother, snoever, grootspreker. (De Gaseous, bewoners van de landstreek
Gascogne in Frankrijk, gaan algemeen voor bluffers,
pothers of grootsprekers door.)
GASCOKES, mv. de cokes van steenkolen, waaruit
gas' bereid is.
GASCONNADE, v. (-s), snoeverij, grootspraak.
GASFABRIEK, v. (-en). fabriek tot bereiding van
lichtgas; ...FITTER, m. (-6), zie FITTER.
GASGLOEILAMP, v. (-en), gaslamp met een
voorwerp (kousje) boven den brander, dat in de gasvlam gloeit; ...LICHT, o. het licht van sulk eene
lamp; het is witter en geeft eene ruime besparing
van gas.
GASHAARD, m. (-en), haard die met gas ver-\
warmd wordt; ...HOUDER, m. (-s), groote ijzeren
cilinder, alleen van onderen geopend, waarin men
het toebereide gas houdt of bewaart, alvorens het
door buizen ter bestemder plaatse to leiden (bij gasfabrieken).
GASKROON, v. (...kronen), kroonvormige luchter, vanile zoldering van een vertrek afhangende,
met twee of meer armen, dienende tot gasverlichting.
,
GASLAMP, v. (-en); ...LANTAREN, v (-a).
GASLICHT, o. het licht of schijnsel van brandend
gas : het heldere gaslicht; —, (-en), gasvlam, ale
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lichtgevend voorwerp beschouwd : hoeveel ga,slichten
branden er in de zaal I
GASLICHTPAPIER, o.photographisch papier
waarop men bij gaslicht afdrakken kan.
GASMETER, m. (5), toestel om de hoeveelheid
van het uit de hoofdkraan uitgestroomde gas to
metes of to bepalen.
GASMOTOR, m. (-8, -en), motor door middel
van brandbaar gas in beweging gebracht.
GASOLINE, v. gasether; ook mengsel van minder
vluchtige bestanddeelen der ruwe petroleum, wier
kookpunt liggen tusschen 100 en 150° C.
GASPELDOORN, m. (-en), GASPELDOREN, in.
(-0), benaming van een doornig heestergewas
(ulex europaeus) met tweespletigen kelk, tot het
geslacht doornstruik en de famine der vlinderbloemigen behoorende.
GASSLANG, v. (-en), lenig, buigzaam gasbuisje,
inz. van gummi.
1. GAST, m. en v. (-en), fem. die, na daartoe nitgenoodigd to zijn, aan tafel medeêet; dien men
feestelijk ontvangt; dien men gedurende eenigen
tijd in zijn huis opneemt en huisvesting verleent,
logeergast : gasten uitnoodigen, ordvangen, hebben;
—(spr.)
ongenoode gasten zijn zelclen welkom, of zet
men buiten, achter de deur, wijst men de deur; —
iemand die aan eene openbare tafel eet; iemand
die eene herberg bezoekt, of wel, ale vreemdeling
in een logement zijn intrek neemt : de herberg was
vol gasten; in 't hotel waren morsel gasten dat geen
kamer meer te krijgen was: — (spr.) zooals de waard
is, vertrouwt hij zijne gasten, men beoordeelt anderen
naar zichzelven; — vreemde, niet tot het vaste
schouwburgpersoneel behoorende tooneelspeler
(...speelster), die slechts tijdelijk in enkele rollen
optreedt; -(in 't bijz.) knecht van een ambachtsman of
fabrikant, gezel, werkknecht, vooral in samenstelHng als : poldergast, polderjongen; spuitgast, bediener
der brandspuit, enz.; — (zeew.) knap, ervaren
matroos. GASTJE, o. (-s).
2. GAST, v. (-en) (in Gelderland), GARST (in
Overijsel), KAS (in Zd. Limburg enz.) een vierof zestal garven gemaaid graan, tegen elkander
gezet om to drogen, een hok : het koren staat al
in de gasten; viertal, inz. van eieren
GASTEEREN, (toon.) gastrollen geven, als acteur
optreden op een tooneel waarbij men geene vaste
verbintenis heeft.
GASTHEER, m. (-en), de heer des huizes die
iemand als gast bij zich ontvangt; ...HOF, o. (...hovon), (Zuidn.) logement.
GASTHUIS, o. (...huizen), (veroud.) huis ter verpleging van gasten of vreemdelingen; (thans)
liefdadig gesticht, inz. tot huisvesting en verzorging
van oude lieden ingericht, oude mannen- of -vrouwenhuis, proveniershuis; -- ziekenhuis ter verpleging van onvermogenden, hospitaal.
GASTKEVERS, m. my. naam voor een aantal
soorten van kevers die in mierennesten leven en
door de mieren gevoed worden.
GASTMAAL, o. (...malen), maaltijd waarop men
gasten noodigt; feestmaal, basket.
GASTOESTEL, o. (-len), kooktoestel dat met
gas verhit wordt.
GASTRAM, v. (-s), tram met een gasmotor
gedreven.
GASTRECHT, o. (in het oude rechtsw.) het recht
of de wettelijke bepalingen ten opzifhte van gasten
of vreemdelingen geldende; het recht, dat een
gast heeft op verpleging en bescherming van de
zijde van zijn gastheer (inz in het oud-germaansche
volksleven).
GASTRILOOG, m. (...logen), (w. g.) buikspreker.
GASTRISCH, bn. betrekking hebbende op de
spijsvertering in de maag, of daaruit voortkomende :
gastrische koortsen.
GA STROL, v. (-len), rol waarin een vreemde
tooneelspeler ale gast optreedt.
GASTRONOMIE, v. hoogere kookkunst.
GASTRONOOM, (...nomen), lekkerbek, smuibroer.
GASTROSCOOP, m. (...scopen), (geneesk.) elec.
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trisch verlichtings-apparaat, met welks behulp men
de maag bezichtigt.
GASTVRIJ, bn. bw. (-er, -st), (van personen)
mild of gul in het onthalen of herbergen van gasten :
hij is voor vreemden en bekenden steeds even gastvrij;
(fig.) een gastvrij huis, dak; een gastvrije disch; —
herbergzaam : een gastvrij oord, land, strand.
GASTVROUW, v. (-en), de vrouw des huizes die
iemand ale Bast onthaalt of huisvest.
GASWERKER, m. (-s), werkman in eene gasfabriek.
1. GAT, o. (-en), open plaats in eene vaste stof
of in een voorwerp, opening, vaak door geweld,
door bederf of door slijting ontstaan : ik zie er
geen gat in, geen uitweg, geen kans toe ; een gal
in den dag slapen. last opstaan; een gat in de lucht
slaan, van verbazing de armen bewegen ; iem. het
gat van de deur wilzen, hem gelasten, heen te gaan;
iem. in de oaten hebben, in 't oog hebben, op hem
letten ; een gat stoppen, schuld delgen. GAATJE,
o. (-s); praatjes vullen geen gaatjes, men richt er niets
mee uit.
2. GAT, o, (-en), stil, onaanzienlijk, vervallen
stadje of dorp.
3. GAT, o. (-ten), zitvlak, achterste.
GAUCHERIE (Fr.), v. linkschheid, lompheid van
manieren, gebrek aan goede manieren.
GAUDEAMUS, (Lat.) laten wij ons verheugen.
GAUFREEREN, (gaufreerde, heeft gegaufreerd),
fljn plooien; figuren op stoffen persen.
GAUW, bn. bw. (-er, -st), vlug, gezwind, rap; —
behendig, vaardig (in 't verrichten van jets) : hij
is niet een van de gauwsten.
GAUWDIEF, m. (...dieven), een diet die op
behendige, listige wijze te werk gaat; geslepen,
doortrapte dief; (bij uitbr.) een schelm, schurk,
een deugniet; (scherts.) een snack, quit.
GAUWDIEVENTAAL, v. ; ...TRONIE, v. (-s).
GAUWERD, m. (-s), vlug, behendig man, inz.
die anderen verschalkt of bedriegt : die gauwerd
leeft van zijn kunstgrepen aan de speeltafel; —
sluw, listig, geslepen man; — een vlug, slim kind.
GAUWIGHEID, v. gauwheid; in de gauwigheid,
inderhaast ; — behendigheid.
GAUWTE, v. vlugheid, behendigheid; — in de
gauwte, inderhaast; — (Zuidn.) met de gauwte,
inderhaast, gauw, vlug, gezwind.
GAVE, v. zie GAAF.
GAVEL, v. (gew.) tweetandige hooivork; zie
GAFFEL.
GAVIAAL, m. (gavialen), (nat. hist.) snavelkrokodil, (gavialis gangeticus), met een langen
cilindervormigen bek, in Indio (vooral in den Ganges); heilig dier aan Visjnoe geweld; wordt ruim
5 M. lang.
GAVOTTE, v. (-s), muziekstuk in tweekwartsmaat ter begeleiding van zekeren ouderwetschen
dans; die dans zelf.
GAZEL, v. (-len), GAZELLE, v. (-n), zoogdier
tot de orde der herkauwende dieren en het geslacht
der antilopen behoor,nde (gazelle); inz. de in NoordAfrika en zuidwestelijk Azie voorkomende gewone
gazel (antilope dorcas).
GAZELLENOOGEN, o. my. (fig.) schoone, donkere vrouwenoogen.
GAZEN, stoffel. bn. van gaas vervaardigd.
GAZET, v. (-ten), (Zuidn.) courant, dagblad.
GAZEUS, bn. gazeuze dranken, koolzuurhoudende
dranken.
GAZOMETER, m. (-s), gasmeter.
GAZON, o. (-s), grasperk.
GAZONNEEREN, (gazonneerde, heeft gegazonneerd), met graszoden beleggen, tot een grasperk
maken.
GE, pers. vnw. zie GIJ.
GEAARDHEID, v. (...heden), natuur, aard,
inborst.
GEACCIDENTEERD, bn. een geaccidenteerd terrain, ongelijk, met hoogten en laagten, heuvelachtig.
GEACCREDITEERD, bn. kredietwaardig : een
geaccrediteerd huis, eene firma waaraan men krediet
verleent, die te goeder naam en faam bekend
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staat; — toegelaten : de bij het Nederlandsche hof
geaccrediteerde gezanten.
GEACHEVEERD, bn. (eig.) voltooid, get3indigd;
(fig.) volkomen, zorgvuldig afgewerkt.
GEADOPTEERD, bn. aangenomen (als kind).
GEADRESSEERDE, m. en v. (-n), persoon aan
wien een brief, pakket• enz. gericht is.
GEAFFECTEERD, bn. bw. gemaakt, gekunsteld,
niet natuurlijk.
GEAGITEERD, bn. bw. (-er, -st), onrustig,
zenuwaohtig; de markt was geagiteerd, de prijzen
schommelden sterk.
GEAGGREGEERDE, m. (-n), toegevoegd ambtenaar; iem. die bij afwezigheid van den chef als
hoofdambtenaar fungeert en wiens handteekening
als zoodanig van kraoht is.
GEALIMENTEERD, yd, bedeeld, ondersteund.
GEALIMENTEERDE, m. en v. (-n), bedeelde,
armlastige.
GEALLIEERDEN, m. my. bondgenooten.
GEANIMEERD, bn. opgewekt, vroolijk, levendig :
een geanimeerd gesprek,
GEAPPELLEERDE, m. en v. (-n), gedaagde in
beroep.
GEARING (Eng.), v. (-s), versnelling.
GEARTICULEERD, bn. bw. gearticuleerd sprekr,
met den juisten nadruk.
GEASSOCIEERDE, m. (-n), vennoot.
GEASSORTEERD, bn. ruim voorzien (van koopwaren) : die winkel is goed geassorteerd.
GEAVANCEERD, bn. vooruitgekomen, geplaatst,
gevorderd, bevorderd; vooruitstrevend.
GEBAAR, o. geschreeuw, getier, misbaar (van
menschen); — de wijze, waarop men zich gedraagt,
aanstelt of voordoet; uiterlijk vertoon, glimp :
door uiterlijk gebaar van gedienstigheid weet gij u
overal door te helpen; — drukte, beweging : uw
ronde lack, uw luide kreten, uw drok geoel en
wild gebaar; — (gebaren), eene beweging van het
lichaam of zijne deelen, inz. aangezicht, handers,
armen of schouders, waardoor men op nagenoeg
onwillekeurige wijze verraadt, wat in den geest of
het gemoed omgaat: levendige, sprekende gebaren.
GEBAARD, bn. (van personen) van een beard
voorzien, een beard hebbende.
GEBAK, o. lekkernijen, als taarten, pasteien,
banket enz.
GEBAKJE, o. (-s), taartje, pasteitje.
• GEBAK(S)MAND, v. (-en), ...SCHAAL, v.
(... schalen), ...SCHOTEL, m. (-s), ...SCHOTELTJE,
o. (-s), een kristallen of porseleinen bak, schaal,
schotel, schoteltje voor gebakjes.
GEBANG, m. (-s), (Ind.) eene soort van waaierpalm (corypha gebanga) ruim 20 M. hoog; de vezels
der bladstelen dienen tot weefsels.
GEBAREN, (gebaarde (zich),heeft (zich) gebaard),
(uitsluitend Zuidn.) zich aanstellen, op zekere
wijze zich voordoen, to werk gaan.
GEBARENKUNST, v. kunst om passende gebaren
to maken bij 't voordragen enz. ; ...SPEL, o. spel,
opeenvolging van gebaren ; pantomime ; ...TAAL,
v. het uiten van gedachten door gebaren..
GEBBE, v. (-n), schepnet aan een gaffelvormigen
stok.
GEBBETJE, o. (-5), (gew.) grapje, gekheid.
GEBED, o. (-en), eerbiedig spreken met God,
waardoor wij de gevoelens en begeerten van ons
hart uitdrukken : een ernstig, krachtig, ootmoedig,
vurig, warm gebed; gebeden tot de goden; — het
gebed des Heeren, het Onze Vader.
GEBEDSRIEM, m. (-en), lederen riem door de
Israelieten bij het ochtendgebed op de werkdagen
gedragen; ...UUR, o. (...urea).
GEBEENTE, o. (-n), het samenstel der beenderen
van het menschelijk of dierlijk lichaam, het beendergestel : fijn, grof, zwaar van gebeente; — als men
van den duivel spreekt, dan rammelt zijn gebeente,
(schertsend) als men van iem. spreekt die onveryiacht aankomt; — wee je gebeente 1, bedreiging van
een pak slaag of gestrenge straf.
GEBEID, bn. (van jenever) op beien of jeneverbessen overgehaald.
GEBEKT, bn. (van vogels) van een bek of snave
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voorzien; — (spr.) elke vogel (elk vogeltje) zingt zooals
hij (het) gebekt is, ieder spreekt of uit zich overeenkomstig zijn acrd, of den trap zijner beschaving.
GEBERGTE, o. (-n), eene groep van bergen, bergachtige landstreek : erts-, krijt-, rotsgebergte; sneeuwgebergte; (in de aardrijksk.) een stelsel van bergen in
iiêne rij of in een kring gelegen, bergketen, berggroep : het Karpathische gebergte.
GEBETEN, bn. (van personen) verbitterd, vergramd, verstoord, nijdig, inz. uit wrok, afgunst of
haat : op iem. gebeten zijn.
GEBETEREN, (alleen in de uitdr.) iets niet kunnen gebeteren, het niet kunnen helpen, er geene
schuld aan hebben.
• GEBEUREN, (gebeurde, is gebeurd), het gewone
woord in spreektaal en lossen schrijfstijl voor teschieden, voorvallen : in welk een korten tijd zi.in al
die dingen gebeurd; — dat zal nooit gebeuren ! daar
zal niets van komen, het is onmogelijk, (Of) ik zal
het beletten, voor zoover ik kan.
GEBEURLIJK, bn. wat gebeuren kan, mogelijk.
GEBEURLIJKHEID, v. (...heden), mogelijkheid.
GEBEURTENIS, v. (-sen), iets dat gebeurt of
geschiedt, een voorval.
GEBIED, o. (w. g.) de dead van het gebieden of
heerschen, heerschappij, macht, gezag : het opperste
gebied; het oppergebied, de hoogste macht: de vorst
heerschte met machtig en onbesproken gebied;
de streek, het land of rijk waarover een persoon
heerscht : het gebied van een vorst, zijn rijk, staat
of staten; — het gebied van eene rivier (of stroom),
de streek of streken waaraan zij het water afvoert,
in engeren 7 n, het oeverland; vgl. stroomgebied; —
een vak van wetenschap of kunst : het gebied der
geschiedenis, al wat betrekking heeft op de geschiedenis.
GEBIEDEN, (gebood, heeft geboden), bevelen,
gelasten : iemand jets gebieden; ik wil niet Langer
verzoeken, waar ik gebieden kan; — (van abstracts
begrippen, als eer, fatsoen, betamelijkheid en
andere, waarnaar men zijne handelingen richt, of
wel, van levensomstandigheden, die iemand dwingen op zekere wijze to werk to gaan) voorschrijven,' vorderen, t. w. als een plicht : het fatsoen
gebiedt mij &e zwijgen; —
een bevel (gebod) uitspreken of geven, bevelen.
GEBIEDER, m (-s), heerscher, heer, meester,
gezaghebber, bevelhebber.
GEBIEDSTER, v. (-s), heerscheres, meesteres,
bevelvoerster; beminde, uitverkorene : hif droeg
zijne dichtregelen op aan zijne gebiedster (aan de
gebiedster van zijn hart).
GEBINTE, (-n), GEBINT, o. (-en), een samenstel
van balken die de hoofddeelen van een gebouw
of getimmerte onderling verbinden, balkwerk.
GEBIT, o. (-ten), het geheel van alle tanden en
kiezen (van mensch of dier) : een sterk, zwak, fraai
gebit; een goed gebit hebben;
het ijzeren mondstuk dat men een paard of ander
trek- of lastdier tusschen het gebit legt, en waaraan
de teugels bevestigd zijn, ook enkel bit.
GEBLADERTE, o. de gezamenlijke bladeren van
eene of meer planten, inz. van boomen, het loof
of loover: het windeken ritselde door 't gebladerte;
—(bijutdr.)hegom,ainbldst.
GEBLAMEERD, vd. (van personen) aangetast in
eer of goeden naam; in opspraak gebracht; (zegsw.)
niemand genoemd, niemand geblameerd.
GEBLASEERD, bn. ongevoelig voor genot (door
overmatig gebruik).
GEBLESSEERD, bn. gekwetst, bezeerd; geraakt,
gekrenkt, beleedigd.
GEBLINDEERD, bn. van eene blindeering voorzien : geblindeerde schepen, treinen.
GEBLOEMD, bn. met bloemen doorweven, bewerkt of versierd : eene gebloemde stof.
GEBLUSCHT, bn. (van kalk) door het begieten
met water verbit en daarna in een toestand gebracht, waarin zij het bijtend en warmtevoortbrengend vermogen verloren heeft.
GEBOCHELD, bn. een bochel op den rug hebbende, gebult : een gebocheld manneke.
GEBOCHELDE, m. en v. (-n), bultenaar.

GEBOSSELEERD.
1. GEBOD, o. (-en), de daad van het bekendmaken, bekendmaking, inz. openbare afkondiging
van een voorgenomen huwelijk, onder (de) geboden
staan, of zijn, ondertrouwd zijn.
2. GEBOD, o. (-en), het gebodene of bevolene,
bevel, last ; — de tien geboden, de tien voornaamste
voorschriften der Mozalsche wet; (schertsend) de
tien vingers : met de tien geboden eten, met de
vingers, zonder lepel of vork.
GEBOEFTE, o. eene verzameling boeven, gespuis.
GEBOGEN, bn. (-er, -st), krom : een gebogen
rug; flauw, sterk gebogen lijnen; (meetk.) (van
vlakken) zoo dat eene rechte lijn er niet in alle
richtingen op past.
GEBONDEN, vd. bn. (-er, -st), (van personen)
door iets gebonden zijn, daardoor niet geheel vrij;
door overdrukke bezigheden van beroep, bedrijf of
ambt geen vrijen tijd hebbende ; — gebonden saus,
soep, dik, niet dun vloeibaar.
gebonden stijl, de stijl, die aan de regels van
maat of rijm gebonden is of er door beheerscht
wordt; in tegenoverstelling van den ongebonden
stijl, het proza.
GEBOOMTE, o. een aantal boomen die op stem
staan; boomgewas : een plein met geboomte beplanten;
de gezamenlijke boomen van een veld, een bosch,
een hof enz.
GEBOORTE, v. (-n), het geboren worden, het
ter wereld komen : de geboorte van een kind; de
geboorte van Christus; — (fig.) het kwaad is gesmoord
in zijne geboorte, het kwaad is in zijn begin, of
zoodra het zich begon to vertoonen, gestuit;
een Hollandale van geboorte, die in Holland geboren is; — iem. van aanzienlijke, adellijke, edele
geboorte, wiens ouders aanzienlijk, van adel zijn; —
iem. van geringe of lage geboorte, wiens ouders
geringe lieden zijn;
(van zaken) het ontstaan, de wording.
GEBOORTEAKTE, v. (-n), de akte of verklaring
van iemands geboorte, bij de wet omschreven;
ook akte van geboorte genoemd ; ...BEWIJS, o.
(...zen).
GEBOORTECIJFER, o. (-s), het percentafer der
geboorten in een bepaald land, eene bepaalde stad.
GEBOORTEDAG, m. (-en), de dag van iemands
geboorte ; de dag waarop men zijne geboorte herdenkt, verjaardag ; ... GROND, m. vaderland.
GEBOORTEHEILIGE, m. en v. (-n), (R. K.)
heilige naar wien de doopeling genoemd wordt.
GEBOORTELAND, o. het land waar iem. geboren
is; (bij uitbr.) het land. waar men geboren en waarvan men burger is; het vaderland (sig. en fig.).
GEBOORTENREGISTER, o. (-s), legger, register
op het bureau van den burgerlijken stand, waarin
de geboorten worden aangeteekend.
GEBOORTEPLAATS, v. (-en), de plaats waar iem.
geboren is; (schertsend van planten) de plaats wear
zij ontsproten of geteeld zijn, de teelgrond;
...RECHT, o. het recht dat iem. krachtens zijne
geboorte toekomt.
GEBOORTIG, bn. afkomstig uit een land of
plaats, dear geboren : geboortig van Rotterdam.
GEBOREN, vd. ter wer gild gebracht of gebaard
geboren worden; mij is een noon geboren ;
met den helm geboren zijn, met een vliesa,chtig
omhulsel van het hoofd ter wergild gekomen zijn :
volgens het bijgeloof een voorteeken van geluk
en voorspoed; ook wel met de macht begaafd, de
toekomst to kunnen voorspellen;
hij is tot heerscher, tot advocaat geboren, vertoont
er eene bijzondere geschiktheid, aanleg voor;
voortge—deschikuntalmegborn,
komen; — een geboren Nederlander, Amsterdammer,
die in Nederland, in Amsterdam geboren is; — een
geboren dichter, iem. die van nature dichter is,
iem. met een bijzonderen dichterlijken aanleg.
GEBORNEERD, bn. (fig.) bekrompen, kleingeestig; niet genoeg ontwikkeld.
GEBOSCH, o. (gebosschen), (Zuidn.) eene menigte,
een groep van boomen of struiken; bosschage ,
hout- of struikgewas.
GEBOSSELEERD, bn. gedreven (van goud- of
tilverwerk).
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GEBOST, bn. (timm.) van eene bossing voorzien : geboste paneelen.
1. GEBOUW, o. het telkens of voortdurend bonwen : het is bier eene heele drukte met al dat gebouw•
2. GEBOUW, o. (-en), een groot vaststaand
bouwwerk, voor zooverre het tot woning of samenkomst of tot verschillende andere maatschappelijke
verrichtingen of doeleinden dient, en meer of min
in kunstvorm is opgetrokken ;
(fig.) (van instellingen, stelsels, beweringen, meeningen, ondernemingen, plannen, verwachtingen)
het kunstmatig samenstel : het gebouw zijner verwachtingen stortte ineen.
GEBOUWD, bn. (van personen, inz. van menschen) zulk een lichaamsbouw of gestalte hebbende,
als in de bepaling is uitgedrukt; alleen in samenstellingen : forschgebouwd, goedgebouwd, grofgebouwd,
kloekgebauwd, sterkgebouwd, welgebouwd.
GEBRAAD, o. (in 't algem.) gebraden vleesch,
inz. wild of wildbraad of gebraden vogels : overheerlijk gebraad; koud, warm gebraad; de reuk van
gebraad; — de gezamenlijke gebraden vleeschspijzen, die bij een maaltijd worden opgedischt.
GEBRAND, bn. ergens niet op gebraad zijn, niet
gesteld.
GEBREK, o. het niet of niet genoegzaam aanwezig zijn, gemis : broods gebrek hebben broodsgebrek hebben, honger lijden; — bij gebreke van nakomelingen, bij ontstentenis; — big gebrek aan tijd,
wegens het ontbreken van tiid; — (spr,) bij
gebrek aan brood set men korstjes van pasteien, bij
gemis van eene geringe zaak, waaraan men be-.
hoefte heeft, is men genoodzaakt iets van veer
meer waarde in de plaats te gebruiken; — gemis
of schaarschheid van leeftocht, ontbering, behoef tigheid : het nijpendste gebrek; — in gebreke blijven,
nalaten, verzuimen, t. w. iets waartoe men verplicht
is of zich verbonden heeft; -, (-en), eene onvolkomenheid, een ongemak,
eene kwaal aan bet lichaam van mensch of dier :
een verouderd, een ongeneeslijk, een lastig gebrek;
(in betrekking tot den geest, het gemoed, de ziel
of de vermogens en hoedanigheden er van) onvolkomenheid, verkeerdheid, slechte hoedanigheid,
fout : een hatelijk, een groot, een gering gebrek; —
elke gek heeft zijn gebrek ; — (rechtst.) hij die het
recht van gebruik van een anders zaak heeft.
onvolkomenheid, slechte toestand, fout. waardoor een voorwerp niet bruikbaar is, of, niet geheel
aan zijne bestemming beantwoordt : een gebrek
aan een huis, een werktuig; een gebrek verhelpen.
GEBREKKELIJK, bn. en bw. (-er, -st), (van
menschen of dieren) gebrekkig, mismaakt; een
gebrek, onvolkomenheid, leemte of font hebbende :
de beeltenissen, die hij onder het oog had, waren
gebrekkelijk en slecht.
GEBREKKIG, bn. bw. (-er, -st), (van menschen
of dieren) met een of meer gebreken of lichamelijke ongemakken behept, mismaakt : een gebrekkig mensch; een gebrekkig paard; gebrekkige lieden
Leven het langst; — (van werktuigen, toestellen,
machines enz.) een of meer gebreken, onvolkomenheden of fouten hebbende : een gebrekkig toestel;
bijw. (van wijze) op eene gebrekkige wijze :
gebrekkig spreken, denken; zich gebrekkig uitdrukken;
gebrekkig schrijven; — hij loopt gebrekkig, loopt kreupel of mank. GEBREKKIGHEID, v.
GEBROED, o. (van vogels) de gezamenlijke
uitgebroede jongen, het broedsel; (bij uitbr.) jong
gedierte; (oneigenl.) kleine kinderen, jong volkje; —
(scherts.) iemands gebroed, zijne kinderen; —
slecht of gemeen yolk, gespuis, geboefte.
GEBROEDERS, m. my. broeders, in betrekking
tot elkander gedacht : de gebroeders De Witt.
GEBROKEN, bn. hij is gebroken, heeft eene breuk;
met g ebrok en stem, haperende, stervende: met gebroken
oogen. stervende; (rekenk.) een gebroken getal,
eene breuk of een gemengd getal; — (Z. A.) een
gebroken veld, deels uit grashnd, deels uit kreupelhout bestaande; — een gebroken avond, door
iets gestoord, zoodat men niet met voile kracht
vVerken kan; — eene gebroken lijn bestaat uit de
vereeniging van eenige rechte lijnen in hetzelfde
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platte vlak, die niet in elkanders verlengde vallen; —
bebroken Fransch, gebrekkig ; — een gebroken man,
zonder energie, als gevoig van grooten tegenspoed;
— sterven aan een gebroken hart, aan onbeantwoorde
lief de.
GEBROUILLEERD, bn. in onmin zijnde : 0,0
sun (met elkaar) gebrouilleerd, hunne vriendschap
is verb-roken.
GEBRUIK, o. het zich bij herhaling bedienen van :
het gebruik van pen en inkt; het gebruikvan iemends
hulp en dienst; een Zang, kort gebruik; een goed,
verkeerd. gepast gebruik; door het gebruik afslijten,
doordat iets gebruikt wordt; —
het bezigen : het gebruik van ossenhuiden tot het
dempen van wellen;
(van spijs of drank) het eten of drinken er van,
het genot er van : het gebruik van vleesch;
—(van personen, menschen of dieren) het gebruiken
of zich bedienen er van tot zeker doel : het gebruik
van een bode, tolk, gids enz.; het gebruik van ossen
als trekdieren; —
—, (-en), de gewone wijze om iets te doen, to
gebruiken of zich van iets to bedienen : een oud,
Jong gebruik; een eerbiedwaardig gebruik; — de algemeene, heerschende gewoonte of wijze van doen :
het gebruik brengt dit zoo mede; — in, buiten gebruik
zijn, komen, raken, in zwang, in de mode.
GEBRUIKELIJK, bn. (-er, -st), tot het gebruik
behoorende; in gebruik zijnde; door het gebruik
gevorderd, gewoon.
GEBRUIKEN, (gebruikte, heeft gebruikt), zich
bedienen van, gebruik maken van : een stok, een
stuk papier gebruiken ; — zijne pen weten
te gebruiken, met de pen weten om to gaan,
een goeden stijl of schrijftrant hebben;
—hijwetznadgbruike,
zich goed van
zijne handen to bedienen, zijne handen flunk nit
de mouw to steken, ze to reppen; — zijne tong
weten to gebruiken, zijne tong tot zijn dienst hebben,
goed ter taal zijn; — zijne oogen gebruiken, goed
rondkijken om alles op to nemen; —
geduld, lankmoedigheid of lijdzaamheid gebruiken,
aan den dag leggen of betoonen;
zijn tijd goed, kwalijk, slecht gebruiken, aanwenden,
besteden ; — zich tot alles laten gebruiken, zich tot
allerlei lags en vernederende diensten leenen.
GEBRUIKER, m. (-s), degeen, die iets gebruikt
of zich van iets bedient, inz. werktuigen of boeken:
bij dit werk mocht wel een bladwijzer gevoegd worden:
die zou den gebruikers van grooten dienst zijn.
GEBR UIKSAANWIJZING, v. (-en).
GEBRUIS, o. het voortdurend bruisers : het woeste
gebruis van een bergstroom.
GEBUREN, (gebuurde, heeft gebuurd), (Zuidn.)
naast of in de nabijheid van iem. wonen : hij gebuurt goed met alien die er rand wonen.
GEBURIG, bn. (Zuidn.) (van landen, steden,
volken, vorsten) naburig, er dicht bij staande.
GEBURIN, v. (-nen), (bijb.) buurvrouw.
GEBUUR, m. en v. (...buren), buurman of
buurvrouw; — de geburen, de menschen die in
dezelfde buurt wonen : vrienden en geburen; — (spr.)
kwade geburen moet men bezuren, van slechte buren
heeft men veel last.
GECACHETEERD, vd. verzegeld.
GECANNELEERD, bn. gecanneleerde kolammen,
met canneluren of groeven.
GECHARMEERD, bn. op iem. gecharmeerd zijn,
gaarne molten, aardig vinden.
GECIVILISEERD, bn. beschaafd : in geciviliseerde kringen.
GE COIFFEERD, bn. stork of dwaasingenomen met.
GECOLLATIONNEERD, bn. (van officieele en
notarieele stukken, van uitgaven naar handschriften) met het oorspronkelijke vergeleken en zoo
noodig er naar verbeterd.
GECOMMITTEERDE, m. (-n), lasthebber, gevolmachtigde; (bij een examen) gemachtigd toeziener;
(ook) lid van een dijks- of polderbestuur.
GECOMPLICEERD, bn. (-er, -st), ingewikkeld:
een gecompliceerd geval.
GECONCENTREERD, bn. geconcentreerd zwavelzuur, van een stork gehalte.
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GEDIENDE.

GE CON CE S SIONNEERD, vd. bewilligd, ingeruimd,
GEDEGEN, bn. (van metalen) niet met andere
toegestaan, vergund.
stoffen verbonden, zuiver : gedegen good, zilver,
GECONDENSEERD, bn. gecondenseerde melk, in
kwik enz. ; metalen in gedegen toestand.
een vacuumpan tot op V. van haar volume ingeGEDEGENEREERDE, m. en v. ( -n), iem. die ontdampte melk.
aard, erfelijk belast is.
GECONDITIONNEERD, bn. goed geconditionneerd,
GEDELEGEERDE, m. (-n), een door de regeering
in goeden toestand, goed onderhouden (van boeken,
of door eene verceniging aangewezen persoon die
andere voorwerpen enz.).
voor haar belangen opkomt, afgevaardigde.
GECONFEDEREERDEN, m. my. verbondenen,
GEDENKBOEK, o. (-en), boek waarin merkbondgenooten; (in 't bijz.) (gesch.) de elf zuidelijke
waardige taken, inz. gebeurtenissen, ter duurzame
Staten, die zich in den burgeroorlog in de Ver herinnering opgeteekend zijn.
GEDENKDAG, m. (-en), pleolitige of feestelijke
eenigde Staten van N.-Amerika in 1861 van de
Unie afscheidden, om eene onafhankelijke Conherinneringsdag : de gedenkdag van den slag bij
federatie to vormen.
Waterloo.
GECONSTERNEERD, bn. ontsteld, onthutst,
GEDENKEN, (gedacht, heeft gedacht). zich herverbaasd, uit het veld geslagen.
inneren, niet vergeten : gedenk den Sabbatdag,
GECOSTUMEERDE, m. en v. (-n), die verkleed
dat gij lien heiligt; melding maken van; met
is : de zaal was vol gecostumeerden.
vergeten bijstand of gunst to betoonen ; zich
GECONTRASIGNEERD, bn. van een contrasigne
voornemen.
voorzien.
GEDENKENIS, v. (-sen), (Zuidn.) gedachtenis,
GEDAAGDE, m. en v. (-n), degeen, die gedaagd
de herinnering aan iem. of iets ; — gedenkteeken,
of voor de rechtbank geroepen is.
monument ; gedenkschrift.
GEDAAN, bn. (van personen of hunne liohaamsGEDENKNAALD, v. (-en), obelisk of naalddeelen) (alleen in samenstelling) er z66 uitziende
vormig gedenkteeken : de gedenknaald to Scheveof zulk een voorkomen hebbende, als door de beningen.
paling wordt aangewezen : welgedaan.
GEDENKOFFER, o. (-s), een reukoffer, bij do
GEDAANTE, v. (-n), (van menschen of dieren),
oude Israelieten, dienende om God aan de beloften,
het uiterlijk, zooals dit zich openbaart in gelaat, . hun gegeven, to doen gedenken.
gestalte, houding, figuur enz.; —
GEDENKPENNING, m. (-en), penning of medaille
de uiterlijke vorm, zooals die zich in zijne omgeslagen ter gedachtenis van eene heuglijke gebeurtrekken vertoont : in zijne natuurlijke gedaante,
tenis, een beroemd persoon enz.
in zijne natuurlijke gestalte of vorm, levensgroot; —
GEDENKROL, v. (-len), rol van perkament of
de uiterlijke vorm, waarin een dier, inz. een insect,
papier, waarop merkwaardige gebeurtenissen ter
zich gedurende een bepaald tijdperk zijner ontgedachtenis opgeteekend zijn; inz. (fig.) gesohiedrol.
wikkeling vertoont : de eerste gedaante der meeste
GEDENKSPREUK, v. (-en), eene spreuk of zinrijk
insecten is de larve; — de vorm, waarin iets zich
gezegde, dienende om aan de daarin uitgedrukte
uiterlijk vertoont : de gedaante van een huis, eene
waarheid of steiregel to doen gedenken.
k,erk, een bijenkorf.
GEDENKSTUK, o. (-ken), een werk, hetzij een
GEDAANTEVERANDERING, v. (-en), ...VERgesohrift, hetzij een gewrocht der bouw- of beeldVVISSELING, v. (-en), de verwisseling van gedaante,
houwkunst, waardoor men aan iem. of iets doet
hetzij uiterlijk voorkomen of vorm; — (in begedenken.
trekking op dieren, inz. insecten), de natuurlijke
GEDENKTAFEL, v. (-s), (bij de Romeinen) beovergang van den eenen vorm in den anderen :
schilderde tafel of schilderij door iem. als blijk
cone volkomen gedaanteverwisseling.
zijner dankbaarheid aan de goden en ter gedachteGEDACHT, o. (-en), (Zuidn.) gedachte.
nis van zijne redding in een tempel opgehangen.
GEDACHTE, v. (-n), denkbeeld; gevoelen, mooGEDENKTEEKEN, o. (-en, -s), iets dat tot teeken
dient, dat men van een persoon of zaak de gedachning; ontwerp, plan; herinnering.
GEDACHTELOOS, bn. bw. (...looter, -t), onnatenis wil bewaard houden; inz." een gedenksteen of
denkend. GEDACHTELOOSHEID, v.
standbeekl, monument.
GEDACHTENGANG, m. de gang of opeenvolging
GEDENKWAARDIG, bn. (-er, -st, of meer -,
der gedachten of voorstellingen van den geest.
meest-), waardig om herdacht to worden of in duurGEDACHTENIS, v. (-sen), herinnering; geschenk
zame herinnering to blijven.
tot aandenken, souvenir.
GEDENKZUIL, v. (-en), zuil, opgericht ter
GEDACHTENLEZEN, o. de vermeende kunst,
gedachtenis van een beroemd persoon of eene
rom door „magnetisch rapport" anderer gedachten
merkwaardige gebeurtenis, zuilvormig gedenkSte kunnen lezen : ...LEZER, m. (-s) ; ...LOOP, m.
teeken, eerezuil; (bij uitbr.) gedenkteeken.
GEDEPORTEERDE, m. en v. (-n), die gede4Dpeenvolging der gedachten; ...REEKS, v. (-en).
GEDACHTENSTREEP, v. (...strepen), een teeporteerd, naar eene (overzeesche) 'strafkolonie
overgebracht is.
ken in den vorm van een streepje, dienende om een
korten stilstand in den gang der gedachten aan to
GEDEPUTEERDE, m. (-n), volksafgevaardigde,
lid eener wetgevende vergadering; lid van gedegeven; ... WISSE LING, v. ( -en), wederkeerige m ede deeling van gedachten.
puteerde Staten (titel); (ook) lid van een dijks- of
polderbestuur.
GEDACHTIG, bn. zich herinnerende, denkende
GEDERANGEERD, bn. niet wel bij het hoofd,
aan.
verbijsterd van zinnen; in ongunstige financieele
GEDANG, o. (-s), eene 0.-I. inhoudsmaat (vooromstandigheden.
al voor peper in gebruik) van ongeveer 4 K.G.
GEDESILLUSIONNEERD, vd. in zijne verwachGEDAST, bn. een das dragende : wat, ben je at
tingen teleurgesteld; nit een schoonen droom
gerokt en gedast voor het feest ?; in samenstellingen :
ontwaakt.
wit-, zwartgedast.
GEDETACHEERD, bn. ergens tijdelijk heengeGEDEBAUCHEERD, bn. verliederlijkt, verdierzonden, inz. van militairen gezegd.
lijkt.
GEDETINEERDE, m. k-n), die in arrest gehouGEDECIDEERD, bn. bw. beslist, vastberaden,
den wordt, gevangene.
stout, koen : gedecideerd optreden, sprcken.
GEDICHT, o. (-en), een in dicht- of versGEDECIDEERDHEID, v. beslistheid; vastbemaat, of wel, in dichterlijken stij1 opgesteld stuk,
radenheid.
dichtstuk, vers : de gedichten van Vondel.
GEDECOLLETEERD, bn. met ontblooten hals;
GEDICHTSEL, o. (bijb.) hetgeen men denkt of
met laag uitgesneden japon, zoodat hals en boezem
overlegt, de gedachten, de overleggingen : het
bloot komen; — (fig.) gewaa,gd, gedurfd.
gedichtsel van 's menschen harte is boos van zi:,1n,e
GEDEELTE, o. (-n), deel, stuk in tegenoverjeugd aan.
stelling van het geheel of de andere deelen er van.
GEDEELTELIJK, bw. bn. voor een gedeelte, niet
GEDIENDE, m. (-n), iem. die geruimon ciJd
ten voile : eene schuld gedeeltelijk aflossen; — iets
gediend heeft; een geoefend soldaat; Po..;,-. gewezen
militair, een oudsoldaat.
gedeelielijk weten, niet geheel, onvolkomen.
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GEDIENSTIG, bn. bw. (-er, -st), geneigd om
anderen van dienst te zijn, dienstwillig, voorkomend;
een gedienstige geest, een dienstbare.
GEDIENSTIGHEID, v. dienstvaardigheid, voorkomendheid.
GEDIJEN, (gedijde, heeft en is gedijd), voorspoedig groeien; goed uitvallen; geeolen g ied gedijt
niet, levert geen vrucht op; verstrekken, strekken:
tot voordeet gedijen.
GEDING, o. (-en), rechtszaak, rechtsgeding, ook
in toepassing op strafzaken; (in de burgerlijke
rechtspraak) geschil in rechten, prooes, rechtsgeding; (fig.) geschil.
GEDISCIPLINEERD, bn. (-er, -st), aan orde en
tuoht gewend: gedisciplineerde troepen.
GEDISPONEERD, vd. bn. beschikt (over iem.,
over geldsommen; (fig.) hoe zijt gij gedisponeerd ?,
zijt gij goed of kwaad geluimd.
1. GEDISTILLEERD, vd. bn. overgehaald, gestookt;
gedistilleerde dranken, sterke dranken.
2. GEDISTILLEERD, o. geestrijke vochten :
belasting op het gedistilleerd.
GEDISTINGEERD, bn. (-er, -st), zeer beschaatd,
aanzienlijk, voornaam : een gedistingeerd publiek ;
eene gedistingeerde plaats.
GEDOE, o. het doen ; drukte, bedrijvigheid ;
iemands zaak, nering, bedrijf : hij zit daar in een
aardig gedoe; hofstede, boerenhoeve.
GEDOENTE, o. gedoe.
GEDOMICILIEERD, bn. gehuisvest, woonachtig
(te), eene bepaalde woonplaats hebbende.
GEDOOGEN, (gedoogde, heeft gedoogd), (lijden,
wederwaardigheden, onheilen, rampen, moeielijke
omstandigheden enz.) verduren, ze met lijdzaamheid verdragen, ze zich laten welgevallen : waarom
gedoogen wij die vernederin2 1;
zich niet verzetten, iets dulden, door de vingers zien, het tegenovergestelde van verhinderen of tegengaan.
GEDRAAID, bn. (Zaidn.) hid is zi2n vader enz.
gedraaid en gesponnen, gelijkt er sprekend op, als
twee druppelen water
GEDRAG, o. (gedragingen), de wijze waarop iem.
zich gedraagt, zijn handel en wandel, zijne wijze
van ,optreden : iemands gedrag billijken, prijzen.
GEDRAGBOEKJE, o. (-s), boekje waarin het
gedrag der leerl. aangeteekend wordt;
o. (-s).
GEDRAGEN, (gedroeg (zich), heeft (zich) gedragen), in zijne wijze van doen, in zijn handel en
wandel zijn, zooals in de bepaling wordt aangegeven : zich goed, wel gedragen; zich slecht gedragen;
zich, naar (volgens) zekeren road, zeker bevel, be-.
sluit enz. gedragen, dienovereenkomstig zijne handelingen inrichten of to werk gaan.
GEDRAGING, v. (-en), wijze waarop iem. zich
gedraagt ; gedrag.
GEDRAGSLIJN, v. wijze van handelen of doen :
zekere gedragslijn volgen.
GEDRANG, o. het telkens of aanhoudend opeenof samendringen, inz. van eene volksmenigte of
volkshoop; eene menigte menschen, die op elkaar
aandringen of elkander voortdringen ; — (fig.) in
het gedrang komen, in groote verlegenheid, in een
benarden toestand komen.
GEDRESSEERD, bn. afgericht (van dieren);
gedrild, goed geoefend (van soldaten).
GEDREVEN, bn. (van goud- en zilverwerken)
met drijfwerk, hoog opgewerkte figuren versierd.
GEDRIEEN, teiw., drie to zamen, drie in getal
zijnde : ons (u, hurl) gedrieen, met ons (u, hun)
drieen.
GEDRIEHOEKT, bn. (in de wapenkunde, van
een sohild) den vorm van een driehoek hebbende.
GEDROCHT, o. (-en), een afzichtelijk of schrikwekkend wezen, als een draak, helsch ondier
en andere dergelijke in het volksgeloof bestaande
monsters; een dier, dat door zijn afzichtelijk of
vervaarlijk uiterlijk afgrijzen of schrik verwekt ;
een wanschapen of misvormd dier : een /calf met
twee koppen en dergelijke gedrochten waren op de
kermis te zien; — (fig.) een ontaard mensch,
onmensch : een, zedelijk gedrocht, een door en door
onzedelijk en dus afschuwelijk mensoh, snoodaard.
Van Dale, Handwoordenboek.
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GEDROCHTELIJK, bn. (-er, -st), wanschapen,
misvormd.
GEDRONGEN, bn. (van iemands gestalts) kort
en breed gebouwd; — (van den stijl, eene vertaling
enz.) de gedachte al to beknopt en daardoor min
of meer onduidelijk uitdrukkende.
GEDRUISCH, o. dof geluid of geraas; rumoer,
leven : een geclruisch van voetstappen.
GEDRUKT, bn. (-er, -st), (van personen, hun
gemoed, hunne stemming enz.) door zorgen, kommer, moeielijke omstandigheden of ziekelijke toestanden bezwaard, zwaarmoedig, neerslachtig (het
tegenovergestelde van opgeruimd of opgewekt);
— (fig.) (van de markt of hare stemming, of van
handelswaren) blijk gevende van gemis aan kooplust en vertrouwen (het tegenovergestelde van
willig, opgewekt of koopgraag).
GEDRUKTHEID, v. neerslachtigheid.
GEDUCHT, bn. bw. (-er, -st), gevreesd ; vreeRelijk; ontzagwekkend.
GEDULD, o. kalme berusting in het lijden (van
rampen, lead, ziekte, pijn, smaad, hoon, enz.),
lijdzaamheid; kalme en bedaarde volharding in het verduren
van allerlei verdrietige zaken, inz. in het wachten
op iets of in het volbrengen eener langdurige en
min of meer onaangename teak : een taai, onuitsprekelijk geduld; — met iem. geduld hebben, hem
inschikkelijkheid of toegevendheid betoonen.
GEDULDIG, bn. bw. (-er, -st), (van personen)
kalm berustende in het lijden, lijdzaam ; — het
papier (perkament enz.) is geduldig, al wat men wil,
zelfs de grofste onwaarheden, domheden of ongerijmdheden, kan men op het papier brengen; —
blijk gevende van kalme berusting of bedaarde
volharding, met geduld verricht wordende : een
geduldig wachten.
GEDURENDE, voorz. tijdens
GEDURFD, bn. gewaagd, koen, vermetel.
GEDURIG, bn. bw. zonder ophouden, voortdurend, aanhoudend : eene gedurige kalmte bewaren;
(rekenk.) een gedurig product, een product van meer
dan twee factoren: het gedurig product van 2, 3
en 4 is 24; — eene gedurige evenredigheid, eene
evenredigheid waarvan de middelste termen aan
elkander gelijk zijn, b. v. 5 : 15 = 15 : 45; — met
korte tusschenpoozen telkens herhaald (met de
bijgedachte dat dit veelvuldig herhalen onaangenaam is) : zijne gedurige bezoeken vervelen mij.
GEDWEE, bn. bw. (gedweeer, gedweest), onderworpen, meegaande, volgzaam : men moet zich
gedwee onderwerpen aan noodlot en plicht.
GEDWONGEN, bn. bw. (-er, -st), gemaakt,
onnatuurlijk; stiff; geveinsd.
GEDWONGENHEID, v. het gedwongen zijn, gezochtheid, gemaaktheid, stijfheid, gemis aan natuurl4ke losheid.
GEECHAUFFEERD, vd. bn. verhit, warm geworden; (fig.) driftig, boos.
GEEERD, bn. geacht : een algemeen, geeerd
man; uw geeerd schrijven, van, uw geeerde van,
uw brief.
GEEF, bw. dat is te geef, gratis, om niet;
(ook) spotgoedkoop ; iets niet te geef hebben, er
veal voor moeten betalen.
GEEIGEND, bn. geeigend tot, geschikt voor ( een
Germanisme).
1. GEEL, v. (-en), (samentrekking van gedel) (in
Limburg) een werpnet waarmede men in rivieren
of binnenwaters vischt.
2. GEEL, bn. (geler, -st), met de heldere, lichte
kleur, die in het zonnespectrum tusschen oranje
en groen in ligt : een Bete kanarievogel enz.
3. GEEL, o. de gale kleur : het geel is eene der
kleuren van het door een prisma ontlede zonlicht;
geel en blauw geven samen groen; — gale kleederen.
GEELBORSTJE, o (-s), volksbenaming van dim
spotvogel (hypolais philomela), om zijne citroengele
borst aldus geheeten.
GEELGIETEN, o.; ...(DIETER, m. (-s), ambachtsman of fabrikant, die gietwaren uit geelkoper
of messing vervaardigt.
GEELGORS, v. (-en), de in Europa meest gewone
20
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soort van gors (emberiza citrinella), om hare gele
kleur aldus geheeten, ook geelgierst, gterstvink.
GEELHOUT, o. het hout van eene soort van
Westindischen en Amerikaansehen moerbezieboom,
eitroenhout (chlorophora tinctoria).
GEELKOPER, o. algemeene benaming van een
allooi van koper en zink, hetzij messing of tombak;
inz. messing, dat een grooter zinkgehalte heeft dan
het tombak.
GEELSCHIMMEL, m. (-s), zeker soort van paard.
GEELSEL, o. kleurstof om te gelen of geel te
verven.
GEELSLANG, v. (-en), (Z. A.) benaming voor de
brilslang (cobra de capello of raja tripudians); wordt
1,5 M. lang.
GEELTJE, o. (-s), geel vogeltje ; gouden munt.
GEELVINK, rn. (-en), eene soort van vink (serinus
hortulanus), met korten snavel en gele en groene
hoofdkleuren, waarop zwarte lengtevlekken; —
(fig.) een geeltje of goudstuk.
GEELWORTEL, m. de wortelstok van eene in
Azle groeiende plant (curcuma longa) waaruit eene
gale kleurstof bereid wordt, kurkuma.
GEELZUCHT, v. benaming eener ziekte bij menschen, die 7ich uiterlijk kenmerkt door de gele
kleur, die de huid aanneemt ten gevolge van de
opnening der galkleurstof in het bloed; —
(oneigenl.) de geeleueht hebben, begeerte naar geld
of rijkdom, gouddorst.
GEEMANCIPEERD, vd. vrijgelaten, vrijgemaakt,
vrljverklaard, gelijkgesteld (voor de wet);. hij heeft
zich geemancipeerd, hij handelt reeds zelfstandig.
GEEMPLOYEERDE, m. en v. (-n), bediende,
beambte.
GEEN, telw., vnw. en lidw. niet een; hij bezit
geen cent, hij bez!t niets; geen onzer, niemand: dat
is geen mensch, dat is een slecht, ontaard mensch;
dat zijn geen manieren, slechte manieren; dat is
Been leven, niet uit te houden.
GEENERHANDE, bn. van geene soort.
GEENERLEI, onverb. bn. in het minst geen,
volstrekt geen : daartegen baal geenerlei tegenspraak.
GEENGAGEERD, bn. verloofd; in zekere betrekking, inz. bij het tooneel aangenomen.
GEENGAGEERDE, m. en v. (-en), die gebngageerd is.
GEENSZINS, bw. van ontkenning, in geenon
deele, in het minst niet, volstrekt niet.
GEEP, v. (-en), (gmv. als stofnaam), soort van
zeevisch (bellone bellone) tot de familie der snoekachtige visschen behoorende.
GEEPSCH, bn. (gew.) ziekelijk, bleekgeel of
fete van kleur.
GEER, v. (-en), een naar boven spits uitloopende lap of strook waarmede men een kleed van
onderen verwijdt of uitlegt, tong : het hemd is order
de armsgaten te nauw, er moeten 6eeren in worden
gezet; eene der naar boven schuin toeloopende
banen van een rok eener japon, waardoor de breedte
van onderen verkregen wordt hoeveel geeren zou
ik noodig hebben voor een rok.
GEEREN, (geerde, heeft gegeerd), eene schuine
of scheeve richting hebben, hetzij aan ()One, hetzij
aan meer zijden, schuin loopen : dat huffs geert.
GEERFDE, m. en v. (-n), (gew.) eigenaar of eigenares van een erf of stuk grond : de geerfden van
een mark.
GEERVALK, m. (-en), hetzelfde als giervalk; het
wijfje van daze in Noorwegen inheemsche valkensoort (falco rusticulus).
GEESEL, m. (-s, -en), strafwerktuig tot tuchtiging
van misdadigers of tot zelfkastijding, bestaande
uit smalle riemen of touwen, aan het einde voorzien
van knoopen, looden kogeltjes of tzeren prikkels,
en dienende om den rug en de lendenen ten bloede
toe te slaan; tuchtzweep, — (fig.) wat den mensch
tuchtigt: de geese! van het geweten, van den smaad;
—den
geesel der satire zwaaien, hekeltaal en bijtenden
spot bezigen, om gebreken, ondeugden enz. vinnig
door te halen; — (fig.) zwaar onheil of ramp, noodlottige gebeurtenis of natuurverschijnsel enz.
GEESELEN, (geeselde, heeft gegeeseld), iem.
met een geese', met tuchtzweep of tuchtroede, op
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rug en schouders slaan ; tern. met schorpioenen
geeselen, met de gestrengste tuchtmiddelen kastijden ; (fig.) op vinnige wijze hekelen, scherp
doorhalen : al zijne werken geeselen den vermeend
verderfelijken invloed der vreemde letterkunde en
zeden; (landb.) graanschooven met de hand op
eene houten bank of steen uitslaan, om de korrels uit de aren to kloppen.
GEESELING, v. (-en), de daad van geeselen, de
strafoefening met de geeselroede : eene geeseling
andergaan; iem. eene duchtige geeseling toedienen; —
(fig.) tuchtiging, kastijding, inz. met woorden.
1. GEEST, m. (-en), ziel ; leven ; verstand
vernuft ; genie ; begrip ; spook, schim ; tegenwoordigheid van geest bezitten, bij alle voorkomende moeilijke omstandigheden dadelijk weten,
hoe to handelen; voedsel vonr (of van) den geest,
al wat strekt tot ontwikkeling van het verstand; —
de geest van een geschrift, de bijzondere aard der
daarin uitgedrakte gevoelens; — de geest van een
bevel, voorschrift, wet, de strekking, de bedoeling er
van ; — hoe grooter geest, hoe grooter beest, groote
begaafdheden gaan vaak met eene liederlijke
levenswijze gepaard ; den geest geven, sterven ; de
geesten der afgestorvenen oproepen; er uitzien als
een geest, zeer mager en bleek ;
een booze geest, een duivel, een nikker; (ook) een
schuldeischer, (ook) eene onbetaalde rekening; —
in de scheikunde : vluchtige stoffen, spiritus;
—vliegndst,
geest van ammoniak.
2. GEEST, (gew. GAAST, GAST), v. (-en), (het
my. komt zelden voor); hooge zandgrond, in tegenstelling van lags veen- en poldergronden.
GEESTDOODEND, bn. (-er, -st), werktuiglijk,
den geest of het denkvermogen verstompende :
een geestdoodende arbeid.
GEESTDRIFT, v. krachtige aandrift van den
geest, van het gevoel; d. w. z. meer dan gewone
gevoelsverheffing of gemoedsbeweging, blakendeijver
voor eene schoone, edele of verheven zaak, tot
daden van moed, van toewijding enz. opwekkende,
of voortkomende uit hartstochtelijke vereering
van een persoon (edeler, kalmer en gematigder
dan vervoering, walks niet zelden tot onbezonnenheid leidt).
GEESTDRIJVER, m. (-s), een vurig dweper.
GEESTDRIJFSTER, v. (-s).
GEESTDRIJVERIJ, v. blinde geloofsijver, of wel,
vurige dweepzucht.
GEESTELIJK, bn. bw. tegenovergestelde van
stoffelijk ; het geestelijk Leven; geestelijke poe,zie,
godvruchtig ; kerkelijk ; de geestelijke stand ; het
geestelijk kleed, priesterlijk.
GEESTELIJKE, m. (-n), (R. K.) iem. die door de
kerkeltke wijding de macht heeft gekregen van te
!saran, to consacreeren en to besturen; een
kerkleeraar, een bedienaar van den godsdienst,
een priester; naar gelang van het kerkgenootschap
hetzelfde als pastoor, dominee enz.
GEESTELIJKHEID, v. de gezamenlijke geestelijken van een land of eene kerk.
GEESTELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder
geest of verstand, onnoozel, dom : geestelooze. kinderen; — geen verstand of geest uitdrukkende, dof :
geestelooze trekken; zeer eenvounig en onbeduidend : een geestelooze arbeid ; — zonder geest of
vemuft : een geesteloos man.
GEESTENBANNER, m. (-s), een persoon, die,
naar de meaning van bijgeloovige lieden, de macht
heeft om geesten of spoken to bannen, door tooverformulieren en toovermiddelen to verdrijven;
Ook GEESTENBEZWEERDER.
GEESTENRIJK, o. het rijk of het gebied der
geesten ; ook GEESTENWERELD, v.
GEESTESARBEID, m. arbeid van den geest;
...BESCHAVING, v. beschaving van den geest,
ontwikkeling van het verstand en verzachting der
zeden; ...GAVEN, v. gaven of aangeboren begaafdheden of talenten van den geest • met uitstekende
geestesgaven bedeeld zijn.
GEESTGROND, m. (-en), eene streek, die nit
geest of hoogen zandgrond bestaat, in tegenstelling
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van lage veen- en poldergronden; inz. aan de binnenzijde der duinen.
GEESTIG, bn. bw. (-er, -et), begaafd met levendig
vernuft, dat zich in oorspronkelijke, fijne en puntige en verrassende gedachten uit : een geestig man;
waarin geest of vernuft doorstraalt : een geestige
inval; een geestig plan; eene geestige wereldbeschouwing.
GEESTIGHEID, v. (...heden), de hoedanigheid
van geestig; — een woord of gezegde, dat geestig
is of eene oorspronkelijke, fijne ofpuntige en verrassende gedachte bevat, (ook) eene aardigheid.
GEESTKRACHT, v. kracht van den geest ; vastberadenheid ; wilskracht.
GEESTRIJK, bn. bw. (-er, -st), rijk aan geest,
begaafd met zeer veel levendig vernuft; —
rijk aan (wijn)geest : een geestrijk vocht, een
geestrijke drank, een vocht of drank die veel alcohol
bevat, als brandewijn, jenever, rum.
GEESTVERHEFFING, v. (dicht.) de verheffing,
van den geest, de opwekking van hooge of verheven
gedachten.
GEESTVERMOGEN, o. (-s), (bijna alleen in het
meerv.) verstandelijk vermogen, het verstand:
iem. van beperkte, zwakke geestvermogens.
GEESTVERRUKKING, v. geestvervoering;
...VERSCHIJNING, v. (-en), eene verschijning
van een geest of spook, spookverschijning.
GEESTVERVOERING v. buitengewoon sterke
gevoelsverheffing of gemoedsbeweging, van voorbijgaanden aard ; — (R. K.) bovennatuurlijke verrukking, toe to schrtven aan eene buitengewone
inwerking der genade.
GEESTVERWANT, m. (-en), iemand die in denken, gevoelen en streven met een ander overeenstemt, een gelijkgezinde ; ...VERWANTSCHAP, v.
GEESTVOL, bn. vol geest of vernuft, volgeestig.
GEEUW, m. (-en), de daad van geeuwen.
GEEUWEN, (geeuwde, heeft gegeeuwd), diep en
langzaam inademen bij krampachtig wijdgeopenden
mond, met een daaropvolgend korter, met meer
of minder gedruisch uitademen, vaak als uiting van
lusteloosheid, luiheid of verveling.
GEEUWERIG, bn. gaperig ; slaperig.
GEEUWHONGER, m. (sig. een gauw opkomende,
plotselinge honger); een zenuwtoeval of flauwte,
waarbij de hider herhaaldelijk den mond krampachtig wijd opent en met geweld sluit.
GEEVENREDIGD, bn. evenredig ; naar juiste
verhouding.
GEEXALTEERD bn, overspannen, overprikkeld.
GEEXECUTEERDE, m. en vr.(-n), degene
tegen wien een vonnis is ten uitvoer gelegd.
GEFARCEERD, bn. opgevuld (van vleeschspijzen); — gefarceerde snoek, fijngehakte, toebereide
snoek.
GEFINGEERD, bn. verdicht, verzonnen : een
gefingeerd persoon, verhaal.
GEFLATTEERD, bn. to mooi, to gunstig voorgesteld : e,e rt geftatteerd portret; eene geflatteerde balans.
GEFORCEERD, vd.bn. gedwongen, genoodzaakt :
geforceerde huwelijken zijn zelden gelukkig; — met
geweld of met bovenmatige inspanning volbracht
of verricht : geforceerde marschen ; geforceerd studeeren, zonder de noodige afwisseling of rust.
GEFORTUNEERD, bn. vermogend, rijk.
GEFRIEST, bn. (Z. A.) gekruld, gefriseerd (van
hoofdhaar).
GEGADIGDEN, m. en v. mv. zij, die gading in
iets hebben, die neiging of lust hebben om iets to
koopen of to pachten, een werk of eene levering
aan to nemen, naar' eene of andere, inz. openbare,
betrekking to dingen, belanghebbenden.
GEGAGEERD, vd. (van militairen) eervol ontslagen, met pensioen; — (Ind.) op voile soldij
gepensionneerd (van mindere militairen).
GEGENEERD, vd. onvrij : een vreemde over den
doer is zeer gegeneerd.
GEGEVEN, bn. (wisk.) (van hoeveelheden of
grootheden) bekend ten opziohte van hare grootte,
en dus dienende ter oplossing van een vraagstuk ;
— (van eene tijdseenheid of ruimte-uitgebreidheid)
vooraf vastgesteld, bepaald ; — in het gegeven geval,
in dit geval.

GEHEILIGD.
GEGEVENS, o. mv. (wisk.) bekende hoeveelheden
of grootheden, beschouwd als middelen ter oplossing van een vraagstuk ; — bekende gevallen
of feiten, waaruit men gevolgtrekkingen kan maken,
die leiden ter oplossing van een vraagstuk.
GEGLANSD, bn. glanzend gemaakt, met een
glans overtogen.
GEGOED, bn. tamelijk rijk, welgesteld, bemiddeld : gegoede lieclen (lui). GEGOEDHEID, v.
GEGOEDEN, m. en v. mv. de beraiddelde linden.
GEGOTEN, bn. gegoten ijzer, ijzer dat Of onmiddellijk uit den hoogoven, of door omsmelting van
het ruwijzer of gietijzer verkregen is, in tegenstelling
van gesmeed of geslagen ijzer; — die japon zit u
als gegoten, keurig passend.
GEGRADUEERD, bn. een academischen of
militairen graad hebbende.
GEGRADUEERDE, m. en v. (-n), ism. die tot
een academischen of militairen graad is bevorderd.
GEGROEFD,. bn. (van verschillende voorwerpen)
van eene of meer groeven of gleuven voorzien, gegleufd : eene gegroefde pilaar; (fig.) (van het gelaat,
het voorhoofd, de wangen enz.) met diepe rimpels
geplooid, diepgerimpeld.
GEGROND, bn. (-er -st, meer -, meest -), op
goede gronden steunende, juist.
GEHAAST, bn. (van personen) uit gejaagdheid,
om drukke bezigheden of andere redenen zich
haastende, door haast gedreven.
GEHAAT, bn. (gehater, -st), haat opwekkend,
hatelijk, het tegenovergestelde van bemind;
—richdozjngea
bij ism. gehaat maken, diens
haat opwekken.
GEHAKT, o. fijngehakt of fijngemalen yleesch,
tot een bal gekneed.
GEHALTE, o. (-n), het betrekkelijk bedrag van
een bestanddeel in een of ander mengsel, inz. van
luchtsoorten en metalen : het gehalte der lucid
aan zuurstof bepalen;
(fig.) de innerlijke waarde, de degelijkheid.
GEHARD, bn. (-er, -st, meer-, meest-), ten gevolge van oefening, op yoeding, gewoonte enz. sterk
geworden en daardoor bestand tegen, geschikt tot
het verduren van ontberingen, vermoeienissen,
ruw weder en soortgelijke ongemakken : een gehard
zeeman; geh,arde krijgslieden.
GEHARNAST, bn. een harnas (of harnassen)
dragende.
GEHARREWAR, o. het telkens of voortdurend
harrewarren, kleingeestig .getwist, gekibbel, gekrakeel.
GEHASPEL, o. gesukkel, gemorrel; verward
gepraat, geharrewar ; gezeur, gezanik.
GEHECHT, bn. (meer -, meest -), door banden
van liefde, vriendschap of warms genegenheid
zich aan een ander verbonden gevoelende (minder
sterk dan verknocht, minder standvastig dan verkleefd) ; — aan iets gehecht, er veel van houden.
GEHECHTHEID, v. liefde, vriendschap, genegenheid.
i. GEHEEL, bn. bw. gaaf, ongeschonden, in
het bezit van al zijne deelen; in de gewone spreektaal doorgaans heel; — geheet Amsterdam was op
de been, al de bewoners dier stad, alle Amsterdammers; — (rek.) een geheel petal, een getal dat een
zeker aantaJ malen eene eenheid bevat zonder dat
er zich deelan dier eenheid bij bevinden, het
tegenovergestelde van sew breuk; — de geheele
wereld, iedereen;
bw. (van graad) in elk opzicht, volkomen, met de
geheele ziel, met het geheele hart: geheel dichter.
2. GEHEEL, o. (-en), datgene, waaraan niets
ontbreekt; eenheid: een ondeelbaar geheel.
GEHEEL-ONTHOUDER, m. (-s), iemand die
zich geheel onthoudt van het gebruik van sterken
drank, afs3hafter.
GEHEIBEI, o. gekrakeel, geharrewar ; overmatige drukte. omslag.
GEHEILIGD, bn. (-st, meest -; de vergrootende
trap is niet in gebruik), aan den dienst van God
of eene godheid toegewijd. heilig, gewijd: de geheiligde paarden der Dude Germanen.

GEHEIM.
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1. GEHEIM, bn. bw. (-er, -st), voor anderen
verborgen gehouden, het tegenovergestelde van
openbaar : eene geheime +mak; — dat moet geheim
blijven, verborgen blijven ; — geheime samenkomsten, een geheim verdrag ;
aan sleolits ben of weinigen bekend en voor anderen verborgen : eene geheime la in eene seeretaire.
2. GEHEIM, o. (-en), iets dat verborgen moet
blijven, dat niet algemeen bekend mag worden :
een gewiehtig geheim ; een vreeselijk, ontzettencl
geheim; een zoet geheim; dat is een diep geheim,

de drie in de trommelholte van het oor aanwezige
beentjes, t. w. de hamer, het aanbeeld en de stijg beugel,
GEHOORBUIS, v. (...buizen), (ontl.) algemeene
benaming van de buizen die zich in het oor van
mensch en dier bevinden, ook gehoorgang en gehoorweg geheeten.
GEHOORIG, bn. (-er, -st), z66 gelegen of
z66 licht gebouwd, dat het geluid van hetgeen
in de nabijheid of in de verschillende deelen van
het gebouw plaats heeft, daar hoorbaar is.
GEHOORND, ook GEHOREND, bn. horens dra-

spreek er met geen starveling over; — een publiek

gende : het gehoornde vee.

geheim, eene zaak die verondersteld wordt nog niet
bekend to zijn, maar toch reeds algemeen bekend is. GEHEIMPJE, o. (-s).
GEHEIMENIS, v. (-sen), (dicht.) verborgenheld; — geheimzinnigheid; geheime zaak.
GEHEIMHOUDEN, (hield geheim, heeft geheimgehouden), (van zaken) ze niet openbaren, er niets
van doen blijken of er niet over spreken. GEHEIMHOUDING, v. stilzwijgendheid : iem. geheimhouding opleggen,
GEHEIMHOUDEND, bn. (-er, -st), wetende te
zwijgen, een geheim kunnende bewaren.
GEHEIMSCHRIJVER, m. (-s), (inz. in den historisohen stijl) een persoon, belast met de geheime
of bijzondere briefwisseling van vorsten, staatscollegien enz.; secretaris.
GEHEIMZINNIG, bn. bw. (-er, -st), niet te doorgronden, duister, raadselachtig.
GEHEMELTE, o. (-n), de gewelfde bovenwand
der mondholte, waardoor deze van de neusholte
gescheiden wordt; hetzelfde als verhemelte, dat in
de taal van het dagelijksch Leven het gewone woord
is; — era verwend gehernelte, iemands gehemelte of
smack, te veel aan lekkernijen gewoon; — hemel
van een ledekant, een moon, een draagzetel enz.
GEHENGEN, (geheugde, heeft gehengd), (alleen
in hoogeren, bijbelschen of dichterlijken Stijl) gedoogen, dulden : iets moeten gehengen, het lijdelijk
moeten aanzien ; — o. Gods gehengen, Gods goedvinden, Zijn wil.

GEHENGENIS, v. (alleen in hoogeren, bijbelschen
of dichterlijken 801) toelating, vergunning, bewilliging, goedvinden : door Gods gehengenis, door
Gods beschikeing, of wel, met Zijn wil.
GEHENNA, v. (Hebr. gehinnenn) oorspronkelijk
het Ben-Hinnoms-dal bij Jeruzalem, waar de
Israelieten hunne kinderen den Moloch offerden;
vervolgens de hel, de helsche poel, het verblijf der
goddeloozen.
1. GEHEUGEN, (geheugde, heeft geheugd),
(Zuidn.) zich herinneren, er aan gedenken.
2. GEHEUGEN, o. het gedenken aan iets, de
herinnering, of wel, de voortdurende herinnering,
de gedaehtenis ; — (fig.) zijn geheugen pijnigen,
OP de pijnbank zetten, zich zwaar inspannen om zich
iets te herinneren; — al de voorstellingen in den
geest welke men zich kan bewust makers : een
verstandig geheugen, een geheugen van logische
association.
GEHEUGENIS, v. (-Ben), het geheugen, de herinnering, of wel, de voortdurende herinnering, de
gedachtenis.
GEHEUGENWERK, o. werk, dat uitsluitend berust op hot herinneringsvermogen, en waarbij weinig
of niets op het verstand of het oordeel aankomt.
GEHOOFD, bn. gehuisd en gehoofd zijn, huis en
hof hebben.
GEHOOR, o. het vermogen om to hooren, als
eon der vijf zinnen : een goad, scherp, fin
gehoor; — een muzikaal gehoor ; —
het luisteren, het opletten op hetgeen men hoort,
oplettendheid, aandacht : een onbevooroordeeld, een
welwillend, een gunstig gehoor; — iem. gehoor verleenen, near hem luisteren ; (ook) hem ontvangen,
hem to woord staan ;
de gelegenheid aan iem. geven om gehoord to
warden : audientie ;
de vergaderde toehoorders: een talrijk gehoor.
GEHOORBEEN, o. ' (-deren), (ontl.) algemeene
benaming van de beenderen, die zich in het oor
van raeusa en dier bovinclen; 4 pehoorbefintjes,

GEHOORZAAL, v. (...zalen), openbare zaal, bestemd tot het houden van voordrachten en redevoeringen, muziekuitvoeringen enz.; — eene zaal,
bestemd tot het geven van academische lessen; —
de zaal, bestemd voor openbare academische plechtigheden, als promotien, redevoeringen enz:
GEHOORZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), gewillig of
bereidwillig de bevelen van een meerdere opvolgende, ook van dieren inz. honden en paarden, gezegd.
GEHOORZAMEN, (gehoorzaamde, heeft gehoorzaamd), gehoorzaam zijn, doen wat er gezegd
wordt : iem. of aan iem. gehoorzamen ; luisteren naar.
GEHOUDEN, bn. verbonden, verplicht : gehouden
zijn tot, verplicht zijn.
GEHOUDENHEID, v. order gehoudenheid (van)
iets te doen, onder verplichting van datgene, wat
in de bepaling is aangewezen.
GEHUCHT, o. (-en), een zeker aantal bij elkaar
staande huizen en hoven, woningen en erven, op
het platteland : een buurtschap, klein dorpje zonder
kerk. GEHUCHTJE, o. (-s).
GEHUICHELD, bn. geveinsd, niet gemeend,
onoprecht.
GEHUIFD, bn. eene huif ophebbende : de vrouwen waren voorheen gehuifd; — (van valken of hun
kop) eene huif of kap ophebbende, gekapt.
GEHUISVEST, bn. woonachtig.
GEHUMEURD, bn. wel, slech,t, vroolijk, goed gehumeurd zijn, zulk een humeur hebben als in de
bepaling is uitgedrukt.
GEHUWDEN, m. en v. my . gehuwde personen.
GEI, v. (-en), loopend touw, waarmede men een zeil
bijeenhaalt, inkort of gordt. GEIBLOK, o. (-ken).
GEIEN, (geide, heeft gegeid), de zeilen inkorten
of gorden.
GEIJKT, bn. (eigenl.) (van maten en gewichten)
met den ijk voorzien, nadat zij bij vergelijking met
den standaard erkend zijn de vereischte grootte of
zwaarte to hebben; — (fig.) (van zegswijzen, termer.
uitdrukkingen enz.) als algemeen gangbaar en geldig
erkend, burgerrecht in de taal verkregen hebbende.
1. GEIL, bn. bw. (-er, -st), wellustig, dartel,
wulpsch ;
(van een grond) zeer, of wel, overmatig vet,
inz. wegens het bevatten van to veel meststof,
al to welig ; — (van gewassen, boomen, planten, of
hunne takken, loten enz.) to weelderig groeiende,
to hoog opschietende, en daardoor weinig of geen
vruchten voortbrengende.
2. GEIL, o. benaming van eene sterkriekende
olieachtige zelfstandigheid, welke sommige dieren,
inz. de bever, in twee samenhangende zakjes onder
den staart dragon. Bijna uitsluitend gebezigd in
de samenstelling bevergeil.
3. GEIL, o. volksbenaming voor den kruipwilg
(salix repens).
GEILLIMITEERD, bn. onbeperkt.
GEILLUSTREERD, bn. met platen enz. voorzien : een geillustreerd werk.
GEIMPORTEERD, bn. ingevoerd, van elders
aangevoerd : geimporteerde havanna-sigaren.
GEINCRIMINEERD, bn. gewraakt : het geinerimineerde artikel, een dagbladartikel, dat aanleiding
gegeven heeft tot eene gerechtelijke vervolging ;
— de geincrimineerde zinsnede, waarover iem. aangevallen wordt, die aanstoot heeft gegeven enz.
GENTERESSEERD, bn. belang hebbende bij :
ergens bij geinteresseerd zijn.
GEINTIMEERDE, m. en v.(-n), gedaagde in
beroep.
GEISER, ook GEYSER et GEYSIR, u*. (-s),

GEISHA.
periodieke warme springbron op IJsland, NieuwZeeland en in Noord-Amerika; — verwarmingstoestel voor eene badkuip.
GEISHA, v. (-'s), Japansche zangeres en danseuse,
wier kunst en bevalligheid de gasten moeten vermaken.
GETSOLEERD, bn. afgezonderd, . op zichzelf
staande.
GEISSLERSCHE BUIS, v. (...zen), (electr.)
gesloten glazen buis met een verdund gas gevuld
(spanning hoogstens 1/300 atm.), waardoor een
electrische stroom gevoerd, als een lichtbundel
gezien wordt.
GEIT, v. (-en), een geslacht (capra) van holhoornige herkauwende dieren (caricornia), zich
vooral kenmerkende door de samengedrukte, vitrof driehoekige en naar a,chteren gekromde horens,
en door de lange haren aan de onderkaak — den
zoogenaamden baard —, en dat ale tam huisdier
over de geheele aarde verspreid is; inz. het wijfje
er van; — (fig.) domme, dwaze vrouw; — het geitje
loopt zoo dikwijls in de kool, totdat het er yacht laat,
de snoepers komen ten laatste bedrogen uit.
GEITJE, o. (-s).
GEITANTILOPE, v. (-n), eene soort van antilope.
GEITBRASEM, m. (-s), soort van zeebrasem
(sargus) met eene rij voortanden in den bek die
aan het gebit eener geit doen denken.
GEITEBAARD, m. (-en), de baard van eene
geit; — (plantk.) volksbenaming van eene plant
met witte puntige bloemtrossen (ulmaria palustris).
GEITEBOK, m. (-ken), het mannetjesdier van
het geslacht der geiten, gewoonlijk enkel bok genoemd. GEITEBOKJE, o. (-s).
GEITELEDER, o. zie GEITELEER.
GEITELEER, ...LEDER, ook GEITENLEER,
...LEDER, o. leder van de huid der geit vervaardigd.
GEITELEEREN, ook GEITENLEEREN, stoff.
bn. nit geiteleer vervaardigd : geiteteeren handsehoenen.
GEITENBLAD, o. benaming van een in struiken
en boomen klimmenden heester (lanicera) met
bevallige welriekende bloemen, gewoonlijk kamperfoelie geheeten naar Lat. caprifolium, d. I. geiten.blad.
GEITENHOEDER, m. (-s); ...HOEDSTER, v.
(-s), die geiten hoedt.
GEITENMELKER, m. (-a), een nachtvogel, tot
do famine der zwaluwachtige vogels behoorende,
die in vele soorten in verschillende werelddeelen
voorkomt, ook nachtzwaluw en dagslaper genoemd
(caprimulgue europaeus).
GEITEVEL, o. Oen), ook GEITJESVEL, het
vel van eene geit.
GEITOUW, ook GIJTOUW, o. (-en), (scheepst.)
een loopend touw, waarmede men een zeil bijeenhaalt, als men het bergt.
GEJAAG, o. voortdurend jagen,
GEJAAGD, bn. bw. (-er, st), haastig, onrustig,
zenuwaohtig.
GEJAAGDHEID, v. de zenuwachtige onrust van
iem., die door haast, angst enz. gedreven wordt.
GEJAMMER, o. het telkens of aanhoudend jammoron, bitter geweeklaag.
GEJANK, o. eentonig klagend of vervelend gehuil.
GEJOEL, o. vroolijk en dartel getier ; druk,
verward geraas.
GEJOK, o. gescherts, dartele boert ; het telkens
onwaarheid speeken.
GEJUICH, o. laid en jubelend vreugdegeroep; —
(spr.) die met tranen zaaien, zullen met gejuich
maaien, na lijden komt verblij den, wat in 't ongeluk
begonnen is, wordt dikwijls in vreugde voleind.
1. GEK, bn. bw. (-ker, -st), van bet verstand beroofd, krankzinnig : gek zijn, worden; dwaas; zot;
verwaand; onzinnig; dol verliefd; potsierlijk; slecht.
2. GEK, m. (-ken), iem, die aan zinsverbijstering
lijdt, een krankzinnige ; dwaas; zot; zinnelooze ;
iem. voor den gek houden, den spot met hem drijvon ; met iem., iets den gek steken, scheren, spotten ;
de gekken krijgen de kaart, den dwazen loopt het
geluk mee ; al te goed is baurmansgek,wanneer men
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al te goed is, wordt er misbruik van gemaakt ;
verwaand mensoh ; potsenmaker.
3. , GEK, m. (-ken), (bouwk.) beweegbare, met
den wind meedraaiende kap, die men op een schoorsteen plaatst om het rooken to verhelpen en welke
torens als windwijzer dienst doet; — sluiting eener
deurklink, die belet dat de deur van buiten kan ,
worden geopend.
GEKAL, o. (Zuidw.) gepraat, gebabbelGEKAMD, bn. met een kam (op kop of rug)
een gekamde haan; een haan met een gekamden kop;
een gekamde hagedis; eene slang met een gekamden
rug; — (van een helm) van een belmkam of kamvormig uitstekend sieraad voorzien.
GEKANT, bn. tegen iets gekant zijn, zich er
tegen verzetten.
GEKANTEELD, bn. (van de muren van vestingen, kasteelen, torens enz.) van kanteelen of tandsgewijze uitstekende tinnen voorzien.
GEKARTELD, bn. van ronde inkepingen of insnijdingen voorzien : oldstukken met gekartelcle
randen; — (van bladeren) aan den rand van
stomps rondachtige tanden voorzien, z66 dat de
uitspringende hoeken afgerond, de inspringende
spits zijn.
GEKEPERD, bn. (van geweven stoffen) met een
keper geweven, t. w. zoodanig, dat de draden van
den inslag zich niet rechthoekig, maar schuins
vertoonen, in tegenstelling van e,/en: gekeperde
stoffen.
GEKHEID, v. (van personen) onverstand, dwaasheid; -, (...heden), du aasheid ; lets grappigs of kluchtigs, eene aardigheid : schei Loch uit met die gekheid.
GEKKELJJK, bn. bw. bespottelijk; gaarne
scb ertsen de.
GEKKEN, (gekte, heeft gegekt), gekheid maken,
schertsen, boerten, jokken ; dear is geen gekken mee,
dat is eene ernstige, gewichtige zaak.
GEKKENHUIS, o. ( ...zen), krankzinn igengesticht.
GEKKENGETAL, o. alleen in de zegsw. elf is
het gekkengetal; zie GEKKENNUMMER.
GEKKENNUMMER, o. schertsende benaming van
het getal elf, als woordspeling met het mann. znw.
elf, een bijvorm van alf, in den zin van gek, zot
of dwaas: elf is het gekkennummer.
GEKKENPRAAT, m., ...TAAL, v. praat zooals
gekken, of lieden die niet bij hun verstand zijn,
plegen uit to slaan : dat is gekkenpraat, dat is onzin, zottekiap.
GEKKENWERK, o. dwaasheid.
GEKKERNIJ, v. (-en), zotte scherts, spotternij.
GEKKIN, v. (-nen), gek, mal vrouwspersoon,
zottin, GEKKINNETJF. o. (-s).
GEKKO, m. ('-s), eene familie der nachthagedissen
in de tropische gewesten (geckonidae), met eene
korrelig schubbige huid, grooten kop met groote
omen en teenen met eene Platte, breede geplooide
huid; de Europeesohe naam voor den tokeh van
Ned. Indio.
GEKLEED. bn. gereed met zich to kleeden; van
een kleed voorzien : warm, goed gekleed ; eene gekleede jas, deftig en lang ; dat staat gekleed, deftig,
GEKLEURD, bn. eene bepaalde kleur bebbende
en dus niet kleurloos of wit, zwart of gas : gekleurde
stoffen; eene gekleurde zijden japon; gekleurde handschoenen; — (plantk.) niet groen ; een stark gekleurd
verhaal, in de details opgesierd.
GEKLEURDE, m. en v. (-n), (Z. A.) kleurling,
benaming voor de verschillende kruisrassen.
GEKLUISD, bn. in den vorm van een gewelf
gemetseld, overwelfd ; sea gekluisd venter, boogvenster.
GEKNEVELD, bn. een knevel hebbende; eene
geknevelde bevolking, onderdrukt.
GEKNIKT, bn. (plantk.) (van een stengel) van,
knievormige geledingen voorzien : de geknikte Vossestaart heeft een van onderen duidelijk geknikten.
stengel.
GEKOOS, o. zoet, vertrouwelijk gepraat ; geliefkoos, gevlei.
GEKORVEN, bn. (nat. hist.) qekarven dieren,.
insecten, gekenmerkt door drie wel onderscheideni

GEKRABBEL.
hoofddeelen van het lichaam, t. w. den kop, het
borststuk en het aehterlijf, alsmede door drie paar
gelede pooten.
GEKRABBEL, o. slordig of achteloos geschrijf ;
slordig schrift.
GEKROESD, bn. (van haar) kroes gemaakt, dicht
ineengekruld, krullend : gekroesd haar; gekroesde
wol;
(spr.) gekroesd haar, gekroesde zinnen.
GEKROOND, bn. eene kroon dragende : een
gekroond vorst; een gekroond hoof d, een regeerend
vorst.
GEKRULD, bn. (van haar) krullend, krulswijze
golvend, krullig : zij heeft moat gekruld haar; (spr.)
gelcrulde Karen, gekrulde zinnen.
1. GEKSCHEREN, (gekscheerde, heeft gegekscheerd), met iem. of iets den spot drijven, er zich
vroolijk over maken ; niet met jets gekscheren,
er niet den spot mede drijven, het opvatten als
eene ernstige zaak ; niet met rich laten gekscheren,
zich niet voor den gek laten houden, zich niet laten
bespotten; schertsen, boerten, jokken : gij gekseheert, oom.
2. GEKSCHEREN, o. het is (maar) gekscheren, het
is (maar) kortswijl, gekheid, geen ernst.
GEKSKOLF, v. (...ven), kolf, stok of staf van
den hofnar.
GEKSTEKEN, o. 't is allemaal geksteken, 't is
allemaal gekheid.
GEKUISCHT, bn. (-er, meer-, meest-), gezuiverd, kiesch, fijn, keurig : een gekuischte stijl;
gekuischte taal.
GEKUNSTELD, bn. bw. (-er, -st), gedwongen,
gemaakt, onnatuurlijk : een gekunsteld gedicht; geicunstelde teekeningen; een gekunstelde still. GEKUNSTELDHEID, v. onnatuurlijkheid, gemaaktheid,
istijfheid.
GEKWARTIERD, bn. (wapenk.) in 4 kwartieren gedeeld, met andere wapens samengevoegd
in 66n schild, gekwartileerd : Henegouwen voert
Vlaanderen met gekwartierd Holland. GEKWAR'TILEERD, bn.
GEKWETSTE, m. en v. (-n), iem. die gekwetst is.
GELAARSD, bn. laarzen aanhebbende, laarzen
dragende : de Gelaarsde Kat, de bekende kat uit
de vertellingen van Moeder de Gans; — gelaarsd
en gespoord, met laarzen en sporen aan, geheel
gekleed en reisvaardig.
GELAAT, o. het voorste gedeelte van 's menschen hoots, het aangezicht : een bleek, eta
kola, een aanvallig gelaat; ik heb in lang zijn
gelaat niet aanschouwd, hem in lang niet
gezien.
GELAATSHOEK, m. (-en), de hoek gevormd door
de lijn van voorhoofd tot het voorste gedeelte
van de bovenkaak getrokken en de lijn die de
gehoorgang met de bodemvlakte der neusholte
verbindt.
GELAATSSPIER, v. (-en), (ontl.) algemeene benaming van de spieren, die zich in het aangezicht
bevinden en door hare beweging damaan da eigenaardige uitdrukking geven; ...TREKKEN, m. my.
de trekken of lijnen van het aangezicht, die aan
het gelaat zijn bijzonderen vorm en zijne eigenaardige uitdrukking geven.
GELAATSTYPE, o. (-n), het type van het gelaat,
de grondvorm van het aangezicht, inz. zooals die
zich in bepaalde trekken openbaart ale eigenaardig
kenmerk van verschillende rassen,
GELAATSUITDRUKKING, v. de uitdrukking van
het gelaat, de eigenaardigheid der gelaatstrekken,
waarin zich iemands geaardheid of gemoedsaandoening openbaart.
GELAATSZENUW, v. (-en), algemeene benaming
van de zenuwen, die zich in het aangezicht bevinden.
GELABEUR, o. (Zuidn.; het labeuren of ploegen.
GELACH, o. het telkens of aanhoudend lachen.
GELADEN, y d. zie LADEN; (fig.) (oneig.) het
op iem. geladen hebben, het op hem gemunt hebben,
boos op hem zijn.
1. GELAG, o. (-en), de vertering diegemaakt is
door den of een aantal personen in eene herberg :
het gelag betalen, zijne eigen vertering of die van

310

GELDADEL.

het gezelschap waarmee men heeft aangezeten
bekostigen; (fig.) de straf voor anderen dragen,
boeten, hetzij voor hetgeen men met anderen
misdreven heeft, hetzij voor datgene, waaraan
alleen anderen schuld hebben, en wel z(5 dat daze
vrijblijven;
eene bijeenkomst van personen, die in eene herberg, kroeg, tapperij enz. samen aanzitten; —
(veroud.) gelagen zetten, drinkpartijen aanrichten
of er gelegenheid toe geven, (thans nog) eene
kroeg houden.
2. GELAG, o. een hard gelag, een hard lot, eene
harde noodzakelijkheid.
GELAGKAMER, v. (-s), de algemeene kamer in
eene herberg, tapperij, kroeg enz., waarin de bezoekers bijeenkomen.
GELAMENTEER, o. het telkens of aanhoudend
lamenteeren, geklaag, geweeklaag, gejammer.
GELANDE, m. en v. (-n), eigenaar of eigenares
van land, t. w. binnen eene aangewezen ruimte.
GELANG, zn., in de uitdr. near gelang von, near
mate van, in verhouding tot, in evenredigheid
met : ieder betaalt in de belasting naar gelang van
zii n vermogen; — near gelang van zaken, naarmate de loop der zaken het medebrengt.
GELARDEERD, bn. met spek doorschoten,
gekruid : een gelardeerde haas; gelardeerde lever.
GELASTEN, (gelastte, heeft gelast), iem. iets
gelasten, bevelen, gebieden.
GELASTIGDE, m. en v. (-n), iem. die is aangesteld en gemachtigd om een bepaalden last to
vonrengen of in naam van den lastgever te handelen; vgl. zaakgelastigde.
GELATEN, bn. k-er, -st), in Gods beschikking berustende; met kalmte en zonder morren verdurende:
gij halt hem moeten zien, zoo gelaten en zoo opgewekt in zijn ongeluk.
GELATENHEID, v. berusting, lijdzaamheid.
GELATINE, v. eene zeer zuivere, kleur- en reuklooze lijm, (ook) eene soort van geleiachtig prae
paraat, inz. i,edroogd in den norm van bladen
papier.
GELATINEEREN, (gelatineerde, heeft gegelatineerd), glanzend maken van gekleurd papier door
dit to halen door eene waterige oplossing van Sine,
weinig gekleurde lijm (gelatine).
GELAUWERD, bn. met lauweren versierd, (als
zinnebeeld van zege en roam) : de gelauuerde overtrinnaar.
1. GELD, o. het ruilmiddel en de waardemeter
in het maatschappelijk verkeer, bestaande in gangbaar gemunt metaal, inz. goud, zilver of koper,
of wel, in papier dat eene bepaalde hoeveelheid
gemunt metaal vertegenwoordigt en van staatswege
ale wettig betaalmiddel erkend is; — goed geld near
kwaad geld gooien, kosten maken in de ijdele hoop
verloren geld daardoor terug to krijgen ; grof
geld, (eigenl.) groot geld, (fig.) veel geld; hij heeft
er grof geld voor moeten geven; grof geld verdienen;
geld uit iets slaan, er geld aan weten to verdienen;
goede woorden kosten geen geld, goeden mad of
troost kan men gemakkelijk geven ; goed voor
het geld zijn, rijk genoeg zijn om het geld dat men
schuldig is, te kunnen voldoen; (ook) eerlijk zijn;
— voor geld en goede woorden kan men overal
terechtkomen, wie genoeg geld to zijner beschikking
heeft en beleefd is wordt overal voortgeholpen;
—datisgelwr,
dat heeft veel waarde, of wel,
brengt veel op, (fig.) dat is kostelijk, prachtig,
buitengewoon aardig; — geld in het water werpen,
het verspillen aan eene roekelooze of dwaze onderneming; — eieren (appels) voor zijn geld kiezen,
zich met minder tevreden stellen dan men aanvankelijk eischte; vermogen, geldmiddelen, vermogen, middelen ; — van zijn geld
leven, van zijne renten leven:
k-en), cone zekere hoeveelheid geld, eene
geldsom : hier is het geld dat ik u schuldig was;
elm die gelden reeds verrekend — de hoeveelheid
geld die iets kost, de prijs : hier is hetgeld van de
jas: — kinderen betalen half geld, den halvenprijs.
GELDADEL, m. de millionnairs.
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GELDARISTOCRAAT, m. (...craten), 'ems die
door zijn geld veel aanzien en invloedheeft; ...ARISTOCRATIE, v. do invloedrijke geldbezitters, inz.
de groote bankiers.
GELDDORST, m. de dorst of hevige begeerte
naar geld; onmatige geldzucht; ...DRAGER, m.
(-s), iem. in dienst van een kassier om wissels enz.
to incasseeren.
GELDDUIVEL, m. de geldduivel, de geldzucht.
GELDELIJK, bn. bw. geld of geldzaken betreffende : geldelijk verlies ; geldelijke onderstand,
in geld bestaande.
GELDEN, (gold, heeft gegolden), (van zaken die
verkocht worden) dien prijs opbrengen; — (van
wetten, regels, rechten, bewijzen, meeningen enz.)
van kracht zijn, gezag hebben, heerschen, of wel,
van toepassing zijn (t. w. in een bepaald geval);
dat geldt niet, telt niet mee ; zijn gezag doen
golden, doen erkennen, doen gevoelen ; ecn bewijs,
apmerking laten geklen, als gegrond aannemen ;
dat geldt mij, betreft mij ;
(Zuidn.) betalen.
GELDEND, bn. kracht hebbende, gezag hebbende, als wettig erkend.
GELDERSCH, bn. uit Gelderland alkomstig of
sooals men iets daar aantreft : eene Geldersche
meid; oud-Geldersche gastvrijheicl; — (plantk.)
Geldersche roos, sneeuwbal, balroos.
GELDGEVER, m. (-s), geldschieter.
GELDGIERIG, bn. bw. (-er, -st), geldzuchtig,
hebzuchtig. GELDGIERIGHEID, v.
GELDIG, bn. (-er, -st), kostbaar. duur : dat is
?toga' geldig: -- (van wetten, regels, ,re3hten, bewijzen, uitspraken, redenen enz.) van kracht
zijnde, wettig, aannemelijk, deugdelijk : die wet is
niet meer qeldig, is niet meer van kracht; geldige
redenen, deugdelijke.
GELDJESDAG, m. (gemeenz.) betaaldag.
GELDKAS, v. (-son), de gezamenlijke golden,
die voorhanden zijn en beschouwd worden de kas
nit to maken of in kas to zijn.
GELDKAST, v. (-en), kast, dienende tot het
bergen of bewaren van geld, of van iemands
geldelijk vermogen.
GELDKOERS, m. (-en), koers van de rente ;
koers van vreemde muntspeeien.
GELDMARKT, v. (-en), handel in geldswaardig
papier (effecten, wissels enz.) en de omzet ter
beurze.
GELDMIDDELEN, o. .mv. de financien (inkomsten en uitgaven).
GELDSCHAARSCHTE, v. algemeen gebrek aan
contanten.
GELDSCHIETER. m. (-s), ...SCHIETSTER, v.
(-9), een persoon die geld schict, op bepaalde voorwaarden aan een ander leent; ...SCHIETING. v.
GELDSOM, v. (-menl, eene som of bepaalde
hoeveelheid geld. (Het verkl. een geldsommetle is
niet in gebruik, omdat men met geldsom eene som
van eenig aanbelang bedoelt; in dien zin zegt men
een sommetje geld.)
GELDSTANDAARD, m. (-a), de standaardmunten
in een land in gebruik ; ...STUB o. (-ken),
muntstuk.
GELDSWAARDE, v. de waarde van eene zaak
in geld, de prijs.
GELD SWAARDIG, bn. geldswaardig papier,
papier dat eene zekere geldsom op wettige wijze
vertegenwoordigt (effecten, wissels
GELDZAAK, v. (...zaken), eene zaak van geldelijken aard, eene geldelijke aangelegenheid.
GELDZORG, v. (-en), de zorg die aan het winners
van geld verbonden is, bekommering omtrent geldsaken.
GELDZUCHT, v. zucht of sterke begeerte naar
geld : de duivel der geldzucht speelde hem Darien.
GELEDEN, verl. deelw. van lijden (in de veroud.
bet. van voorbijgaan) : de moord van Prins
Willem I is nu meer dan drie eeuwen geleden;
het is geen uur geleden, is sedert voorbijgegaan,
verloopen.
GELEDING, v. (-en), gewricht; plants van inlanting (van bladeren); knstontwikkellng; — lid
p
tnsschen twee geledingen, twee knoopen.

GELEIDING.

GELEED, bn, gelede dieren, benaming van eene
der afdeelingen van het dierenrijk, omvattende alle
ongewervelde dieren, Wier lichaam nit verschillende
door geledingen met elkander verbonden leden bestaat.
1. GELEERD, bn. van eene ladder voorzien, aan
of met eene ladder afgebeeld : het geleerde varken,
het varken aan de leer.
2. GELEERD, bn. (-er, -st), wel onderwezen, door
onderricht bekwaam gemaakt, bekwaam ervaren,
geoefend : hij is goed geleerd; —
een geleerd schrijver; een zeldzaam geleerd man;
de geleerde wereld ;
op het gebied der wetenschappen betrekking
hebbende: geleerde boeken; een geleerd betoog ; eene
geleerde verhandeling ; verdiept in een geleerd gesprek.
GELEERDE, m. en v. (-n), iem. van uitgebreide
studie en kennis in wetenschappelijke zaken, of die
zijn leven geheel aan de beoefening der wetenschap
wijdt : een groot, een beroemd geleerde.
GELEERDHEID, v. uitgebreide kennis in zaken
van wetenschap door studie en belezenheid verkregen.
GELEGEN, bn. liggende of eeneplaats innemende:
Rotterdam is gelegen aan de Maas; -daaraan, aan hem is veel (niet veel, weinig)
gelegen, dat, hij beteekent veel (niet veel), dat, zijn
invloed is van veel (weinig) belang; wat is dearaan, gelegen ? wat komt dat er op aan?; — er is
(voor) mij veel aan gelegen, het is voor mij van groot
belang.
GELEGENHEID, v. (...heden), ligging; geschikte
tijd, omstandigheid : de gelegenheid maakt den dief;
iem. in de gelegenheid stellen, in staat stellen; bij
gelegenheid, als er aanleiding toe bestaat; de gelegenheid bij de Karen grijpen, er onverwiRd gebruik
van maken ; — gunstige reisgelegenheid; — bepaalde omstandigheid, voorval.
GELEGENHEIDSDICHTER, m. (-s), iem. die bit
of ter eere van eene bepaalde gelegenheideengedicht
vervaardigt; ... GE D ICH T, o. ( -en).
1. GELEI, v. (-en), het gekookte sap van vleesch
of van andere dierlijke zelfstandigheden, tot eene
weeke, lillende stof gestold : gelei voor zieken, gelei
van kalfsbeenderen, gelei van hertshoorn; — gestold
sap van met suiker gekookte vruchten ; eene
dikke, weeke zelfstandigheid in 't algemeen. GELEITJE, o. (-19).
2. GELEI, o, samentrekking van GELEIDE;
zie aldaar.
GELEIBILJET, o. (-ten), biljet, het verlof inhondende tot vervoer van accijnsgoederen.
GELEIBRIEF, m. (...brieven), (oudt.) bewijs van.
vrijgeleide : (spr.) een goed gelaat is de beste geleibrief, is overal de beste aanbeveling.
GELEIDE, o. het vergezellen en leiden van een
persoon, hetzij eershalve of uit beleefdheid, hetzij
om hem den wog to wijzen of to beschermen :
iemand geleide doen, aanbieden, verleenen;
de personen die iemand begeleiden : de vrouwen
reisden zonder mannelijk geleide.
GELEIDELIJK, bn. bw. (-er, -st), geregeld
voortgaande, zonder afwijkingen of sprongen :
geleidelijke hervorming is beter dan plotselinge verandering; — bw. op geleidelijke wijze, ordelijk
en geregeld. GELEIDELIJKHEID, v.
GELEIDEN, (geleidde, heeft geleid), met iemand
medegaan, als eerbewijzing of als maatregel van
veiligheid en voorzorg : eene dame geleiden; iemand
near huffs geleiden;
leiden, voeren : een sierlijk hek geleidde tot de
oprijlaan; — in zekere richting sturen, besturen
en leiden: het oorde,el moot de liefde geleiden.
GELEIDER, m. (-s), persoon die iemand geleidt ; — (nat.) stof die weinig of geen weerstand biedt aan de verspreiding van warmte of
electriciteit : men verdeelt de stoffen in geleiders en
niet-geleiders.
GELEIDING, v. het geleiden : niet alle stoffen zijn
geschikt ter geleiding der ele,ctriciteit; schoolkinderen
ender geleiding van hun, onderwijzer ; —, (-en), dat
wat geleidt, inz, de metalen draad waarlangs electriciteit of geluid wordt overgebracht.
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GELIJKZIJDIG.

GELEIDRAAD, m. (...draden), metalen draad
overeenstemmen met iemands lust, neiging, beom electriciteit of geluid te geleiden.
hoefte, hem aanstaan, bevallen : dat huffs gelijkt
GELEIGEEST, m. (-en), goede genius, beschermmil net, past mij juist; dat zou mij wel, goed, best,
engel.
- slecht, allerminst gelijken.
GELEISTANG, v. (-en), ...STUB, o. (-ken),
GELIJKEND, bn. wat goed gelijkt: een gelijonderdeel van werktuigen, waardoor een bewegend
kend portret.
deel in de juiste richting wordt geleid.
GELIJKENIS, V. (-sen), overeenkomst in ulterGELEN, (geelde, heeft en is gegeeld), (dicht.)
lijken vorm: (bijb.) afbeelding : gij zult u Been
geel worden : het gelende loover; geel maken.
gesneden beeld neck, eenige gelijkenis maken; — zinneGELETTERD, bn. toegerust met letterkundige
beeldig verhaal, inz. die waarvan Jezus zich bediende
kennis : een geletterd man; — eene geletterde opvoebij zijne evangelieprediking : de gelijkenis van den
ding, bestemd om een jongmensch tot letterVerloren Zoon; — dichterlijke vergelijking.
kundige beschaving op te leiden.
GELIJKERWIJS, ...WIJZE, bw. op gelijke wijz 8,
GELETTERDE, m. en v. (-n), iem. van lettereveneens; — vw. evenals, gelijk (inz. in bijbeltaal) :
kundige of geleerde besehaving.
hij riep met eene groote stemme, gelijkerwijs een
GELEVERD, bn. bw. (Zuidn.)als het blijft regeleeuw bruit.
nen, dan zijn we geleverd, dan zijn we gefopt.
GELIJKGAAN, denzelfden tijd aanwijzen.
GELEUTER, o. het telkens of aanhoudend leuteGELIJKGESTELDE, m. en Y. (-n), (Ind.) nietren, onbeduidend en vervelend gepraat.
Europeaan, die dezelfde rechten als de Europeanen
GELEZEN, bn. (meer-, meest-), veelgelezen (van
heeft.
sichrtvers en hunne werken) : een gelezen auteur;
GELIJKHEID, v. (van personen en zaken) vol(van boeken) druk gelezen; — (R. K ) eene gelezen
komen overeenkomst : gelijkheid van opvoeding ,
mis, in tegeneteLling met eene gezongen mis.
van smaak, van inborst, van karakter; gelijkheid
GELFSCH, ha. (bouwk.) met scheeve hoeken :
van rang en stand; — de gelijkstelling in rechten
gelfsche of schuinsche pluiken.
van *We burgers in staat en maatschappij : de leas
GELID, o. (gelederen), lid, gewricht : mijne
der Fransche revolutie was : vrijheid, gelijkheid en
hand is uit het (ge)lid, ik heb mljne hand verstuikt; —
broederschap.
(krijgsw.) eene aaneengesloten rij soldaten, schouGELIJKLUIDEND, bn. bw. gelijk van klank :
der aan schouder geschaard : het bataljon stond op
mtjne viool is niet gelijkluidend met de piano, ik zal
Brie gelederen; in het gelid staan, scharen, schikken.
haar even stemmen; onze namen zijn wel gelijkluiGELIEFD, bn. (-er, -st, of meer -, meest -), bedend, maar wij zijn geene familie; — gelijkluidende
mind, met innige genegenheid geeerd.
woorden, homoniemen; —van denzelfden inhoud,
GELIEFDE, m. en v. (-n), beminde, nitverwoordelijk overeenstemmende : gelijkluidende plaatkorene.
sen. plaatsen in verschillende geschriften, waar een
GELIEFKOOSD, bn. geliefd, dierbaar : een
zelfde woord, uitdrukking of volzin voorkomt.
geliefkoosd oord, plekje; — meest geliefd.
GELIJKMATIG, bn. bw. (-er, -st', tZuidn.) van
1. GELIEVEN, m. my. een minnend paar.
gelijke latmetingen, even groot of even klein; —
2. GELIEVEN, (geliefde, heeft geliefd), believen :
voortdurend of overal gelijk (in graad van sterkte,
hij wit iedereen gelieven; — goedvinden, willen:
kracht, snelheid enz.) : een gelijkmatige druk; een
Believe brenger dews ha bock mede tegeven.
gelijkmatige drat; gelijkmatig van kleur.
GELIG, bn. (-er, -st), geelachtig, niet meer
GELIJKMOEDIG bn. bw. (-er, -st), (van persozuiver wit.
nen en hun karakter) voortdurend dezelfde kalme
1. GELIJK, bn. bw. (-er, -st, of meer-, meest-),
gemoedsgesteldheid bezittende, kalm gestemd.
eenerlei; zonder onderscheid; zonder verschil; iem.
GELIJKNAMIG bn. denzelfden naam dragende;
metgelijke munt betalen, op dezelfde wijze bejege(wisk.) gelij1namige grootheden, getallen, die uit
nen, ale /it het ons doet; — reeht, effen: een gelijke
eenheden van denzelfden naam zijn samengesteld;
weg; iets met den grond gelijk maken, s loe en; even
— gelijknamige breuken, die denzelfden noemer
groot; — mijn horloge is gelijk, wijst den juisten
hebben.
tijd aan ;
GELIJKSLACHTIG, bn.. ,-er, -st). (Zuidn.) van
bw. (van wijze) op gelijke wijze : die kinderen
dezelfde soort, gelijksoortig; — overal op gelijke
zijn gelijk gekleed.
,
wijze samengesteld, geheel van dezelfde hoedanig[gelijk vormt met vele werkw. samenstellingen
heid; — (stalk.) een gelijkslachtige veelterm, waardie dan beteekenen :, door de werking gelijk, effen
van alle termen van denzelfden graad zijn.
maKen].
GELIJKSTAAN, (stond gelijk, heeft gelijkge2. GELIJK, o. het bn. zelfstandig gebezigd :
staan), in rang, stand, aanzien, bekwaamheid,
gelijk met gelijk vergelden, lets met gelijke munt
bevoegdheid, geschiktheid enz. overeenkomen.
betalen ; — je hebt hetgrootste gelijk van de wereld,
GELIJKSTRAATS, bw. op gelijke hoogte als de
van de vischmarkt, spottend gezegd tegen iem.
straat, beneden : gelijkstraats wonen; eene kamer
met wien men niet langer wil redetwisten; — hij
gelijkstraats.
wil altijd gelijk hebben, nooit toe even dat hij zich
GELIJKSTROOM, m. (electr.) steeds in gelijke
misschien vergist.
richting gaande stroom van electriciteit.
S. GELIJK, vw. evenals, als.
GELIJKTEEKEN, o. (43), benaming van het
GELIJKBEENIG, bn. (meetk.) een gelijkbeenige
teeken =.
driehoek, een driehoek met twee gelijke zijden;
GELIJKTIJDIG, bn. bw. op hetzelfde tijdstip
uelijkbeenig trapezium, een trapezium waarvan de
geschiedende: eene gelijktijdige oorlogsverklaring;
uiet evenwijdige zijden aan elkaar gelijk zijn.
—bw.(vantijd)nhetzlfdetijdvak;togelijkrtijd.
GELIJKBEENIGHEID, v.
GELIJKTIJDIGHEID, v.
GELIJKDRAADSCH, bn. (van garens, katoen,
GELIJKVLOEIEND, bn. (verouderend) (spraakk.)
touwwerk enz.) uit eengelijk, een even groot aantal
gelijkvloeiende werkwoorden, zwakke werkwoorden.
Braden gesponnen.
GELIJKVLOERS, bw., GELIJKVLOERSCH,
GELIJKE, m, en v. (-n), persoon die iem. evenbn. op dezelfde hoogte als de vloer, beneden; (van
aart in rang, stand of macht, in bekwaamheid
eene rede of een geschrift) laag bij den grond, zonof talent enz. : met zijne gelijken om.aan.
der eenige verheffing.
GELIJKELIJK, bw. gelijkelijk verdeelen, gelijkGELIJKVORMIG. bn. gelijk van vorm of nitermatig • — in dezelfde mate, evenzeer.
lijke gedaante;
GELIJKEN, (geleek, heeft geleken), (in gewone
(van personen) op iem., of iets gelijkende, er
taal lijken, lijken op); gelijk zijn (aan iem. of iets),
innerlijk mede overeenkomende : zich iem. gelijkgeheel (er mede) overeenkomen, evenaren : geen
vormig wenschen (inz. in bijbelstijl).
naam, die dezen naam gelijkt of schooner in 't geschiedGELIJKWAARDIG, bn. gelijk van waarde (een
boek prijkt; dock wie gelijkt dien held in kracht en
Germanisme). GELIJKWAARDIGHEID, v.
,clapperheid 1; — in vele opzichten, of, in zekere
GELIJKZIJDIG, bn. (meetk.) zijden van gelijke
mate overeenkomen : de zieke geleek wel een gelengte hebbende : een gelijkzijdige driehoek, veelraamte ; —
hoek. GELIJKZIJDIGHEID, v.
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GELUKZALIG.

GELOOVEN, (geloofde, heeft geloofd), voor waar
GELIKT, bn. gladgemaakt, glanzend; gelukte
houden op gezapofgetui genis van anderen, vertrouwen
schoenzolen; — gelukte verzen, waaraan telkens penstellen in iem. ten opzichte van zijne beweringen,
terend verbeterd is. GELIKTHEID, v.
verzekeringen of beloften: iemand gelooven; — zijne
GELLIG, bw. (gew.) gallig een gellig schaap,
omen (of ooren) niet durven (of kunnen) gelooven,
aan de galziekte lijdende ; gellig van humeur,
niet durven aannemen wat men ziet of hoort; kregel, gemelijk ; er gellig uitzien, bleek, ge.31‘
m.)
gelooven
op gezag, lets voor waar houden op gezag
v.
(ook
GELLINGHENNEP,
GELLING,
1.
van anderen, zonder eigen onderzoek;
de manlijke plant van den hennep, in tegenstelling
vast vertrouwen op God en Gods woord; —
van de vrouvcelijke die het zaad bevat en zaailing
(lets) voor waar houden : geloof die praatjes niet.
heat.
GELOOVIG, bn. bw. (-er, -st), vast en innig
2. GELLING, v. (-s), (Z. A.) gallon, eene maat
geloovende, vertrouwende op God en de goddelijke
voor vl oeistoffen.
waarheid (ook van belijders van andere godsdiensten
GELOBD, bn. (plantk.) (van bladeren) aan den
dan het Christendom) : eene geloGvige Christin.
rand door diepe insnijdingen, die echter niet tot
GELOOVIGE, m. en v. (-n), de belijder van een
het midden gaan, verdeeld in eenigszins afgeronde
bepaadd godsdienstig geloof, inz. van den Christelobben of slippen.
lijken of Mohammedaanschen godsdienst
GELOEI, o. het telkens of aanhoudend loeien
GELP, bn. bw. (gew.) (van boomen en planten),
(van rundvee, roerdompen, olifanten enz.; ook van
welig groeiende, tierig : de rogge stoat gelp.
den bulderenden storm en de golven der zee).
GELTHARING, m (-en), een mannetjesharing,
v.
(-n),
plechtige
belofte;
-het
GELOFTE,
hommer.
vaste besluit om lets te doen hij deed bij richGELUBD, bn. met lubben versierd een grlubde
zelf de heilige gelofte van nooit te zullen trouwen.
halskraag.
GELOFTEGIFT, v. (-en), (R. K.) eene gift, voortGELUCHTE, o (Zuidn.) lucht, zwerk, uitspansel.
spruitende uit eene gelofte.
GELUI, o. het luiden : het gelui der kerkklok.
GELOKT, bn. zware lokken hebbende, lokkig.
GELUID, o. (-en), de door het gehoorwerktuig
GELOOF, o. vertrouwen in de waarheid van eens
waargenomen trillende beweging der lucht : het
anders beweringen en beloften, of in de geloofgeluid wordt door de lucht voortgeplant; — de bepaalde
waardigheid van een verhaal, enz : zijn geloof in
hoort van klank die door een persoon of zaak wordt
de eerlijkheid der menschen is geschokt; —
voortgebracht een mat, een sche7„ een doordrinhet vast en onwankelbaar vertrouwen op God
(spr.) ledige paten
gend geluid •; verda,chte geluiden;
en Gods woord : het geloof in God ; het geloof kan
geven het meeste ijdele en oppervlakkige
bcrgen verzetten ;
menschen hebben het meeste praats; — ik heb zijn
het gelooven, in tegenstelling van het weten; —
geluid nog niet gehoord, ik heb zijne stem nog niet
(...looven), geloofsbelijdenis, geloofsovertuigehoord; (ook) hij heeft tegen mij nog niet willen
ging : het Roomsche, het Gereformeerde, het Luthersche
spreken.
geloof, do christelijke waarheid naar de voorsteliing
GELUIDARM, m. (-en), deal eener spreekmachine,
der Roomschen, Gereformeerden, Lutherschen; —
waaraan de geluidgever bevestigd is.
van geloof veranderen, tot een anderen godsdienst
GELUIDGEVEND, bn. wat geluid geeft; ...GEovergaan.
VER, m. (-s), deel eener spreekmachine of gramoGELOOFBAAR, bn. (-der, -st), geloof verdienende,
pboon dat het geluid voortbrengt.
aanneznelijk.
GELUIDSBRON, v. (-nen), de bron van een geGELOOFELIJK, bn. (-er, -st), aannemelijk.
luid; ...GOLF, v. (...golven), golving in de lucht
GELOOFSBEKENTENIS, v. (-sen), ...BELIJDEbij de voortplanting van het geluid; ...LEER, v.
NIS, v. (-sen), verklaring die men aflegt omtrent
de wetenschappelljke uiteenzetting van alles wat
rune godsdienstige overtuiging• bij uitbr. ook van
het geluid betreft.
iemands staatkundige of letterkundige overtuiGELUIDSSNELHEID, v. (...heden), de snelging : eene politieke geloofsbelejdenis.
heid waarmede het geluid zich voortplant ;
GELOOFSBRIEF, m. (...brieven), oorkonde, afge...STERKTE, v.
geven door een vorst of regeering, waaruit blijkt
GELUIMD, bn. in eene zekere luim of stemming
dat de houder gemachtigd is tot het volbrengen
verkeerende : hoe is hij vandaag geluirml
van een bepaalden last Aj een anderen vorst of
GELUK, o. voorspoed; fortuin; goad's uitslag.
stoat; (bij uitbr.) de schriftelijke bewijsstukken,
GELUKKEN, (gelukte, is en heeft gelukt), een
die een afgevaardigde bij een vertegenwoordigend
voorspoedigen afloop hebben, wel slagen de zaak
lichaam (Staten-Generaal, gemeenteraad enz.) moat
zal wel gelukken; de posing gelukte niet.
overleggen, om to doen blijken dat hij op wettige
GELUKKIG, bn. bw. (-er, -st), voorspoedig,
wljze gekozen is en dat er tegen zijne verkiezing
fortuinlijk hij is gelukkig in al zijne ondernemin
geene bezwaren zijn.
gen; — gunstig ik beschouw dit als een gelukkig
GELOOFSDWANG, m. dwang, onderdrukking,
voorteeken ; welgeslaagd, goad uitgevallen, goad
die iem. wordt aangedaan ter zake van zijn geloof;
gekozen : een gelukkig portret; eene gelukkige
...GENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n), een
keuze;
belijder (belijdster) van hetzelfde geloof; aanhanger
geluk genietende, tevreden in het behaaglijke
van dezelfde politieke partij; ...GESCHIL, o. (-len),
gevoel van bevredigde wenschen ik gevoel mij
twist over geloofszaken; ...GETUIGE, m. en v.
volmaakt gelukkig.
(-n), martelaar, martelares.
GELUKKIGERWIJZE, ...WIJS, bw. door een
GELOOFSHALVE, bw. ter wille of ter zake van
gelukkig toevsl, gelukkig.
het geloof : de ongelukkigen die geloofshalve vervolgd
GELUKSGODIN, v. godin van 't geluk, Fortuna.
en verdrukt worden.
GELUKSKANS, v. (-en), kans van de frtuin;
GELOOFSHELD, m. (-en), iemand die, stork
...KIND, o. (-eren), iem. wien alles medeloopt,
door het geloof, heldhaftige of groote daden vertroetelkind der fortuin; ...NUMMER, o. (-s),
richt; ...IJVER, m. de liver die iem. bezielt voor
nummer dat geluk aanbrengt : een, staartnummer
zijne godsdienstige overtuiging en de begeerte om
is een geluksnummer.
daze to verdedigen en to verbreiden; ...LEER, v. leerGELUKSSTAAT, m. gunstige toestand waarin iem
stellingen waarin de inhoud des geloofs worden
verkeert; de volmaakte zaligheid der hemelingen.
uiteengezet ; ...RECFITER, m. (-s), inquisiteur.
GELUKSSTER, ...STAR, v. (-ran), het gesternte,
GELOOLSVERVOLGING, v. ( en) , vervolging ter
dat iemands voor- of tegenspoed bepaalt : Napozake van het geloof.
leons geluksster reel, ging tanen.
GELOOFSVERZAKING, v. ontrouw aan, afval
(-s), tem. die in alles gelukGELUKSVOGEL,
van het godsdienstig geloof; ...VREDE, m. vredeskig is.
verdrag, waarbij de geloofszaken worden geregeld,
GELUKWENSCH, m. (-en), felicitate.
godsdienstvrede; ...VRIJHEID,v. vrijheid van godsGELUKWENSCHEN, (wenschte geluk, heeft
dienst.
gelukgewenscht), feliciteeren, complimenteeren.
GELOOFWAARDIG, bn. (-er, -st, meer- en
GELUKZALIG, bn. bw. (-er, -st), het hoogste
meest-), geloof verdienende, betrouwbaar.
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geluk deelachtig, uiterst gelukkig; inz. in toepassing
“op het godsdienstig eu zedelijk leven.
GELUKZALIGE, m. en v. (-n), hemeling; — (R.
K.) de uitverkorenen in den hemel, inz. iem. die
door de plechtige uitspraak der kerk gelukzalig
verklaard is.
GELUKZALIGHEID, v. (...heden), de hoogste
trap van geluk : haar hart was vol gelukzaligheid.
GELUKZOEKER, m. (-s), fortuinzoeker, avonturier, iem. die zich met alle (ook oneerlijke) middeJen fortuin en aanzien tracht te verwerven; ...ZOEKSTER, v. (-s).
GELUSTEN, (gelustte, heeft gelust), (verouderend) gelieven, behagen, aangenaam zijn gelust
het u bij mij te komen eten I; rich iets laten gelusten,
er behagen in scheppen.
1. GELUW, bn. (-er. -st), (Zuidn., gew. en
dicht.) geel, geelachtig geluwe peren; eene geluwe
bloem.
2. GELUW, o. (Zuidn., gew. en dicht.) de gale
kleur, geel.
GEMAAKT, bn. bw. kunstmatig vervaardigd
gemaakte bloemen, kunstbloemen; — gemaakte
kleeren, kleedingstukken die men kart en klaar
in den winkel koopt, in tegenstaing van kleederen
op maat; — voorgea end, gehuicheld : een gemaakte
lath; fremaakte angst;
, I -er, -st), gekunsteld, gezocht, geaffecteerd:
eene gemaakte stem;
bw. (van wijze) op eene gemaakte a ijze : gemaakt
spreken; zij glimlaehte gemaakt. GEMAAKTHEID.v.
gekunbteldbeid.
1. GEMAAL, m. (-s, ...malen), man, echtgenoot
4vooral van vor'ten en in boogere kringen
2. GEMAAL, o. (...malen), een molen of samenstel van molens, dienende tot het op peil hou,den van een polder ; belasting op het gemaal, het
tmalen (van koren).
3. GEMAAL, o. vervelend gezeur, gezanik hau
loch op met dat gemaal.
GEMACHTIGDE, m. en v. (-n), iem. aan wie(n)
door een ander de bevoegdheid is verleend om in
zijn naam te handelen, zaakgelastigde.
GEMAGNETISEERD, bn. magnetisch gemaakt;
(fig.) onder betoovering gebracht.
GEMAK, o. ongedwongenheid iem. op zijn
.gemak brengen ; gerieflijkheid een huis van alle
,gemakken voorzien ; kamertje ; vertrekie ; neem uw
gemak, as zitten ; geheim gemak, bestekamer.
GEMAKKELIJK, ook GEMAKLIJK en MAKKELIJK, bn..bw. (-er, -st), op zijn gemak gesteld ;
niet moeielijk. licht gemakkelijk werk; kalm, behaaglijk : een gemakkelijk leven.
GEMAKSHALVE, bw, voor het gemak, om het
zich gemakkelijk te maken.
GEMAKZUCHT, v. de zucht of sterke begeerte
iaar gemak.
GEMALIED, bn. nit mali gn of metalen ringetjes
samengesteld • gemaliede pantsers; — van malign
of nestels voorzien : gemaliede veters.
GEMALIN, v. (-nen), Bade, echtgenoote (inz.
van hooggeplaatste personen).
GEMANIERD, bn. (-er, -st), (goede) manieren
hebbende. in samenst. • weigemanierd, ongemt nierd;
gemaakt, gekunsteld, gemaniereerd hij heeft
jets gemanierds. GEMANIERDHEID, v.
GEMANIEREERD, bn. bw, onnatuurlijk, stijf, ge_kunsteld: gemaniereerd spreken. GEMAN1E REERD HEl D, v.
GEMANTELD, bn. met een mantel gekleed
gemanteld en gebeft.
GEMAR, o. getalm, gedraal.
GEMARINEERD, vd. (van visschen) in gekruiden
azijn ingelegd : gemarineerde haring.
GEMARMERD, bn. als marmer gekleurd, ge.streept, gevlakt.
GEMASKEERD. Dn. gemaskerd ; oedekt, voor
bet oog verborgeu.
GEMASKERD, bn. een masker voor hebbende
Itij was niet gemaskerd; een gemaskerd bal, een
gemaskerde optocht, waarbij de deelnemers gemaskerd zijn en meestal tevens eene vreemde kleedij
dragen.

GEMEENTEHUIS.
GEMASKERDE, m. en v. (-n), iemand die gemaskerd is.
GEMATIGD, bn. bw. (-er, -st), tot eene zekere
maat beperkt, niet overdreven eene gematigde
warmte; — de gematigde luchtstreken, de aardgordels
tusschen de keerkringen en poolcirkels, wear eene
middelmatige warmte heerscht ; — binnen de
perken blijvende, kalm, bezadigd eene gematigde
houding, GEMATIGDHEID, v. bezadigdheid.
GEMBER, v. de worteistok van eene tropische
plant (zingiber offteinale) die, gedroogd en veelal
gekonfijt, als toespije en geneesmiddel dient, en
bekend is wegens zijn prikkelenden smack.
GEMBERBIER, o. een verfrissehende drank uit
gember, suiker, citroensap, honing en water bereid;
...KOEK, m. (-en), koek waarin stui,jes gember
gebakken zijn; ...OLIE, v. eene vluchtige olie uit
gember getrokken.
1. GEMEEN, bn. bw. (-er, -st), gemeenschappelijk
aan meer dan een eigen of toebehoorende : voor
gemeene rekening, op gemeene kosten, voor gemeenschappelijke rekening, op gezamenlijke kosten; —
openbaar, gewoon, alledaagsch; eenvoudig, geeing : de gemeene man ; een gemeen soldaat ; laag,
onfatsoenlijk; gemeene taal ; slecht, ruw : gemeen
weer; iem. gemeen, behandelen, slecht, leelijk ; al te
vertrouwelijk.
2. GEMEEN, o. de lagere volksklassen, het gepeupel.
GEMEENEBEST, o. (-en), een staat die niet door
een alleenheerschend vorst wordt bestuurd, republiek; inz. de Repub]iek der Vereenigde Nederlanden, na de afzwering van Filip, II.
GEMEENGOED, o. gemeen goed, goed dat aan
alien toebehoort; inz. van denkbeelden enz. die
&lgemeen zijn verspreid.
GEMEENHEID, v. (...heden), ruwheid, slechtheid, laagheid.
GEMEENIGHEID, v. (...heden), ruwe, lage, onzedelijke handeling, taal of inborst.
GEMEENITEIT, v. (-en), gemeenigheid.
GEMEENLANDSHUIS, o. (...huizen), het gebouw
waarin het bestuur van het watersohap is gevestigd.
GEMEENLIJK bw. gewoonlijk, in den regel.
GEMEENPLAATS, v. (-en), een alledaagsch,
veelvuldig gebruikt gezegde.
GEMEENSCHAP, v. het gemeen hebben van iets
de gemeenschap van belangen; — gezamenlijk, samen:
zij handelen in gemeensehap; — (rechtst.) gemeenschap van goederen, de vermogenstoestand tusschen
echtgenooten, wanneer er geene huwelijksche voorwaarden zijn gemaakt;
verkeer, verbinding : de gevangene was van de
gemeenschap met de buitenwereld .afgesloten;
—, (-pen), de gezamenlijke personen die tot elkaar
in gemeenschap staan • de gemeenschap der heiligen,
der geloovigen, de gezamenlijke geloovigen.
GEMEENSCHAPPELIJK, bn. bw. aan meer
dan (An ipersoon in gemeenschap toebehoorende :
eene gemeenschappelijke kamer; —
bw. in vereeniging met elkander, te zamen :
wij bezitten dat kostbare werk gemeenschappelijk.
GEMEENSCHAPSMIDDELEN, o. mv. middelen
van verkeer.
GEMEENSLACHTIG, bn. (spraakk.) van beide
geslaohten : gemeenslachtige zelfst. naamw. zijn m.
ats zuj een manlijk en v. als vii een vrauwelijk persoon
beteekenen, als code, woes, getuige, drenkeling enz, GEMEENSLACHTIGHEID, v.
GEMEENSMAN, m. (...lieden), (hist.) een lid
van de gezworen gemeente, het college dat de
burgerij bij het stadsbestuur vertegenwoordigde;
(Rom. gesch. ) volkstribuun.
GEMEENTE, v. (-n), de gezamenlijke burgers
eener plaats; onderdeel eener provincie; al degenen
die hetzelfde geloof belijden.
GEMEENTEBESTUUR, o. (...sturenl, plaatselijk
bestuur, bestaande uit raad burgemeester en wethouders (in Zuidn. schepenen); ...BLAD, o. (-en),
een periodiek blad waarin alle gemeenteverordeningen worden afgedrukt.
GEMEENTEHUIS, o. (...huizen), gebouw waarin
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het bestuur eener (burgerlijke) gemeente gevestigd is, raadhuis, stadhuis.
GEMEENTELIJK, bn. eene (burgerlijke) gemeente
betreffende : het maker of herstellen van wegen en
dijken of andere openbare of gemeentelijke werken; — beheerd door, eigendom van eene gemeente:
de gemeentelijke gasfabriek.
GEMEENTENAAR, m. (...naren), ingezetene
eener gemeente; gemeentelid.
GEMEENTERAAD, m. (...raden), het door de
burgerij gekozen lichaam, waaraan het bestuur
eener gemeente is toevertrouwd ; de leden heeten
in Noordn. gemeenteraadsleden, in Zuidn. gemeenteheeren.
GEMEENTERAADSLID, o. (...leden); ...VERGADERING, v. (-en).
GEMEENTERECHT, o. (hist.) het recht, in de
middeleeuwen door den landsheer aan de burgerij
eener stall verleend, waardoor zij als gemeente
erkend en onder eigen bestuur gesteld werd ; —
(-en), privilege eener gemeente , bepalingen op
de samenstelling, inrichting en bevoegdheid der
gemeentebesturen.
GEMEENTESCHOOL, v. (...scholen), openbare
school.
GEMEENTEWEGE (VAN), bw. uitdr. vanwege
de gemeente : de weg zal van gemeentewege worden
opgehoogd, door, op kosten der gemeente.
GEMEENTEWERF, v. (...werken), werkplaats
van de gemeente voor het uitvoeren van timmerwerken enz.; ...WERKEN, o. m y. publieke werken,
ondernomen vanwege eene gemeente.
GEMEENTEWET, v. staatswet waarbij het bestuur der gemeenten geregeld ie.
GEMEENZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), als
gelijke met iem. omgaande, familiaar, vertrouwelijk minzaam ; een gemeenzaam vriend, vertrouwd
vriend; hil is gemeenzaam jegens iedereen; gemeenzame
uitdrukking, eene alledaagsche, niet deftige nitdrukking.
GEMEENZAAMHEID, v. vertrouwelijkheid, vertrouweWke toon in den omgang.
GEMELEERD, bn. gemengd : een gemeleerd
gezelschap.
GEMELIJK, bn. b.w. (-er, -qt), misnoegd, knorrig, zonder dat daar eene geldige reden voor
bestaat.
GEMENGD, bn. nit een mengsel van verschillende stoffen of uit onderling ongelijksoortige deelen bestaande : een boek van gemengden inhaud,
waarin verschillende onderwerpen worden behandeld; een gemengd gezelschap, gemengd publiek,
dat bestaat nit mannen en uit vrouwen, of uit
personen van verschillenden rang, stand, leeftijd
enz. ; een gemengd gevoel, eerie gemengde aandoening, waarbij men te gelijk op verschillende
wijzen wordt aangedaan.
GEMET, o. (-en), eene oude vlaktemaat, gelijkstaande met een half morgen; de grootte is niet
overal dezelfde. Een Rijnlandsch gemet = '12 Rijnl.
morgen = 300 0 Win]. roe4en = 4258 M; te
Gent is een gemet 4479 M 2, op Schouwen 4169 W.
Vgl. den naam van het eiland Tien Gemeten.
GEMEUBILEERD, vd. bn. van meubels voorzien : gemeubileerde kamers te huur; een gemeubileerd
bed, bed met toebehooren; (scherts.) eene gemeubileerde boterham, met vleesch, worst, ham of lets
dergelijks belegd.
GEMIDDELD, bn. bw. die maat, waarde, grootte
hebbende, die in het midden ligt : de gemiddelde
waarde van eenige getallen is hun som gedeeld door
hun aantal; bw. dooreengenomen : het land
stcmd gemiddeld een voet onder water.
GEMIDDELDE, o. (-n), de gemiddelde waarde.
GEMIER, o. gezeur, gezanik.
GEMIJMER, o. het telkens of aanhoudend mumeren.
GEMIJTERD, bn. een muter dragende, als
teeken der bisschoppelijke waardigheid.
GEMINATIE, v. verdubbeling.
GEMINERALISEERD, bn. (mijnw.) van mineralen voorzien, ertsrijk.
GEMIS, o. het niet bezitten van iets dat men

GENAAKBAAR.
noode mist, inz. van het verlies van betrekkingen
of vrienden : haar flood is mij een groot gemis.
GEMMEN, v. my. (van Lat. gemma), gesneden
steepen, edele of halfedele gesteenten, waarop of
waarin figuren of letters zijn uitgesneden.
GEMODEREERD, bn. gematigd : een gemodereerd
man; gemoedelijk.
1. GEMOED, o. (-eren), het binnenste van den
mensch, an geestelijk gevoel, zijne neigingen,
hartstochten en zielsstemmingen : opgewekt van
gemoed; — in gemoede meenen, overtuigd zijn;— ik
raad het u in gemoede af, ernstig, oprecht;
dat
treft mij tot in het binnenste van mijn gemoed, dat
treft mu in de hoogste mate; — men mag niet
tegen zijn gemoed spreken, tegen zijne innerlijke
overtuiging; — de gemoederen beheersehen, de
harten, de gezindheid der menschen; — de gemoederen, waren verdeeld, de gevoelens lieden ulteen:
—degmornzijschkt,
de lieden zijn in hun
gemoed geschokt, hun vertrouwen is geschokt, zij
weten niet waaraan zich te honden; — de gemoederen
zijn aan het gisten, er broeit iets bij bet yolk;
—mijngeodschtvl,
ik werd door aandoening
overstelpt ; op iemands gemoed werken, de stem van
an geweten trachten wakker te maken; —
aandoenlijkheid, gevoeligheid van hart : zijn
verzen getuigen bovenal van gemoed.
2. GEMOED, bn. gestemd, te moede, alleen in
samenst : blijgemoed, welgemoed; ook nog gew. en
Zuidn. in : in jets gemoed zijn, er welgezind
om zijn.
GEMOEDELIJK, bn. bw. (-er, -st), handelende
naar of zich latende leiden door de inspraak van
het gemoed : eene gemoedelijke, godvruchtige vrouw;
een gevoelvol, gemoedelijk dichter; aandoenlijk,
gevoedg, goedig: de gemoedelilke oude schudde het
hoofd. GEMOEDELIJKHEID, v. (...heden), kairne
bezadigdheid; welwillende ernst.
GEMOEDSAANDOENING, v. (-en), elke indruk
dien het gemoed ontvangt, en die eenig gevoel
daarin opwekt; ...AARD, m. inborst, karakter;
...BEWEGING v. (-en), verstoring van de gemoedsrust, als gevolg van sterke indrukken of
aandoeningen.
GEMOEDSLEVEN, o. het hoogere levee van den
mensch, met betrekking tot het godsdienstige en
zedelljke; ...RUST, v. rust, bedaardheid van gemoed en geest, als gevolg van een goed geweten.
GEMOET, o. alleen in de W. uitdr. te gemoet:
iemand te gemoet (Z. A. in het gemoet) gaan, komen,
loopen enz., in zulk eene richting gaan dat men
hem ontmoet; (Zuidn.) iemand te gemoet, in 't
gemoet komen, hem toevallig op zijn weg tegenkomen ; — ids te gemoet zien, eene gebeurtenis zien
aankomen, afwachten : ik zie uw antuoord met verlangen te, gemoet.
GEMOR, o. half onderdrukte uiting van ontevredenheid; — in Zuidn. ook van andere aandoeningen : een blij gemor.
GEMOTIVEERD, bn. met bewijsgronden gestaafd.
GEMS, v. (gemzen), klipgeit, zeker herkauwend
zoogdier (rupicapra), met kleine, rechte, aan den
top naar achteren, gekromde horens, dat de hooge
gebergten van Zuid-Europa bewoont ; —LEDER,
—LEER, o. gemzeleer ; —LEDEREN, bn. van
gemsleer vervaardigd.
GEMUILBAND, bn. (inz. van honden) van een
muilband voorzien; (ook fig.) de vrije uiting der
gedachten verhinderd : de pers is gemuilband.
GEMURMEL, o. het voortdurend murmelen (van
kabbelend water); gemompel, geprevel.
GEMUTST, bn. eene muts op het hoofd hebbende;
— (fig.) wel of kwalijk gemutst zijn, in eene goede
of slechte luim zijn.
GEMZENHAAR, o.; ...JACHT, v.; ...JAGER,
m. (-s).
GEMZE(N)LEER, o. lees uit gemzenhuiden vervaardigd. GEMZE(N)LEEREN, bn van gemze(n)leer gemaakt
GEMZEPOOT, m. (-en), enz.
GENAAKBAAR, bn. (-der, -st), toegankelijk, te
naderen; — (fig.) niet trotsch, minzaam, spraakzaam, vriendelijk. GENAAKBAARHEID, v.

GENAAMD.
GENAAMD bn. den naam dragende van : is
zijne moeder niet genaamd Maria ?; een man, genaamd Zacheus; — (in persoonsnamen) gezegd :
Gansneb genaamd Tengnagel.
GENACHT, m. (gemeenz.) goeden nacht : iem.
genacht zeggen.
GENADE, ook GENA, v. goedertierenheid (van
God en Christus) : uit genade; door Gods genade; —
de goedertieren vergevensgezindheid van vorsten,
rechters of krijgsbevelhebbers jegens misdadigers
of overwonnenen : hij is zonder genade, toont niet
de geringste barmhartigheid; zich op genade of
ongenade overgeven, onvoorwaardelijk ; —
vergiffenis: genade schenken; om genade smeeken; —
vergevensgezindheid, barmhartigheid, van allerlei
andere personen : van iemands genade moeten leven,
afhangen.
GENADEBROOD, o. brood dat men uit barmhartigheid ontvangt ; het genadebrood eten, door
anderen worden onderhouden (met het bijdenkbeeld van vernedering).
GENADEGIFT, v. (-en), geschenk dat men slechts
aan genade heeft te danken, waarop men geen de
minste aanspraak heeft.
GENADEMIDDEL, o. (-en), leder middel waarvan
,God zich bedient, om den mensch de genade deelaohtig te doen worden; — de genademiddelen der
Kerk, (R. K.) de Sacramenten, inz. die „der stervenden" biecht, communie en H. Oliesel.
GENADESLAG, m. de slag, waarmee de beul
)een einde maakte aan de martelingen van den
gefolterde, de laatste, beslissende sla4, : iem_ den
genadeslag geven; — (fig.) de laatste ramp, die
iem. geheel te gronde richt : dat was de genadeslag
voor hem.
GENADIG, bn. bw. (-er, -st), goedertieren : God
is genadig; — eene genadige (niet te strenge) straf;
iets voor een genadigen prijs koopen, niet te duur; —
(als titel) genadige Heer, onze genadige Vrouwe;
—uitdehog:
wat was ze genadig; een genadig
knikje. GENADIGHE1D, v. goede genadigheid, lieve
Hemel.
GENAKEN, (genaakte, is genaakt), iem. of iets
naderen, nabijkomen : wij genaakten de plaats des
onheils; God genaken, tot Hem bidden; — niet te
genaken zijn, geen toegang tot zich verleenen,
,ongenaakbaar zijn; — ophanden, aanstaande zijn :
.het uur genaakt.
GENAN, m. en v. (-a, -nen), ook GENANT, m.
(-en), GENANTE, (-n), (w. g.) naamgenoot (die
denzelfden voor- of doopnaam draagt).
GENANT, (Fr.), bn. hinderlijk, een gevoel van
verlegenheid wekkende wees nu niet ZGO gtnant,
-onbescheiden, indringerig.
GENDARME (Fr.), m. (-s, -n), veldwachter (inz.
ten plattelande); (in Zuidn.) marechauss6e; (fig.)
Ale is een gendarme, een huzaar, een brutaal optredend vrouwnaensch. GENDARMERIE, v. het
korps der gendarmen.
GENDIE, v. (-s), (Ind.) soort van koelkaraf van
poseuze aarde, koelkruik.
GENE, aanw. vn. die (in tegenstelling met deze) :
Maurits en Frederik Hendrik hebben rich grooten
roam verworven: daze (de laatstgenoemde) ale stedendwinger, gene (de eerstgenoemde) als veldheer; —
aan gene zijde, aan den overkant.
G1NE (Fr.), v. dwang, belemmering; sans gene,
zonder complimenten, ongegeneerd.
GENEALOGIE, v. (...gieen), geslachtrekenkunde;
,geslachtslijst, stamboom. GENEALOGISCH, bn.
bw. geslachtrekenkundig : genealogische onderzoekingen, tabellen. GENEALO 0 G, m.
„geslachtkundige, iem. die de afstamming en verwantschap van eene familie naspoort.
GENEANOMIE, v. leer van het overerven van
eigensehappen des lichaams en des keestes.
GENEBD, bn van eene nab of bekvormig uit-steeksel voorzien.
GENEEREN, (geneerde, heeft gegeneerd), hinderen : het geneert u toch niet I:
zijn gezelschap
geneert me, is mij onaangenaam;
gegeneerd zijn,
zich gegeneerd gevoelen, verlegen, niet op zijn gemak
zich ,geneeren, zich ontzien om to doen

316

GENESE.

wat men wil ; ge moet u niet geneeren, geneer
je niet.
GENEESHEER, m. (-en), arts, geneeskundige
die de praktijk uitoefent.
GENEESKUNDE, v. de wetenschap van den aard
en de oorzaken der ongesteldheden van het men schelijk lichaam, en van de middelen om die te
genezen : een doctor in de geneeskunde.
GENEESKUNDIG, bn. op de geneeskunde betrekking hebbende een geneeskundig tijdschrift. GE NEESKUNDIGE, m. en *r . (-n), iem. met de wettelijke bevoegdheid om de geneeskunde nit to
oefenen.
GENEESLIJK, GENESELIJK, bn. (-er, -st),
to genezen, vatbaar voor genezing. GENEESLIJKHEID, GENESELIJKHEID, v.
GENEESMIDDEL, o. (-en), ieder middel of handeling om ziekten tegen to werken en genezing to
bevorderen of te bewerken.
GENEGEN, bn. (-er, -st), neiging, lust tot iets
hebbende : hij is tot medewerking genegen; iem.
genegen zijn, toegenegen, welwillend, gunstig jegens
hem gezind.
GENEGENHEID, v. (...heden), het genegen zijn,
geneigdheid : genegenheid tot het goede; — welwillende gezindheid, liefde.
GENEIGD, bn. (-er, -st), een natuurlijken trek
tot iets hebbende : de mensch is geneigd tot zondigen,
zijn aard brengt dat made; neiging tot iets
gevoelende. G ENEIGDHEID , v. (...heden).
1. GENERAAL, bn. algemeen: generale waarheden;
— in 't generaal, in het algemeen; — generale
repetitie, algemeene repetitie, laatste herhaling
vOOr de eigenlijke uitvoering; (krijgsw.) generale
staf, die officieren welke de krijgsverrichtingen
voorbereiden en den legeraanvoerder behulpzaam
zijn; (ook in samenst.) Staten-Generaal, de generale
of algemeene Staten, de vertegenwoordiging van
het geheele land (in tegenstelling van de Provinciale Staten), de Eerste en Tweede Kamer; admiraal-t,eneraal, advocaat-generaal. directeur-generaal.
gouverneur-generaal, kapitein-generaal, secretaris-generaal, vicaris-generaal enz.
2. GENERAAL, m. (-s), tot den hoogsten militairen
rang behoorende officier, opperofficier; — veldheer,
krijgsoverste Napoleon was een uitmuntend generaal; — (R. K.) het algemeene hoofd eener geestelijke orde : de generaal der Jezufeten.
GENERAAL-MAJOOR, m. ( -s), hoofdofficier,
66n rang hooger dan kolonel.
GENERALISATIE, v. algemeenmaking; het samenvatten van bijzondere gevallen onder êén algemeen hoof d.
GENERALISEEREN, (generaliseerde, heeft gegeneraliseerd), algemeen maken, bijzondere gevallen
onder een algemeen hoofd samenvatten.
GENERALISSIMUS, m. opperbevelhebber.
GENERALITEIT, v. (hist.) de Staten-Generaal
van de Republiek der Vereenigde Nederlanden,
als vertegenwoordigers der staatsmacht van dat
gemeenebest.
GENERALITEITSLANDEN, o. my. de door
Prins Maurits en Frederik Hendrik veroverde gedeelten der republiek, die tot geen der zeven
gewesten werden gerekend, maar in naam der
Generaliteit door de Algemeene Statengeregeerd
werden.
GENERATIE, v. (-s,
teling, voortbrenging; geslacht:
ook menschengeslacht.
GENEREEREN, (genereerde, heeft gegenereerd),
telen, verwekken.
GENEREN (ZICH), (geneerde zich, heeft zich gegeneerd), zich onderhouden, den kost winnen (met):
hij geneert zich met visschen; zich behelpen : wie
niet rijk is, moat zich generen met het weinige dat
hij heeft.
GENEREUS, bn. (...reuzer, -t), edelmoedig, mild,
onbekrompen.
GENERFD, bn. (plantk.) van duidelijk zichtbare
nerven voorzien : generfde bladeren.
GENEROSITEIT, v. edelmoedigheid.
GENESE, v. ontstaan, wording : het onderzoek
naar de genese deter ziekte is afgeloopen.

GENESIS.
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GENESIS, v. het eerste der viji boeken van
Mozes, zoo genoemd omdat er in behandeld wordt
het ontstaan der dingen, de schepping.
GENET, o. (-ten). (eig.) een vlug Spaansch
rijpaard; (dicht.) vurig ros : een Fier genet.
GENETISCH, bn. bw. het ontstaan en de ontwikkeling eener zaak betreffende.
GENETKAT, v. (-ten), eene soort van civetkat
(viverra) wier huid als bontwerk wordt gebezigd.
GENEUGTE, v. en o. (-n), ook GENEUGT, (-en),
(dicht.) genoegen, genot, vreugde : het geneugt
straalt haar de oogen nit.
GENEVER, v. vroegere vorm voor JENEVER.
GENEZEN, (genas, heeft en is genezen), beter
worden, herstellen, heelen (van eene ziekte, van
wonden, enz.) : hi, is genezen, weer gezond ;
niet van haar dwaasheid genezen,
—(fig.)zlsno
er nog niet van af, van bevrijd,
beter makers, doen herstellen. GENEZING v.
(-on).
GENIAAL, bn. bw. (...nialer, -st), bedeeld met
genie : een geniaal kunstenaar; — (van zaken) blijk
gevende van genie, vernuftig : een geniaal denkbeeld.
GENIALITEIT, v. genie, buitengewone vindin gskracht.
1. GENIE, o. de aangeboren gave van groote
geesten, buitengewoon vindingrijk, oorsproakelijk
vernuft : hot genie vt'n Rembrandt; —
—, (...nieen), iem. die met genie be,;aafil is :
een oorspronkelijk, een krachtig, een groot genie.
2. GENIE, v. (krijgsw.) het wapen dat in oorlogsen vrede'tijd belast is met het aanleggen van alle
militaire werken; —KORPS. o. (-en); —OFFICIER,
m. (-en); —OPZICHTER, m. (-s).
GENIEP, o. in het geniep, heimelijk, ter sluik,
in het veroorgen.
,
GENIEPARK, o. t-en), werkplaats, magazijnplants voor de genie.
GENIEPERD, m. (-s), iemand die in 't geniep
handelt (altijd in ongunstige beteekenis).
GENIEPIG, bn. bw. (-er, -st), ter sluik verricht
wordende (uitplagerij of boosaardigheid).
GENIETBAAR, bn. (-der, -st), genoten, gebruikt
kunnende worden.
GENIETELIJK, bn. to genieten, genot opleverondo, aangenaam : de oude heer was gisteren nogal
genietelijk.
' GENIETEN, (genoot, heeft genoten), ontvangen,
het genot hebben van: zij genieten vele roar rechten; —
in het genot van iets zijn, de voordeelen er van
ontvangen, zich er in verlustigen : eene goede gezondheid genieten; — aangename gewaarwordingen
ondervinden, genot smaken : 't was eene heerlijke
refs, ik heb reyht genoten.
GENIETING, v. het smaken van genot; —, (-en),
een bepaalde vorm van genot, iets dat iem. kan
doen genieten.
GENIETROEPEN, m. my. de troepen van het
wapen der genie.
GENIST, m. (-en), militair die bij de genie dient;
genie-officier.
GENITIEF, m. (-s), (spraakk.) tweede naamval.
GENIUS, m. (genien), beschermgeest, schutsengel : de genius der menschheid.
GENOEG, onb. telw. zooveel ale noodig is, voldoende : ik heb genoeg;
bw. (van graad) genoegzaam, in voldoende mate :
hij is oud en wijs genoeg om op richzelf to passen.
GENOEGDOENING, v. voldoening, herstel (van
eery, schadeloosstelling (voor geleden onrecht).
1. GENOEGEN (ZICH), (genoegde (zich), heeft
(web) genoemd), (w. g.) zich vergenoegen, zich
tevredenstellen (met iets).
2. GENOEGEN, o. voldoening, bevrediging ; —
—, (-s), welgevallen, aangenaam gevoel, genot :
tik had er mil zooveel genoegen van voorgesteld.
GENOEGLIJK, bn. bw (-er, -st), genoegen verschaffende, aangenaam, pleizierig.
GENOEGZAAM, bn. bw. voldoende, toereikend :
hij anclervond Been genoegzame perking; — bw.
(van graad) in voldoende mate : de soak is hiermede genoegzaam toegelicht.

GEOORLOOFD.
GENOODIGDE, m. en v. (-n), iemand die genoodigd is.
GENOOT, m. (-en). iem. die met een ander aan
iets deel heeft, to zamen iets bezit, deelgenoot,
thans &leen in samens- als ambtgenoot, bondgenoot,
echtgenoot, gelcofsgenoot, huisgenoot enz.; mak'er,
gezel; geltjke (in rang en stand). GENOOTE,
v. (-n).
GENOOTSCHAP, o. (-pen), eene vereeniging,
eene maatschappij, aan de bevordering van wetenschap of kunst gewijd.
GENOOTSCHAPPELIJK, bn. op het genootsehap
betrekking hebbende.
GENOT, o. (mv, genietingen), het genieten : een
verstandig genot hunner rijkdommen; het genot van
zijne bezittingen, het genot der burgerlijke rechten;
hij bleef in het genot van gijns vrijheid; — wat iem.
aangenaam aandoet, genoegen, vreugde, wellust;
rich in genot Baden, kwistig en overdadig leven.
GENOTZUCHT, v. de zucht, begeerte naar
genot.
GENRE, o. soort : het kamische genre; deze boeken
vallen in hetzelfde genre; — (schild.) het genre, een
der soorten van schilderkunst, de voorstelling van
tafereelen uit het dagelijksche leven (drinkende
boeren in eene herberg, vrijende visschers, binnenhuisjes enz.); — SCHILDER, m. (-s).
GENT, m. (-en), mannetjesgans, ganzerik.
GENTIAAN, v. (...tianen), een plantengeslacht
(gentiana) met sohoone blauwe of violetkleurige
bloemen.
GENTLEMAN (Eng.), m. (gentlemen), iem. die
zich als een heer, als een edel, infatsoenlijk man
gedraagt.
GENTLEMANLIKE (Eng.), bn. bw. als een
gentleman, als een eehte heer, waardig.
GENUS (Lat.), o. geslacht, soort.
GEOCCUPEERD, bn. bezig, bezet met werk.
GEOCENTRISCH, bn. (sterr.) geocentrische breedte,
waardoor de plaats van een hemellichaam bepaald
wordt als men de aarde als middelpunt van den
hemelbol aanneemt.
GEODEET, m. (...deten), iem. die zich met de
hoogere geodesie bezighoudt.
GEODESIE, v. landmeetkunde.
GEODETISCH, bn. op do geodesie betrekking
hebbende • geodetische opnemingen, die de uitwendige gedaante van het terrein betreffen.
GEOGENIE, v. aardwording, leer van het ontstaan en de verdere ontwikkeling der aarde.
GEOGNOSIE, v. de wetenschap die den tegenwoordigen toestand en de samenstelling der vaste
aardkorst bestudeert. GEOGNOST, m. (-en), beoefenaar der geognosie. GEOGNOSTISCH, bn.
GEOGRAAF, m. (...grafen), aardrijkskundAge;
leeraar in de aardrijkskunde.
GEOGRAPHIE, v. aardrijkskunde.
GEOGRAPHISCH, bn. aardrijkskundig : de geographische meridiaan (eener plaats), het vlak, dat
door deze plaats en de beide polen der aarde gnat;
de boog van
—georaphiscbdt(enrlas),
den geogr. meridiaan tusschen den evenaar en die
plaats; — geographische (of Duitsche) mijl, 1 1!6 van
een graad. een afstand van 7420,438 Meter;
de elkaar kruisende lijnen
—hetgorapiscn,
over eene aardglobe of eene wereldkaart, die de
meridianen en parallellen voorstellen.
GEOLOGIE, v. leer van den bou•A en de ontwikkelingsgeschiedenis der aarde. GEOLOGISCH,
bn. de aardkunde, inz. de kennis der aardvorming
betreffende : het geologisch onderzoek; geologische
kaarten, landkaarten waarop de aardsoorten aangegeven zijn. GEOLOOG, m. (...logen), een kenner
van de aardvorming.
GEOMETRIE, v. landmeetkunst. GEOMETRISCH, bn. op de geometrie betrekking hebbende.
GEOMONTOGRAPHIE, v. de kunst Yeelkleurige
reliöttandkaarten to drukken.
GEONOMIE, v. wiskundige aardrijkskunde; (ook)
de kennis van de groeikracht der onderscheiden
aardsoorten.
GEOORLOOFD, bn. (-er, -st), toegelaten, niet
verboden : is het geoorloofd pier to rooken 1

GEOPHAAG.
GEOPHAAG, m. (...phagen), aardeter (het eten
van aarde of klei is bij verschillende onbeschaafde
volkeren in gebruik).
GEOPLASTIEK, v. leer van het relief der aardoppervlakte.
GEORGANISEERD, bn. goed geregeld, goed
ingericht : de georganiseerde arbeiderspartij; — de
georganiseerde natuur, de planters- en dierenwereld.
GEOSTATICA, v. leer van bet evenwicht der
vaste lichamen.
GEOTHERMISCH, bn. op de aardwarmte betrekking hebbende ; de geothermische gradient is 28,
gemiddeld 28 M. dieper etijgt de bodemtemperatuur 1° C.
GEOTHERMOMETER, m. (-s), thermometer ter
bepaling der temperatuur in groote diepten der aarde.
GEPANTSERD, bn. van een pantser voorzien,
met een metalen harnas bedekt : gepantserde
ruiterij; — (fig.) met eene stevige bedekking bekleed, (van verschillende geschubde dieren) de
gepantserde hagedis, de gepantserde zeehaan; —
(krijgsw.) een gepantserd schip, met eene dubbeling
van stalen platen gedekt; een gepantserde trein.
GEPARAFFINEERD, bn. geparaffineerd papier,
met paraffine gedrenkt.
GEPARELD, bn. parelvormig : een meubel met
geparelde lijsten, waaraan de lijkt met gebeeldhouwde parels of kogeltjes is versierd; — geparelde gerst (of gort), parelgerst, gort die tot rondo
korrels is afgeslepen ; — geparelde tenon, op zich zelf
zeer duidelijk en fielder te hooren.
GEPARENTEERD, bn. vermaagschapt.
GEPARFUMEERD, bn. weiriekend gemaakt.
GEPARODIEERD, bn. bespottelijk nagebootst.
GEPASPORTEERD, bn. zijn paspoort hebbende :
een gepasporteerd militair, een militair, die na
volbrachten diensttijd eervol is ontslagen.
GEPASSIONNEERD, bn, zich hartstochtelijk
voor iets interesseerende, er zeer op verzot.
GEPAST, bn. bw. (-er, meest -), geschikt, berekend near het doel: eene gepaste handbeweging; —
betamelijk, voegzaam : eene gepaste hulde.
GEPASTEURISEERD, bn, gepasteuriseerde melk,
melkdie tot 70° C verwarmd en daarna snel afgekoeld is.
GEPATENTEERD, bn. van patent voorzien (tot
het uitoefenen van eenig beroep of bedrijf); (fig.)
een oepatenteerd leugenaar, een groot leugenaar.
GEPAVOISEERD, bn. met vlaggen en vlagjes
getooid.
GEPEINS, o. het diep en ernstig denken over
iets : hij zat in gepeins verzonken; —, (...peinzen),
eene innerlijke gedachte: zwaarmoedige • gepeinzen.
GEPEIS, o. (dicht. en Zuidn.) gepeins.
GEPEN, o. geschrig.
GEPENSIONNEERDE, m. en v. (-n), iemand die
gepensionneerd, op pensioen gesteld is.
GEPEPERD, bn. (van spijzen en dranken) met
peper toebereid, inz. met veel peper; — eene gepeperde rekening, zeer hooge rekening; --.--. (van den
stijl) met sterke uitdrukkingen gekruid, scherp,
pikant; — gepeperde uien, anekdoten, pikant.
GEPERFOREERD, bn. met eene rij gaatjes afgedeeld, waardoor men het gemakkelijk kan afscheuren.
GEPERSONIFIEERD, bn. als persoon voor esteld; in eigen persoon : hij lijkt wel de gepersonifieerde haat.
GEPETRIFIEERD, bn. versteend (inz. van fossielen).
GEPEUPEL, o. het gemeene yolk, de groote
hoop, het grauw : het gepeupel wierp met steepen.
GEPEUTER, o. het herhaaldelijk of voortdurend
peuteren, fijn, klein work doen waarmee men niet
opschiet; inz, kleingeestig geknutsel; — (ook)
gemorrel, geknoei.
GEPIEKER, o. gepeins.
GEPIKEERD, bn. bw. ontstemd, boos : gauw
gepikeerd run; gepikeerd antwoorden.
GEPLOETER, o. het telkens of voortdurend
ploeteren of verward en onhandig werken, (ook)
geplas in water of slijk.
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GEPLUIMD, bn. (van vogels) voorzien van
pluimen, gevederd; van eene pluim voorzien : eene
gepluimde mule ; sierlijk gepluimde bloemen; —
(Zuidn,) bedrogen, gefopt.
GEPLUIMTE, o. het gevederte, de pluimage van
een vogel; het gepluimd gedierte, de vogels.
GEPOLARISEERD, bn. gepolariseerd licht, Hat
waarbij de trillingen der aetherdeeltjes zich niet,
als blj gewoon licht, in tale mogelijke richtingen
loodrecht op den lichtstraal voortplanten, maar
alle liggen in een en hetzelfde door den lichtstraal
gaande vlak.
GEPOLITOERD, bn, gepolijst, geboend.
GEPOORTERD, bn. (hist.) het burgerrecht eener
stad hebbende.
GEPORTEERD, bn. geporteerd voor iem. zijn,
zijne belangen ter harte nemen.
GEPOSEERD, bn. (-er, -st), eene goede maatschappelijke positie hebbende; (ook) bezadigd, bedaard : een geposeerd man; iem. van geposeerden
leeftijd, van gevorderden leeftijd.
GEPOUSSEERD, bn. voortgedreven, vooruitgebracht.
GEPRAAT, o, het telkens of voortdurend praten;
babbelen; praatjes.
GEPREMEDITEERD, bn, voorbedacht, opzettelijk.
GEPREOCCUPEERD, bn. vooringenomen.
GEPRESSEERD, bn. gepresseerd zijn, haast.
hebben.
GEPRIVILEGIEERD, bn. bevoorrecht ; geprivilegieerde schuld, die v6Or andere won't voldaan.
GEPROFEST, bn. (R. K.) de kloostergelofte afgelegd hebbende en daarna gewijd en ingekleed zijnde.
GEPROMOVEERD, bn. bevorderd, tot den doetorsgraad verheven. GEPROMOVEERDE,' m. en.
v. (-n), iem. die den graad van doctor heeft verkregen.
GEPRONONCEERD, bn. bw. duidelijk uitkomend,
beslist.
GEPROPORTIONNEERD, , bn. geevenredigd, naar
j uiste verhouding: hij is goed geproportionneerd.
GEPROTEGEERD, bn. beschermd; (door machtige, invloedrijke vrienden) begunstigd, voortgeholpen.
GEPRUIKT, bn. eene pruik dragende; (fig.) een
gepruikte stijl, een ouderwetsche, gekunsteld deftige
stijl.
GEPRUTS, GEPRUTSEL, o. het prutsen of
knoeien; geknoei; tijdverbeuzeling; — (Zuidn.) het
slechtste van lets, het gemeene yolk.
GEPUNT, bn. puntig toeloopende, in eene punt
eindigende: eene gepunte tans; gepunte bladeren.
GEPURPERD, bn. purperkleurig; (van vorstelijke
personen) een purperen gewaad dragende.
GEQUALIFICEERD, bn. gequalificeerde • diefstal,
diefstal onder verzwarende omstandigheden; ciequalificeerde bekentenis, bekentenis met toevoeging
met voorbehoud.
GERAAKT, bn. (-er, -st), beleedigd, verstoord,
boos : zij was blijkbaar geraakt over zijne onbeleefdheid; — (gew.) door eene beroerte getroffen, verlamd.
GERAAKTHEID, v. (gew.) verstoordheid; —
verlamming door beroerte, beroerte.
GERAAMTE, o. (-n), het samenstel van die vaste
deelen van een voorwerp waaraan het zijn vorm
ontleent : het geraamte van een huis, van een schip,
van een werktuig; — het plan, de hoofdtrekken
van een werk, het schema : het geraamte van een
roman; — de gezamenlijke beenderen van het
lichaam (van mensch of dier), voor zoover zij,
van vleesch en andere deelen ontdaan, een samenhangend geheel vormen; — (fig.) een zeer mager
mensch : het is een wandelend geraamte.
GERAAS, o. het telkens of aanhoudend razen
of tieren; rumoer, gedruisch.
GERADEN, bn. raadzaam, dienstig : het is niet
geraden bij onweder onder een boom te schuilen.
GERAFFEL, o. het voortdurend raffelen, slordig
spreken, lezen, schrijven enz.; (w. g.) dat wat
slordig geschreven is : dat geraffel kan ik niet
lezen.
GERAFFINEERD, bn. gezuiverd : geraffineerde

GERAKEN.

his

guiker;
geslepen, doortrapt : hij is een gerafGEREEDELIJK, bw. (-er, -et), bereidwillig, zonder
Ilneerde booswicht.
a arzeling.
GERAKEN, (geraakte, is geraakt), zonder opzet
GEREEDHEID, v. de toestand van klaar to zijn
organs komen : hij geraakte in het water; het vaartuig
altos is in gereedheid, is gereed; nets in gereedheid
geraakte aan den grond; er in slagen ergens te
brengen (of maken), bet klaarmaken.
komen : na veel moeite geraakten wij in de zaal; hij
GEREEDHOUDEN, ...KOMEN, ...LEGGEN enz.
tat wet tot zijn doel geraken; ongemerkt in zekeren
als samenst. in een woord to schrijven.
toestand komen : hij geraakte in moeilijkheden; —
GEREEDSCHAP, o. (-pen), de gezamenlijke werker in slagen in zekeren toestand te komen : hij
tuigen van eon handwerksman : (spr.) good gereedmoist tot eer en aanzien, tot fortuin te geraken;
schap maakt eon goad workman; (ook in het my.)
de timmerman heel !. zijne gereedschappen laten
een onderwerp van studie geraken, er gemeenzaam
liggen; — al hetgeen men noodig heeft om eenige
merle worden; — (Zuidn.) ik zal wel klaar geraken,
gereedkomen.
bezigheid to verrichten : keuken-, schrijf-, teekenGERAND, bn. van een rand voorzien : gerande gereedschap; ta.felgereedschap, lepel, vork en mss;
(Zuidn.) gereedschap tot jets maken, toebereidtajelborden, met een vergnlden of gekleurden rand.
GERANIUM, v. (-5), een talrijk plantengeslacht,
selen of aanstalten maken.
met fraaie heldere bloemen, waarvan verschillende
GEREEDSCHAPSKIST, v. (-en); ...MAND, v.
soorten als sierplanten in tuinen worden gekweekt, ' (-en), ...ZAK, m (-ken), kist, mand of zak waarin
inz. de tuingeranzum (pelargonium zonate) en de
gereedschap wordt bewaard.
hangercle geranium (P. peltatum).
GEREFORMEERD, bn. de Ned. Gereformeerde
kerk. de kerk die zich in 1886 van de Hervormde
GERANT, (Fr.), m. (-s), verantwoordelijk beheeft afgeseheiden ; de Christelijk Gereformeerde
heerder (van commanditaire vennootschappen,
kerk had zich in 1834 afgescheiden; eene vereenihotels, dagbladen enz.).
GERATEL, o. het telkens of aanhoudend ratelen
ging dozer twee (in 1892) vormen de Gereformeerde
kerken in Nederland. GEREFORMEERDE, m.
(van ratels, rijtuigen, den donder enz.); — het snel
en zonder tusschenpoozen spreken, gerammel.
en v. (-n), iem. die tot de Gereformeerde kerk behoort.
GERDA, v. kNoorsche myth.) godin der schoonheld en gemalin van Freir.
GEREGELD, bn. bw. (-er, -st of meest-), geordend : geregelde troepen, eene geregelde krijgsmaqd,
GERDOE, zie GARDOE.
1. GERECHT, o. (-en), alle spijs die to gelijk wordt behoorlijk georganiseerd; ordelijk een geregeld
opgedischt : gib krijgt slechts een gerecht.
huishouden; een geregelde gang van zaken.
2. GERECHT, (in hoogeren stijl GERICHT), o.
GEREI, o. al wat men tot het verrichten van
(-en), (veroud.) het recht, de gerechtigheid : het eene bezigheid of de uitoefening van een bedri.jf
hemelsche gerecht, de gerechtigheid Gods; — de
noodig heeft, gereedschap.
GEREKT, bn. bw. (-er, -st), lang aangehouden:
verpersoonlijking van het recht, Themis : 't Gerecht
heeft wel den blinddoek voor, als het most , vonnis
het stuk eindigde met een zeer gerekt akkoord;
vellen, moar... • —
langdradig, wljdloopig : eene gerekte verhandeling; —
reohtspreken'd lichaam, college van rechterlijke
bw. op eene langdradige wijze. GEREKTHEID, v.
ambtenaren.
GEREL, o. druk gepraat. gerammel; (ook) drukte :
3. GERECHT, bn. (-er, -st of meest-), behoorliik,
't is allow; een gerel en een lawaai op de beurs.
rechtmatig : de gerechte helft; — het gerechte deel,
GERENOMMEERD, bn. t-er, -st), vermaard,
gunstig bekend staande.
het deel dat iem. van rechtswege toekomt; —
gerecktvaardigd, gewettigd gerechte haat, gerechte
GERESERVEERD, bn. bw. (-er, -st), terughouwreak; hij eel zijne gerechte straf niet ontloopen; —
dend : hij is zeer gereserveerd in spreken, hij laat
rechtvaardig : gerechte Hemel, gerechte God !
niet veel uit; — eene gereserveerde houding aan4. GERECHT, bn. (Zuidn.) een recht hebbende
nemen, eene afwachtende houding; niet voor iederop lets : er zijn Brie personen gerecht in dat erfdeel.
een toegankelijk : de gereserveerde tribune.
5. GERECHT, o. (-en), (Zuidn.) de laatste oeGERESOLNEERD, bn. resoluut, spoedig beslorechten, de gerechten der stervenden, de laatste
ten, doortastend, vastberaden, flunk.
sacramenten.
GERFKAMER, v. (-s), (gew.) consistoriekamer,
kerkekamer; (R. K.) kamer waar de priester zich
GERECHTELIJK, bn. bw. op het gerecht betrekking hebbende een gerechtelijk raadsman; iem.
gereedmaa,kt voor den dienst van 't altaar;
gerechtelijk vervolgen, in rechten ; een gerechtelijke
...SCHAAF, v. (...schaven), (timm.) eene blokrecord.
schaaf, dienende tot het ruw schaven van
planken.
GERECHTIG, bn. (-er, -st), rechtvaardig: een
gerechtig God; billijk.
GERGEL, GIRGEL, m. (-s), (kuip.) inkeping
GERECHTIGD, bn. een reeht hebbende in 01 op
in de duigen, waarin de bodem wordt vastgelets : zij zijn gerechtigd in die mark; — bevoegd.
maakt, kroos.
GERECHTIGDE, m en v. (-11`, die gerechtigd is,
GERIBBELD, bn. geribd.
wettig belanghebbende.
GERIBD, bn. voorzien van ribbols : geribd katoen;
GERECHTIGHEID, v. rechtvaardigheid (Lat.
geribd glas ; geribd papier; (plantk.) (van bladen,
justitia): in gerechtigheid zult gij uw naaste riehten;
stengels, vruchten) voorzien van overlangsche
(...heden), kbijb.) uiting van gerechtigheid,
verhevenheden.
•
goede werken.
GERICHT, 0. (bijb.) rechtshandel ; het jongste
GERECHTSBODE, m. (-n), een bode in dienst van
gericht, bet laatste oordeel.
het gerecht, deurwaarder; ...DAG, m. (-en). dag
GERIEF, (gew. ook GERIJF), o. voordeel, genot,
waarop een gerechtshof zitting houdt of waarop
gemak : gerief van iets hebben; er staat een karaf
eene bepaalde zaak voor de rechtbank dient;
water ten gerieve van de dorstigen.
NAAR, m. (-s, ...naren), eon agent van politie,
(gew. ook GERIJFELIJK), bn.
eon diender.
(-er, -st), gemakkelljk, voordeelig in het gebruik :
GERECHTSHOF, o. (...hoven), hoogste rechtereene geriefelijke woning.
113k college onder den. Hoogen Raad waarvan er
GERIEFELIJKHEID, (gew. ook GERIJFELIJKsedert de wet van 1875 vijf in ons land zijn; het
HEID), v. (...heden), het geriefelijk of gemakkeliik
zijn
: de geriefelijkheid van dat huffs laat wel wat te
gebouw waarin het gerecht zitting houdt; ...KOSTEN, m. my. kosten van eon geding; vacatiewenschen over; — een gerief, een gemak : de ge•
gelden.
riefelijkheden des levens.
GEREED, bn. bw. (-er, -st), bereid : hij is steeds
GERIEVEN, (geriefde, heeft geriefd), iemand
gereed om, te helpen; klaar : ik ben tot de reis
gerieven, hem bijstaan, helpen kan ik u daargereed; zij is nooit op tijd gereed; — gereede betaling,
mede soma gerieven ?, van dienst zijn; — (Zuidn.)
gereed geld, eene betaling die onmiddellijk na den
iemand van jets gerieven, hem zooveel er van geven,
koop geschiedt, geld waarover dadeltjk kan worden
als hij noodig heeft.
boschikt ;
GERIJ, o. het telkens of aanhoudend rijden
bw. gereedelljk : het slechte vindt
gerij en geros; rijtuig zij hebben eigen gerij.
gereeder ingang dan het edele en goedie.
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GERIJM, GERIJMEL, o. het rijmen; rijmelarij,
slechte verzen.
GERIMPELD, bn.. rimpels, groeven hebbende ;
een gerimpeld voorhoofd.
GERING, bn... (-er, -st), onaanzienlijk van rang
of stand : geringe burgers, geringe lieden; — onbeduidend, niet gewichtig : een gering verschil, dat
is van geringe beteekenis; een geringen dunk van iets
hebben, er weinig verwachting van hebben; — klein:
ik ben u geen geringen dank verschuldigd.
GERINGACHTEN, (achtte gering, heeft geringgeacht), van weinig waarde achten, niet hoogachten. GERINGACHTING, v. met geringachting
over iem. of lets spreken.
GERINGSCHATTEN, (schatte goring, heeft geringgeschat), van weinig beteekenis achten, minachten. GERINGSCHATTING, v.
GERIST, bn. voorzien van risten ; aan risten
gebonden: geriste uien.
GERITSEL, o. het telkens of aanhoudend ritselen, zacht geruisch : het geritsel van een muisje,
van het gebladerte; bij het minste geritsel schrikte
zij op; — (Zuidn.) gepiep (van den krekel).
GERMAAN, m. (...manen), de naam die door
Kelten en Romeinen gegeven werd aan de yolksstammen tusschen Noordzee, Rijn, Donau en WelchSel; thans bij de geleerden ook ter aanduiding van
andere volkeren van denzelfdea stain, als Scandinaviers, Engelschen en Goten; (in beperkter opvatting) Duitscher.
GERMAANSCH, bn. betrekking hebbende op de
Germanen : de Germaansche volkeren.
GERMANIA, GERMANIE, GERMANJE, y.
Duitschland : de blonde dochteren van Germanie.
GERMANISEEREN, (germaniseerde, heeft gegermaniseerd), voor het Duitsche winners, Duitsch
waken.
GERMANISME, o. (-n), eon woord of uitdrukking
uit het Duitsch in eene andere taal overgenomen
of nagevolgd (meestal met bet bijdenkbeeld dat
die uitdrukking in strijd is met het taaleigen).
GERMANIST, rn. (-en), een geleerde die ztne
studio maakt van de Germaansche talen, oudheden
of reohtsgeschiedenis (in tegenstelling van Romanist).
GERMANOMANIE, v. voorliefde tot alles wat
Duitsch is.
GERMINAL, m. kiemmaand, de eerste lentemaand
in den kalender der Fransche republiek van 1793,
loopende van 21 Maart tot 19 April.
GERMINATIE, v. (plantk.) het kiemingstijdperk.
GERMINEEREN, (germineerde, is gegermineerd),
ontkiemen, ontspruiten; — (fig.) broeien, dreigen
uit to barsten.
GEROCHEL, o. het rochelend keelgeluid van
stervenden, gereutel.
GEROEZEMOES, co. druk gewoel, bedrijvige
drukte; gegons, onrust, drukte.
GEROMMEL, o. het rommelen (van een dot,
zwaar getuid) ; (gemeenz.) het overhoophalen.
GERO
bn. dikgeworden, gestremd :
g ?) oed, geronnen melk; — (spr.) zoo gewatiet4M, zoo" geronnen, snel verkregen, snel nitgegeven.
GERONTEN, in. my. (hist.) (in Sparta) de rand
der oudsten, die naast de koningen en ephoren de
hoonte macht in den staat bezat.
GERONTISME, o. zwakheid van geest als een
gevolg van den ouderdom.
GEROUTINEERD, bn. geoefend, bedreven, ondervinding hebbende : een geroutineerd handelsreiziger:
GERRE, v. (-n), (Znidn.) game, spleet, root, kier:
het malt door de germ?, been; — (van een zieke
gezegd) het is met hem tusschen de genre en de deur,
hij mag al weer in de kamer rondloopen, maar
nog niet er uit komen.
GERS, o. (gew. 'en Zuidn.) gran.
GERST, (gew. ook GARST), v. zeker welbekend
graangewas (hordium); het zaad van dit gewas.
GERSTJE, o. (-s), gerstekorrel.
GERSTAAR, v. (waren), eene aar van de gerst;
.1.AKICER, m. (-B), akker waarop gerst verbouwd
wordt; ...ANGELS, m. my. gerstebaarden.

GESCHENK.
GERSTEBAARDEN, m, my. kafnaalden der
gereteKorrels; ...BIER, o. bier nit gerst gebrouwen;
...BRIJ, v., ...BROOD, o. k -en), brij, brood van
gerst of gerstemeel bereid.
GERSTEKOEK, m. (-en), een van gerst gebakken
koek; ...KOFFIE, v. een drank, bereid van geroosterde en tot poeder gemaakte gerst, die wel wat
van koffie heeft; ...KORREL, ook GERSTKORREL, v. (-a), eene korrel van gerst; klein gezwel
aan de oogen, strontje, ontstaan door ontsteking
van talkkliertjes der oogharen; — zeker soort
van witte goederen (zoo genoemd naar het daarin
geweven patroon) : gerstekorrel voor handdoeken;
...MEEL, o. gemalen gerst.
GERSTEN, o. gerstebier : een glas gersten.
GERSTENAT, o. (scherts.) gerstebier.
GERSTENOOGST, m. de oogst der gerst.
GERSTEPAP, v. min of meer vloeibare gerstebrij;
...STROO, 0. het stroo, de gedorsehte batmen
van de gerst; ...WATER, o. afkooksel van gerst
in water (een ontspannend geneesmiddel).
GERUCHT, o. (-en), wat onder de menschen
gesproken wordt omtrent iemand of iets, de faam :
het gerucht van hem ging tut door het geheele omliggende land; hij staat in een good gerucht, er gnat
een gunstige roep van hem uit; — (spr.) wee den
wolf, die in een kwaad gerucht staat (komt, is) !,
wie een kwaden naam heeft, wordt niet meer vertrouwd, vindt geen geloof meer; — mare, praatje
dat in omloop is: een valsch, los gerucht; —
gcluid, geraas : Ivor geen klein geruchtje vervaard,
niet spoedig bevreesd ; die zaak maakte, baarde veel
gerucht, veroorzaakte veel gepraat.
GERUCHTMAKEND, bn. geraasmakend; opzienbarend.
GERUIM, bn. vrij lang : een geruime tijd, eene
geruime pans.
GERUISCH, o het telkens of aanhoudend ruischen (van den wind, stroomend water, het gebladerte, zijden japonnen enz.).
GERUIT, t)n. van ruiten voorzien, met ruiten
bedekt : eene geruite japan; een blauwgeruite doek; —
(wapenk.) (van het schild) door elkaar kruisende
lijnen in ruiten verdeeld, die beurtelings van metaal
of kleur zijn : geruit van dicer en rood.
GERUST, bn. bw. (-er, meest-), rustig, kalm
gestemd : zij slaapt gerust; eon geruit en onbezwaard
geweten; — (Zuidn. ook van plaatsen) kalm, rustig.
de kermis is voorbij, het dorp is weer gerust ; —
bw. rustig, niet gejaagd, bedaard : de zieke haalde
geruster adem; — zonder bezwaar, onbevreesd, vrt :
laat hem gerust gaan; gij kunt het gerust gelooven; —
zeker, stellig : ik zal het gerust doen, gij kunt er vast
op rekenen; — het is gerust waar, stellig waar.
GERUSTHEID, v. ongestoorde kalmte : gerustheid
van gemoed; — onbezorgdheid, zorgeloosheid.
GERUSTSTELLEN, (stelde gerust, heeft gerustgesteld), iemands vrees of bezorgdheid wegnemen.
GERVEN, (gerfde, heeft gegerfd), (Zuidn.) leertouwen, leerlooien. GERVER, m. (-s).
GES, v. (muz.) benaming van den een halven
klanktrap verlaagden toon g.
GESATINEERD, bn. (van papier, leer) satijnachtig, zeer fijn geglansd.
GESCHAARD, on. (van messen enz ) echaarden, inkepingen hebbende in het scherp : dat mes
is geschaard.
GESCHACHEL, GESCHACHER, o. het telkens
of aanhoudend schacheren.
GESCHAL, o. geroep, gezang, kreten : een verward gesehal van vreugderoepen vervulde de kamer;
feestgeschal, treurgeschal; — het geschetter van
koperen blaasinstrnmenten.
GESCHAPEN, bn. de zaak staat zoo gesch,apen,
het is zoo met de zaak gesteld.
GESCHATER, o. sch.atevend gelach : een laid gesch,ater weerklonk; — (Zuidn.) (van vogels) druk
gekweel of geschetter.
GESCHENK, o. (-en), een voorwerp dat men
iemand schenkt als bewbs van eer, onderdanigheld, hoogachting, genegenheid enz. : een fraai
geschenk.
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GESCHETTER, o. het schetteren.d geluid van
vogels of koperen blaasinstrumenten; — gesnoef,
gezwets.
GESCHIEDBOEK, o. (-en), boek waarin de geschiedenis van het verleden is opgeteekend; ...BRON,
v. (-nen), authentieke gegevens, waaruit de geschiedvorscher putten kan.
GESCHIEDEN, (gesehiedde, is geschied), gebeuren, voorvallen : wat is er geschied ?
GESCHIEDENIS, v. (-sen), het gebeurde, voorval :
ik zal u morgen de geschiedenis vertellen; de voornaamste geschiedenissen van Noord- Nederland; —
verhaal van jets dat gebeurd is, (ook) verdicht
verhaal, sprookje : de held dezer geschiedenis; de
geschiedenis van Klein Duimpje; het is altijd dezelfde geschiedenis, het is altijd het oude liedje, het
komt altoos op hetzelfde neer; — het geregeld
verhaal van hetgeen in vroeger tijd is gebeurd met
betrekking tot het leven en verleden van de menschheld, van een yolk of van een persoon of zaak,
historic : de algemeene, de vaderlandsche geschiedenis.
GESCHIEDKUNDE, v. de wetenschap die zich
de kennis der geschiedenis ten doel stelt. GESCHIEDKUNDIG, bn. bw. betrekking hebbende
op de geschiedenis, historisch : eene geschiedkundige
verhandeling. GESCHIEDKUNDIGE, i:n en v. (-n),
iemand die de geschiedkunde beoefent.
GESCHIEDROL, v. (-len), (dicht.) het geschiedbock; ...SCHRIJVER, m. (-s), een schrijver over
geschiedenis ; ...VORSCHER, m. (-5).
GESCHIFT, bn. bw. (-er, -st), (gemeenz.) niet
goed gaar, niet goed wijs, gek: hij is gesehift.
GESCHIKT, bn. bw. (-er. -st of meest -), aangenaam in den omgam„ anderen niet ergerend
door onbescheidenheid en ongemanierdheid : hij is
een heel geschikt man; — voor jets passende, voor
jets bekwaam of bruikbaar: hij is voor alles geschikt.
GESCHIL, o. (-len), versehil, oneenigheid, twist
tusschen twee partijen over een bepaald punt.
GESCHILPUNT, o. (-en), een punt waarover
geschil bestaat, waarover men het niet eens kan
worden.
GESCHOREN, bn. ergens leelijk mee gesehoren
zitten (of zijn), er gek of leelijk mee in zitten, er
mee verlegen zijn.
GESCHREEUW, o. het telkens of aanhoudend
schreeuwen : houdt dat kind nooit op met zijn vervelend geschreeuw ?; — (fig.) veel geschreeuw en
weinig wol, veel ophef en drukte om niets.
GESCHREI. o. geschreeuw: vreugdegeschrei, wraakgeschrei; — meer of minder luid geween (inz, van
vrouwen en kinderen).
GESCHRIFT, o. (-en), datgene wat geschreven
is, een geschreven stuk : hij reikte het geschrift
over; bij geschrifte, in geechrift(e), schriftelijk; —
(rechtst.) valschheid in geschrifte, vervalsching van
geschreven stukken; — een geschieven work, dat
al of niet door den druk gemeen gemaakt is.
GESCHRIJF, o, dat wat men schrijft (brieven,
beckon enz.).
GESCHUBD, bn. met schubben bedekt : vele
visschen zijn geschubd; geschubde hagedissen; —
(van wapenrustingen) met op schubben gelijkende
dunne metalen plaatjes belegd : een geschubd
pantser.
. GESCHUIND, bn. (wapenk.) (van het schild)
door eene schuin van rechts naar links loopende
lijn in twee gelijke deelen verdeeld.
GESCHUT, o. vuurwapen, inz. grof geschut, kanonnen, mortieren enz.; — een stuk geschut, een
vuurmond; met grof geschut beginners, met groote
woorden die schrik moeten aanjagen.
GESCHUTBALK, m. (-en), balk waarop het geschut ligt; ...BEDDING, v. (-en), steenen of houten
onderlaag waarop het geschut staat tijdens een
gevecht, of ligt op de werf.
GESCHUTGIETER, m. (-s), die geschut giet:
...GIETERIJ, v. (-en), fabriek waar geschut vervaardigd wordt.
GESCHUTTOREN, m. (-s), een ijzeren toren
waarin men geschut plaatst (op pantserschepen);
...VUUR, o. het vuur uit kanonnen (in tegenVan Dale, Handwoordenboek.
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stalling van geweervuur); ...WAGEN, m. (-s), het
onderstel van een kanon; ...WERF, v. (...werken),
artilleriepark.
GESIGNALEERD, bn. uitgeduid, kenbaar gemaakt : een gesignaleerde misdadiger, wiens persoonsbeschrijving overal is rondgezonden.
GESIS, o. het 'telkens of voortdurend sissen.
GESITUEERD, bn. (verouderend) gelegen, liggende; hoe is hij daar 6 esitueerd I, hoe woont hij
daar I hoe heeft hij zich daar ingericht ?
1. GESLACHT, o. het geslach.te vee : de belasting
op het gemaal en het geslacht.
2. GESLACHT, o. (-en), de gezamenlijke personen
die uit een gemeenschappelijken stamvader zijn
gesproten, stamhuis, familie ; —
alle wezens die van nature tot dezelfde soort
behooren : het gansche menschelijke geslacht; —
(plantk. en dierk.) eene groep van verwante soorten:
het geslacht der honden omvat verscheidene soorten; —
kunne, sekse : een kind van het manlijk geslacht;
het schoone (teedere, zwakkere) geslacht, de vrouwen; —
(taalk.) de bepaalde soort van een naamwoord
met betrekking tot zijne verbuiging : het manlijk,
het vrouwelijk en het onzijdig geslacht.
GESLACHTELIJK, bn. het geslacht betreffende :
tusschen deze planten bestaat geslachtelijke verwantschap, zij behooren tot hetzelfde geslacht.
GESLACHTLOOS, bn. (van lagere dieren en van
sommige planten wier bloemen scampers noch
meeldraden hebben) zonder geslacht.
GESLACHTSBOOM, m. (-en), stamboom, de
afbeelding van een geslacht in den norm van een
boom.
GESLACHTSLIJST, v. (-en), lijst der laden van
een geslacht, genealogie; (taalk.) lijst van naamwoorden met opgave van hun geslacht.
GESLACHTSNAAM, ook GESLACHTNAAM, m.
(...namen), familienaam, van, achternaam (in
tegenstelling met doopnaam, voornaam); — (nat.
hist.) de wetenschappelijke naam waarmede de
geslachten van planten en dieren worden aangeduid
(in tegenstelling van den soortnaam).
GESLACHTSREGEL, m. (-s), regel om het taalkundig geslacht der zelfst. naamw. to bepalen.
GESLACHTSWAPEN, o. (s), het wapen dat door
een geslacht, eene familie wordt 'gevoerd.
GESLAGEN, bn. een geslagen vijand, een onverzoenlijke, een gezworen vijand.
GESLANGD, bn. (van sommige geweven stoffen)
met een slangvormig, een golvend patroon : geslangde keper.
GESLEMP, o. gebras.
GESLEPEN. bn. bw. (-er, -st:, scherpzinnig, loos,
Aistig (in ongunstigen zin) : hij is zeer geslepen; een
geslepen gauwdief. GESLEPENHEID, v.
GESLOTEN, bn. (-er, -st), dicht, achterhoudend,
geheimzinnig : hij is zeer gesloten, houdt zich gesloten, bij vertelt niets, last niets cos, men kan
niets uit hem krijgen. GESLOTENHEID, v.
GESLUIERD, bn. een sluier dragende, door een
sluier bedekt; (fig.) (van de toekomst) gesluierd is
de dag van morgen.
GESMAAL, o. smadelijk gesehimp.
GESMIJDE, o. (w. g.) sieraden, kleinoodien van
(gesmeed) edel metaal.
GESNAP, o. gebabbel, ijdel geklap; (ook) lasterpra at, achterklap.
GESOEBAT, o. gebedel.
GESORTEERD, bn. in soorten bijeengevoegd;
gesorteerd zijn (van winkeliers), ruim voorzien zijn,
keuze hebben : hij is goed gesorteerd in waaiers.
GESP, m. (-en), een metalen, min of meer vierkante ring met tong, die aan het eene einde van
een riem enz. bevestigd is en waardoor het andere
eind gestoken wordt, dat dan door de tong in den ring vastgehouden wordt; bij uitbreiding ook andere
soorten van metalen sloten of knippen, dienende
om vast to maken of . to verbinden : een juweelen
gesp , een gesp, met een of meer juweelen versierd.
GESPJE, o. (-8).
GESPAN, o. span paarden : het vlug gespan
ijlt snuivend voort; — twee personen die samen een
span vormen, inz. samen werken, beramen enz.
21
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GESPEEL, m. en v. (...spelen), (dicht.) speelgenoot, makker, gezel : (bijb.) het lam zal met den
wolf verkeeren ale gespeel; de braid met hare ge,spelen.
GESPEN, (gespte, heeft gegespt), met een of
moor gespen vastmaken (van kleedingstukken of
wapenen). GESPING, v. (-en).
GESPIERD, bn. (-er, -st of meest-), sterke,
krachtige spieren hebbende, krachtig, sterk; (fig.)
s(van den BM) krachtig, kernachtig : gespierde
verzen. GESPIERDHEID, v.
GESPIKKELD, bn. van spikkels voorzien : een
gespikkelde hoed; gespikkelde kousen.
GESPLETEN, bn. eene spleet hebbende : dieren
met gespleten hoeven; — door insnijdingen die omstreeks tot het midden gaan, in afdeelingen verdeeld (van bladeren).
GESPOORD, bn. van sporen voorzien (van een
(zegsw.) gelaarsd en gemiter, van een haan);
spoord, karat en klaar; (plantk.) gespoorde blocmen, bloemen met een hol, kegel - of draadvormig
uitsteeksel aan den voet der bloemblaadjes.
GESPREK, o. (-ken), mondeling onderhoud.
GESPUIS, o. gebroed dat kleine gespuis, kleine
kinderen, het kleine grut; — geboefte, gemeen
yolk : zakkenrollers en ander gespuis;
gepeupel.
GEST, v. zie GIST.
GESTAALD, bn. eene stalen punt hebbende;
gehard : door het Leven gestaald.
GESTAART, bn. voorzien van een staart : de
fiestaarte Chineezen.
GESTADIG, bn. bw. (-er, -st), ook in den vorm
GESTAAG, zonder ophouden, voortdurend : gestadige arbeid; (spr.) een gestadige Jager vangt het
wild (of wint het veld), de aanhouder wint; —
(Zuidn.) niet grillig, bezadigd, ernstig : een gestadig
man.
GESTALTE, v. (-n), uitwendige gesteldheid, gedaante : het Avondmaal onder de beide gestalten
(nl. van het brood en van den wijn); — de uiterlijke
•
vorm waarin lets zich aan ons voordoet ;
lichamelijke gedaante : hij was ri2zig van gestalts;
eene gedaante : eene love gestalts naderde.
1. GESTAND, zn. alleen in de uitdr. iets (3de nv.)
gestand doen, izijn woord, zijne belofte) houden,
nakomen, (ook bij uitbreiding) aan jets getrouw
blijven, het niet verzaken.
2. GESTAND, bn. alleen in de uitdr. iets (3de nv.)
gestancl blijven, bestendig aan iets getrouw bltvende.
GESTARNTE, o. zie GESTERNTE.
GESTATIONNEERD, bn. eene vaste standplaats
aangewezen : gestationneerde auto's en huurrijtuigen.
1. GESTE, v. (-n, -s), gebaar, beweging met het
hoofd, de armen, handen of schouders, als een
middel om gedachten of gemoedsaandoeningen uit
te drukken: eene sprekende geste.
2. GESTE, v. (-n), (hist.) de oude verhalen of
liederen van de roemruchtige daden van het voorgeslacht; remands leven en bedrijf, zijne daden.
GESTEELD, bn. een steel hebbende : gesteelde
bladeren (in tegenstelling met zittende, die onmiddellijk bij den Stengel aansluiten).
GESTEENTE, o. (-n), collectieve benaming voor
edele, kostbare steenen ; eene in de natuur
voorkomende soort van steen, steenachtige delfstof:
agaat is een zeer hard gesteente.
GESTEL, o. (-len), een samenstel, een geheel van
bij elkander behoorende deelen ;
de gesteldheid van het iichaam gezond, zwak
van gestel; mijn gestel is niet bestand tegen geestri) ke dranken.
1. GESTELD, bn. het is er treurig mee gesteld,
bet staat er treurig mede; hoe is het met de zieke
gesteld I, hoe gnat bet met haar?; op iets gesteld
zijn, het uitdrukkelijk verlangen.
2. GESTELD, vw. aangenomen, genomen, ondersteld : gesteld dat hij niet wit, uat zult ge dart doers?
GESTELDE, o. dat wat bewezen moet worden.
GESTELDHEID, v. (...heden), staat, toestand,
waarin iem. of lets zich bevindt : de gesteldheid des
lichaams, des geestes; de gesteldhetcl van het weer.
GESTELTENIS, v. (-sen), (Zuidn.), de wijze
waarop lets geplaatst is, plaatsing : de gesteltenie
(Zuidn.) de
der starren voorspelt weinig goeds;
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plaats die iem in de maatschappij inneemt, zijne
positie : hij heeft dear eene schoone gesteltenis.
GESTEMD, bn. in eene zekere stemming verkeerondo : hij is goed (kwalijk) gestemcl, geluimd.
GESTERILISEERD, bn. gesteriliseerde melk,
melk steriel gemaakt, door ze tot 120° C. te verhitten of door ze minstens 3 kwartier op 100° C. te
houden.
GESTERNTE, ook GESTARNTE, o. (-n), (dicht.)
al de sterren ; stkrrenbeeld : onder een gelukkig
gesternte geboren zijn, voorspoedig zijn.
GESTICHT, o. (-en), een deftig, aanzienlijk, groot
gebouw; inz. gezegd van kerken en kloosters, of
van instellingen van liefdadigheid (huis voor krankzinnigen, verbeterhuis enz.); gesticht voor ooglijders:
— (Z. A.) zendingskerk. GESTICHTJE, o. (-s).
GESTICULATIE, v. (-Alen, -s), het gesticuleeren
gebarentaal, gebarenspel; geste, gebaar.
GESTICULEEREN, (gesticuleerde, heeft gegesticuleerd), gegtes, gebaren maken (vooral van redenaars, tooneelspelers enz.).
GESTILEERD, bn. in stijl gebracht, uitgevoerd:
gestileerde bladeren, bloemen.
GESTOELTE, o. (-n), eene zitplaats voor verschillende personen (inz. in eene kerk), zitbank,
kerkbank; vooral eene eenigszins kunstig bewerkte bank, als zetel voor aanzienlijke of achtbare
personen, ook wel voor 66n persoon.
GESTOFFEERD, bn. van kleeden en gordijnen,
ook van de noodige meubels voorzien : gestoffe,erde kamers to huur.
GESTREEPT, bn. voorzien van strepen : gestreepte stoffen; de gestreepte ezel of zebra; (muz.)
eettgestreept octaaf, dat volgt op het klein octaaf;
twee-, driemaal gestreept oetaaf, telkens een octaaf
hooger.
GESTREKT, bn. lang uitgestrekt : in gestrekten
draf; een gestrekte hook telt 180 0.
GESTRENG, (in bet dagelijksch leven gewoonlijk
STRENG), bn. bw. (-er, -st), streng, zich stipt houdende aan wetten of regelen mijn vader was steeds
zeer gestreng en nauwgezet; een gestreng reehter;
—hard,fel:
een gestrenge winter; — bw. op eene
strenge wijze, onverbiddelijk : gestreng optreden,
otrdeelen, vonnissen. GESTRENGHEID, v.
GESTRUIVELD, bn. (Zuidn.) golvend : haar
blond gestruiveld hear.
GESTUDEERD, bn. gestudeerd bebbende, aan
eene hoogeschool gevormd : gestudeerde personen.
GESTUDEERDE, m. en v. (-n), iem. die gestudeerd heeft.
GESUBORDINEERD, bn. ondergeschikt.
GESUKKEL, o. het telkens of aanhoudend sukkelen.
GET, v. (-ten), (Zuidn.) slobkous.
GETAAND, bn. in taan gekookt : getaand touwwork; getaande zeilen; taankleurii een getaand
gezicht.
GETABBAARD, GETABBERD, bn. gekleed in
een tabbaard, inz. als het ambtsgewaad van hoogleeraren, rechteri, advocates en ook van geestelijken.
GETAH-PERTJA, v. zie GUTTAPERCHA.
GETAKT, bn. voorzien van takken : het getakte
gewei van een hert.
GETAL, o. (-len), eene hoeveelbeid, aantal.
GETALM, o. geleuter, gezeur, getreuzel.
GETALMERK, o. (-en), cijfer; ...STERKTE, v.
(van een leger) het aantal mansebappen.
GETAND, bn. (plantk.) getande bladeren, die
zoodanig ingesneden zijn, dat de tanden scherp en
de inhammen uitgeschulpt zijn; dubbelgetand, ale
elke tand weder getand is.
GETAPT, bn. (gemeenz.) getapt zijn, (van personen) gezien, in trek zijn : hij is er erg getapt,
men mag hem graag, zoekt an gezelschap.
GETATER, o. (Zuidn.) gesnap, gebabbel.
GETEEKEND, bn, met een bijzonder teeken
aan bet lichaam (inz. van bultenaars, kreupelen,
roodharigen, eenoogigen) GETEEKENDE, m. en
v.(-n), die geteekend is : (spr.) wacht u voor de
geteekenden, mismaakten zijn niet te vertrouwen.
GETEMPERD, bn. verzacht, gematigd.
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GETIER, o. luid geschreeuw (als blijk van uitgelatenheid, heftige smart, woede).
GETIJBAL, m. (-len), bolvormig of anders gevormd voorwerp aan den ingang van havens of vaarwaters geheschen, waaraan binnenkomende schepen
de diepte van het vaarwater kunnen zien.
GETIJDE, o. (-n), ook GETIJ, in Zuidn. GETIE,
eene bepaalde tijdruimte : de vier getijden (of
jaargetilden);
het regelmatig afwisselen van ebbe en vloed,
tij : hoog, laag en vallend getij; — (spr.) ieder
vischt op zijn getij, iedereen neemt de gelegenheid
waar om voordeel te behalen, waar hij kan ; —
(R. K.) liturgische gebeden van het kerkelijk
brevier.
GETIJDENBOEK, ook GETIJBOEK, o. (-en),
(R. K.) een gebedenboek waarin de getijden staan,
een brevier.
GETIJGERD, bn. gevlekt als een tijger, gespikkeld : getijgerde koejen; een getijgerd paard.
GETIJHAVEN, v. (-s), zeehaven die alleen bij
vloed toegankelijk is.
GETIJSTROOM, m. (-en), strooming in het zeewater langs de kust, atwisselend van richting met
het getij.
GETIJTAFELS, v. my . tafels aangevende de
vloedhoogte en den haventijd voor verschillende
kustplaatsen.
GETIMMERTE, o. (-n), al wat getimmerd is,
timmerwerk.
GETIPST, bn. (Z. A.) (scherts.) dronken (Eng.
tipsy).
GETITELD, bn. een (adellijken) titel voerende :
verscheidene getitelde heeren; — (van een boek)
tot titel dragende, genaamd : een roman, getiteld
Akbar.
GETJILP, o. het geluid van musschen.
GETOGEN, bn. grootgebracht, alleen in de uitdr.
ergens geboren en getogen zijn; hij ke pt die stad door
en door, hij is er geboren en getogen.
GETOUW, (gewoonlijk TOUW) o. (-en), weefgetouw ;• (fig.) het staat op het getouw, het is in
bewerking.
GETRAIND, bn. geoefend (inz. voor wedstrijden) : in iets getraind zijn,
GETRAPT, bn. eene getrapte verkiezing, eene
verkiezing met een trap (gelijk b. v. die van leden
van de Eerste Kamer).
GETROKKEN, bn, op zekere wijze bewerkt :
getrokken ijzerdraad; getrokken ijzeren buizen; —
(van geweerloopen en schachten van vuurmonden)
van binnen voorzien van gleuven of trekken.
GETROOSTEN (ZICH), (getroostte zioh, heeft
zich getroost), met geleg enheid zich in iets schikken : cites kan ik mij getroosten, maar uw afzijn is
voor mij ondraaglijk; zich opofferingen, offers getroosten, die gewillig en gelaten brengen.
GETROST, bn. (van bloemen en vruchten) met
trossen beladen; in trossen bijeenhangende.
GETROUBLEERD, bn. (van personen) niet wel
bij het hoofd; — zij zijn getroubleerd, hebben oneenigheid, ruzie gehad, zijn geen vrienden meer.
GETROUW, (in het dagelijksche leven gewoonlijk TROUW), bn. bw. (-er, -st), trouw, aanhankelijk ;getrouwe vrienden; -- (van dienaren) zijn
plicht nauwgezec vervullende : eene oude, getrouwe
dienstbode; — (van huisdieren) met onbezweken
trouw gehecht aan zijn meester : een getrouwe
hond; — bw. met onbezweken trouw en liver;
vast, onveranderlljk. GETROUWHEID, v.
GETROUWD, bn. gehuwd.
GETROUWELIJK, bn. stipt, nauwgezet.
GETROUWE, m. en v. (-n), een getrouwe dienaar
of aanhanger : 't is een oude getrouwe.
GETROUWIGHEID, v. getrouwheid.
GETUIGD, bn. van een twig of toom voorzien :
eengetuigd paard; -- van tuigage voorzien : getuigd
als een brik; een hooggetuigd schip.
1. GETUIGE, m. en v. (-n), iem. die tegenwoordig
is bij eene handeling, om later te kunnen bevestigen, dat deze heeft plaats gehad : het huwelijk
wordt voltrokken in tegenwoordigheid van vier getuigen;
getuige van iets zijn, er bij tegenwoordi g zijn ; —.

GEVAAR.

persoon die voor den rechter eene verklaring of legt ; een getuige wraken, op bepaalde gronden niet
toelaten tot afleggen van getuigenverklaring ; —
(bijb.) martelaar.
2. GETUIGE, o. (-n), getuigenis, inz. verklaring
die iem. geeft omtrent ondergeschikten ; —
getuige, als bewljs strekke : getuige zij de groote
belangstelling die het inag mulervinden.
GETUIGEN, (getuigde, hecft getuigd), als getuige
eene verklaring afleggen, verklaren, bevestigen :
ve'en getuigden valschelijk tegen hem ; alles getuigt
tegen haar, spreekt to baron nadeele; — daarvan kan
ik getuigen, ik weet er van mee to epreken ; —
toonen, blijk geven.
GETUIGENGELD, o, geld dat de getuigen in
eene rechtszaak ontvangen.
GETUIGENIs, o eft v. k-sen), eene verklaring
die men afiegt omtrent een persoon of zaak : getutgenis van iem. geven.
GETUIGSCHRIFT, 0. (-en), schriftelijke verklaring omtrent iemands bekwaamheid of hoedanigheden, attest.
GETWEEEN, ook GETWEEN, telvv. (Zuidn.),
twee te zamen, met zijn twee4n : zij hebben het
hues getweegn gedaan: enz.
GEUL., v. (-en), een smal en meestal diep water,
een smal kanaal waardoor de stroom zich een weg
baant ; greppel, Boot ; — eene smaile gleuf (in
vaste lichamen) : geta voor electrische kabets.
1. GEUR, m. (-en), aangename reuk : wat heeft
die coos een heertijken geur; zoete geuren; — (fig.)
iets in geuren en kleuren vertellen, iets verh.alen met
vermelding vau alle bijzonderheden; — er is geen
geur of heerlijkheid aan, er is niets (geen smaak) aan.
2. GEUR, 7.nrii. kw. g.) kuur, malle grap : geuren
in het hoofd kriigen.
GEUREN, (geurde, heeft gegerrd), geur versnreiden, welriekend zijn : wat geuren die bloemen
heerlijk; het geurende hoof; — (gemeenz.) met iets
geuren, er mee pronken.
GEURIG, bn. (-er, -st), geur verspreidende, welriekend : geurige frambozen; eene geurige sigaar.
GEURLAT, m. (-ten), (Ind.) geurmaker.
GEURM, n. kleinzielig geklaag.
GEURMAKER, m. (-s), branimaker, opschepper.
1. GEUS, m. (geuzen), (hist.) de partiinaam
sinds 1566gedragen door de edelen van bet Verp ond en later door alle vijanden van de regeeriug
van Koning Filips in de Nederlanden; — (Zuidn.)
iem. die niet Katholiek is, of ook een Sathollek
die zijn godsdienst met onderhoudt : hoe dichter
bij doe kerk, hoe grooter geus,
2. GEUS, v. (geuzen), (scheepst.) eene kleine vlag
die van de boegsteng waait. GEUSJE, o. (-s).
GEUSCH, bn. (hist.) toe de partij der Geuzen
behoorende, hun leer toegedaan: Paapsch of Geusch;
Amsterdam werd in 1578 geusch; — (spr.) hij zed
het wet betalen, als de Paus geusch wordt, d. i.
nooit ; — (Zuidn.) uitgeput, afgemat.
GEUSSTOK, m. (-ken), (zeew.) vlaggestok waaraan de getts gevoerd wordt.
CEUT, V. goot; (gew.) zooveel als ineens wordt
uitg€goten, seheut : doe nog een geutje azijn op de
salade.
GEUZE-LAMBRIC, m. zeker oud en stark bier,
inz. te Brussel en omstreken.
GEUZEN, (gcusde, heeft gegeusd,, (hist.) een
Geus zijn, met de Geuzen meedoen; — (Zuidn.)
niet meer als Roomsoh-Katholiek zijn godsdienstplichten vervullen.
GEUZENLIED, o (-eren), een vrijheidslied der
Geuzen; ...PARTIJ, v. (-en), niet Roomsche
partij ; ...PENNING, m. (-ea), een penning met
de afbeelding van den bedelzak, zooals die doo^
de verbor ten edelen word gedragen ; ...SCHOOL,
v. (...scholen), ',Zuidn.) niet Roomsche school ;
...VLAG, v. (-gen), de vlag der Geuzen, waaruit
de latere Nederlandsohe vlag is ontstaan.
GEVAAR, o. (...varen), de mogelijkheid, de
kans van naderend onheil, ongeluk of nadeel : er
is geen gevaar, er is niets kwaads te duchten; —
het gele gevaar, het gevaar voor Europa door de
ontwaking, de machtsontwikkeling van het gele
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ras; — onheil, ramp: van dien karat dreigt het
gevaar.
GEVAARLIJK, bn. bw. (-er, -st), gevaar met
zich brengende : eene gevaarlijke rein;
bw. (van
wijze) hij is gevaarlijk ziek; bw. (van omstandigheid) wat stoat die vaas daar gevaarlijk,
in gevaar van omgeworpen to worden. GEVAARLIJKHEID, v.
GEVAARTE, o. (-n), lets dat door buitengemeen
groote afmetingen en soms vreemden vorm den
mensch vervult met verbazing, eerbied, ontzetting
(van rotsen, groote gebouwen, schepen, machines
enz.) : wat een gevaarte !
GEVACCINEERD, vd. ingeent (inz. tegen de
pokken).
GEVADER, m. (-s), doopvader, peet, peter.
GEVAL, o. (-len), een voorval, iets dat iem.
overkomt : het geval veroorzaakte groote ontsteltenis;
een treurig, een vreemd geval;
dat is een gek geval,
eene gekke ge9chiedenis;
eene voorkomende omstandigheid : in alien
gevalle, wat er ook gebeuren moge; — in geval
van flood, wanneer dat noodig mocht wezen; -(ook) de bijzondere omstandigheden waarin een
algemeen verschijnsel plaats heeft eene taalwet,
die in een groot aantal bijzondere gevallen van toepassing is; bij de optelling van breuken heeft men
twee gevallen; in deze gevallen is door de wet niet
voorzien; — het uitbreken van eene ziekte bij een
bepaalden persoon, ziektegeval : de dokter werd
getWen voor een ernstig geval; een geval van cholera;
twee gevallen met doodelijken afloop • —
toeval : het geval Wilde, dat hij denzellden, naam
droeg; bij geval, bij Coeval : geen ding gaat bij geval, want God bestuurt het al; — (ook) wellicht, soms
hebt ge bij geval een potlood voor me te leen ?
GEVALLEN, (geviel, is gevallen), voorvallen,
gebeuren : het geviel dat, ter inleiding van een verhaal of eene mededeeling.
2. GEVALLEN, o. (w. g.) genoegen, behagen : hij
pond er geen gevallen in.
GEVALLETJE, o. (-s), iets dat men niet nauwkeurig wil of kan omschrijven : zal u ook zoo'n
gevalletje gebruiken?, zoo'n koekje, of iets dergelijks.
GEVALLIG, bn. bw. (-er, -st), behaaglijk,
aangenaam : ik hoop dat a dit gevatlig is.
GEVANG, o. (Zuidn.) gevangenis : in 't gevang
zitten (of steken).
GEVANGEN, bn. gevangengenomen, gevat, van
de vrijheid beroofd : nu zijt, frij (een) gevangen man.
GEVANGENBEWAARDER, m. (-s), cipier; ...BEWAARSTER, v. (-s).
GEVANGENE, m. en v. (-n), iem. die gevangen
is genomen, die van zijne vrijheid is beroofd.
GEVANGENIS, v. zwaardere vrijheidsstraf
(-sen), het gebouw waarin de gevangenen in
verzekerde bewaring worden gehouden.
GEVANGENNEMEN, (nam gevangen, heeft gevangengenomen), in hechtenis nemen.
GEVANGENPOORT, v. (-en), eene poort die als
gevangenis werd gebruikt : de Gevangenpoort in
Den Haag; ...ROL, v. (-len), procesverbaal, aangevende den dag sedert welken, de oorzaak waarom,
en den persoon op W iens last iem. gevangenzit.
GEVANGENSCHAP, v. de toestand waarin een
gevangene verkeert.
GEVANKELIJK, bw. als gevangene hij werd
gevankelijk weggevoerd
GEVAT, bn bw. (-ter, -st of meest -), vlug van
bevatting, geestig, terstond gereed met een gepast
en treffend antwoord wat is dat meisje gevat; een
gevat antwoord, een snedig, verrassend, treffend
antwoord. GEVATHEID, v.
GEVECHT. o. (-en), een treffen, eene vijandeIijke ontmoeting : een hevig, een bloedig gevecht.
GEVECHTSKLAAR, bn. klaar, gereed voor een
geveeht : het materieel der zeemacht werd geve,chtsklaar gehouden.
GEVECHTSLEER, v. de leer, de wetenschappeBike studio van het gevecht ...LINIE, v.
(...linien, -s).
GEVECHTSWAARDE, v. waarde in het gevecht:
de gevechtswaarde der troepen.
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GEVEDEL, o. het spelen op de vede: of viool.
GEVEDERD, bn. van vederen voorzien, gepluimd : de gevederde rangers van het woud; — het
gevederd koor, de vogels.
GEVEINSD, bn. (-er, meest-), voor gewend, gehuicheld : geveinsde gramschap, gPveinsde nederigheid;
niet oprecht, hu:chelachtig geveinsde vrienden.
GEVEINSDE, m. en v. (-n), huichelaar.
GEVEL, m. (-s), voorgevel, de voormuur van een
gebouw; (ook) buitenmuur van een gebouw in
't algemeen: een vliegende gem), een gevel die een
weinig vooroverhelt.
GEVELSPITS, v. (-en), de spitse top van een
puntgevel; (ook) de gedraaide spits die in sommige
streken op den geveltop geplaatst is; ...STEEN,
m. (-en), de steen in den gevel waarin de naam van
het huts in schrift of in beeld staat uitgebeiteld.
GEVEN, (gaf, heeft gegeven), iets aangeven,
aanreiken of in iemands nabijheid plaatsen : iem.
een glas water geven; hij gal mij een stoel; een geschenk, aanbieden; opleveren, voortbrengen; den
geest geven, sterven; lets er aan geven, het laten
varen; rekenschap geven, verslag, N er ant woording
doen; acht geven, letters op; een bock in 't licht
geven, uitgeven; in bedenking geven, laten overwegen ; men most geven en nemen, zich schikken
naar de omstandigheden • —
(Zuidn.) het geeft mij wonder, ik ben er benieuwd
naar, (ook) het verwondert
GEVER, m. (-s), die iets geeft of schenkt. GEEFSTER, v. (-s).
GEVEST, o. (-en), handvat van een degen, sabel
of dolk.
GEVESTIGD, bn. vaststaande, onveranderlijk :
eene gevestigde meening; — eene gevestigde zaak,
eene sinds jaren bestaande, bloeiende zaak.
GEVEUGEL, o. gepeuter; gezeur, gezanik.
GEVIND, bn. van vinnen voorzien : men heat
(plantk.) gevinde
gevinde en ongevinde visschen;
bladeren, samengestelde bladeren wier algemeene
bladsteel aan beide zijden met blaadjes bezet is.
GEVLAMD, bn. golvingen vertoonende die aan
de tongen van flikkerende vlammen doen denken :
fraai gevlamd hod; gevlamd satijn.
GEVLEESD, bn. vleesch hebbende : zijn gelaat
was niet zeer gevleesd, mager; een welgevleesd man;
de gevleesde
—(ok)welgdan,ivtmo;—
duivel, de duivel in menschengedaante.
GEVLEI, o. het telkens of aanhoudend vleien.
GEVLEKT, bn. met vlekken : de gevlekte'tijger,
de luipaard.
GEVLEUGELD, bn. vleugels hebbende : gevleugelde insecten; — de gevleugelde bewoners van het
wood, de vogels; de gevleugelde Pegasus; — (plantk.)
een gevleugelde stengel, die in de lengte bezet is met
een vliezig of bladachtig aanhangsel; — gevleugelde
woorden, kernachtige gezegden, die om hunne treffende kracht terstond door ieder worden overgenomen.
GEVLIJ, o. in 't gevlij spreken, tot verzoening
spreken, twistenden trachten to verzoenen; (ook)
je behoeft hem niet in 't gevlij te praten, zijn gedrag
to verschoonen, to vergoelijken; iem. in 't gevlij
komen, hem voorkomend behandelen, tegemoet
komen, (ook) hem ter wille zijn.
GEVOED, bn. doorvoed, sterk : sea gevoed paard.
GEVOEG, o. alleen in : zijn gevoeg doen, zijne
behoefte doen, afgaan.
GEVOEGEN, (zich), (Zuidn ) zich fatsoenlijk,
netjes gedragen.
GEVOEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), (Zuidn.) betamelijk, gepast : een gevoeglijk antwoord ; — naar
behooren, inz. zoo dat de handeling niet ongepast
of vreemd kan gevonden worden hiermede zouden wij gevoeglijk kunnen eindigen.
GEVOEGZAAM, bn. bw. (...zanier, -st), (Zuidn.)
geneigd om zich naar anderen to voegen, inschikkelijk, gedienstig een gevoegzaam mensal,
GEVOEL, o. het vermogen om to gevoelen (lichamelijk en innerlijk) : het gevoel is een der Pill zinnen; ik kan het op het gevoel al wel vinnen, op den
tast, zonder er bij to zien; —
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geen gevoel voor iets hebben; gezindheid : een gevoel van achting, godsdienstig gevoel; hij is zonder
gevoel, hij is hardvochtig; tranen van gevoel, door
aandoening opgewekt; met gevoel zingen, voordragen.
1. GEVOELEN, (gevoelde, heeft gevoeld), voelen,
met het zintuig van het gevoel gewaarworden :
eene aangename warmte gevoelen; hij gevoelde geen
pijn meer; — een innerlijk gevoel van iets hebben :
medelijden, berouw gevoelen; —
beseffen (met het gevoel en met het verstand) :
hij gevoelde, dat zijn tegenwoordigheid hinderlijk
was; hij gevoelt zijn waarde; de waarheid van iets
gevoelen, begrijpen, inzien.
2. GEVOELEN, o. (-s), eene bepaalde gezindheid
waaraan citing wordt gegeven : zulke gevoelen
verdienen belooning; — oordeel, meening.
GEVOELIG, bn. bw. (-er, -st), zeer vatbaar voor
gewaarwordingen : het oog is het gevoeligste deel des,
lichaams; hij heeft een gevoelig zenuwgestel; —
gevoelig papier, geprepareerd papier dat onder
invloed van het licht snelle kleurveranderingen
ondergaat; — (van instrumenten) zeer kleine verschillen aanwijzende : eene gevoelige balans; een
gevoelig weerglas; —
ontvankelijk voor aandoeningen van schoonheid,
teederheid en liefde : gevoelige, deugdzame menschen;
— dankbaar, erkentelijk ; -lichtgeraakt, prikkelbaar : met hem is niet om to
gaan, hij is zoo nauwnemend en zoo gevoelig; —
misnoegd : ik wil niet ontkennen dat ik er eenigermate gevoelig over ben; —
duidelijk voelbaar, hevig, heftig, krachtig enz. :
eene gevoelige koude; een gevoelige klap om de ooren.
GEVOELIGHEID, v. aandoenlijkheid (van lichaam
en geest) : eene ziekelijke gevoeligheid voor koude;
— prikkelbaarheid : iemands gevoeligheid ontzien,
hem sparen.
GEVOELLOOS, bn. bw. (mloozer, -t of meest -),
geen gevoel hebbende, levenloos : een gevoelloos
stuk hout; — (ook) bewusteloos : gevoelloos lag de
kranke neer; — onaandoenlijk van gemoed;
bw. hardvochtig. GEVOELLOOSHEID, v. ongevoeligheid, onaandoenlijkheid.
GEVOELSLEVEN, o. het leven van het innerlijk
gevoel, al wat daarop betrekking heeft; ...MENSCH,
m. (-en), iem. die in zijn doen en laten meer bestuurd wordt door het gevoel, dan door het koele
verstand; ...ZENUW, v. (-en), eene zenuw die de
indrukken van buiten overbrengt naar de hersenen
en het ruggemerg (ook fig.); ...ZIN, m. zintuig
des gevoels.
GEVOELVERMOGEN, o. het vermogen om to
gevoelen; de tastzin.
GEVOELVOL, bn. bw. vol gevoel, in hooge
mate gevoelig en teeder, innig : een gevoelvol dichter.
GEVOGELTE, o. de gezamenitke vogels : het
gevogelte des hemels; (in tegenst. met wild, vleesch
en visch) de vogels, voor zoover zij genuttigd worden.
GEVOLG, o, de gezamenlijke personen die een
vorst of ander hooggeplaatst persoon volgen of
begeleiden : een groot, een talrijk, een schitterend
gevolg; de pries met zijn gevolg;
het volgen van, het gehoor geven aan eene oproeping : ik zal gaarne aan uwe vriendelijke uitnoodiging gevolg geven; — voortgang : geen gevolg
geven aan eene zaak, ze niet voor den rechter brengen; — aan een plan, een besluit gevolg geven, het
volvoeren, ten uitvoer brengen; —
—, (-en), wat uit lets volgt, voortvloeit : de ziekte
was een gevolg van overspanning; — hij heeft met
goed gevolg examen gedaan, met goeden uitslag,
word toegelaten, verkreeg het diploma, de akte.
GEVOLGLIJK, bw. bijgevolg, derharve.
GEVOLGTREKKING, v. (-en), het opmaken van
een besluit uit hetgeen gegeven is : dat is een we/
wat stoute gevolgtrekking, dat vloeit niet bepaald
nit het gegevene voort; — wat men uit eenige
gegevens afleidt, besluit.
GEVOLMACHTIGD, bn. van eene volmacht voorzien om in bepaalde gevallen in naam van een
ander to handelen : de rechthebbende of een door hem
gevolmachtigd persoon; — (diplom.) gevolmachtigd
minister, minister-plenipotentiaris, als titel der
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gezanten bij vreemde hoven : buitengewoon gezant
en gevolmachtigd minister. GEVOLMACHTIGDE,
m. (-n), (recht. en diplom.) iemand die gevoltaachtigd is.
GEVORDERD, bn. eon gevorderde leeftijd, een
vrij hooge leeftijd ; wegens het gevorderde uur
werd de vergadering verdaagd, wegens bet late uur.
GEVORKT, bn. den vorm eener vork of gaffel
hebbende : eene gevorkte drijfstang, krukas; gevorkte bliksemstralen; — (plantk.) (van takken en
bladeren) aan den top in tweeön verdeeld.
GEVORMD, bn. een zoodanigen vorm hebbende als uit de bepaling blijkt : zijn neus is goed
gevormd; fijngegevormde handen; den vollen vorm
hebbende, volledig ontwikkeld : een reeds volkomen gevormd karakter; — gevormde kinderen, (R. K.)
die het H. Vormsel ontvangen hebben.
GEVREESD, bn. (-er, meest-), vrees inboezemende : een gevreesd criticus.
GEWAAD, o. (...waders), kleeding, kleedij :
hear gewaad was van lichtblauwe zijde; een long, een
eenvoudig, een armoedig gewaad.
GEWAAGD, bn. (-er, -st, of meest -), onzeker,
gevaarlijk, bachelijk : een gewaagde sprong; eene
gewaagde onaerneming; — gewaagd spel spelen,
veel wagen; — eene gewaagde toespeling, eene gewaagde aardigheid, die kwetsend kan zijn voor
een persoon of voor de welvoeglijkheid, dubbelzinnig; — aon elkander gewaagd zijn, elkander
staan, niet voor elkaar onderdoen.
GEWAAND, bn. vermeend.
GEWAARWORDEN, (werd gewaar, is gewaar geworden), bespeuren, bemerken.
GEWAARWORDING, v, het gewaarworden van
indrukken van buiten of van inwendige aandoeningen : ik zeg het bij eigen gewaarwording; — ,(-en),
wat men gewaarwordt: zinnelijke gewaarwordingen.
GEWAG, o. melding, vermelding : alle couranten maken gewag van de zaak.
GEWAGEN, (gewaagde, heeft gewaagd), melding
maken. van ; ter sprake brengen ; de wereld zal er
van geu:agen, het zal overal groot opzien baron.
GEWAPEND, bn. van wapenen of eene wapenrusting voorzien : een gewapend krijgsman; gewapende boeren; hij was van top tot teen (van het hoofd
tot de voeten) gewapend ; — een gewapende vrede,
een vrede waarin de legers nagenoeg op voet
van oorlog worden gehouden (omdat de vrede ieder
oogenblik dreigt verbroken to worden) ; — ergens
op gewapend zijn, er op zijn voorbereid; — met het
gewapend oog, dat versterkt is met bril of vergrootglas ; — gewapend beton, met ijzeren staven inwendig versterkt.
GEWAPENDERHAND, bw. met de wapons
in de hand, met oorlogsgeweld.
GEWAS, o. (-son), plant, sierplant : de trap
was met zeldzame bloemen en gewassen versierd ; sea
goed, slecht gewas, oogst. GEWASJE, o. (-8).
GEWASSCHEN, bn. eene gewasschen teekening.
GEWAST, bn. met was bestreken of doortrokken,
om iets glanzend of ondoordringbaar voor water to
maken : gewast linnen; gewaste taf; gewast bedd,etijk.
GEWATERD, bn. golvende, glinsterende kleurschakeeringen vertoonende: gewaterd satijn; gewaterd lint, moire.
GEWATTEERD, bn. met watten opgevuld : eene
gewatteerde deken.
GEWAUWEL, o, gebabbel, gezeur.
GEWEER, o. (veroud.) wapentuig ter verdediging;
in 't geweer, onder de wapenen: de stad is in 't geweer;
de troepen kwamen in 't geweer, — blank geweer,
alle wapens die geen vuurwapens zijn; (ook)
getrokken sabel of degen; ---, (...weren), (thans) een draagbaar vuurwapen, dat ongeveer 1,5 M. lang is : het geweer
goat al; het geweer weigert, ketst.
GEWEERD, bn. (Zvidn.) met weren of knoesten,
knoopen , knobbels voorzien: geweerde handen,
hout enz.
GEWEERKAMER, v. (-s), dat gedeelte van de
ziel van eengeweer dat bestemd is om de lading to
bevatten ; ...KOLF, v. (...ven), onderste gedeelte
der geweerlade.
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GEWEERLADE, v. (-n), houten schaoht, waarin
GEWEST, o. (-en), landstreek, oord : vreemde
de loop van het geweer is.vastgemaakt.
gewesten; naburige gewesten; in betere salige, hoogere
GEWEERLOOP, m. (-en), de holle ijzeren of stalen
gewesten, hiernamaals, in den hemel ; provincie :
pijp op de geweerlade,waarin de lading gebracht
de (seven) Vereenigde Gewesten, de Republiek
wordt; ...MAKER, m. (-s), iemand die handvuurwader Vereenigde Nederlanden; de Noordelijke, de
pens vervaardigt, onderhoudt of herstelt; ...MANZuide2iike gewesten, Noord-, Zuid-Nederland.
TEL, m. (-s), kleine tent, dienende emir legerplaatGEWESTELIJK, bn. betrekking hebbende op
sen van tenten de geweren van een peloton of eene
een gewest, eene provincie : het gewestelijk bestuur,
sectie tegen den regen to beveiligen; ...REK, o. (-ken).
het bestuur eener provincie.
GEWEERTE, o. (Zuidn.) onweder.
GEWESTSPRAAK, v. (...spraken), streekspraak,
GEWEERVUUR, o. het vuren met geweren.
tongval, dialect.
1. GEWEI, o. (-en), de gezamenlijke horens van
GEWETEN, o. (-s), innerlijk besef van geed en
herten, reebokken enz.
kwaad, de gezamenlijke al of niet bewuste voor2. GEWEI, o. het ingewand (van wild en tam
stellingen en begrippen, waarnaar de mensch de
gedierte) ; (jag.) uitwerpselen van loopend en
zedelijke waarde van eigen handelen beoordeelt,
vliegend klein wild.
het bewustzijn van plicht, inzooverre het zich
GEWELD, o. macht : ik was in rijn geweld;
zelfs tegenover natuurlijke wenschen en begeerten
hij zocht de stad met geweld van wapenen
—kracht:
stelt ; — iets op zijn geweten hebben, van iets de
te hernemen ; —
schuld hebben, iets misdreven hebben; — een ruim,
hevigheid, onstuimigheid : alles werd door het
een rekbaar geweten hebben, het zoo nauw niet
geweld van den stroom, meegesleurd; —
nemen, niet strikt eerlijk zijn; — strijden voor de
sterk gedruiech, leven, drukte : het was een geweld,
vrijheid van geweten, van godsdienstige overtuiging.
dat hooren en zien je verging; —
GEWETENLOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder
onrechtmatig gebruik van macht, onrecht, gegeweten, zonder gevoel van zedelijke verantwoordewelddadigheid : geweld plegen; peweld gebruiken.
lijkheid : een gewetenlooze schurk; welk eene gewetenGEWELDDAAD, v. (... daden), daad van geweld.
booze plichtverzaking. GEWETENLOOSHEID, v.
GEWELDDADIG, bn. bw. (-er, -st), in, door
GEWETENSANGST, m. (-en), wroeging ; ...BEzijne daden geweld plegende : eene gewelddadige
ZWAAR, o. ( ...zwaren), gem oedsbezw aar.
hand heeft het beeld vernield; — met geweld geschieGEWETENSDWANG, m. verbod van vrije gedonde : een gewelcldadige aanslag.
dachte en belijdenis, geloofsdwang.
GEWELDENAAR, D3. (-s, ...naren), Wm. die
GEWETENSHALVE, bw. om zedelijke of godsgeweld pleegt; dwingeland, overheerscher, tiran.
dienstige beginselen.
GEWELDENARIJ, v. dwingelandij : verdrukking
GEWETENSVRAAG, v. ' (...vragen), vraag op
en geweldenarij; —, (-en), eene daad van geweld.
het geweten af ; ...WROEGING, v. (-en), wroeGEWELDIG, bn. bw. (-er, -st), (van vorsten,
ging van een kwaad geweten ; ...ZAAK, v. (...zaken),
stalen, regeeringen) machtig : een geweldig koning;
zaak waarin het geweten is gemoeid.
Nimrod was een geweldig Jager; —
—sterk,achig:
GEWETTIGD, bn. gerechtvaardigd : het vermoehevig, heftig, onstuimig : de schok was geweldig;
den is gewettigd, dat het geheele verhaal verzonnen is.
— geraas makende : een geweldige stormwind; —
GEWEZEN, bn. voormalig, ox-: daar ontmoette
gewelddadig: geweldige maatregelen; — groot, sterk,
ik mijn gewezen buurman; (inz. van ambten of
verbazend : met geweldige inspanning ; —
titels) een gewezen minister.
bw. hevig, met kracht en geweld.
GEWICHT, o. (-en), zwaarte, grootte der zwaarteGEWELDIGE, m. (-n), iemand die geweldig is :
kracht die op een lichaam werkt : het heeft een geeij vreesden den geweldige; — (bijb.) rijksgrooten,
wicht van 2 KG.; —
satrapen : de koning Belsazar maakte een grooten
eene zware massa, last: de plank boog door onder
maalti)d zijnen duizend geweldigen.
het gewicht; dear is gewicht aan I, dat is zwaar; —
GEWELF, o. (...welven), (gew. ook GEWULF),
(spr.) kleine willen dragen groote gewichten weg,
holgebogen zoldering, meest van steen, inz. bij
iem. kan veel, indien hij maar wil; — (fig.) zij ging
kerken, poorten en kelders : de wanden en het gewelf
gebogen onder het gewicht der smart;
waren wit gepleisterd; — het blauw, het azuren
een metalen of steenen voorwerp, dat eene bepaalde
gewelf, de hemel; —
zwaarte heeft en dat men gebruikt om de zwaarte
(bouwk.) boogvormige muur, op een boog gevan andere voorwerpen to bepalen : mater en gebouwd metselwerk (bij bruggen, sluizen, ovens
wichten; een gewicht van 25 kilo; — GEWICHTJE,
enz.) : eene ruimte met een gewelf overspannen;
o. (-s); —
door een gewelf overdekte ruimte, gewelfd vergewichtigheid, belang : hij is doordrongen van
trek (inz. van kerken, grafkelders en kerkers).
het gewicht der zaak; die tijding was voor hem van
GEWELFD, (gew. ook GEWULFD), bn. boogsgroot gewicht; zijn antwoord is van het hoogste gegewijze, in den vorm van een gewelf gebouwd :
wicht; — een man (een persoon) van gewicht, iem.
eene gewelfde soldering; een gewelfde duiker; — van ' van invloed, van gezag; — eene zaak (een punt) van
een gewelf voorzien: eene gewelfde gang; — gebogen:
gewicht, lets belangrijks; — gewicht aan iets hecheen, gewelfd voorhoofd; schoongewelfde wenkbrauwen.
ten, waarde hechten, belang toekennen aan iets.
GEWEMEL, o. het aanhoudend heen- en weerGEWICHTIG, bn. bw. (-er, -st), wichtig, zwaar;
gaan, het door elkander woven en krioelen van een
van gewicht, van belang, van beteekenis.
groot aantal personen of zaken.
GEWIEKST, bn. gewikst.
GEWEN, ook GEWIN, o. (-nen), (gew.) vleesch GEWIJD, bn. geheiligd : op het gewijd altaar;
uitwas, gezwel, inz. aan den hale van menschen;
de gewijde band des huwelijks, het heilige
gewoonlijk wen en win geheeten.
huwelijksverbond ; — volgens de gebruiken der
1. GEWEND, bn. gewoon: ik ben dat rumoer wel geR. K. Berk gezegend, door er zekere gebeden
wend; — hij is thuis niet veel gewend, niet verwend
over uit to spreken: gewijd water, wijwater ; —
wat de levenswijze betreft.
een gewijde stond, een heilig, plechtig oogenblik;
2 GEWEND, (Zuidn.) gewend brood, wentelde gewijde geschiedenis, bijbelsche ; gewijde muziek,
teefj es.
kerkmuziek ; gewijde poezie, godsdienstige.
GEWENNEN, (gewende (zich), . heeft (zich) en
GEWIJSDE, o. (-n), vonnis, waartegen niet
is gewend), gewoon makes : gewen uw kind aan
meer kan watden opgekomen.
onbepaalde gehoorzaamheid; hij wil rich gewennen
GEWIJZE, ook GEWIJS, in samenst. als
om vroeg op te staan; — gewoon worden ; (rich)
bw. uitdr. op de wijze van: trapsgewijze, steelsgewijze,
ergens gewennen, thuis gaan gevoelen.
krulsgewijze; (ook distributief) paarsgewijze, bij
GEWENSCHT, bn. (-er, meest-), waarnaar verparen, stuksgewijze, stuk voor stuk, enz.
langd wordt of is : zijne poging had hetgewenschte
GEWIJZIGD, bn, veranderd : een gewijzigd
gevolg; — welgevallig, welkom, aangenaam.
voorstel.
GEWERVELD, bn. (nat. hist.) de gewervelde
GEWIKST, ook GEWIEKST, bn. (-er, meest-),
dieren, de dieren die eene ruggegraat hebben (zoog(gemeenzaam) slim, bij de hand, glad : een gewikste
dieren, vogels, kruipende dieren en visschen).
vent. GEWIKSTHEID, v.
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GEWILD, bn. (-er, -st), begeerd, gezocht, in
trek : in gezelschap is hij zeer gewild, hij wordt er
gaarne gezien,. — (handel) koffte was heden gewild,
willig, er was veel vraag naar op de markt; —
gewilde waar, een gezocht artikel.
GEWILLIG, bn. bw. (-er, -st), bereidwillig, gehoorzaam, volgzaam ; —
bw. zonder verzet, gaarne : hij ging gewillig
mede; (ook) vrijwillig; — (Zuidn ) ruim, iets weer
dan : gewilliq vijf frank. GEWILLIGHEID, v.
GEWIN, o. gelde]ijk voordeel, winst, inkomen ;
(ook) voordeel in 't algemeen, aanwinst, winst :
het sterven is mij gewin; —
(Zuidn.) een boerenbedrijf, eene pachthoeve.
GEWINNEN, (gewon, heeft gewonnen), (in dage•
lijksche taal gewoonlijk WINNEN), verwerven.
GEWINZIEK, bn. (-er, -st), tuk op winst.
GEWINZOEKER, m. (-s), baatzuchtig mensch.
GEWINZUCHT, v. buitensporige zacht naar
winst.
GEWIS, bn. bw. (-ser, meest-), wis, waar, zeker,
stellig, juist. GEWISHEID, v.
GEWISSE, o. (veroud.) het geweten.
GEWOEL, o. het woolen; het dooreenwoelen van
eene menigte; drukte; onrustig streven.
GEWOLD, bn. wol hebbende, wollig (van dieren
en hunne yacht, van kleedingstukken).
GEWOLKT, bn. met niet scherp omlijnde, op
wolken gelijkende plekken : gewolkte zijde; gewolkt
glas; gewolkte topaas.
GEWONDE, m. en v. (-n), iem. die gewond is.
GEWONNEN, bw. rich gewonnen geven, ongelijk
erkenuen; (Zuidn.) gewonnen verloren, veel, overdadig : gewonnen verloren drinken ; — (Zuidn.)
gewonnen brood, wentelteefjes.
GEWOON, bn. bw. (...woner, -st of meest-),
dagelijks gebeurende, gewend ; alledaagsch, ordinair.
GEWOONLIJK, bn. bw. (w. g.) overeenkomende
met gewoonte of gebruik, gewoon ; -bw. gemeenlijk, doorgaans.
GEWOONTE, v. (-n), wat men gewoon is : het is
zijne gewoonte om vroeg naar bed te gaan; —
(spr.) gewoonte is eerie tweeds natuur, wat men
gewoon is, doet men haast van zelf, alsof bet in
onze natuur ligt;
het telkens doen van datgene, waaraan men gewoon is, hebbelijkheid, aanwensel; —
het gebruik : hij is bekend met de gewoonten aan
boord.
GEWOONTEMISDADIGER, m. (-s); ...RECHT,
o. ongeschreven recht, op gewoonte en gebruik
berustende.
GEWORDEN, (gewerd, is geworden), ten deel,
to beurt vallen ; ontvangen ; met iem. kunnen
geworden, orngaan ; iem. laten geworden, zijn gang
laten gaan ; — (Zuidn.) wat zal, paat van iem.
geworden, terechtkomen.
GEWORTELD, bn. (van boomen en planten) met
wortels in den grond vaststaande; — (fig.) (van
neigingen, gewoonten, meeningen enz.) vastgegroeid in geest of gemoed.
GEWRICHT, 0. (-en), (dierk.) beweegbare verbinding van twee of moor beenderen : het gewricht
van den sehouder; hij heeft pijn in de gewrichten; —
(fig.) hij is niet wijs genoeg om het gewricht van het
kapoen te vinden, hij west niet, hoe hij de zaak
moet aanpakken.
GEWRICHTSBAND, m. (-en), (ontl.) beursband,
die 'de gewrichtsoppervlakken omsluitend verbindt;
...HOLTE, v. (-n), ruimte binnen de gewrichtsbanden.
GEWROCHT, o. (-en), eon voortbrengsel der
beeldende kunst : een kunstig gewrocht; voortreffelijke gewrochten der schilderkunst; — (ook) een
onstoffelijk voortbrengsel van het mensehelijk
genie : de grootsche gewrochten van dicht- en toonkunst; — schepping : arts karakter is grootendeels
een gewrocht van one zelven; — (Zuidn.) work of
werkje (van boeken enz.).
GEWRONGEN, bn. (-er, -st), verwrongen, opzettelijk verdraaid : dat is met eene gewrongen hand geschreven; — gezocht, onnatuurlijk : een gewrongen stijl;
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die redeneering is gewrongen. GEWRONGENREID, v.
GEYSER, m. zie GEISER.
GEZAAGD, bn. (plantk.) (van bladeren) voorzien van tanden als die eener zaag, met kleine
spitse insnijdingen en spitse uitsteeksels.
GEZAAIDE, o. wat gezaaid is : het onkruid
west weliger dan het gezaaide.
GEZAG, o. macht, bewind over anderen; —
de regeering, de overheid of de lichamen en personen die Naar vertegenwoordigen ; —
invloed, overwicht, autoriteit : een man van
gezag; — het gezag van een schrijver, het gewicht
dat men aan zijn oordeel, zijne uitspraken becht; —
iets op iemands gezag aannemen, het gelooven
zonder eigen onderzoek, alleen omdat hij het gezegd heeft.
GEZAGHEBBER, m. (-s), iem. die met gezag
bekleed is; inz. titel van een bestuursambtenaar
op de West-Indisehe eilanden; ...VOERDER, m. (-s),
bevelhebber op een koopvaardijschip, kapitein,
whipper.
GEZAMENLIJK, bw. bn. samen, met elkander :
zij gingen gezamenlijk op weg; — bn. de gezamenlijke burgers, alle burgers.
GEZANG, o. het zingen : vroolijk gezang weerklonk; het gezang der vogelen; meerstemmig gezang;
—, (-en), zangstuk; lied, inz. een lied dat bij de
godsdienstoefening gezongen wordt.
GEZANGBOEK, o. (-en), book met liederen, inz.
een kerkboek waarin de Evangelische gezangen
staan ; ...BORD, o. (-en), psalmbord, kerkbord
waarop de to zingen psalmen en gezangen in de
kerk aangegeven zijn; ...BUNDEL, m. (-s), een
bundel (kerkelijke) gezangen.
GEZANIK, o. geleuter, gezeur.
GEZANT, m. (-en), iem. die door een vorst of
staat met bepaalde opdracht naar een anderen
vorst of staat wordt gezonden: gezanten afvaardigen;
de Engelsche, de Fransche gezant, de vertegenwoordiger‘ van de Engelsche, de Fransche regeering aan een hof of op een congres; — (in 't
bijz.) de diplomatieke ambtenaar die in rang
volgt op den ambassadeur ;
(b0.) een boodschapper, zendeling, bode.
GEZANTSCHAP, o. (-pen), het ambt van gezant;
eene staatkundige zending ; — de gezant (of gezanten) met al de hun toegevoegde personen.
GEZAPIG, bn. bw. (-er, -st), (Zuidn.) zacht en
stil, zonder haast of gewend, gematigd, bezadigd.
GEZAPPIG, bn. (-er, -st), (Zuidn.) sappig, malsch
;inz. van fruit).
GEZEGD, bn. genaamd : Simon, gezegd Petrus; —
zooeven genoemd, gemeld, bedoeld.
GEZEGDE, o. (-n), uitgesproken gedaehte ; zegswijze ; (spraakk.) het praedicaat, dat wat van het
onderwerp gezegd wordt.
GEZEGEND, bn zegenrijk, gelukkig.
GEZEGGEN, (alleen in de onbep, wijs), rich laten
gezeggen, zich laten overreden, naar raad, naar goede
woorden luisteren, (van kinderen) gehoorzamen :
laat u gezeggen.
GEZEGLIJK, bn. (-er, -st), zich latende gezeggen,
onderworpen, inschikkelijk, gehoorzaam.
GEZEL, m. (-len), makker, reisgenoot, modestander; — (eert. bij de gilden) iem. die, ofechoon
geen leerjongen moor, nog niet den rang van
meester of baas had verworven; — (than) handwerksman, die als knecht onder een baas werkt; —
manspersoon, jonkman.
GEZELLIG, bn. bw. (-er, -st), neiging hebbende
om met anderen to verkeeren : hij is gezellig van
card; —
aangenaam, hupsch, onderhoudend : een gezellig
mensch; een gezellige prater; — genoeglijk, prettig :
eene gezellige partij; gezellige kout; een gezellig
bezoek.
GEZELLIN, v. (-nen), die een ander vergezelt :
geen vrtendelijker gezellin dan de hoop; — (ook)
eehtgenoote : hij zocht eene ieve gezellin.
GEZELSCHAP, o. (-pen), gezellig samenzijn; vereeniging van menschen ; de personen, die men
ergens aantreft ; genootschap, kring.
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GEZELSCHAPSBILJET, o (-ten), reisbiljet (inz.
op den spoorweg) voor een geheel gezelschap.
tegen verminderd tarief; ...DAME; v. (-s), ...JUFFER, v. (-s). ...JUFFROUW, v. (-en), juffrouw
die tot gezelsehap van eene alleenwonende dame
dient ; ...KRAAI, v. (-en), (nat. hist.) de roek
(corvus frugilegus), eene soort van kraai die haar
nest bouwt in de nabijheid van andere nesters en
dus in gezelsehap leeft.
GEZELSCHAPSREIS, v. (...reizen), reis die door
eenige personen samen, vaak onder een gemeenschappelijken gids wordt ondernomen; ...REKENING, v. (rek.) de bewerking waardoor men een
gegeven getal in een zeker aantal deelen verdeelt,
die tot elkander in eene gegeven verhouding staan;
...SPEL, o. (-en, -len), een spel dat door een aantal
personen gezamenlijk wordt gespeeld.
GEZET, bn. bw. (-ter, -st of meest-), bepaald,
vastgesteld, vast : een gezette t,ermijn, dag. die vooruit bepaald is • op gezette tijden, vaste tijden; —
' geregeld terugkomende godsdiengezette hoogtijdnt,
stige feesten; — geregeld : de gezette teeing van den
bijbel; — gezette arbeid, gestadig, onafgebroken;
iegelmatige, ernstige studie; — —geztsudi,
goed gevleesd, zwaarlijvig, corpulent : een gezette oude heer; — GEZETHEID, v.
bw. regelmatig, op gezette tijden : gezet ter kerke
gaan; — hij kan niet gezet werken, gestadig.
GEZETEN, bn. wolgesteld, niet armoedig : de
gezeten werkman; een gezeten burger.
GEZICHT, o. (-en), bet zien : op (of bij) het gezicht
dier ellende werd hij met weemoed vervtdd; op het
eerste gezicht, bij het voor het eerst aanschouwen :
op het eerste gezicht hield ik het vraagstuk voor onoplosbaar; op het eerste gezicht iets spelen (of zingen),
van het blad, zonder van te voren dat muziekstuk
te hebben bestudeerd; — een der vijf zinnen;
het zintuig waarmede men ziet, de oogen : hij
is goed van gezicht; ik heb een slecht gezicht; bij Dude
lieden begint het gezicht te verzwakken; hij heeft het
gezicht verloren, is blind gewordon; zoover het gezicht
reikt, zoover men zien kan; —
iemand nit het gezicht verliezen, hem niet meer
kunnen zien, (ook) gaandeweg onbekend raken met
zijn lot ; aangezicht : een lief gezicht; wat men ziet:
een verrukkelijk gezicht.
GEZICHTEINDER, ook GEZICHTSEINDER, m.
(-s), horizon, do lijn waar hemel en aarde elkander
schijnen te raken ; — (fig.) de grenzen van het
gebied der geestelijke waarneming : dat ligt buiten
amen gezichteinder, daarover kunnen we niet oordeelen.
GEZICHTSBEDROG, o. bedrog bij het zien.
GEZICHTSHOEK, m. (-en), de hoek, gevormd
door de stralen, die, van de uiterste grenzen van
eenig voorwerp uitgaande, elkander in een binnen
in bet oog gelegen punt kruisen.
GEZICHTSKRING, m. (-en), de ruimte die binnen
den gezichteinder gelegen is; dat ligt buiten zijn
gezichtskring, buiten zijn gebied van kennis, daar
heeft hij Been verstand van; ...PUNT, o. (-en),
het oogpunt waaruit men eene zaak beschouwt :
uit Welk gezichtspunt men de zaak ook beschouwe,
ze blijft onverklaarbaar.
GEZIEN, bn. geacht, in aanzien : een gezien, man;
de dokter is zeer gezien; hij is niet gezien bij het yolk,
hij is impopulair ; — (Zuidn.) bedrogen ; hij is
dear voor 20 fr. gezien.
GEZIN, o. (-nen), huisgenooten; familieleden,
ouders en kinderen.
GgZIND, bn. geneigd, genegen ; van meening,
van plan zijn.
GEZINDHEID, v. (...heden), stemming, denkwijze.
GEZINDTE, v. (-n), kerkgenootschap : de verschillende Protestantschegeeindten.
GEZINSHOOFD, o. (-en), hoofd van een gezin.
GEZINSVERPLEGING, v. verpleging van weezen,
krankzinnigen in een gezin, in tegenst, met gestichtsverpleging.
GEZOCHT, bn. (-er, meest -), gewild, in trek; —
opzettelijk, voor een bepaald doel bedacht : een
yezocht voorwendsel; — gekunsteld, onnatuurlijk.

GIDS.

1. GEZODEN, bn. (Zuidn.) ergens gezoden en
gebraden zijn, Ligon, er altijd zijn.
2. GEZODEN, o. gekookte spijs, in de uitdr. gezoden en gebraden (of gebraad), allerlei lekker eten.
GEZOND, bn. bw. (-er, -st), welvarcnd, niet
ziek; verstandig: dat is gezonde taal; de gezondheid
bevorderende: gezonde beweging nemen; gezond verstand, het onbedorven, natuurlijk verstand; de zaak
is gezond, is in orde.
GEZONDHEID, v. die toestand van het lichaarn
waarin alle deelen op de juiste wijze en in de juiste
verhouding functionneeren; — de openbare gezondheid,
de volksgezondheid, de weletand der burgers voor
zooverre deze eene zorg is van den staat; — of Icier
van gezondheid, dokter bij het leger of op de vloot;
(...heden), heildronk, toast : hij drunk eene gezondheid op den president.
GEZONDHEIDSCOMMISSIE, v, (-s, ...sien),
commissie belast met de zorg voor de openbare
gezondheid.
GEZONDHEIDSHALVE, bw. ter wille, om de
gezondheid.
GEZONDHEIDSLEER, v. de wetenschap die
regels aangeeft om de gezondheid to bevorderen
of te bewaren, hygien
GEZONDHEIDSMAATREGEL, m. (-en), een
maatregel in het belang der gezondheid; ...PAS, m.
(-een), officieel aan den schipper uitgereikt bewijs
dat zijn schip nit eene niet besmette haven lasts
komt en dat er aan boord geene besmettelijke
ziekte heerscht ; ...WET, v. wet van 21 Juni
1901 regelende het staatstoezicht op de yolksgezondheid.
GEZOUTEN, bn. bw. gepekeld : eene partij gezouten koehuiden; — kras, gekruid, pikant : dat
was gezouten taal.
GEZUSTERS, (minder gebruikelijk GEZUSTEREN), v. my. twee of meer zusters : de drie gezusters;
(inz.) in verbinding met een geslachtsnaam, als
benaming eener handelstlrma.
GEZWATEL, o. geruisch van boombladeren ;
gegons van stemmen.
GEZWEL, o. (-len), iedere plaatselijke vermeerdering van de massa van eenig lichaamsdeel, die
niet met den normalen lichaamsgroei overeenkomt, ziekelijke opzwelling.
GEZWIND, bn. bw. (-er, -st), rap, vlug, snel.
GEZWOLLEN, bn. (-er, -st, of meer-, ' meest-),
(van lichaamsdeelen) opgezwollen, dik : gezwollen
voeten, door veel te loopen, door koude, door waterzucht enz.; — hear oogleden waren rood en gezwollen van het weenen: — (van den stijl) hoogdravend, bombastisch.
GEZWOREN, bn. met een eed bekrachtigd : gezworen trouw; — een eed gezworen hebbende, bededigd ; — (fig.) een gezworen vijand, geslagen,
onverzoenlijke vijand; — (gemeenz.) het zijn gezworen kameraden, zeer trouwe vrienden.
GEZWORENE, m. (-n), (bij polderbesturen) be#edigd vertegenwoordiger der ingelanden, heemraad:
dijkgraaf en gezworenen; — (recht.) jury.
GHASEL, GHAZEL, o. (-en), een Perzische dichtvorm, die door sommige nieuwere dichters is nagevolgd.
GHAZIDSJA, v. heilige oorlog der Mohammedanen tegen de ongeloovigen.
GHETTO, o. (-'s en ghetti), het jodenkwartier
(in Italiaansche en Oostersche steden; thane ook
in Londen enz.).
GHIBELLIJNEN m. my. (hist.) de partij der
Hohenstaufen, die den Keizer aanhing (in tegenst.
met de Welfen, de partij van den Pans).
GIAUR, m. (-s), ongeloovige (Turksche scheldnaam voor alle niet-Mohammedanen).
GIBBON, m. (-s), een in Indie levend apengeslacht zonder staart, met een naakt gezicht en
zeer lange armen. (hylobates).
GIBUS, m. (-sen), klaphoed, een cilinderhoed,
die toegeklapt kan worden.
GICHELEN, (gichelde, heeft gegicheld), halfgesmoord lachen (inz. van roeisjes gezegd).
GIDS, m. en v. (-en), leidsman, inz, iem. die er
zijn beroep van maakt, aan reizigers den weg te
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wijzen ; inz. als titel van tijdschriften en
boeken, die den lezer aangaande verschillende
onderwerpen voorlichten.
GIEGELEN, (giegelde, heeft gegiegeld), (ook
GIECHELEN), gichelen, gesmoord lachen.
1. GIEK, NT (-en), lange smalle sloep, waarin op
elke bank maar ben roeier zit.
2. GIEK, v. (-en), (scheepst.) spriet tot het
uitzetten der lijzeilen.
1. GIER, m. (-en), een bekende roofvogel, die
zich met krengen voedt, en waarvan eene soort,
de gewone of witkoppige Bier (vultur fulvus) soms
in ons land voorkomt; —
ook als symbool van lage roofzucht; (fig.) een
uiterst hebzuchtig mensch.
2. GIER, m. (-en), een gil (van uitgelatenheid of
van schrik) toen ze dat zag, gaf ze een Bier.
3. GIER, m. (-en), plotselinge zwaaiende beweging : de wagen nam een Bier en geraakte uit het
spoor; met een Bier kwam hij op mij af.
4. GIER, v. draf, spoeling voor de varkens; —
vloeibare mest van het vee.
GIERBOOM, m. (-en), een boom met haak om
sluisdeuren open to trekkers en to sluiten.
GIERBRUG, v. (-gen), eene drijvende rivierbrug,
bestaande uit een paar aan elkander verbonden
schepen, die evenals eene gierpont van den eenen
oever naar den anderen giert.
GIERBUIZERD, m. (-en), eene soort van roofvogel, die in de tropische streken van Amerika
voorkomt (caracara).
1. GIEREN, (gierde, heeft gegierd), huilen, (thans)
kraaien van pleizier; hij gierde het uit van Ilachen;
dat is om te gieren !, om to gillen van het
lachen; (ook) het fluiten van den wind of van
snorrende werptuigen : de wind gierde door de
takken.
2. GIEREN, (gierde, heeft gegierd). heen-enweerzwaaien, schommelen hij liet zich aan het
touw heen-en-weer gieren; de dronkaard gierde longs
de straat; — (van een schip) Been rechte streek
houden in het zeilen, gedurig van de koerslijn afwijken door slecht sturen, of, voor anker liggende,
door den stroom heen-en-weergaan.
3. GIEREN, (gierde, heeft gegierd), (gew.) geeren,
eene schuine richting hebben : die kamer giert.
GIERHONGER, m, (Zuidn.) geeuwhonger.
GIERIG, bn. bw. (-er, -st), overdreven begeerig near geld en goed, inhalig, vrekkig.
GIERIGAARD, m. (-s), een geldzuchtig, inhalig
mensch, een vrek.
GIERIGHEID, v. geldzucht, hebzucht.
GIERKETTING, m. (-en), de ketting waarvan
eene gierpont of gierbrug vastligt.
GIERPONT, v. (-en), eene pont op eene rivier,
die door de werking van den stroom aan een ketting
van den eenen oever near den anderen giert.
GIERST. v. zeker weinig verbouwd graangewas
(panicum milliaceum) met losse overhangende
pluimen en ronde zaden, die soms, doch vroeger
meer dan nu, worden gegeten.
GIERVALK, m. (-en), zekere roofvogel, eene
groote valkensoort (talco rusticulus).
GIERZWALUW, v. (-en), torenzwaluw.
1. GIETELING, m. (-en), een prismatisch stuk
gegoten ruw ijzer, zooals het uit den hoogoven
komt, geus.
2. GIETELING, m. (-en), zwarte lijster of merel
(turdus merula).
GIETEN, (goot, heeft gegoten), een vocht nit
eenig vaatwerk laten stroomen, echenken of nitstorten : water uit een emmer gieten ; - (fig.) balsem in de wonde gieten, heul en troost
brengen; (spr.) olie in het vuur gieten, voedsel
geven aan het vuur der hartstochten, het tegengestelde uitwerken van wat men bedoelt; — ik
weet niet in wat vat ik het gieten zal, ik ben met de
zaak verlegen; —
eene vloeibaar gemaakte stof in een vorm laten
stroomen, om er de verlangde gestalte aan to geven:
/jeer, toed, tin gieten; — hij weet zdn geclachten in
een goeden vorm te gieten, er eene juiste uitdrukkin.g
aan te geven.

GILD.
GIETER, m. (-s), een werkman in de gieterij,
die de gesmolten stof in den vorm giet; ook in
samenst. ijzergieter, tinnegieter, lettergieter enz.; —
(als tuingereedschap) gietemmer, bloemengieter. GIETERTJE, o. (-s).
GIETERIJ,v. de handeling van het gieten:
bronsgieterij, loodgieterij enz. ; —, (-en), de workplaats waar het gieten geschiedt; al de gebouwen
en werkplaatson die tot het bedrijf van den metaalgieter behooren.
GIETIJZER, o. ruw ijzer, ijzer zooals bet nit de
hoogovens komt.
GIETSTAAL, o. bijzondere soort van staal,
met 1,7 0/ koolstof.
GIF, v. zie GIFT (2de art.).
1. GIFT, v. (-en), de hoeveelheid van een geneesmiddel die een zieke ineens wordt ingegeven, dosis ; -geschenk : eene made gift; gif ten en geven.
2. GIFT, ook GIP, o. (giften) ,verg ift, Yentin
het gif eener slang; — (fig.) het gif der tweedracht.
GIFTANGEL, m. (-s), angel van sommige dieren,
die vergift bevat; ...APPEL, m. (-s, -en), (plantk.)
de vrucht van den manzanillaboom in Amerika,
waarmede de Indianen hunne pijlen vergiftigen.
GIFTBEKER, ook GIFBEKER, m. een beker,
gevuld met een vergiftigen drank : den giftbeker
drinken, ledigen, een vroegere vorm van de doodstraf.
GIFTIG, bn. (-er, -st), (van wapentuig) met gif
beqtreken : giftige pijlen; — (fig.) giftige dolksteken,
bijtende gezegden; -- (van dieren) gif bij zich
hebbende en daarmede kunnende kwetsen giftige
slangen, spinnen; — (fig.) eene giftige tong, eene

lasterende, kwaadsprekende tong; — (van men-

schen) venijnig, nijdig, boosaardig.
GIFTKLIEn, v. (-en), klier waaruit gift wordt
afgescheiden (bij verschillende soorten van dieren
aanwezig); - TA ND, m. (-en), holle tand der
giftige slangen. waardoor het gift uit de giftklier
zich in de wonde uitstort.
GIFTVRIJ, bn. zonder vergiftige stoffen.
GIGA (It.). ook GIGUE (Fr.), v. een oudo Fransche dans in trippelmaat; (ook) de muziek daarvoor.
GIGANT, m. (-en), (fab.) een der geduchte reuzen, die bergen op elkander stapelden om den
Olympus to bestormen, maar door de goden met
behulp van Hercules overwonnen werden; — (fig.)
reus.
GIGANTESK, GIGANTISCH, bn. bw. reusachtig.
GIGERL, m. (-s), fat, modegek.
GIJ, ook GE, pers. vnw. 2de pers. enk. en my.
(bet enk. du ook de is nog slechts in enkele streken,
zooals in Limburg, Oost-Gelderland, en Friesl.
bekend).
GIJK, v, zie GIEK.
1. GIJL, o. (brouw.) gist die zich vormt in het
eerste tijdperk der gisting van het bier : het bier
staat nog in 't gijl, is nog niet uitgegist; — gisting
van versch bier in eaten.
2. GIJL, bn. (brouw.) gistend : het bier is gut
genoeg om getond te worden.
GUN, o. (-s, -en), takel van 2 blokken met
drie of meer schijven, tot het hijscben van zware
vrachten ; ook JIJN.
GIJZELAAR, m. (...laren -s), iem., die met zijn
persoon borg blijft voor het vervullen van zekere
voorwaarden; voornaam persoon, als onderpand
voor de nakoming van gestelde krijgsvoorwaarden.
GIJZELEN, • (g(jzeide, heeft gegijzeld), iem. als
onderpand nemen voor het nakomen van beloften
of voorwaarden; inz. iem. gevangenzetten voor
(dicht.) binden, boeien, ketenen.
schulden;
GIJZELING, v. (-en), gevangenzetting voor schulden ; gevangenschap wegens schulden of wegens weigering van eed, belofte of verklarinq
iem. in gtjzeling houden, stelien.
GIL m. (-len), een schelle, doordringende krcet
(inz. van eene vrouw of een kind) : een luide, een
rauwe gil; zij gaf een gil van blijdschap; kort, hoogache' geluid eener stoomfluit, inz. van eene locomotief. GILLETJE, o. (-s).
GILD, o. (-en), ook GILDS, 0. (-n), (hist.) bena-
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ming van middeleeuwsche broederschappen of
vereenigingen tot onderlinge hull) en het houden
van gezellige bijeenkomsten; — (thans nog) vereeniging van personen die hetzelfde ambacht of
bedrijf uitoefenen, met het doel elkander onderling te steunen ; — (bij uitbreiding) een kring van,
personen die elkanders genooten genoemd kunnen worden : hij is van ems gild, een vakgenoot.
GILDEBEKER, m. (-s), beker waaruit op de glidemaim werd omgedronken; ...BODE, m. (-n),
gildeknecht; ...BOEK, o. (-en), het boek met de
keuren en statuten van het gild, de namen der leden
en leerlingen en de geschiedenis van het gild.
GILDEBROEDER, m. (-s), lid van een gild; vakgenoot, collega; ...BEOEDERSCHAP, o.
GILDEDEKEN, m. (-s), deken, overman, bestuurder van een gilde; ...HAL, v. (-len), (in de Vlaamsche steden) het gebouw dat tot markt en bears
voor een of meer gilden diende.
GILDEMAAL, o. (...malen) of ...MAALTIJD, m.
(-en), de gemeenschappelijke maaltijd op of omstreeks den naamdag van den patroon van het gild,
waaraan door alle gildebroeders en zusters werd
deelgenomen; ...MEESTER, m. (-s), deken van
het gilde; :..PATROON, m. (-s, ...tronen), de
beschermheilige van een gild, naar wien het veelal
genoemd werd : Jozef was de gildepatrom der timmerlieden; ...PENNING, m. (-en), penning der
gildebroeders als bewijs van lidmaatschap ;
...PROEF, v. (...proeven), het vervaardigen
van het meesterstuk, waarmede iemand het meesterrecht verwierf; (ook) het proefstuk zelf.
1. GILLEN, (gilde, heeft gegild) schelle kreten
doen hooren ; — gillend roepen of uitroepen : o,
.neen, neen ! gilde zij.
2 GILLEN, (gilde, heeft gegild), schuin afsnij den,
afzagen. GILLING, v. (-en), schuin afgesneden kant
van een zeil, een balk, eene plank.
GIMP, v. eene soort van passement of boordsel
van draad met gekleurde zijde omsponnen; —,
(-en), boordsel of belegsel van gimp.
GINDER, ook GINTER, bw. (van plaats) daar,
op die plaats.
GINDS, bw. ginder, ditto : girds verheft zich een
heuvel; wie loopt dear Binds I
GINDSCH, bn. gene : het gindsche huis, het huis
daar ginder; aan gindschen- kant, aan gene zijde.
GINGANG, o. (-s), een gekleurd, meestal katoenen
weefsel, gewoenlijk met strepen.
GINNEGAPPEN, (ginnegapte, heeft geginnegapt),
min of meer ongemanierd en spotachtig half ingehouden lachen, giehelen, grinniken : ze zitten
weer te ginnegappen. GINNEGAPPER, m. (-s).
GINST, v. gaspeldoorn, stekende brem.
GINTER, bw. zie GINDER.
GIORNO (A) (It.), verlichting cl gtorno, eene wijze
van illumineeren, met guirlandes van lampions enz .
GIPS, o. (-en), (delfst.) zeker mineraal, zwavelzure kalk : gebladerd gips, dicht gips, korrelig gips; —
met water aangemengd gipsmeel, gipsbrij om
mede te gisten of te pleisteren, pleister.
GIPSAFGIET8EL, o. (-s), afbeeldsel in gips.
G1PSBEELD, o. (-en), beeld van gips.
1. GIPSEN, bn. van gips vervaardigd, in pleister
gegoten : een gissen beeldje.
2. GIPSEN, (gipste, heeft gegipst), met gips bestrijken, pleisteren : het plafond later gissen.
GIPSMEEL, o. gebrand gips in poedervorm;
...MIJN, v. (-en), gipsgroeve; ...MODEL, o. (-len),
model in pleister; ...MUUR, v. (plantk.) gipskruid.
GIPSVERBAND, o. (-en), (heelk.) een verband
van in gips gedoopte windsels, die hard worden en
dus maken dat het verbonden deel niet bewogen
kan worden.
GIPSY, (Eng.), m. en y. (gipsies) heiden, heidin,
Zigeuner, Zigeunerin.
GIRAFFE, v. (-n), een hertachtig, herkauwend
dier met zeer langen hals, dat in Midden-Afrika
leeft en eene hoogte van 6 M. bereikt (camelopardalis
girafa); --HALE, m. (...halzen), —NEB, m. (-ken),
(ook) bijzonder lange hals (van menschen).
GIRANDE, v. (-s), springfontein die een kring
van stralen uitwerpt ; bundel vuurpijlen.
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GIRANDOLE, v. (-s), armblaker, kandelaar met
armen; rad van vuurpijlen, vuurzon ; — look) een
diamanten versiersel.
GIRASOL, v. zekere edele steen, het in prachtige
kleuren spelend of opaliseerend adulaar-veldspaat,
ook maansteen geheeten; Qostersche girasol, korund.
GIREEREN, (gireerde, heeft gegireerd), (kooph.)
een wissel schriftelijk op een ander overdragen,
endosseeren.
GIRO, v. wisseloverdracht, endossement.
GIRO-BANK, v. (-en), disconto-bank : eene bank,
waar alleen door overschrijving geldsommen van
den een op den ander worden overgedragen; ...-VERKEER, o. gebruik dat men van eene giro-bank
maakt : het giro-verkeer neemt voortdurend toe.
GIRONDIJNEN, ook GIRONDISTEN, m. my.
(hist.) de gematigde republikeinsche partij tijdens
de Fransehe revolutie (1792), zoo geheeten, wijl
hare hoofden uit het departement Gironde afkomstig waren.
1. GIS, v. gissing• bij de gis, bij gissing, bij raming.
2. GIS, v. (muz.) de noot die een halven klanktrap hooger is dan g.
GISPEN, (gispte, heeft gegispt), (veroud.) met
eenegisp (geeselriem)slaan, geeselen (als straf oefening);
iemand of iets doorhalen, hekelen, laken : hij
verdiende streng gegispt te worden; de redenaar gispte
de dwaasheden van onzen tijd. GISPER, m. (-s).
GISSEN, (piste, heeft gegist), de verschillende
mogelijkheden overwegen, raden naar iets : naar
de oorzaak gissen; (spr.) gissen doet missen, men
kan licht mis raden;
,eene gevolgtrekking maken, vermoeden, raden :
een man - van naar ik gis vifflig jaar; ik kan niet
gissen Lint ge bedoelt.
GISSING. v, (-en), datgene wat gegist wordt, eene
onderstelling : het is niet meer dan eene gissing.
GIST, (gew. ook GEST), v. zeker plantaardig
organisme dat ontstaat in vloeistoffen, wanneer
suikerdeelen daarin zoodanig worden omgezet dat
er alcohol wordt gevormd.
GISTEN, (gistte, heeft gegist) (gew. ook GESTEN)
schuimen, opbruisen (van bier, wijn en andere
stoffen, waarbij gisting (fermentatie) plaats heeft); —
(fig.) bruisen, ontsteld zijn van hartstocht : zijn
bloed begon te gisten; de gemoederen waren aan 't
gisten, de bevolking was onrustig, werd oproerig.
GISTER, bw. zie GISTEREN.
GISTERAVOND, bw. op den avond van gisteren,
op den vorigen avond.
GISTEREN, ook GISTER, bw. op den dag v66r
heden : zij is gisteren vertrokken; — (scherts. van
iem. die „pas komt kijken") zonder ervaring : hij
is niet van gisteren, hij is wel ingelicht, goed op
de hoogte; (ook) bij de pinken, bij de hand; —,
o. hetgisteren, iemands gisteren, het verleden : het
heden wordt gisteren.
GISTERMIDDAG, ...MORGEN, ...NACHT,
...00HTEND, bw. op den middag, morgen enz.
van den dag van gisteren.
GISTING, v. (-en), het gisten; (fig.) mijn bloed
geraakt in gisting; — woeling onder het yolk :
de gistingen onder Leicester.
GISTZWAM, v. (-men), de zwam die het hoofdbestanddeel is van de gist en waardoor eigenlijk
de omzetting van suiker in alcohol en koolzuur
wordt teweeggebracht (cryptococcus cerevisiae).
GIT, o. eene schoone, zwarte delfstof die zeer
hard is en voornamelijk gebezigd wordt tot het
vervaardigen van sieraden (ook zwart agaat, zwart
barnsteen en bergwas geheeten); — zoo zwart als git,
glinsterend zwart ; -- v. (-ten), sieraad, langwerpige koraal van git
vervaardigd, of, in nabootsing daarvan, van zwart
gins: een mantel, met Bitten gegarneerd. GITJE, o. (-Os
GITAAR, v. (...taren), eene soort van viool met
zee snaren, die met de vingers der linkerhand aangedrukt en met de rechter getokkeld worden.
GITANO (Sp.), m. (-'s), Heiden, Zigeuner. (Het
Yr. van GITANO is GITANA.)
GITTEN, bn, van git vervaardigd ; als git z66
zwart.
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GITZWART, bn. zoo zwart als git : gitz.,varte
oogen; een aitzwart paard, een glanzig zwart paard.
GLAASJE, o. (-s), klein glas ; onder een glaasje
zitten, drinkers; een glaasje op den valreep, een laatste
glaasje voor het vertrek ; te diep in 't gtaasje
gekeken hebben, dronken zijn.
GLACEEREN, (glaceerde, heeft geglaceerd), met
eene gladde oppervlakte overdekken, glanzend
maken : geglaceerd papier; — met eene laag sulker
overdekken (van gebak); — tot eene gelei laten
verkoken (vruchten); doen bevriezen of verstijven : een geglaceerde podding.
GLACEETJES, o. mv.glacóhandschoenen een
paar glaceetjes.
GLACEHANDSCHOEN, m. (-en). handschoenen
van glanzig leder : zwarte glacehandschoenen; ook
bij verkorting glace's : eon paar Witte glace's; ...LEER,
o. fijn en zacht leer, voornamelijk voor het vervaardigen van handschoenen gebezigd; ...PAPIER,
o. geglaceerd papier: visitekaarten op fijn glad-papier.
GLACIS, o. (...cieen), (vest.) aardglooiing op het
voorterrein van een fort, eene vesting enz.
GLAD, bn. bw. (-der, -st), waarop men licht
uitglijdt : een gladde parketvloer; — zich op glad
ijs wagen, zich op gevaarlijk terrein begeven, een
onderwerp aanroeren waarvan men niet geheel
op de hoogte is; —
glibberig (van dieren op wier naakte huid men
geen vat heeft) : eene gladde slang (paling, aal); —
't is een gladde aal, een gladde vogel, een slimmerd,
men heeft geen vat op hem, hij laat zich niet gauw
vangen;
glanzig en effen : gladde meubels, die gewreven
zijn; eene gladde jas, die door Bitten kaal en
glimmend is geworden;
niet ruw of ruig (van de huid), kaal : een gladde
schedel; — eene gladde steenrots, eene naakte, kale
rots; — baardeloos, (behoorlijk) geschoren eene
gladde kin, hij heeft een glad gezicht, geen baard;
hi) heeft eene gladde tong, is welbespraakt (ook
in ongunstigen zin van bedriegers of vleiers); —
bw. op onbelemmerde wijze, vlug, vlot: het gaat
hem glad af, hij heeft er geen moeilijkheden mee;—
geheel iets glad vergeten; ge hebt het glad mis.
GLADAF, bw. rondweg, volstrekt : hij ueigerde
het aladaf.
GLADAKKER, m. l-s), (eig.) lastpaard, er slecht
uitziend paard, oude knol; — (Ind.) kamponghond
die niemand toebehoort; — (fig.) persoon die niet
kieskeurig is in de middelen om aan den kost to
komen, met wien men voorzichtig moot zijn; sluw,
listig persoon; gemeene smeerlap.
GLADBEK, m. (-ken), vlasbaard, melkmuil.
GLADBOENEN, ...BORSTELEN, ...MAKEN
enz. als samenst. in 6On woord to schrijven.
GLADEKKER, m. (-s), sluw, listig persoon; gemeene smeerlap; zie GLADAKKER.
GLADDIG, bn. tamelijk glad : 't is gladdig op
straat. GLADDIGHEID, Y.
GLADHAMEREN, (hamerde glad, heeft glad gehamerd), met den hamer g leehten, vlakken, planeeren.
GLADHARIG bn. (van dieren, inz. van honden)
van gladde, glanzige haren voorzien (in tegenst.
met ruigharig). GLADHARIGEN, m. my. mensohen
wier hoofdharen cilindervormig zijn (in tegenstelling
met de kroes- en welharigen).
GLADHEID, v. bet glad zijn (in alle bet.).
GLADHOUT, o. (-en), gereedschap der wevers
en schoenmakers, waarmede men iets glad wrijft,
likhout; (ook) gepolitoerd bout.
GLADIATOR, m. (-en), (hist.) zwaardvechter,
kampvechter (bij de Romeinen).
GLADIOLUS, v. (-son), (plantk.) eon plantengeslaeht van knolgewassen, met zwaardvormige
bladen en levendig gekleurde bloemen.
GLADJANUS, m. gladde, gewikste smeerlap.
GLADNEUZEN, mv. (nat hist.) eene familie der
insectenetende vleermuizen. zonder aanhangsel op
den nous : onze gewone vleermuis behoort tot de gladneuzen (gymnorhina).
GLADSCHAAF, v. (...sohaven). eene Schaaf met
dubbelen Deitel, om iets zeer glad te schaven,
blokschaaf, zoetschaat.
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GLADWEG, bw. zonder voorbehoud, geheel.
volstrekt : gladweg bekennen, ronduit, gul bekennen.
GLAGAH, v. (-s), (Ind.) op suikerriet gelijkend
wild opschietend gras (saccharium spontaneum).
GLANDULEUS, bn. klierachtig.
GLANS, m. (-en), echittering; schijn; weerschijn;,
luister; sohoonheid, pracht; room; praal; glansmiddel, zeker poetsgoed.
GLANSBAD, o. chemische oplossing waarin
metalen voorwerpen glanzig worden.
GLANSKEVER, m. (-s), eene familie van wel
800 soorten bevattende kleine kevers. op krengtorren gelijkende (nitidulariae).
GLANSMACHINE, v. (-s), (papierm.) eene
pletmachine om het papier te glanzen.
GLANSPUNT, o. (-en), het schoonste of schitterendste gedeelte van of in iets : dit was het glanspunt van den avond.
GLANSRIJK, bn. bw. (-er, -st), rijk aan glans,
schitterend : glansrijk schiet de zon haar stralen;
luisterrijk, prachtig : een glansrijk feest; — roomrijk, schitterend ; bw. op glansrijke wijze hij is
de moeilijkheden glansrijk te boven gekomen.
GLANSSTIJFSEL, v. stijfsel die bet linnengood glanzend maakt; ...VERF, v. glanzende
verf (voor huisschilders) : glansverf in bussen.
GLANZEN, (glansde, heeft geglansd), stralen,
flikkeren, fionkeren ; glimmen, blinken ; (fig.)
zijn gelaat glansde van blijdschap; de vreugde glansde
in ieders oog;
glans aan lets geVen, glad en glimmend maken.
GLANZIG, bn. (-er, -st), glans hebbende, blinkend : glanzig als satijn; glanzig haar.
GLARIOOGEN, (glarioogde, heeft geglarioogd),
(Zuidn.) met wijdgeopende glazige oogen stares.
GLAS, o. zekere harde, brozo, doorschijnende
stof, ontstaan door samensmelting van zand en
kalk, gewoonlijk met nog andere stoffen vermengd
om er bijzondere hoedanigheden aan to geven
fijn, gemeen glas; Boheemsch, V enetio,ansch, glas;
gekleurd glas; zoo helder, klaar, zuiver als glas,
zeer doorzichtig : die vijver is zoo helder als glas,
(ook) klaar, begrijpelijk : de zaak is zoo klaar als
glas; (ook) helderklinkend : haar stem is zoo zuiver
als glas; —
de vloeibare massa die vast geworden, het glas
oplevert : het glas wurdt bij eene temperatuur
van ongeveer 5000° C. verwerkt;
(glazen), voorwerp van glas vervaardigd;
glazen plant : het glas van een spiegel; een tooverlantaren met de daarbij behoorende glazen; yensterruit : de glazen wasschen;
glazen vat : (tuinb.) groenglazen klok om meloenen
enz. te trekken en tegen koude to beschutten;
zandlooper : het glas keeren; het alas is uitge—(w.g)
loopen; inz. op schepen een zandlooper die in een
half uur uitloopt, halfuursglas; — (vandaar) de
tijdsruimte van een half uur : het schip zeilde drie
mijlen in acht glazen;
glazen beker, kelk, roomer enz. waaruit men
drinkt •
als benaming voor verschillende voorwerpen van
glas, die alleen in het verband glas kunnen heeten,
en anders met eene samenst. genoemd warden; horlogeglas : een nieuw glas op zijn horloge laten zetten;
lampeglas : draai de vlam wat neer, het glas zal
springen; lens : een verrekijker bevat rig glazen; er
is een glas uit mijn bril gevallen.
GLASACHTIG, bn. op glas gelijkende.
GLASBLAZEN, o. het blazen van het glas tot
den vereischten norm.
GLASBLAZER, m. (-s), ambachtsman die door
blazon voorwerpen van glas vervaardigt; ...BLAZERIJ, v. (-en), de werkplaats van den glasblazer,
glasfabriek; (ook) /Let blazon van glas.
GLASDRAAD, m. (...draden), (als stofnaam o.
gmv.), zeer dun uitgetrokken glas met eene middellijn van 0.01 mM. of nog dunner, met zljdeachtigen
glans, uiterst buigzaam ; het laat zioh woven en
ook verwerken tot glaswatten glaswol, glasdraadsponzen.
GLASHARMONICA, v. (-'s), een muziekinstrument der oostersche volken, bestaande uit een aan-
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tal aan een ijzeren staaf geregen glazen kommen,
die bij het aanslaan een verschillenden toon geven;
ook kinderspeelgoed : S tot 16 glazen of metalen
plaatjes, met een hamertje geslagen.
GLASHELDER, bn. bw zoo helder als glas,
volkomen doorzichtig, duidelijk; — helderklinkend:
eene glasheldere stem.
GLASHUT, v. (-ten), glasbiazerij ; ...OVEN, m.
(-s), smeltoven in eene glashut ; ...RUIT, v. (-en),
vensterruit.
GLASSCHILDER, m. (-s), kunstenaar die kleurstoffen in glas inbrandt en daardoor tafereelen vervaardigt.
GLASSCHRIJVER, m. (-s), graveur, teekenaar
op glas.
GLASWAREN, v. my. voorwerpen van glas;
...WATTEN, v. na y. watten van gekruld glasdraad,
filtreermateriaal; ...WERE, o. voorwerpen van
glas, inz. glazen, karaffen enz.; (ook) al de ruiten
van een gebouw.
GLATIK, m. (-s), and.) rijstvogeltje (amadina
oryzivora).
GLAUBERZOUT, o. zekere krista lliseeren de,
kleurlooze, doorzichtige stof, met bitteren, afkoelenden smaak, bestaande nit zwavelzure soda en
.
water.
GLAZEBAKJE, o. (-s), bakje of schoteltje onder
een wijnglas enz. voor het morsen.
GLAZEN, bn. uit glas vervaardigd; — (spr.) in
een glazen huisje wonen, aan het oordeel van een
ieder blootstaan.
GLAZENBLAADJE, o. (-s), presenteerblaadje
voor glaasjes.
GLAZENDAK, o. (-en), dak grootendeels uit
glas bestaande; ...DETTR, v. (-en), deur waarvan
het groote paneel van glas is; ...DOEK, m. (-en),
doek om daarmede glazen te reinigen; ...BAST,
v. (-en), kast tot berging van huishoudelijke zaken
(borders, schotels, glazen enz.), met glasruiten in
de deuren.
GLAZENMAKEN, o. vensterruiten inzetten; ...MA KER, m. (-s), ambachtsman die ruiten inzet; —
(nat. hist.) zeker netvleugelig insect, libel, juffertje.
GLAZENSPONS, v. (-en), spons om de vensterglazen mede te reinigen; ...SPUIT, v. (-en), houten
of koperen spuit om de glazen to wasschen; ...WASSCHER, m. (-s), werkman in dienst van eene glazenwasscherij; (ook) eene soort van bezem of boender aan een langen steel, waarmede de natgespoten
glazen worden gewasschen.
GLAZIG, bn. (-er, -st), op glas gelijkende, glasachtig; (van oogen) strak, wezenloos : de dood
staarde nit zijn glazig oog; — (van aardappelen)
doorschijnend en hard : als aardappelen doorwassen,
worden ze glazig en oneetbaar. GLAZIGHEID, v.
GLAZUREN, (glazuurde, heeft geglazuurd), verglazen, met glazuur bedekken.
GLAZUUR, o. (...zuren), eene glasachtige, glinsterende laag, waarmede aardewerk en metalen
kookgereedschap overtrokken wordt, verglaassel,
(ook) het email der tanden.
GLAZUURSEL, o. glazuur
GLEE, v. (-en), dunne, gesleten, doorschemerende
plek (in kleedingstukken of linnengoed) : er is een
glee in het tafellaken.
GLEIERGOED, GLEIERWERK, 0. (Zuidn.)
fijn aardewerk : schotels en taljoren van gleierwerk.
GLEIS, o. eene soort van pottenbakkersklei.
GLEIWERK, o. glinsterend aardewerk, faience.
GLEIZEN, bn. van gleis vervaardigd : een gleizen
schotel.
GLETSCHER, (Hd.), m. (-s), een in de firnsneeuwvelden ontstaan ijsveld in het hooggebergte, dat
door zijne eigen zwaarte als een breede ijsstroom
langzaam naar beneden glijdt. '
GLETSCHERBAAN, v. (...banen), baan waarlangs een gletscher naar beneden schuift; ...BEEK,
v. (..,beken), beek door het afsmelten van een gletscher ontstaan • ...IJS, o. ; ...MELK, v. zeer troebel
water dat uit eene gletsoherpoort te voorschijn komt.
GLETSCHERPOORT, v. (-en), poortvormige
opening aan het einde van een gletscher; ...TAFEL,
v. (-s), stem op een gletscher, waaromheen bet

GLIP.
ijs weggesmolten is, zoodat hij boven de omgeving
uitsteekt.
GLEUF, ook GLEUVE, v. (gleuven), lange,
smalle uitholling of insnijding, sleuf, groef (met een
scherp werktuig in een voorwerp gemaakt); (ook)
eene geul (door de natuur of door menschen gemaakt), greppel; (ook) spleet, kloof.
GLIBBEREN, (glibberde, is geglibberd), herha,aldelijk uitglijden op een glibberigen weg ; — (fig.)
(op den levensweg) struikelen.
GLIBBERIG, bn. (-er, -st), glad (van alles wat
vet, smerig, modderig of slijmerig is).
GLIJBAAN, v. (...banen), smalle, spiegelgladde
bean op ijs of sneeuw, waarop kinderen zich vermaken met glijden. GLIJBAANTJE, o. (-s).
GLIJBANK, v. (-en), (in eene giek) roeibank
die onder het roeien voor- en achteruitschuift,
Eng. sliding-seat.
GLIJBOOT, v. (-en), boot met zoo weinig mogelijk diepgang en door luchtschroeven voortbewogen, hydroplaan : de glijbooten gingen veel sneller
dan de rader- of schroefbooten.
GLIJCONTACT, o. (-en), (electr.) afwisselend
contact, door dat het eene deel over het andere
heenglijdt.
GLIJDEN, (gleed, heeft en is gegleden), langs
eene gladde oppervlakte voortschuiven, sullen, inz.
over ijs of sneeuw ; — gemakkelijk over iets voortschuiven : de slede gleed over het ijs; — uitglijden; langs eene helling vanzelf naar beneden
schuiven, afzakken : van den dijk glijden ; — geld
in zijn zak laten glijden; —
ontglippen, ontsnappen, ontschieten : het geld
glijdt mij door de vingers, ongemerkt wordt het
uitgegeven; — geen klacht gleed over zijne lippen,
hij uitte geen klacht.
GLIMHOUT, o. halfvergaan hout, dat in het
donker licht uitstraalt.
GLIMKEVER, m. (-s), (nat. hist.) lichtgevende
tor (het mannetje van den glimworm).
GLIMLACH, m. (-en), een lachende trek op het
gelaat, een lachje.
GLIMLACHEN, (glimlachte, heeft geglimiacht),
het gelaat tot een glimlach plooien.
GLIMMEN, (glom, heeft en is geglommen),
branden zonder vlam, gloeien: een glimmend vuurtje;
oogen als glimmende kolen; — een flauwen, gestadigen glans van zich geven : vermolmd hout glimt
in het donker; —
in het licht met gestadigen glans blinken: een rok
met glimmende knoopen; — (ook) schitteren, glinsteren, blinken (ten gevolge van gemoedsaandoeningen) : hunne oogjes glommen van blijdschap.
GLIMMER, o. (delfst.) eene groep van delfstoffen die in eene richting buitengewoon licht
splijtbaar zijn in elastisch buigzame plaatjes; zij
bestaan nit silikaten van toonaarde en kali of
natron, ook mica, kattenzilver, kattengoud en Moscovisch glas geheeten; —AARDE, v. garde die
glimmer bevat; —BLAD, o. (-en), dunne doorschijnende plaat van glimmer.
GLIMMERLEI, o. een schilferig gesteente, bestaande uit glimmer, gewoonlijk micaplaatje geheeten.
GLIMP, m. (-en), flauw schijnsel. flikkering, vonk :
er is geen glimp van vernuft in zijn geschrijf te ontdekken; — schijn, dekmantel, voorwendsel ; onder
een schoonen glimp vanvriendschap. GLIMPJE, o. (-s).
GLIMWORM, m. (-en), (nat. hist.) zeker schildvleugelig insect, dat in het donker een zwak phosphorisch licht verspreidt (inz. van bet wijfje, dat
geen vleugels heeft : het mannetje beet glimkever).
GLINSTEREN, (glinsterde, heeft geglinsterd),
schitteren, flikkeren, glanzen, blinken.
GLINSTERING, v. (-en), het glinsteren, glans :
de glinstering van het goud, van de oogen.
GLINT, o. (-en), uit palen en latwerk bestaande
heining, omrastering.
GLINTING, v. (-en), hekwerk om een stoop; latwork voor leiboomen.
GLIP, m. (-pen), (w. g.) spleet eener pen; (ook)
gapende snede (b. v. met eene schaar in een stuk
linnen).
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GLOOIING, v. (-en), helling.
GLIPPEN, (glipte, is geglipt), op een glibberig
GLOOR, m. gloed, glans, schijnsel ; — (fig.) in
oppervlak uitglijden : mijn voet gliste op den gladden
vollen gloor, in vollen luister.
vloer;
GLOP, 0. (-pen), (gew.) slop, nauwe doorgang;
ontglijden, ontschieten hij liet het glas uit de
A mal straatje; een plop in het ijs, smalle vaargeul.
harden glippen ; —
GLOREN, (gloorde, heeft gegloord), glimmen,
ontsnappen, vluchten hij is gaan glippen, hij
glanzen : er gloorde geen sprankje vuur in den haard;
heeft zich nit de voetengemaakt; iem. later
een zacht, glanzend schijnsel geven, lichten
glippen, toelaten dat hij ontvlucht.
flikkeren.
de ochtend begon te gloren;
GLIPPER, m. (-s), (hist.) tijdens de Spaansche
GLORIA, v. (R. K.) het begin van het tweede
troebelen, benaming der uit de steden van Holland
deel der gezongen mis; glorie tang zullen ze
uitgeweken Spaansch- en Itoomschgezinden; —
levee in (de) gloria !
een glipper(tje) maken, beimelijk een ongeoorloofd
GLORIE, v. roem, eer : de glorie der overwinning;
uitstapje doen.
vol glorie vertelde —de
hetzicromnpjs:
GLISSANDO, bw. (muz.) (bij strijkinstrumenten)
knaap wat hij gedaan had ; — (Zuidn.) pronkeene vlotte voordracht zonder accentuatie; (op
zucht, trotschheid;
eene piano) het zeer snelle spelen eener pa9sage.
(glorien), Jets om zich op te beroemen, roem,
GLIT, o. loodoxyde.
sieraad : zijn noon is zijn glorie; hij is de glorie van
GLISSEN, (gliste, heeft en is geglipt), (gew.)glijden:
von land;
aan 't glissen op een baantje.
dejongens
eer en pas. heerlijkheid ; pracht, praal. luister; —
GLOBAAL, bn. bw. niet tot in bijzonderheden
(R. K. stralenkrans, lichtkring om het hoofd
nauwkeurig berekend, ruw : eene globale begrooting;
van heiligen en hemelingen, aureool, nimbus.
bw. bij raining, ongeveer.
Alobale cijfers;
GLORIEDRONKEN, bn. dronken van roem.
GLOBE, v. (-s, -n), een bol (van koper, bout
GLORIgN, (gloriede, heat gegloried), (Zuidn.)
of papier) die in een zoogenaamden stoel om zijne
feestvieren . het is vandaag glorien.
as beweegbaar is en Raarop hetzij de oppervlakte
GLORIERIJK, bn. bw. roemrijk.
der aarde (aardglobe), hetzij de sterrenhemel is
GLORIETTE, v. (-s), prieeltje, tuinhuisje
afgebeeld (hemelglobe).
GLORIEUS, bn. bw. (glorieuzer), roemrijk; —
GLOBE-TROTTER, in. (-s), wereldreiziger, iem,
(Zuidn.) fier, hoovaardig, trotsch.
die de geheele wereld doorreist; reislustig mensch,
GLOS, ook GLOSSE, v. (glossen), verklarende
tcekvogel.
uitlegging, commentaar : de tekst is klaar, men
GLOBULEUS, bn. kogelvormig, nit kleine bolbehoeft bier geen glossen; glossen op iets waken,
letjes bestaande.
aanmerkingen, spottende opmerkingen over iets
GLOED, m. hitte, warmte, die van eene vurige
makeu.
massa uitstraalt : de felle glued der zon ; —
GLOSSARIUM, o. (...ria), eene Iijst van glossen
(fig.) vuur, hezieling, vervoering • in gloed geraken;
in alphabetische volgorde; (ook) verklarende woorhil sprak met gloed, met vuur, bartstochtelijk; de
denlijst op een schrijver
gloed van den hartstoat;
GLOSSEEREN, (glosseerde, heeft geglosseerd),
afschijnsel van vurige of lichtgevende voorwermet aanteekeningen voorzien; (ook) aanmerkingen
pen ; — de glans (inz. die der nieuwheid) op
maken.
geweven stoffen : de gloed der nieuwheid is er of ;
GLOSSEN, (gloste, heeft geglost), (w. g.) glossen,
de gloed der jeugd, levenskracht.
stekelige aardigheden op iets zeggen.
GLOEDNIEUW, bn. fonkelnieuw.
GLOSSITIS, v. (geneesk.) tongontsteking.
GLOEIDRAAD, m. (...draden), draad voor eene
GLUCOSE, ook GLYCOSE, v. druivensuiker.
electrischegloeilamp, van verkoolde bamboevezels
GLUI, o. dekriet; gezuiverd roggestroo ; —, (-en),
of metaal gemaakt.
bos riot of roggestroo.
GLOEIEN, (gloeide, heeft gegloeid), uitstralen
GLUIP, v. (-en), (gew.) trier, spleet, nauwe
van licht bij sterk verhitte vaste en vloeibare
opening.
stoffen : gloeiend ijzer; (fig.) gloeien van toorn, van
GLUIPEN, (gluipte, heeft gegluipt), van terzijde
verontwaardiging, van eerzucht; hij sprak in gloeiende
naar jets of iem. loeren, valsch of huichelachtig
bewoordingen, vurige taal; —
kijken; — sluipen : een oluipende voetstap.
schijnen, schittcren, een roodachtig licht verGLUIPER, ook GLUIPERD, m. (-s), valschaard,
spreiden ; fonkelen, vlammen: zijne groote dunkere
huichelaar.
oogen gloeiden in de holle kassen; de wijn gloeide
GLUIPERIG, bn. bw. (-er, -st), gluipend, huichelin het glas. GLOEIING, v.
achtig, niet eerlijk, niet open.
GLOEIEND, bn. bw. (-er, -st) tot gloeiens toe
GLUIPHOED, m. (-en), ook LUIPHOED,
verhit : met gloeiende tangen nijpen;
hoed met breede, rondom neergeslagen randen,
vurig gloeiende blikken; gloeiende taal; een
huilebalk.
gloeiende toost; —
GLUIPS, bw. GLUIPSCH. bn. gluiperig.
bw. gloeiend rood, van eene vurig roode kleur; —
GLUNDER, bn.- bw. (-der, -st), glanzig, holder,
in hooge, in de hoogste mate : zich gloeiend verfrisch,
opgewekt; glunder lachen, vroolijk, vergevelen; hij was er gloeiend boos over; — (Zuidn.) een
noegd.
gloeiende boer, deugniet, enz.
GLUNDEREN, (glunderde, heeft geglunderd),
GLOEIENDHEET, bn. buitengewoon beet.
vroolijk, glunder kijken.
GLOEIERIG, bn. een onaangenaam gloeiend geGLUREN, (aluurde, heeft, gegluurd), ter sluik,
voel hebbende : ik brn, zoo gloeierig.
met nieuwsgierigen, onderzoekenden blik kijken :
GLOEIKOUSBRANDER, m. (-s); ...FABRICAom een hodue gluren; — (fig.) komen uitkijken (inz,
TIE. v.; ...FABRIEK, v. (-en); ...INDUSTRIE, v.
tusschen boomen of gebladerte) : de roode daken
GLOEIKOUSJE, o. (-9), soort van kousje, met
der huisjes gluurden uit het groen.
bijzondere stoffen gedrenkt. dat men in eene gasGLUTEN, o. (scheik.) kleefstof, verkregen uit de
vlam laatgloeien, teneinde een helder licht to
eiwitachtige deelen der graankorrels.
verkrijgen gloeikousjes uitbranden.
GLUTENBROOD, o. brood gebakken van graan,
GLOEILAMP, v. (-en), lamp waarin de lichtbron
dat to voren gewasschen is, om er een deel van
een door een electrischen stroom gloeiend gemaakt
het
zetmeel uit to verwijderen; aanbevolen voor
voorwerp, b. v. een verkoolde bamboevezel, is :
lijders aan suikerziekte.
electrische gloeilampjes; ...LICHT, o. het licht van
GLUTINANTIA, my. kleefmiddelen, hechtmideene of meer gloeilampen; (ook) bet licht van
delen voor kleine wooden, b y. hechtpleister en
gloeikousjes.
collodium.
tangs
den
glooi
der
GLOOI, m. glooiing, helling
GLUTINE, v. beenderenlijm.
heuvelen.
GLYCERINE, v. (scheik.) eene kleur- en reukGLOOIEN, (glooide, heeft gegloord), met eene
looze,
stroopachtige vloeistof met zoeten smaak,
flauwe belling afioopen : de weg glooide een weinig.
die tot verschillende doeleinden wordt gebruikt,
GLOOIEND, bn. bw. niet steil, met eene flauwe
oliezoet; —ZALF, v. verzachtende zalf, uit glycerine
belling : een zacht glooiend pad.
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gemaakt door toevoeging van 1 /2 water en 113 stijfselmeel; —ZEEP, v.
GLYCOGEEN, o. dierlijk zetmeel.
GLYCOSE, v. zie GLUCOSE
GLYPTIEK, v. de kunst om met beitel of graveernaald in steen te beeldhouwen of te snijden.
GLYPTOTHEEK, v. verzameling van gegneden
eteenen.
GNEIS, o. (delfst.) zeker gesteente, bestaande
uit kwarts, glimmer en veldspaat.
GNIFFELEN, (gniffelde, heeft gegniffeld), onderdrukt, in zijn vuistje lachen.
GNOE, o. (-s), (nat. hist.) schuw, uiterst vlug
en wild dier in Afrika ter grootte van een ezel.
GNOMEN, v. mv. korte zinspreuken.
GNOOM, m. (gnomen), aardgeest, berggeest,
kabouter.
GNOSIS, v. (godg.) de diepere kennis aangaande
de godsdienstige waarheden.
GOAL, (Eng.)," m. (-8), (voetbalspel) doel, doelpunt; —KEEPER (Eng.), m. (-s), doelverdediger ;
—LINE, v. doellijn; —PAAL, m. (...palen), doelpaal.
GOBANG, m. (-s). (Ind.) koperen 2'/2 centstuk.
GOBELIN, o. (-s), behangseltapijt uit wol of
zijde, of wel nit beide, met ingeweven kleurrijke
voorstellingen en figuren (geheeten naar den in
de 15de eeuw levenden Parijschen verver Gobelin).
1. GOD, m. naam van het Opperwezen ; met
Gods hulp ; in Gods naam; hij vreest God noch dulvel;
niemand; leven als God in Frankrijk, onbezorgd,
lui en lekker ; Gods water over Gods akker laten
loopen, aan de zaken haar beloop laten.
2. GOD, m. (-en), afgod ; de goden dezer eeuw,
de mindere goden. GODJE, o. (-a).
GODDANK, bw. Gode zij dank.
GODDELIJK, bn. bw. (-er, -at), de natuur van
eene godheid hebbende : goddelijke wezens; — door
God verleend : het goddelijk recht der Overheid;
Rembrandts goddelijk genie; — als van God, hemelsch, verrukkelijk : goddelijke muziek.
GODDELOOS, bn. bw. (...loozer, -st), aan geen
god (of goden) geloovende : een goddeloos mensch,
een atheist; — God niet dienende, en dus diep
verdorven ,• — op zondige, misdadige wijze: goddeloos handelen.
GODENBEELD, o. (-en), afgodsbeeld; ...DTENST,
m. afgodsdienst; ...DOM, o, de gezamenlijke goden :
heel het godendom; ...DRANK, m. de drank der
Olympische goden, nectar; — (fig.) heerlijke, heznelsche drank : dat smaakt als godendrank; ...LEER,
-v, leer aangaande de goden, fabelleer, mythologie;
....MAAL, o. (..,males), ...MAALTIJD, m. (-en),
Olg.) een hijzonder heerlijk maal; ...SCHEMERING,
v. (Germ. myth.) verduistering der Goden bij den
wereldbrand op het einde der dagen ; ...SPIJS, v. de
-spijs der goden, het ambrozijn; — (fig.) dat is
.(een) godenspijs, dat smaakt overheerlijk.
GODES, ook GODESSE, v. (godessen) (w. g.)
vrouwelijke godheid, godin.
GODGANSCH, GODGANSCHELIJK, bn. ganach
(doch sterker dan dit woord) : den godganschelijken
dag luieren.
GODGELEERD, bn. bekend met alles wat op den
godsdienst betrekking heeft : een godgeleerd schriirer; — op de godgeleerdheid betrekking hebbende,
theologisch : Godgeleerde Bijdragen; hij wijdt zich
aan godgeleerde studien. GODGELEERDE, m. (-n),
theoloog, theologant. GODGELEERDHEID, v.
GODGEVALLIG, bn. welgevallig aan God : een
podgevallig werk.
GODHEID, v. (...heden), goddelijkheid, godde/ijke natuur : de godheid van Jezus erkennen; booehenen; — een goddelijk wezen, een god.
GODIN, ook GODINNE, v. (godinnen), vrouweDike godheid (ook van nimfen, van de Muzen en
allegorische persons) : de godin Diana;
—(fig.)anebdvrouw:
mijn godin I GODINNETJE, v. (-a).
GODLOF, tw. (eigenl. God zij lof 1) uitroep van
dankbaarheid : Godlof I hij is gered I
GODLOOCHENAAR, m. (-s), iemand die het be-
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staan van God ontkent, atheist. GODLOOCHENARES, v. (-s en). GODLOOCHENING, v. athelame.
GODSADVOCAAT, m. (—oaten), (bij het onderzoekingsproces dat aan eene heiligverklaring voorafgaat) de persoon die, tegenover de beweringen
van den Duivelsadvocaat, in het licht heeft te
stollen wat vOOr de canonisatie pleit; (bij uithr,/
iem. die tegenover de schaduwzijde eener zaak,
het goede daarvan bepleit; ...AKKER, m. (-a),
fin hoogeren stij1) begraafplaats, kerkhof; ...DEEL,
o. (Zuidn.) geschenk, fool die met Kerstmis of
Nieuwjaar aan de huizen wordt opgehaald: om het
godsdeel gaan; het godsdeel geven.
GODSDIENST, m. godsvereering: aanbidding van
God; geloof, belijdenis, leer; godsvrucht; vroomheid.
GODSDIENSTIG, bn. bw. (-er, -st), tot den
godsdienst behoorende; godvruchtig; vroom. GODSDIENSTIGHEID, v.
GOD SDIENSTIJVER, m. geloofsijver.
GODSDIENSTOEFENING, v. stichtelijke sam.enkomst om God to dienen of te loven; (-en), eeredienat, kerkdienst.
GODSGERICHT, o. (-en), oordeel, vonnis van
God; (ook) plaag, bezoeking van Godswege; (hist.)
godsoordeel; ...GF.SCHENK, o. (-en), geschenk
van de goden, van God; ...GETTTIGE, m. (-n),
getuige voor de waarheid van de goddelijke openbaring, bloedgetnige, martelaar; ...GEZANT, m.
(-en), proteet, apoatel, godeman (ook in toepaasing
op Jezus).
GODSHUIS, o. (...huizen), tempel of kerk; —
(ook) liefdadigheidsgesticht.
GODSJAMMERLIJK, bn. bw. (-er, -at), droevig
ellendig.
GODSLAM, o, symbolisch lam op den rug
van een kazuifel; ...LAMP, v. (R. K.) altijdbrandende lamp voor het altaar.
GODSLASTERAAR, m. (-a), die God b y, door
vloeken lastert, hoont, amaadt; ...LASTERING. v.
(-en), beschimping van God; (ook) vloekwoord ;
...LASTERLIJK, bn. bw. lasterlijk ten opzichte
van God : godslasterlijke taal.
GODSMAN, m. (-nen), godagezant, protect.
GODSOORDEEL, o. (-en), (hist.) (in de middeleeuwen) gerechteltjke proef, ten einde door goddelijke tuaschenkomst de waarheid aan het licht
te brengen, indien de gewone bewijsmiddelen faalden
(vuurproef, waterproef enz.).
GODSPENNING, ook GOODSPENNING, GOOSPENNING, m. (-en), handgeld dat een dienstbode, die zich verhuurd heeft, ontvangt (veelal
5 pCt. van de huur, vroeger altijd 3 gulden, in
Belgiê doorgaans 5 fr.).
GODSSPRAAK, v. (...spraken), antwoord, uitapraak vanwege de godheid, orakelapreuk; (ook)
het orakel dat antwoord geeft; — (ook) voorapelling
onder goddelijke inspraak, profetie.
GODSVREDE, m.(in de M. E. schorsing van
vijandelijkheden. wapenstilstand, op bepaalde tijden
van het jaar.
GODSVRUCHT, v. vreeze en liefde voor God,
vroomheid.
GODSWEGE (VAN), bw. uitdr. uit naam van
God, uit kracht van Zij n bevel.
GODSWIL (OM), bw. uitdr. ter wille, ter liefde
van God, om Gode welgevallig to zijn : om Godswil,
een kleinigheid, Meneer (smeekbede van een bedelaar);
(Zuidn.) om Godswil gaan, gaan bedelen;
zonder loon, kosteloos, om niet.
GODVERGETEN, bn. bw. (-er, -at), aan God niet
meer 'denkende, goddelooa, snood.
GODVREEZEND, bn. met ontzag en eerbied
jegena God vervuld, godvruchtig, vroom : een rechtvaardig en godvreezend mensch ; blijk gevende
van godavrucht een godvreezend gedrag.
GODVRUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), godvreezend,
godsdienstig, vroom : eene godvruchtige vrouw; —
(Zuidn.) met nauwgezetheid : godvruchtig zijn plicht
vervullen.
GODZALIG, bn. bw. godvruchtig, vroom.
GOEBOEK, m. (-a), bamboewachthuisje op hooge
staken, om de vogels van de padie to verjagen.
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1. COED, bn. bw. (beter, best), heilzaam, voor deelig ; deugdzaam, braaf ; welwillend, toegenegen;
hood mij ten goede, duid mij niet ten kwade ;
zacht, goedaardig ; betrouwbaar, nauwkeurig ; bevallig ; zeer.
2. GOED, o. (-eren), bezitting ; roerend en onroerend goed, tilbare have (huisraad en vee) en liggende
have (huizen en land); caste goederen, grondbezit ;
landgoed; koopwaren; meubelen ; weefsel; lijfgoed;
kleederen.
GOEDAARDIG, bn. bw. (-er, -st), goed van aard,
zacht van inborst, goedig, welwillend een goedaardig man; goedaardige oogen; — (van ziekten)
niet kwaadaardig, niet gevaarlijk.
GOEDACHTEN, (achtte goed, heeft goedgeacht),
voorgoed of dienstig keuren : ge kunt daarover wel
eons spreken, Z30 ge het goeclacht.
GOEDANG, m. (-e), (Ind.) opslagplaats, pakhuis,
magazijn;provisiekamer in de btjgebouwen.
GOEDBLOED, m. goede bloed, sukkel 't is
zoo'n goedbloed; een Joris Goedbloed.
GOEDBORSTIG, bn. (Zuidn.) good van inborst.
GOEDDEELS, bw. voor eon good, eon groot deal.
GOEDDOEN, (deed goed, heeft goedgedaan),
weldoen, goede daden doen : J ezus ging het land door,
goeddoende; — iem. beweldadigen, goed zijn voor
iem. : ik heb hem van jongsaf goedgedaan;
liefdadig zijn : er is van den winter veel goedgedaan; —
baten, van nut zijn : dat zal hem goeddocn.
GOEDDUNKEN, (dacht en docht goed, heeft
goedgedacht en goedgedocht), noodig, nuttig, wenschelijk voorkomen : het dacht hem goed daar te
blijven;
behagen, aanstaan zij doet wat haar
goeddunkt;
naar, volgens goeddunken, naar welbehagen, naar believen handel naar goeddunken.
GOEDDUNKEN, o. welbehagen.
GOEDEMANNEN, m. my. (Zuidn.) scheldsrechter, arbiter; inz, in de geschillen tusschen bazen
en werklieden.
GOEDENAVOND, -DAG, -MORGEN enz., tw.
GOEDENDAG, m. (-s), (hist.) eene knots, aan
het dikke einde met ijzeren punten beslagen, in de
middeleeuwen als wapen gebruikt.
GOEDENNACHTKUSSEN, ...ZEGGEN enz. als
samenst. in Oen woord to schrijven.
GOEDERENAFGIFTE, v. plaats aan stations
enz. waar men zijne goederen tegen vast tarief
in bewaring kan geven; ...BILJET, o (-ten), vrachtbiljet; ...BUREAU, o. (-x, -'s), goederenkantoor;
...TREIN, m. (-en), spoortrein, uitsluitend bestemd tot het vervoer van koopwaren en bagage;
...VERKEER, o. verzending van goederen : het
goederenverkeer was gegremd; ...VERVOER, 0.;
...WAGEN, m. (-s), wagon tot het vervoer van
goederen, inz. van de gesloten bagagewagens der
spoortreinen.
GOEbERHAND (VAN), bw. uitdr. van vertrouwbare zijde : ik weet het van goederhand.
GOEDERTIEREN, bn. bw. (-er, -st), barmhartig,
lankmoedig; welwillend.
GOEDGEBOUWD, bn. welgevormd en tevens
krachtig van lichaamsbouw.
GOEDGEEFSCH, bn. geneigd tot geven, mild :
zij is altijd goedgeefsch. GOEDGEEFSCHHEID, v.
GOEDGELOOVIG, bn. (-er, -st), goed van vertrouwen, lichtgeloovig.
GOEDGEZIND, bn. weldenkend, het wel meenende met eene zaak, met eene partij, met de
bestaande orde van zaken; (Zuidn.) in eene goede
stemming verkeerende, niet gemelijk of knorrig.
GOEDGUNSTIG, bn. bw. (-er, -st), welgezind,
vriendelijk •, — bw. welwillend, genegen, minzaam.
GOEDHARTIG, bn. bw. (-er, -st), een goed hart
hebbende, het hart op de rechte plaats dragende;
goedig, goedaardig : een goedhartigejongen.
GOEDHEID, v. braafheid, rechtschapenheid
goedheid des harten; zachtheid, zachtzinnigheid.
GOEDHOUDEN, (hield (zich) goed, heeft (zich)
goedgehouden), zich frisch en gezond houden,
flunk blijven grootvader houdt rich nog goed.
GOEDIG, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) vriendelijk,
liefderijk ; — goedhartig, welwillend; zachtaardig.
GOEDJONSTIG, bn. (Zuidn.) goedgunstig.

GOERAMIE.
GOEDKEUREN, (keurde good, heeft goedgekeurd), na keuring verklaren dat tem. of lets aan
de gestelde eischen voldoet : hij is goedgekeurd voor
de militie; het opgeleverde werk is door den rijksopzichter goedgekeurd; verklaren dat er geen
bezwaar tegen bestaat : het handelstractaat met
Frankrijk is door de Staten-Generaal goedgekeurd;
geen bezwaar tegen lets hebben, het billijken
uw gP.drag in dozen is niet good te keuren.
GOEDKEURING, v. het goedkeuren ; betuiging
van tevredenheld : een woord van goedkeuring; —
(-en, -s), (op school) goedkeuringsteeken : hoeveel
goedkeuringen heb je dere maand
GOEDKOOP, bw. bn. (-er, of beterkoop, -st),
voor weinig geld, voor geringen prijs goedkoop
koopen en verkoopen; het vleesch is hier beterkoop
to krijgen dan bij u in de stad; — er goedkoop afkomen,
met geringe onkosten, (fig.) zonder groote Schad,
of last; — niet hoog in prijs, niet duur ; — (spr.3
goedkoop, duurkoop, alle waar is naar haar geld,
de suinigheid bedriegt vaak de wijsheid.
GOEDLACHSCH, bn. spoedig lachende.
GOEDLEERSCH, bn. (van kinderen) leerlustig
en vlug van bevatting.
GOEDLEVEN, m. in de uitdr. een pater-goedleven,
lemand die eon gemakktelijk en overdadig leven
leidt, die er welgedaan uitziet.
GOEDMAKEN, (maakte goed, heeft goedgemaakt),
(onkosten of uitgaven) dekken, bestrijden; ongedaan
maken, doen vergeten ; vergoeden ; mooi praten
waar maken.
GOEDMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), trouwhartig,
goedhartig, onergdenkend ; vriendelijk, trouw ; —
goedaerdig, onschuldig.
GOEDPRATEN, (praatte goed, heeft goedgepraat), lets door redeneering zoo weten voor to
stellen, dat men er geen verkeerdheid moor in vindt.
GOEDROND, bn. bw, oponhartig, rondborstig.
GOEDSCHIKS, bw. behoorlijk, betamelijk dat
kunt ge niet goedschiks doen, welstaanshalve niet; —
uit vrijen wil, (ook) zonder tegenstreven.
GOEDSJEUGDIG, bn. (Zuidn.) goedsmoeds, eenvoudig wog, gewillig.
GOEDSMOEDS, bw. in bedaarde stemming,
welgemoed, opgeruimd : hij is altijd goedsmoeds;
—metgodvruwnbzil,odevrs.
GOEDSPREKEN, (sprak goed, heeft goedgesproken), borg zijn, instaan voor iemand of lets.
1. GOEDVINDEN, (vond goed, heeft goedgevonden), goedkeuren : wat de eon goedvindt, keurt de
ander af; — dienstig, nuttig achten handel zoo
als gij het goedvindt; — lust hebben in iets ; —
(Zuidn.) to goed houden kunt ge me niet beta
len, ik zal het wel goedvinden.
GOEDWILLIG, bn. bw. (-er, -st), gewillig, dienstyaardig : eene goedwillige sloof.
GOEDZAK, m. (-ken), sul, goedhals.
GOEIERD, m. (-s), goedhartig, trouwhartig
persoon.
GOEL, m. (-s), (oudt.) bloedwreker bij de Joden;
(bij de Christenen) Holland, Verlosser.
GOELA AREN, (Ind.) arensuiker, suiker van den
arbnpalm, ook goela djawa of goela klappa.
GOELE, GOELEKEN, v. (Zuidn.) eend.
GOELIJK, bn. bw. (-or. -st), goedaardig, vriendelijk : de goelijke oude man; een goelijk g aard.
GOELING, m. (-s), (Ind.) rolkussen voor het bed
dat tusschen de beenen gehouden wordt door den
slapende.
GOEMAN, m. (-nen), (hist.) scheidsrechter,
bemiddelaar; (thans nog) commissaris bij eene
harddraverij.
GOENAGOENA, (Ind.) zekere toovermiddelen
om iemands liefde op to wekken, Of hem eenig
kwaad te berokkenen.
GOENIE, v. (-s), (Ind.) jute (plant of vezels),
gonje; —ZAK, m. (-ken).
GOENOENG (Ind.), m. berg; goenoeng api, berg
des vuurs.
GOENOENGER, m. (-s), Javaan uit de bergen;
bar card.
GOERAMIE, v. (Ind.) zeer smakelijke riyiervisch
(osphromenus olfax).
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GOEROE, m. (-s), (Ind.) inlandsche godsdienston d er wij zer.
GOESTE, v. (Zuidn.) goesting naar de laatste
goeste gekleed zijn, naar den laatsten smaak.
GOESTING, v. (Zuidn.) lust, trek, zin, smaak :
zijne goesting doen, naar eigen verkiezing handelen;
ieder zijnc goesting, ieder zijn meug; — bekomst: mag
ik mijne goesting niet eten? zooveel ik lust.
GOETIE, v. tooverij, door oproeping van booze
geesteu.
GOFFERD, ook GOFFER, m. (-s), groot en zwaar
persoon of kind : een gofferd van een 9cmgen.
GOJIM, (Hebr.) (my. van goi, yolk), de niet-Joden,
zoowel heidenen als christenen.
GOKKEN, (gokte, heeft gegokt), een hazardspel
doen (in verschillende vormen).
1. GOLF, v. (golven), baar, bolle verheffing op den
waterspiegel, meestal veroorzaakt door den wind; —
dikke straal van eene vloeistof, golp, gulp.;
GOLFJE, o. (-s).
2. GOLF, v. (golven), wijde baai, ruime zeeboezem : de golf van Napels. GOLFJE, o. (-s).
3. GOLF, o. nationaaal balspel in Schotland, ook
in andere landen overgenomen.
GOLF.REKER, m, (-s), steenen hoofd, strekdam
CD Z. om de kracht der golven te breken.
GOLFCLUB, v. (-s), club voor het golfspel.
GOLFLENGTE, v. (-n), lengte eener golf, afstand
tusschen twee golfkruinen : de golflengte van het
licht is 1 micron, die bij stralende warmte kleiner dan
1 mM., bij draadlooze telegrafie wordt zij eenige H. M.
GOLFLIJN, v. (-en), golvende lijn (van draperie6n, ornamenten).
GOLFSLAG, m. het slaan der golven : het strand
had veel te lijden van den golfslag; — de op- en neergaande beweging van het water.
GOLFSPEL, o. (-len), Schotsch balspel, zie 3,
GOLF; gurnmiballen met stokken voor dit spel.
GOLFSTROOM, m. zekere warme zeestrooming
in den Atlantischen Oceaan, zoo geheeten naar de
Golf van Mexico.
GOLGAS, m. Turksch Hanel, eene lichte wollen stof.
GOLGOTHA, o. heuvel bij Jeruzalem, waar
Christus ward gekruisigd; (ook fig.).
GOLIATH, m. reus, reusachtig mensch (naar
den Filistijnschen reus Goliath); (ook) ruwe gast,
ongelikte beer : 't is een rechte Goliath.
GOLOK, m. (-s), (Ind.) kapmes.
GOLVEN, (golfde, heeft gegolfd), beurtelings
rijzen en dalen, bewegen als de golven der zee : de
wind deed het water golven; — het golvend graan, dat
to veld staat en door den wind heen-en-weerbewogen
wordt; — golvende lokken, die golvend neervallen;
eene golvende lijn beschrijven, in eene golflijn
.voortloopen een golvend terrein.
GOLZEN, (golsde, heeft gegolsd), (Zuidn.) slokken, zwelgen.
GOM, v. (-men), kleverige, doorschijnende vloeigstof, die uit spleten of insnijdingen in sommige
boomen vloeit en in de lucht hard wordt; (ook) als
benaming van de gomhars en andere harssoorten.
GOMARIST, m. (-en), (hist.) aanhanger van de
leer van Gomarus, streng Calvinist.
GOM-ASPHALT, o. jodenpek, jodenlijm.
GOM-ELASTIEK, ook GOMLASTIEK, zekere
veerkrachtige stof, het verdikte of gestolde melksap van den gomboom, gummi, rubber, caoutchouc; — ruw of geprepareerd gummi om schrift
met potlood of ook met inkt uit te wisschen, vlakgom; —, (-en), een stukje caoutchouc voor dat doel.
GOMHARS, o. (-en), mengsel van gom en bars,
dat uit spleten of insnijdingen van sommige boomen
vloeit.
GOMLAK, o. schellak.
GOMLASTIEK, o. zie GOM-ELASTIEK.
GOMLASTIEKEN, bn. van gom-elastiek, van
gummi gemaakt : een gomlastieken, bal.
GOMMEN, (gomde, heeft gegomd), iets met gom
bestrUken.
GO DEL, v. (-s), Venetiaansch vaartuig van bij
zonderen vorm, dat door twee personen in staande
houding geroeid wordt; (ook in 't algemeen) licht
vaartuig dat geroeid wordt.

GOOT.
GONDELIER, m. (-s), racier van eene gond&
GONDELLIED, o. (-eren), varenslied, ins. der
Venetiaansche goudeliers.
GONDELSTAD, v. Venetia.
GONG, v. (-s), zeker muziekinstrument. bij de
Maleiers en Chineezen, (thane ook in Europa in
gebruik), eene soort van metalen bekken, waartegen
met een omwonden houten kiepel wordt geslagen.
GONIOMETER, m. (-s), (nat.) een werktuig om
de hoeken van kristallen to meten; ...METRIE, v.
(wick.) de meting van hoeken., de leer van de verhouding der hoeken en bogen tot den daarbij behoorenden sinus, cosinus, tangens, cotangens, secans
en cosecans; ...METRISCH, bn. tot de goniometrie
behoorende: de goniometrische verhouding van een hoek.
GONJE, v. zekere uit Indischen hennep geweven
grove stof, tot velerlei doeleinden gebruikt; vgl.
GOENIE; —GORDIJN, o. (-en); —KLEED, o.
GONNA, bw. (Z. A.) uitroep van verwondering.
1. GONS, m. (w. g.) dof geluid, gebrom.
2. GONS, v. eene praatzieke vrouw, een rammel.
GONZEN, (gonsde, heeft gegonsd), een dof brommend, verward geluid maken; — (Z.A.) hij liegt dat
het gonst, hij liegt alsof het gedrukt is; — hij lag
mij voortdurend aan het hoofd te gonzen, to zeuren,
to malen.
GOO (in Oostergoo en Westergoo), zie GOUW.
GOOCHELAAR, m. (-Jaren, -s), iem. die door
handige trues op voor het oog bedrieglijke wijze
voorwerpen to voorschijn brengt of doet verdwijnen.
GOOCHELARIJ, v. de kunst van goochelen, het
goochelen; —, (-en), goocheltoer.
GOOCHELBALLETJE, o. (-s), balletje dat
de goochelaars gebruiken ; ...BEKER, m. (-s),
beker waaronder de goochelaars ballen doen verschijnen of verdwijnen.
GOOCHELEN, (goochelde, heeft gegoocheld),
tooveren; — op handige of bedrieglijke wijze met
iets omspringen : goochelen met woorden en klanken.
GOOCHELSPEL, o. goochelarij; ...TQER, m.
(-en), goochelkunstje.
GOOCHEM, bn. (gemeenz.) slim, geslepen, gewikst : een goocheme kerel, een gladde vent.
GOOCHEMERD, m. (-s), iem. die gooeh.em is,
gladde kerel.
GOODBYE, (Eng.), adieu, vaarwel.
GOODSPENNING, m. zie GODSPENNING.
1. GOOI, o. naam eener landstreek; zie GOUW.
2. GOOI, v. (-en), worp, smeet : bij het keielen is
alle negen de hoogste gooi; — eene gooi naar iets
doen, een kansje wagers; (ook) zeker doel ten naasten bij bereiken; (ook) iets bij benadering bepalen.
GOOIEN, (gooide, heeft gegooid), werpen, smijten; — geld in het water gooien, (fig.) het roekeloos
uitgeven; — het (hooi) niet over den balk gooien, niet
verkwistend zijn ; — het schip over den anderen
boeg gooien, het schip bij den wind omwenden,
(vandaar fig.) het over een anderen boeg gooien, eene
wending aan het gesprek geven, of, andere argumenten to bards brengen, andere uitvluchten
zoeken; (ook) het op eene andere manier eens probeeren; — iem. iets voor de voeten gooien, hem eenige
handeling of misdrijf verwijten.
1. GOOIER, ,m (-0, GOOISTER, v. (-s), die gooit.
2. GOOIER, m. (-s), bewoner van het Gooi (Gooiland) in het Z. 0. van N.-Holland; erfgooier,
erfelijk rechthebber op aandeel in het gebruik van
de Gooische heide en weiden; landgooier, benaming
der bewoners der Gooische dorpen in tegenst. met
de inwoners van Naarden.
GOOL, v. (Zuidn.) geul, greppel, goot.
1. GOOR, bn. bw. (-der, -st), (van land en water)
modderig, slijkerig : goor land; — (van spijs en drank)
bedorven, onsmakelijk : gore melk; dat seek is goor;
goor linnen; weerzinwekkend, smerig,
—nietscho;
vuil.
2. GOOR, o. (Zuidn.) slijk, modder; — laag gelegen land, moeras.
GOOSPENNING, m. zie GODSPENNING.
GOOT, v. (goten), (gew.) GEUT, (-en) ; het
gieten ;
een houten of gemetseid afvoerkanaal voor water
of vloeibaar vuil, (ook) riool : eene goot in de straat;
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open riooltje voor de huizen; dakaf watering; houten afvoerkanaal aan verschillende werktuigen.
GOOTDISSEL, m. (-s), (scheepsb.) diesel met holgebogen Wad om goten te hakken.
GOOTGAT, o. (-en), het gat in den rruur waardoor het vuile water wegloopt (in de goot, in den
zinkput, in het water); — door het goof at binnenkomen, engemerkt.
GOOTIJZER, o. (-s), ijzeren klauw tot ondersteuning eener hanggoot; (smed.) eene soort van smeedijzer in den vorm eener goot, U-ijzer; ...L1JST, v.
(-en), (bouwk.) lust onder langs eene dakgoot.
GOOTSTEEN, m. (-en), hardsteenen bak onder eene
pomp (b. v. in de keuken), met afvoerbuis naar de
goot of den zinkput.
GOOTWATER, o. water uit de straatgoot, uit den
g ootsteen; — zeer slappe thee of koffie : ik lust
dat gootwater niet.
GOPIA, v. m y. (Ind. myth.) de negen melkmeisjes die den God Krisjna vergezollen en zich zoo
schikken dat zij een olifant vormen die den god
draa,gt.
GORDEL, m. t-s), band of riem dien men om
het middel draagt : een lederen gordel; — (zegsw.
iemand een hart onder den gordel steken, hem moed
geven; — (ook) een kring, een krans van voorwerpen, die iets anders om even •; een gordel van
forten ; —
(aardr.) een der denkbeeldige banden of strooken,
waarin men het hemelgewelf en het aardoppervlak
verdeelt, zone.
GORDELBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) boog die
twee kolommen, in de richting der as van het gebouw geplaatst, verbindt en waarop de bouwmuur
verder wordt opgetrokken.
GORDELBRASEM, m. (-s), (nat. hist.) zekere
visch (sparus zonephorus); ...DIER, o. (-en), (nat.
hist.) een tandeloos zoogdier (dasypus), in ZuidAmerika tot in Mexico levende, welks lichaam bedekt is met een pantser van beweegbare, hoornachtige schubben.
GORDELHAGEDIS, v. (-sen), eene soort van
hagedis (zonurida) met gordels van schubben om
lichaam en staart ; ...KRITID, o. (plantk.)
aardmos (lycopodium); ...KWAL, v. (-len) (nat.
hist.) eene langwerpige kwallensoort, Venusgordel (cestum veneris) die 1,5 M. lang en 8
cM. hoog wordt, sierlijk, mooi en kleurrijk en
daarenboven elegant van bewegingen; ...PANTSER, o. (-s), een stales pantser, dat een oorlogsschip
als een gordel omgeeft; ...RIEM, m. (-en), riem die
als gordel dient, band om het middel : de sabel wordt
gedragen aan een gordelriem van leder met gesp voor
sluiting; ...RIF, o, (-fen), ringvormig rif, inz. koraalrif, dat een eiland als een gordel omgeeft.
GORDELROOS, v. huiduitslag waarbij bet middel, de Borst enz. als met een gordel van roode
puistjes is omgeven, St.-Antoniusvuur.
GORDEN, (gordde, heeft gegord), met een gordel
vastmaken ; — (bijb.) iemand gorden, hem kracht
geven, sterken : ik zal u gorden; — rich ten strijde
gorden, zich tot den strijd toerusten; — (zeew.)
een schip gorden (als de inhouten dreigen los te
gaan), het steunen door er kabels onder te brengen.
GORDIAANSCH, bn. de Gordiaansche knoop, de
kunstig gelegde knoop aan den wagen van den
Phrygischen koning Gordius, die door uiemand kon
losgemaakt worden en die door Alexander den
Grooten met zijn zwaard werd doorgehakt; (fig.) den
(Gordiaanschen) knoop doorhakken, door eene beslissende daad eene zwarigheid uit den weg ruimen.
GORDIJN, (gew. ook GARDIJN), o. en v. (-en),
een voorhangsel voor deuropeningen, vensters,
boekenkasten, om ledikanten, voor een tooneel,
enz. ter afsluiting of bedekking.
GORDIJNLAT, v. (-ten), lat waaraan een venstergordijn is opgehangen; — (vaak met lood bezwaarde)
lat onder in eene schuif van een ophaalgordijn gestoken, om dit recht en glad te houden; ...LINNEN,
o. (-s), soort van linnen waarvan men ophaalgordijnen maakt; ...PREEK, v. (-en), bedsermoen;
...RING, m. (-en), ring hoven aan een gordijn genaaid, waarmede het over de roede schuift.
Van Dale, Handwoordenboek.
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GORDING, v. (zeew.) het gorden, opkorten van
een zeil; —, (-en, -s), (bouwk.) een dwarshou g dat
dient tot koppeling van twee gebinten, van eene
rij Palen enz., (ook) een gebogen stuk bout of ijzeren
ring, waarmede een samenstel van deelen in verband
gehouden wordt.
1. GOREN, (goorde, is en heeft gegoord), zuur,
ransig worden; — zuur maken, tot bederf doen overgaan.
2. GOREN, (goorde, heeft gegoord), (Zuidn.)
baggeren, modderen : eenen vijver gores.
GORGEL, m. (-s), het strottenhoofd, de zetel
der stem.
GORGELDRANK, m. (-en), oplossing van samentrekkende of kiemdoodende stoffen, waarmede men
gorgelt, de keel spoelt.
GORGELEN, (gorgelde, heeft gegorgeld), eene
vloeistof achter in de keel in beweging houden, een
klokkend geluid doen maken, om zoodoonde de
keel to spoelen : met aluin gorgelen.
GORGONEN, v. mv. (fab.) drie vrouwelijke monsters in de onderwereld : Stheno, Euryale en Medusa,
met slangenharen, ontzaglijke tanden en metalen
klauwen, wier aanblik den beschouwer in steep
deed veranderen.
GORGONISCH, bn. ijzingwekkend, wat iem. doet
versteenen van schrik.
GORIG, bn. (-er, st), goor, vuil. GORIGHEID,
v. ( ...heden) , goorheid.
GORILLA, m. (-'s), een aap van de grootste soort,
1.75 M. hoog, in Mrika, die veel op een mensch gelijkt (gorilla gina).
1. GORS, v. (gorzen), (nat.) het vogelgeslacht
emberiza, waarvan 8 soorten in Ned. worden aangetroffen.
2. GORS, v. (gorzen), buitendijks aangeslibd
land, dat bij gewone vloeden niet meer onderloopt
(inz. langs de monden der groote rivieren in ZuidHoll.; elders schorren, kwelders en kardoezen genoemd); — rijpe gors, voor inpoldering geschikt.
1. GORT, v. gepelde gerst, haver of boekweit,
die door den grutter op den molen gebroken wordt,
grut, grutten (ter onderscheiding ook wel fine gort
genoemd) : boekweitegort, haverdegort; — (gewoonlijk)
gepelde gerst : Alkmaarsche gort, beste N.-Holl.
gort ; — iets van haver tot gort vertellen, van
stukje tot beetje; — ik, ken zijne familie van haver
tot gort, door en door.
2. GORT, o. benaming eener ziekto van het varken
of van eene slechte hoedanigheid van varkensvleesch,
waarbij korrels in het vetweefsel voorkomen, veroorzaakt door den blaasworm, de larve van den
lintworm; gortigheid, vinnigheid.
GORTEBRIJ, v. van gort gekookte brij; ...MEEL,
o. meel van boekweit gemalen.
GORTENTELLER, m. (-s), vrekkige, krenterige
kerel; (ook) Jan-Hen.
GORTEPAP, v. dunne gortebrij.
GORTER, m. (-s), grutter; (ook) pelmolenaar.
GORTERIJ, v. (-en), grutterij.
GORTEWATER, o. aftreksel van gepelde gerst,
als licht verteerbaar voedsel voor jonge kinderen en
zieken.
GORTIG, bw. (-er, -st), (van varkens en hun
vleesch) aan gort lijdende, garstig; vuil, smerig; —
hij maakt het al te gortig, al to bont.
GORZING, v. (-en), (Zuidn.) grasland, weide; —
(Noordn.) buitendijks gelegen grasland, aanwas,
gore.
GOSPODAR, m. (tot voor eenigen tijd), tits
van den vorst van Montenegro.
GOTELING, m. (-en), gietijzer; een voorwerp
van gegoten ijzer; een groote ketel van gegoten
metaal; eene soort van licht geschut op schepen;
gieteling, geus ; — (Zuidn.) zekere soort van pannekook, die uit den lepel op het ijzer gegoten wordt.
GOTHIEK, bn. tot de Gothiek, den Gothischen
stijl behoorende of daarin vervaardigd : eene Gothieke kerk.
GOTHIEK, v. de Gothieke of Gothische bouwstijl,
de spitsbogenstijl.
GOT(H)ISCH, bn. aan de Got(h)en eigen, van de
Got(h)en: de Got(h)ische taal; — de Gothische bouw22

GOTHISCH.
Stijl, zekere bouworde, die ten onrechte aan de
Got(h)en werd toegeschreven, de ogivaal- of spitsbogenstijl, in de 12de eeuw in N.-Frankrijk ontstaan:
eene kerk in Gothischen stijl.
GOTHISCH, GOTISCH, o. de Got(h)ische taal :
de klankleer van het Got(h)isch.
1. GOUD, o. het voornaamste der edele metalen :
gaud graven; — goud wassehen, door spoelen het
goud uit het goudhoudende zand afscheiden; —
een klomp, eene baar, eene staaf goud; — gedegen
goud, zuiver, niet vermengd met andere metalen;
hem in hooge eere houden—iem.ngoudbsla, ;
het is al Been goud wat er blinkt, schijn bedriegt ;
iets tegen gaud opwegen, zeer duur betalen; de
morgenstond heeft goud in den mond, vroeg opstaan
is profijtelijk ; goudgeld ; gouddraad ; goudkleur.
2. GOUD, bn. (in de volkstaal bij onz. woorden)
gouden : een, gaud horloge, een goud oorijzer, naar
analogie van een goed horloge, goed brood enz.
GOUDADER, v. (-en, -s), met goud gevulde
adervormige holte in de aardkorst; ...AFZETTING,
v. (-en), rijke goudafzettingen zijn dear gevonden;
...AGIO, o. het agio van goud; ...AMALG AMA, o.
eene legeering van good met kwikzilver; ...APPEL,
m. (-s, -en), goudkleurige, goudgele appel, inz. de
gele guldeling en de gouden pippeling.
GOUDBEURS, v. (...zen), bears met goudgeld;
...BLAD, o. zeer dun uitgeslagen goud; ...BLOND,
bn. eoudkleurig ; goudblond haar.
GOUDBORSTJE, o. (-s), eene soort van vink ;
...BRASEM, m. (-s), een goudkleurige brasem
(spares aurata); ...BROKAAT, ...BROCADE, o.
eene met goud doorweven gebloemde stof.
GOUDDELVER, m. (-s), fem. die goud uit de
mijnen delft, goudgraver; ...DISTEL, v_ (-s), een
op de distel gelijkend gewas in Z.-Europa en
Afrika; ...DORST, m. onmatige begeerte naar
rijkd om.
GOUDDRAAD, o. (ale voorwerpsnaam m.),
tot draad getrokken goud, inz. draad verkregen
door het uitrekken van eene met goud bekleede
staaf zilver (echt gouddraad) of koper (valsch gauddraad).
GOUDELIXER, o. (bij de alchimisten) de vloeistof door middel waarvan men onedele metalen in
goud meende to kunnen veranderen.
GOUDEN, bn. van goud vervaardigd, nit goud
bestaande : een gouden ring, een gouden beker;
met een gouden sleutel ergens inkomen, door omkooping ; iem. gouden bergen beloven, hem rijkdommen of begeerlijke zaken voorspiegelen ; het
gouden kalf aanbidden, het geld vereeren, rijke
lieden naar de oogen zien ;
(fig.) de gouden eeuw, (myth.) het tijdperk Coen
Saturnus op aarde gebood en allerwegen vrede,
geluk en voorspoed heerschten, (bij uitbr.) tijdperk
van bloat en welvaart; — ergens gouden dagen
doorbrengen, dagen van onbezorgd geluk; — nitnemend, kostelijk : gouden raadgevingen; eene
gouden spreuk;
de gouden bruiloft, het gouden feest, feestelijke
herdenking van een voor vijftig jaren gesloten
huwelijk : (ook) het gouden paar, de gouden bruid
en bruigom; — het gouden feed, (ook) vijftigjarig
jubileum in 't algemeen.
GOUDENREGEN, m. (-s), een boom met goudgele bloemtrossen, die veel als sierplant wordt
gekweekt (cytisus laburnum).
GOUDERTS, o. (-en), goudhoudend erts; ...ESSAAI, o. (-en), onderzoek of proof ter bepaling van
het goudgehalte; ...FAZANT, m. (-en), goudlakeneche fazant : ...FOREL, v. (-len), zekere visch,
ridderforel.
GOUDGEEL, bn. goudachtig geel van kleur.
GOUDGEHALTE, o. de hoeveelheid zuiver of
fijn goud in een allooi, gewoonlijk in duizendste
deelen uitgedrukt ; ...GELD, o. gouden munt;
...GLIMMER o. (delfst.) goudkleurig glimmer
of mica.
GOUDGULDEN, m. (-s), (hist.) een gouden muntstuk : Overlandsche, Beiersche goudguldens; (ook)
zekere zilveren munt, ter waarde van f 1,40, florijn,
achtentwintig.
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GOUDHAANTJE, o. (-s), (nat. hist.) zeker zeer
klein vogeltje (regulus cristatus), ook goudsbloemen St.-Maartensvogeltje geheeten; — (ook) zeker
insect (chrysomela).
GOUDIZABEL, m. (-len), een paard met goudgeel, glanzend haar en witte manen en staart;
...BALK, v. goudpurper; ...KAM, m. (-men),
(nat. gist.) zeker weekdier, een kamkieuwworm
(pectinaria auricoma); ...KARPER, m. (-a), goudvisch.
GOUDKOORT i, v. koortsige opgewondenheid
bij goudzoekers en beursspeculanten, overdreven
zucht om spoedig rijk to worden.
GOUDLAKEN, o. laken dat met goud doorweven
is; —, (-s), soort van goudlaken; goudlak, muurbloom met gele, purper- of bruinrood gevlekte
bloemen; — goudkever : wat zijn bier een goudlaken.
GOUDLAKENSCH, bn. van goudlaken gemaakt :
een goud,lakensch kleed; — (ook van vogels wier
vederkleed aan goudlaken doet denken) : goudlakensche fazanten.
GOUDLEDER, ...LEER, o. verguld leder, of
leder met vergulde figuren, tot behangsel van vertrekken. GOUDLEDEREN, ...LEEREN, bn. van
goudleder : een goudlederen behangsel.
GOUDLEGEERING, v. (-en), een metaalmengsel
waarin goud voorkomt; ...LIJSTER, v. (-s), gondmerel of wielewaal.
GOUDMIJN, v. (-en), mijn waaruit gouderts
gegraven wordt : de goudmijnen van Peru; — iets
dat groot voordeel, rijke winst oplevert : 't is
eene goudmijn; de haringvisscherij werd eene goudmijn voor de Nederlanders; — (fig.) schatkamer,
bron waaruit men naar hartelust putten kan :
dat bock is eene goudmijn voor wie citaten noodig
heeft; — (Zuidn.) zeker bloemkruid (sedum acre).
GOUDPAPIER, o. papier dat aan eene zijde
verguld is : locrvertjes van goudpapier; ...PEER, v.
(...peren), goudkleurige peer, benaming van een
paar peersoorten.
GOUDPLUVIER, v. (-en), (nat. hist.) zekere
vogel (charadrius auratus) de grootste in Europa
voorkomende soort van pluvieren; ...POEDER, o.
goud in poeder; goudzand, goudkleurig strooizand.
GOULIREN ET, v. (-ten), geelgrauwe zoetzure appel.
GOUDSBLOEM, v. (-en), sierpianu met orame,
kleurige bloemkroon, nit Zuid-Europa afkomstig
(calendula officinalis); — volksbenaming voor de
gele ganzenbloem (chrysanthemum segetum); —V0GELTJE, o. (-s), goudhaantje.
GOUDSCH, bn. van, uit Gouda afkomstig: Orme,
sche pijpen; Goudsche kaas.
GOUDSCHAAL, v. (...schalen), zeer gevoelige
balans om goud to wegen; — (fig.) zijn woorden
op een goudschaaltje wegen, zeer voorzichtig zijn
in hetgeen men zegt.
GOUDSMEDEN, o. het bewerken van goud
met den hamer: een jongen op het goudsmeden doen,
hem bij een goudsmid in de leer doen. GOUDSMEDERIJ, v. het goudsmeden; —, (-en), werkplaats
van den goudsmid.
GOUDSMID, m. (...smeden), iem. die gouden en
zilveren voorwerpen maakt en verkoopt.
GOUDSTEEN, m. en o. (-en), steen om het goud
op to keuren, toetssteen; — zeker op goud gelijkend
groenachtig-geel gesteente, chrysoliet, inz. topaas.
GOUDVINK, m. (-en), zekere vogel, een vink
met roode borst (pyrrhula vulgaris), ook bloedvink
geheeten; — (ook) eene soort van sierduiven;
(scherts.) officier van de rijdende artillerie, van
wege de gouden uitmonstering.
GOUDVISCH, m. (...visschen), zekere uit China
afkomstige goudkleurige zoetwatervisch (carassius
auratus) : men heeft gevlekte, bruin en zilverwitte
goudvisschen; — (fig.) het is een goudvischje, eene
rijke vrijster.
'GOUDVOS, m. (-sen), goudkleurige vos; (ook)
een paard met donkerrood haar met metaalglans
en manen en staart van dezelfde kleur.
GOUDWASSCHER, m. (-s), workman die door
spoelen het goud uit het goudhoudende zand of
uit het geklopte gouderts afscheidt; ...WASSCHERIJ, v. (-en), plaats wear goud gewassohen wordt.
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GOUDWERK, o.(-en), een uit gond vervaardigd
voorwerp, (ook collectief) gouden werken; ...WERKER, m. (-s), die in good werkt, gouden werken
vervaardigt; ...WESP, v. (-en), (nat. hist.) eene
wesp met gouden glans (chrvsididen) ; ...WINKEL, m. (Zuidn.) goudsmidswinkel ; ...WOLF. m.
(...wolves), jakhals; ...WORM, m. (-en), (nat. hist.)
zeker insect, prachtkever ; ...LAND, o. rivierzand
waarin stofgoud voorkomt ; ...ZOEKER, m. (-s),
goudgraver op de goudvelden.
GOULARDWATER, o. verkoelend en opdrogend
heelmiddel, oplossing van loodazijn.
GOURMAND, (Fr.), m. (-s), iemand die gaarne
feel en goed eet. GOURMANDISE, v. vraatzucht;
lekkerbekkerij.
GOURMET (Fr.), m. (-s), fijnproever; wijnexpert.
GOUT (Fr.), m. smaak.
GOUTEEREN, (goliteerde, heeftgegoilteerd),
proeven : den wijn goliteeren; — goedkeuren, met
ets ingenomen zijn : dat ken ik niet goitteeren.
GOUVERNANTE, v. (-s), landvoogdes : Margaretha van Parma was Gouvernante der Spaansche
Nederlanden; — (ook) ale titel van meer dan eene
Prinses-Weduwe van Oranje als voogdes over een
minderjarigen Prins; — (ook) vrouw van den gouverneur eener provincie; —
(inz.) onderwijzeres aan wie de opvoeding en
het onderwijs van kinderen is toevertrouwd.
GOUVERNEEREN, (gouverneerde, heeft gegouverneerd), besturen, beheeren, regelen.
GOUVERNEMENT, o. (-en), regeering, bestuur,
inz. dat over de Nederl. Overzeesche bezittingen; —
militair commando over eene stad; — provinciaal
bestuur : surnum&air bij het gouvernement van
Groningen; — (ook) het gebouw waar dit zetelt op het gouvernement schrijven; — landstreek, provincie : de 6u gouvernementen van Rusland; — (in
de Oost) grondgebied door een gouverneur bestuurd:
het Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden.
GOUVERNEMENTEEL, bn. van het gouvernement.
GOUVERNEMENTSAMBTENAAR, m. (...naren),
ambtenaar in N. 0.-I.; ...BESLUIT, o. (-en),
besluit van de hooge regeering in N. 0.-I.; ...BLAD,
o. (-en), het offlcieel orgaan der Regeering in
West-Indie.
GOUVERNEUR, m. k -s), bestuurder, landvoogd; — militair opperbevelhebber in eene stad
of vesting; — titel van den vertegenwoordiger des
Konings in eene provincie, aldus nog in.
Belgie ; in Nederland sedert 1848 offlcieel ververvangen door Commissaris des Konings; — (in
de overzeesche bezittingen) de vertegenwoordiger
van het koninklijk gezag in Suriname en op Curacao;
— titel van sommige hoofden van het gewestelijk
bestuur in de Oost; — (ook) verkorting van den
titel Gouverneur-Generaal; — (Z. A.) hij verbeeldt
zich dat de gouverneur zijn hond zijn oom is, hij heeft
een hoogen dunk van zich zelf; —
persoon, die belast is met de opvoeding en het
onderwijs van kinderen of jongelieden.
GOUVERNEUR-GENERAAL, m. (-s-generaal),
titel van het hoofd van het bestuur der Ned. bezittingen in Oost-Indie.
GOUVERNEURSBOONTJE, o. (-s), (Z. A.) groote
boonen, roomsche boonen.
GOUVERNEURSCHE, v. (-n), (gemeenz.) (Ind.)
vrouw van den gouverneur (-generaal).
GOUVERNO, in de uitdr. a gouverno, per gouverno
of tot uw gouverno, (kooph.) tot naricht, tot richtsnoer, ten einde u daarnaar to richten.
1. GOUW, ook GOUWE, v. (gouwen), landstreek,
landschap : Nederland was in vroegere eeuwen in
gouwen verdeeld; in de Dietsche gouwen, de Nederlanden. (In Friesl. komt het woord voor in de vormen
goo en ga, elders vindt men in vele plaatsnamen
gooi).
2. GOUW, ook GOUWE, v. (plantk.) naam van
verschillende planten : stinkende (of groote) gouwe,
goudwortel, schelkruid (chelidonium majus); kleine
goutot., speenkruid (chelidonium minus).
GOUWENAAR, m. (-s), Goudsche of lange pijp.

GRAAN.

GOUWSPRAAK, v. (...spraken), dialect, gewestelijke spraak.
GOVERT, m. mansnaam; ook eertijds als naam
van zekeren reidans (waarbij een liedje behoort,
beginnende : hier hebben wij den Got'ert in dezen
dans) : een Govertje dansen, een Patertje dansen.
GOVIE, v. (-s), (nat. hist.) grondel (gobio), een
kleine bijna rolronde riviervisch; (ook) eene soort
van knorbdan.
GRAAD, m. (graden), onderdeel van de schaalverdeeling van een thermometer, evenzoo van barometers, vochtmeters, vochtwegers enz.; een graad
wordt aangeduid door het teeken ° : de thermometer
wijst 80° Fahrenheit (d. i. near de schaalverdeeling van F.); het is tien graden kouder dan gisteren; —
hi) heeft 41° koorts, als de koortsthermometer dat
aantal graden als de lichaamstemperatuur aanwijst;
— (meetk.) '/360 deel van den cirkelomtrek of
1 /90 deel van een rechten hoek: een hoek van 45 graden ; — (aardr.) 1/30 deel van den evenaar of een
der parallellen (lengtegraad) of van een der middagcirkels (breedtegraad) : Amsterdam ligt op 53° Noorderbreedte en 4° Oosterlengte van Greenwich; —
rang, trap : de vrijmetselaars onderscheiden Brie
graden, die van leerling, gezel en meester; — (mil.)
hij heeft den graad van sergeant-majoor.
GRAADBOOG, m. (...bogen), een werktuig tot
het meten of construeeren van hoeken, bestaande
uit een halven cirkel van boom, koper, hout enz.,
waarop de graadverdeeling van den cirkel is aangebracht; — (ook) de in graden afgedeelde boog van
een quadrant, sextant of octant.
GRAADMETER, m. (-s), persoon die eene graadmeting doet; — werktuig om het aantal graden to
bepalen : schaal, graadboog, enz.; — (fig.) werktuig
om de mate van jets to bepalen.
1. GRAAF, m. (graven), hoogste adellijke titel
bier to lande; — (hist.) ambtenaar vanwege den
vorst, belast met de opperste rechtspraak in een
landschap, later ook met het bestuur daarover ;
— (in samenst.) ambtenaar die met het toezicht over iets is belast : dijkgraaf, pluimgraaf.
2. GRAAF, m. (graven), (gew.) GRAVEN, (-s),
breede waterloop, gracht, stadsgracht, burgwal;
uitgegraven diepte, sloot, greppel.
3. GRAAF, v. (graven), ijzeren spade.
GRAAFMACHINE, v. (-s), machine om snel zand
of aarde weg to graven, excavateur.
GRAAFSCHAP, o. (-pen), landschap, gebied dat
onder een graaf staat : het graafschap Holland;
(soms v.) de Graafschap, het graafschap Zutfen :
hij komt uit de Graafschap; —, v. de waardigheid
van graaf.
GRAAG, bn. bw. (grager, -st), hongerig, begeerig
(naar spijs), gretig ; —iem. graag (naar iets) maken,
begeerig, kooplustig.
GRAAGHEID, v. honger, etenstrek, appetijt.
GRAAGTE, v. graagheid : hij at met graagte;
—gretino,b lver.
GRAAIEN, (graaide, heeft gegraaid), (gemeenz.)
met de handen ergens in rondtasten, rommelen.
GRAAL, m. (in middeleeuwsche sagen en romans)
de schaal of schotel, waarvan Christus zich bij het
laatste avondmaal bediende en waarin Jozef van
Arimathea het bloed uit Jezus' zijde opving;
—BURG, m. (in de graalromans) het kasteel waarin
de heilige graal bewaard werd; —RIDDER, m. (-s),
ridder die uittoog om den graal to zoeken; —ROMAN, m. (-s), (in de middeleeuwsche letterkunde)
(berijmde) verhalen, handelende over het zoeken en
vinden van den graal (eene afdeeling der Keltische
of Arthurromans).
GRAAN, o. (graven), de zaadkorrel van de eene
of andere korensoort : (spr.) met graantje bij graantje
krijgt de hen de krop vol; — een graantje pikken, een
borreltje drinken; —
koren : een zak met graan; marktschoon graan, gewand en gezuiverd, geschikt om aan de markt to
worden gebracht; — het graan op den halm verkoopen, als het nog to veld staat; — (spr.) alle
graan heeft zijne zemelen, alles heeft zijne schaduwzijde; —
het to veld staande gewas : het graan heeft van

GRAANDER.
den hagelslag geleden; — het gemaaide koren aan
schooven : het graan optassen; —
graansoort : een handelaar in graven en zaden
GRAANDER, m. (-s), (veroud.) graanzolder;
(Zul dn. ) haverkist.
GRAANELEVATOR, m. (-s), graanzuiger; ...FA.CTOOR, m. (-s), hij die graan voor anderen opslaat.
GRAASDE, bn. graasde boter, grasboter.
GRAAT, v. (graten), scherp of kantig gebeente,
inz. van visschen ; — (fig.) geen graten in iets vinden, elders geen been in iets zien, er geen zwarigheid in zien; — (Zuidn.) er zijn graten in, het is
niet volmaakt; — geen visch zonder graten, geen
koren zonder kaf; hij is niet zuiver op de graat,
niet volkomen te vertrouwen ; van de graat vallen,
sterk vermageren ; er is viRch noch graat aan hem,
men heeft niets aan hem ; — diagonaalrib of
leant van een kruisgewelf.
GRAATBALK, m. ( -en), graatspar; ...BOO G,
m. (...bogen), (bouvvk.) boog waaraan eene graat,
graatrib of diagonaalrib in een kruisgewelf hangt.
GRABBEL, v, lets te grabbel gooien, het op den
grond werpen, uitstrooien om er door anderen naar
te laten grabbelen (van geld, suikergoed enz.) ;
zijn geld te grabbel gooien, verkwistend leven; —
zijne eer, zijn goeden naam, zijn fatsoen te grabbel
gooien, zichzelven niet ontzien, zich in opspraak
brengen.
GRABBELEN, (grabbelde, heeft gegrabbeld), grijpen naar iets dat in den hoop is of wordt gegooid :
de kinderen grabbelden naar de pepernoten; zijn geld
te grabbelen gooien, te grabbel gooien; — rondtasten,
met de handen in jets woelen.
GRACELIJK, bn. bw. (-er, -st), bevallig,
gracieus.
GRACHT, v. (-en), met water gevuld kanaal,
verbindings-, spuikanaal ; — ringkanaal rondom eene sterkte, eene vesting enz. als verdedigingsmiddel : natte en droge (of doove) grachten; —
kanaal om of door eene stad : Amsterdam is van
grachten doorsneden; — (ook) de straat langs de
gracht : een, grachtje omgaan, een straatje omloopen,
eene kleine wandeling doen; — (ook) de bewoners
eener gracht : de geheele gracht liep nit.
GRACIE, GRATIE, v. bevalligheid, bekoorlijke
zwier in beweging, houding en manieren : hare
bewegingen zijn vol gracie; aantrekkelijkheid door
innerlijk of uiterlijk schoon : zij mist alle gracie; —
(...cien), (myth.) benaming van drie godinnen, gezellinnen van Venus : de drie gracien, Aglaja,
Euphrosyne en Thalia.
GRACIEUS, bn. bw. (...euzer, -t), bevallig, behoorlijk, innemend een gracieus meisje.
GRADATIE, v. (-s,
trapswijze opklimming (eene stijlfiguur).
GRADEEREN, (gradeerde, heeft gegradeerd),
het gehalte eener legeering verbeteren ; de sterkte
eener oplossing een hoogeren graad geven.
GRADIENT, m. (-en), (nat.) barometrische gradient, de in mM. uitgedrukte verhooging of verlaging van den barometerstand, die men verkrijgt
als men zich, loodrecht op de isobare, een geographische mijl van een punt verwijdert.
GRADINEN, v. my. oploopende rijen van zitplaatsen in schouwburgen.
GRADINO, (-'s), (R. K.) verhooging achter
het altaar, voor het kruis en do kaarsen bestemd.
GRADUALE, o. (R. K.) gradueel.
GRADUATIE, v. verdeeling in graden; —
(spraakk.) het plaatsen in de trappen van vergelijking; — ;op hoogescholen) de verleening van
een graad.
1. GRADUEEL, bn. bw. opklimmend; trapsgewijze,
bij opklimming; er is slechts een gradueel verschil,
een versehil in graad, geen essentieel verschil.
2. GRADUEEL, m. (...duelen), ookGRADUALE,
o. (-n), (R. K.) korte tusschenzang, die bij de mis
gezongen of door den priester gelezen wordt na
het voorlezen van de epistel (tekst uit de Brieven) ;
(ook) het boek waarin de door het koor gedurende
de mis voor te dragen gezangen staan.
GRADUEEREN, (gradueerde, heeft gegradueerd),
buizen of vaten van eene schaalverdeeling voorzien,
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in graden afdeelen; — het verleenen van een
graad (inz. aan eene hoogeschool).
GRAECISME, o. (-n), eene uitdrukking of zinswending die uit het Grieksch in eene andere taal
is overgenomen of nagevolgd.
GRAECOMANIE, v. overdreven voorliefde voor
al wat Grieksch is.
GRAECUS, m. en v. (-sen), kenner, beoefenaar
van 't Grieksch.
GRAF, p. (graven), ruimte waarin een lijk begrayen wordt, grafkuil, (ook) grafkelder; —
plaats waar iem. begraven ligt, grafstede;
de dood : het graf alleen kan ons scheiden ;—(fig.)
de ondergang, het etude van iets ; met den eenen voet
in ' tgraf staan, hoogbejaard, den dood nabij ziin; —
het graf als het toonbeeld van stilte, stilzwijgendheid, van duisternis enz. : eene stilte all van
het graf; zwijgen als het graf, volkomen zwijgen;
vooruitzichten zoo duister als het graf, duistere voor uitzichten; hij is zoo gierig als het graf, zeergierig; —
(Zuidn.) put om aardappelen in to kuilen; (ook)
de put vO6r het fornuis in eene zoutziederij.
GRAFELIJK, ook GRAAFLIJK, bn. bw. aan
een graaf toekomende : het grafelijk bewind; grafelijke goederen; een grafelijke titel; — door een graaf
aangesteld, uitgevaardigd enz. : een grafelijk
ambtenaar; een, grafelijke vrijbrief; — het grafelijk
tijdperk, toen de graven regeerden, onder de graven; — van een graaf afstammende.
GRAFFILO, o. het maken van figuren op een
zwarten muur, door dien met witte kalk to besmeren en daarin dan lijnen to krassen, zoodat
de zwarte achtergrond to zien. is.
GRAFGED I CHT, o. (-en), grafdicht ; ...GEDIERTE, o. de dieren die in de graven der
menschen leven ; ...GESTEENTE, o. (-n), graftombe, grafsteen, grafzerk ; ...GEWELF, o. (...ven),
grafkeider.
GRAFMONUMENT, o. (-en), gedenkteeken op
een graf; ...NAALD, v. (-en), naaldvormig grafteeken, inz. een obelisk; ...NIS, v. (-sen), holte
in een kerkmuur boven een graf; ...PLAAT, v.
(...platen), marmeren plaat voor een graf; ...STEEN,
m. (-en), grafzerk ; grafmonument ; ...STEM, v.
(-men), dof en somber stemgeluid.
GRAFT, v. (-en), (gew.) gracht.
GRAFTEEKEN, o. (-s), gedenkteeken op een graf ;
...TERP, v. (-en), kleine aardheuvel over een graf ;
...TOMBS, v. (-s, -n) ; ...ZERK, v. (-en), liggende
zerk op een graf.
GRAHAMBROOD, o. ongezuurd brood bereid
van grofgemalen graan (volgens recept van den
Amerikaanschen arts Graham, zou dit de spijsvertering en den stoelgang bevorderen).
1. GRAM, on. bw. (-mer, -st), boos, verstoord,
(ook) toornig, verbolgen.
2. GRAM, m. (w. g.) gramschap, toorn : vol
gram zag hij rond; bitterheid, wrevel.
3. GRAM, o. (-men of gram), eenheid van ons
stelsel van gewichten : de zwaarte van 1 eM 3 gedistilleerd water op den hoogsten graad van dichtheid, wichtje : 5 gram kinine.
GRAMCALORIE, v. (-en), eenheid van warmte,
zooveel warmte als noodig is om 1 gram water 1* C.
in temperatuur to doen stijgen.
GRAMMAIRE (Fr.), v. (-s), grammatica, spraakkunst.
GRAMMATICA, v. (-'s), spraakkunst, spraakleer.
GRAMMATICAAL, bn. bw. de spraakleer betreffende : hij schrilft grammaticaal, overeenkomstig
de taalregelen. GRAMMATICUS, m. spraakkunstschrijver of -geleerde.
GRAMMATISCH, bn. grammaticaal; een grammatisch, onderwerp, gezegde, naar den vorm, niet in
wezen.
GRAMMOEDIG, bn. bw. (-er. -st), gram, verstoord, knorrig.
GRAMOPHOON, v. (-s), spreekmachine, toestel
tot het opnemen en later weer voortbrengen van
de menschelijke stem en andere geluiden (in 1887
door den Duitscher Emil Berliner uitgevonden);
—HOORN, m. (-en), hoorn aan eene gramophoon om het weergegeven geluid to versterken.
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GRAMSCHAP, v. toorn, verstoordheid, wrevel.
GRAMSTORIG, bn. bw. tot toorn geneigd,
opvliegend, korzelig; boos, kwaad, toornig, grimmig : een gramstorige blik. ORAMSTORIGHEID, v.
GRANAAT, v. (...eaten), granaatappel; --, m.
granaatboom; —
—, v. een hol, bolvormig projectiel, met eene
springlading gevuld; —
—, m. (als stofn. o. gmv.), zekere delfstof, die
in verschillende kleuren voorkomt en waarvan
de meest doorschijnende ,donkerroode soort tot
de edelsteenen wordt gerekend.
GRANAATAPPEL, m. (-en, -s), de vrucht van
den granaatappelboom; (ook) de boom zelf; —
(nat. hist.) zekere schelp uit het geslacht der stekelhorens (murex erinaceus).
GRANAATBOOM, m. (-en), een struik of heester
(punica granatum) in het zuiden van Europa en.
in Azie, met fraaie hoogroode bloesems en eene appelvormige vrucht, die een groot getaltoode zaadkorrels
bevat.
GRANAATVINK, m. (-en), zeker Braziliaansch
vogeltje.
GRANAATVRIJ, bn. (van versterkingen of onderdeelen daarvan) gedekt tegen de uitwerking van
granaten : eene granaatvrije wacht.
GRANAATWIJN, m. een van den granaatappel
bereid geneesmiddel.
GRANATEN, bn. uit geslepen granaten bestaande
of daarmede versierd : een granaten halsketting.
1. GRANDE, ook GARANDE, GRAND, v. (gew.)
wat men rechtmatig to vorderen heeft, het iemand
toekomende deel : hij komt iedere week zijne garande
ophalen, zijn pensioentje; — (gew.) zijn grande
halen, den lust om zich to wreken bevredigen, zijn
moed koelen.
2. GRANDE, m. (-s), titel van den hoogsten adel
in Spanje : een Spaansche grande.
GRANDIOOS, bn. bw. grootsch, prachtig, schitterend : eene grandiooze verlichting.
GRANEN, (graande, is en heeft gegraand), (Zuidn.)
(van graangewassen) vrucht zetten, korrels
krijgen.
GRANIET, o. (delfst.) zekere kristallijnen, korrelige steensoort, uit kwarts, glimmer en veldspaat
bestaande : rood, grauw, groen graniet ;
eene soort van gebakken aardewerk, blauwachtig
wit van kleur, en harder en fijner dan het gewone
steengoed (Eng. granite-ware).
GRANIETEN, . bn. van graniet : een standbeeld
op granieten voetstuk.
GRANIETMARMER, o. een granietachtig gevlekt kalkgesteente uit de Zuidbeiersche Alpen.
GRANIETROTS, v. (-en), rots van graniet.
GRANITO, ook GRANITTO, o. kunstmatige
steen, uit marmer en cement vervaardigd : Italiaansche granito-vloeren.
GRANULATIE, v. (-s), (gen. ontl.) alle weefselvormingen, woekeringen enz. die eene korrelige
structuur vertoonen; inz. het jonge korrelige
weefsel op wonden enz. dat de genezing bewerkt.
GRANULEEREN, (granuleerde, heeft gegranuleerd), (metaalw.) korrelen, een metaal in een korrelig poeder veranderen : om gietijzer te granuleeren
smelt men het, en giet het daarna uit in water dat
in beweging is; — (gran.) greineeren; — (gen.) verkorrelen; het ontstaan van granulatie op de oppervlakte
eener wonde. GRANULEERING, v.
GRANULEUS, bn. korrelig.
GRANULIET, o. een gesteente dat het midden
houdt tussehen gneis en graniet.
GRAP, v. (-pen), malle gril, kuur : we zullen je
die grappenwel afleeren; — een snaaksch gezegde,
een kwinkslag : hij zocht er zich met eene grap van
of to maken; gij moet het zoo hoog niet opnemen, 't
was maar een grapje, er werd niets kwetsends mee
bedoeld; — lets vermakelijks : dat is Lang geen grap,
daar valt niet mede to spotten, 't is hooge ernst; —
een guitenstreek : grappen uithalen;
dat wat lets voor iemand aantrekkelijk, pleizierig
maakt, de aardigheid: voor de grap lets doen.
GRAPHICA, GRAPHIEK, v. schrijf- en teekenkunst.
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GRAPHIEK, v. (-en), graphische voorstelling
van lets : graphieken van den loop der treinen.
GRAPHIET, o. (delfst.) zeker dicht, schubbig of
aardachtig gesteente, bestaande uit koolstof, vermengd met ijzer, kiezelaarde en leem : van graphiet
maakt men o. a. potlooden.
GRAPHISCH, bn. op de graphica betrekking
hebbende : de graphische kunsten, kopergravure,
lithographic, houtsnijkunst, stereotypic; — schriftelijk, teekenend : eene graphische voorstelling, de
afbeelding van bepaalde statistieke gegevens door
middel van lijnen of vlakken.
GRAPHOLOGIE, v. de wetenschap die het ka rakter van een persoon bepaalt uit zijn schrift.
GRAPHOLOOG, m. (...logen), schriftkundige.
GRAPHOPHOON, v. (-s), verbeterde phonograaf.
GRAPHOTYPIE, v. eene methode om cliché's
voor de boekdrukkers to vervaardigen, thans door
de zincographie verdrongen.
GRAPPENMAKER, m. (-s), iemand die grappen
maakt, snakerijen zegt of doet. GRAPPENMAAKSTER, v. (-s). GRAPPENMAKERIJ, v. (-en).
GRAPPIG, bn. bw. (-er, -st), vermakelijk, vol
grappen : hij is altijd zoo grappig; — laehwekkend,
potsierlijk, kluchtig, koddig : 't was een grappig
gezicht; een grappig bock.
GRAS, o. zeker gewas, dat het begroeide oppervlak ouzer weiden vormt ; — er geen gras
over laten groeien, lets terstond ter hand nemen,
niet uitstellen; — hij kan het gras hooren groeien,
(iron.) hij is verwaand, beeldt zich veel in;
het gras op het veld, het grasgewas : de kinderen
spelen in het gras; het gras maaien; gras pachten,
verhuren; — te hooi en te gras, (egg. als middeleeuwsche tijdsbepaling voor rechtsdagen) in den hooitijd
en in de grasmaand, dus tweemalen 's jaars, (thans)
hoogst zelden, zoo nu en dan ; iemand het gras
voor de voeten wegmaaien, juist dat zeggen wat
de ander ook wilde zeggen, iemand met lets voor
zijn, hem een voordeel afsnoepen ; — in 't gras
bijten, sneuvelen • —
—, (-sen), als soortnaam, de familie van gewassen (gramineae) waartoe, behalve de grassoorten
in de weilanden, ook de voornaamste granen
behooren.
GRASANJELIER, v. ( -en), (plantk.) de gepluimde
anjelier (dianthus plumarius); ...BAND, m. (-en),
(in tuinen) de rand van graszoden om de perken
en langs de paden; ...BEEMD, m. (-en), grasvlakte;
...BEEST, o. (-en), (Zuidn.) koe of os die vetgeweid
wordt; ...BOTER, v. boter, gemaakt van de
melk van vee dat in de weide loopt (in tegenst.
met hooiboter, stalboter).
GRASDUINEN, v. my. met gras begroeide duinen
of hoogten; in de verouderde uitdr. in grasduinen
gaan, (eig.) (van vee) op het gras van eene goede
weide te gast gaan, (vandaar) zijn hart ophalen.
GRASDUINEN, (grasduinde, heeft gegrasduind),
naar hartelust toetasten, to werk gaan, zich er
geheel in verdiepen : hij zit weer in die kist met
boeken te grasduinen; voor liefhebberij studeeren.
GRASETTING, v. het recht om het gras van
dijken, wegen enz. door het vee te doen afgrazen.
GRASGROEN, bn. zoo groen als gras : eene
grasgroene japon; (fig.) zeer groen, jong en onervaren, nieuwbakken : een grasgroen luitenantje.
GRASLINNEN, o. zeker op gewoon linnen gelijkend weefsel van de vezels van het zoogenaamde
Chineesche gras (boehmeria nivea); (ook) sommige
soorten van gewoon linnen; —, bn. uit graslinnen
gemaakt : graslinnen beddelakens.
GRASMAAND, v. de maand waarin het nieuwegras uitspruit, April; ...MUSCH, v. (...musschen), (nat hist.) zeker vogelgeslacht (sylvia),
inz. de hiertoe behoorende gewone grasmusch
(sylvia cinerea), ook erwtenpikkertje en koewachtertje genaamd.
GRASNERF, v. de door grasplanten gevormde
bovengrond van grasland; ...00GST, m. hooioogst;
...PARKIET, m. (-en), zekere groene siervogel.
GRASPIEPER, m. (-s), zekere vogel, veldleeuwerik (anthus pratensis); ...PLANT, v. (-en),,
afzonderlijk plantje van eene grassoort; gras..
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GRASSEEREN, (grasseerde, heeft gegrasseerd),
zich allerweg e verspreiden, woeden, heerschen (van
ziekten en epidemieen) : de koorts grasseert.
GRASVELLIG, bn. (gew.) dit is grasvellig, moet
voor schulden verkocht worden.
GRASVERPACHTING, v. (-en), verhuring van
het grasgewas; ...VILT, v. grasnerf; ...VLAKTE,
v. (-n), met gras begroeide vlakte, (ook) savanne,
poeszta, toendra; ...VOGEL, m. (-s), zekere vogel,
poelsnip; ...WANTS, v. (-en), zeker insect (coreodes),
een parasiet die op grashalmen leeft ; ...WEDUWE,
v. (-n), onbestorven weduwe, gehuwde vrouw wier
man gedurende een langen tijd afwezig is ; ...ZODE,
v. (-n), vierkant afgestoken stuk van den met
gras begroeiden bovengrond.
GRATIAS, v. (veroud.) dankzegging na het H.
Avondmaal; dankgebed na het eten : korte benedictie,
lane
gratias, eene korte zegenspreuk vO6r, maar
g
een lang dankgebed na den maaltijd; — (op sommige gymnasia), dankbetuiging aan Heeren Curatoren voor een ontvangen prijsgeschenk : eene gratias
van lyuiten leeren.
GRATIE, v. bevalligheid, gracie, zie aldaar; —
goedgunstigheid, welwillende gezindheid. gunst :
bij iem. in de gratie psijn, komen, bij hem in de
gunst zijn, komen ; — genade, goedertierenheid :
koning bij de gratie Gods, van Gods genade;
een geboren
—enkustarbijdgeGo,
kunstenaar; — geheele of gedeeltelijke kwaschelding van straf : gratie vragen; de koning heeft het
recht van gratis;
dankgebed : (Zuidn.) de gratie zeggen, danken
(na den maaltijd).
GRATIEUS, zie GRATIEUS.
GRATIFICATIE, v. (-s, –Alen), geschenk, vereering in geld boven het bedongen loon, toelage.
GRATIFIEEREN, GRATIFICEEREN, (gratifleerde of gratificeerde, heeft gegratifleerd of gegratificeerd), genade schenken; (ook) iem. iets
vereeren.
GRATIG, bn. (-er, -st), vol graters : gratige visch.
GRATIS, bw. om niet, zonder betaling, zonder
geldelijke vergoeding : entrée gratis, vrije toegang;
,het boek is gratis verkrijgbaar; — VERSPREIDING,
v. kostelooze verspreiding (van brochures, advertentie-bladen enz.).
1. GRAUW, bn. (-er, -st), vaalwit, grijs : heb
eerbied voor mijn grauwe haren; — (fig.) het grauw
verleden, het grijs verleden, lang vervlogen tijden; —
vaal, vaalzwart, donkergrijs: eene grauwe luchti
de grauwe schemering; — grauwe monniken, Franciskanen, Kapucijners; — grauwe zusters, Klarissen
(zoo genoemd omdat zij kleederen van eene grauwe
stof dragen); —
groezelig, niet recht schoon : dat linnengoed is
slecht gewasschen, het ziet grauw.
2. GRAUW, o. grauwe kleur : in het grauw, grijsgekleed; nit den grauwe, in grauwachtige tint;
zekere grauwachtige soort van metselsteen : onder
grauw verstaat men de hardste soon van baksteen; —
het gemeen, het gepeupel : het grauw riep hem op
straat na.
3. GRAUW, m. (-en), een paard (of ezel) met
•grauwe haren.
4. GRAUW, m. (-en), onvriendelijk, bits woord,
snanw : ik kreeg een grauw tot antwoord.
GRAUWACKE, ook GRAUWAK, v. (delfst.)
zeker conglomeraatachtig puingesteente, bestaande
nit kwarts, kiezel en kleischiefer; een zeer vaste
zandsteen, van meestal grauwe kleur, korrelig en
van min of meer schilferachtige structuur.
GRAUWBAARD, m. (-en), grijsbaard; ...BROEDER, m. (-s), Franciskanermonnik.
1. GRAUWEN, (grauwde, is gegrauwd), grijs,
grauw worden.
2. GRAUWEN, (grauwde, heeft gegrauwd),
,op onheuschen, grommenden of snauwenden Loon
spreken : grauw zoo niet.
3. GRAUWEN, (grauwde, is gegrauwd), (bij diamantslijpers) het springen of barsten van diamanten
-gedurende de bewerking.
GRAUWERWTEN, v. mv. gedroogde grauwe
.erwten, als spijs.
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GRAUWGORS, v. (...gorzen), zekere vogel,
grauwe gore (emberiza calandra), 19 cM. lang.
GRAUWIG, bn. grauwachtig. GRAUWIGHEID, v.
GRAUWKEELTJE, o. (-s), zekere vogel, het gestreepte vliegenvangertje (muscicapa grisola);
...KOP, m. ezel; ...LINNEN, o. grauwachtig linnen ; ...PIEPER, m. (gew.) bastaardnachtegaal
(accentor modularis); ...SCHILDERING, v. (-en),
het schilderen in verschillende tinten van eene
zelfde kleur; schilderstuk in die manier gedaan;
...SCHIMMEL, m. (-s), een grauw geschimmeld
paard; ...SPECHT, m. (-en), zekere vogel, spechtmees of kleine groene specht (picus canus).
GRAUWTJE, o. (-s), benaming voor den ezel :
alle ezels heeten geen grauwtje,- er zijn ook ezels op
twee beenen; (ook) grijs paardje; (ook) zekere vogel,
grauwe lijster; —
eene sehilderij, die niet in de natuurlijke kleuren,
maar in verschillende tinten van eene zelfde kleur
is geschilderd.
GRAUWVINK, m. (-en), zekere vogel, ringmusch
(fringtlla montana).
GRAVAMEN (Lat.), o. (...mina), (rechtst.) bezwaar, zwarigheid.
GRAVAMINEEREN, (gravamineerde, heeft degravamineerd), bezwaren maken.
GRAVE, bw. (muz.) ernstig, deftig, largo.
GRAVEEL, o. zekere ziekte, de steen, een kalkachtig gruis dat zich in de nieren en de blaas vormt.
GRAVEERDER, m. (-s), plaatsnijder, graveur.
GRAVEEREN, (graveerde, heeft gegraveerd),
met de graveernaald in hout, steen, metalen enz.
teekenen, figurers griffen, snijden of steken : iets
in mariner graveeren; een wapen graveeren, in metaal
of steen uitsnijden voor een cachet of zegelring;
den stempel voor de matrijs
—enmutgrav,
daarvan vervaardigen; — met de graveernaald
teekeningen op houten blokken of metalen platen
insnijden, om daarmede vervolgens prenten te
drukken : op hout, in koper graveeren. GRAVEEREN,
o. de kunst van graveeren. GRAVEERING, v. (-en).
GRAVEERIJZER, o. (-a), gereedschap van den
stempel- en plaatsnijder.
GRAVEERSEL, o. (-en, -s), wat gegraveerd is,
gegraveerde figuur; prent.
GRAVEERSTAAL, o. werktuig van den graveur,
graveerijzer; ...STIFT, v. (-en), (dicht.) graveernaald.
GRAVEL, o. (Z. A.) kleine soort van keien die
dient tot het aanleggen van straten.
1. GRAVEN, (groef, heeft gegraven), delven,
spitten : de poldergasten zijn druk aan het graven
voor het nieuwe kanaal; een gat graven; — (zegsw.)
die een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in,
die den ondergang van zijn naaste bedoelt, veroorzaakt zijn eigen val; — (fig.) de ijverzucht groef eene
kloof tusschen de beide vrienden, verwijderde hen
van elkaar; — uitgraven. opgraven : good graven.
GRAVENHOED, m. (-en), het hoofddeksel dat
een graaf ten teeken zijner waardigheid droeg,
eene soort van beret met gouden band en hermelij nen pluim; (ook) het zinnebeeld van de grafelijke
macht; ...HUIS, o. (...huizen), geslacht waarin
de grafelijke waardigheid erfelijk ie.
GRAVEUR, m. (-s), zegelsnijder, stempelsnijder;
plaatsnijder.
GRAVIMETER, m. (-s), (nat.) zwaartemeter,
areometer, toestel om het soortelijk gewicht van
vloeistoffen te bepalen.
GRAVIN, v. (-nen), regeerende of tot de regeering
gerechtigde vorstin met den rang van een graaf :
Jacoba van Beieren was graven van Holland en
Zeeland; (ook) echtgenoote of weduwe van een
graaf; — (in den hedendaagschen Ned. adel) titel
der vyouwelijke nakomelingen van een graaf; (ook)
de eehtgenoote van een graaf.
GRAVINNENTOOI, m.
GRAVITATIE, v. (nat.) zwaartekracht, algemeene
aantrekkingskracht.
GRAVITEEREN, (graviteerde, beeft gegraviteerd), (w. g.) tengevolge der zwaartekracht zich
in zekere richting voortbewegen; (ook) door de
zwaartekracht een ander lichaam aantrekken.
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GRAVITEIT, v. ernst, plechtigheid, deftigheid.
GRAVURE, v. (-s), het graveeren; — wijze van
graveeren; — gegraveerd stuk werk (cameo, zegel,
stempel, gesneden plaat enz.); — (inz.) de afdruk
van eene gegraveerde houten of metalen plaat,
gegraveerde prent : eene fraaie gravure.
GRAZEN, (graasde, heeft gegraasd), in het gras
weiden : het vee laten grazen; grazende schapen; —
( zegsw.) in eens anders land grazen, zich ruim
bedienen van jets dat aan een ander toebehoort; —
(gemeenz.) iem. te grazen nemen, hem te pakken
nemen, er in laten loopen ; — naar hartelust te
werk gaan, zijn hart ophalen.
GRAZIG, bn. (-er, -st), welig met gras begroeid.
GRAZIOSO, bw. (muz.) lief, bevallig, met gracie.
GREB, GREBBE, v. (-n), smalle sloot of greppel,
dienende tot landscheiding, ontwatering enz.; (ook)
ale naam van eene kleine rivier bij Rhenen : de
Grebbe; —LINIE, v. fortenlinie tussehen Spakenburg en de Grebbe.
GREEN, in. (grenen), (w. g.) greneboom (pinus
silvestris), gewoonlijk grove den, grove spar of mastspar
genoemd.
GREENHOUTEN, bn. grenenhouten.
GREEP, m. en v. (grepen), het grijpen; eene grijpende beweging, inz. om iets te omvatten, te bemachtigen ; —
(fig.) de redenaar deed slechts hier en daar een greep
in de rijke stof, bepaalde zich tot het aanroeren
van slechts enkele punten; dat was een gelukkige
greep van den schrijver;
wijze van aangrijpen, manier van aanvatten, b. v.
van het hanteeren van het geweer, het mammal,
de handgrepen : de greep leeren; ---, v. de hoeveelheid die men in 66n keer kan
grijpen : neem maar eene goede greep, een handvol;
eene greep hooi; een greepje rout; -, v. datgene waarbij men een voorwerp aanvat,
handvat, heft enz. : de greep van eene zeis, van een
beitel; de greep van een degen, het gevest;
(als benaming van allerlei gereedschap waarmede
men grijpt of steekt) meertandige vork.
GREGORIAANSCH, . bn. Gregoriaansch, jaar,
Gregoriaansche kalender, Gregoriaansche of nieuwe stijl, het jaar enz. volgens de tijdberekening,
welke in 1582 door pans Gregorius XIII word ingevoerd ter vervanging van den Juliaanschen kalender.
GREID, ook GREED, v. (-en), (gew.) grasland,
weiland; —BOER, m. (-en), boer die greidland bezit
of in pacht heeft, veehouder; —GROND, m.
(-en), weidegroud, grasland; —HOEK, m. (-en),
dat deel der provincie Friesland waar uitsluitend
grasland gevonden wordt (in tegenst. met den
bouwhoek, de streek der hoogere bouwgronden).
GREIEN, (greide, heeft gegreid), (Zuidn.) behagen, bevallen : dat antwoord greide hem niet.
1. GREIN, o. (-en), (veroud.) graankorrel ;
kleine gewichtseenheid, een onderdeel van het
medicinale pond, ' /2 scrupel: drie grein kinine;
—(ok)enoder lvanhetmarkToisch,bijde
1
bepaling van het gehalte van goud en zilver, 1,288
daarvan : goud van 21 karaat, 6 grein;
eene geringe hoeveelheid: hij heeft Been greintje
gezond verstand, nets. GREINTJE, o. (-s).
2. GREIN, o. zekere stof, een weefsel van kernelsof geitenhaar en wol; wollen grein, dat geheel nit
wol vervaardigd is, kamelot.
GREINEEREN, (greineerde, heeft gegreineerd),
(gray.) eene oppervlakte ruw of oneffen maken,
korrelen, nerven, kartelen.
1.
GREINEN, (greinde, heeft gegreind),
(gray.) korrel op iets brengen, greineeren; korrel
krijgen, oneffen worden.
2. GREINEN, bn. van grein, kamelot vervaardigd:
een greinen 'mantel.
3. GREINEN, bn. GREINENHOUT, o. zie
GRENEN, GRENENHOUT.
GREINIG, bn. (-er, -st), korrelig : broodsuiker
die held,er en greinig is; — ruw van oppervlakte,
korrelig : greinig te,ekenpapier.
GRELING, m. (-en), (zeew.) eene soort van touw,
die in zwaarte op het kabeltouw volgt en b.v. bij
het boegseeren gebruikt wordt.
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GREMELEN, (gremelde, heeftgegremeld), (Zuidn.)
grinniken; (ook) pruttelen, grommelen.
GREMIALE, v. (-n), (R. K.) zijden doek die deny
bisschop op den schoot wordt gelegd als hij plaatsheeft genomen op den bisschoppelijken troon.
GRENADIER, m. (-s), (eert.) een soldaat, die de
handgranaten wierp; keursoldaat der infanterie; —
(later) een legerkorps dat met de jagers vereenigd
was : de muziek van de grenadiers en jagers.
GRENADIERSMUTS, v. (-en), hoofddeksel door
de grenadiers gedragen; ...SABEL, v. (-s); ...UNIFORM, v. (-en), enz.
GRENADILHOUT, o. naam van versohillende zeer
harde houtsoorten, bruin of zwartbruin van kern, afkOmstig uit West-Indiö en Oost-Afrika.
1. GRENADINE, v. verfrisschende limonade,
roodbruin van kleur, oorsp.r, uit granaatappelpitten
bereid.
2. GRENADINE, o. een halfzijden, gaasachtig
weefsel; — (ook) stevige zijde voor zwarte kanten
en passement; — (ook) eene soort van damastachtig
I innen.
GRENDEL, m. (-s, -en), ijzeren schuifbout ter
sluiting van poorten, deuren of vensters ; — achter
de grendels, achter slot en grendel zetten, in verzekerde
bewaring, in de gevangenis zijn.
GRENDELEN, (grendelde, heeft gegrendeld),
met een grendel sluiten : eene deur grendelen.
GRENDELGAT, o. (-en), gat in een muur, een
post enz., waar de bout van een grendel inloopt.
GRENEBOOM, m. (-en), eene soort van pijnboom (pinus silvestris), gewoonlijk grove den, grove
spar of mastspar geheeten.
GRENEN, ook GREINEN, bn. van grenenhout :
grenen balken.
GRENENHOUT, ook GREINENHOUT, o. het
bout van den greneboom : grenen- en vurenhout;
ook wet afgekort tot grenen. GRENENHOUTEN,
ook GREINEN- en GREENHOUTEN, bn. van
grenenhout.
GRENS, v. (grenzen), door palen of op andere
wijze aangeduide lijn die het eene land van het
andere scheidt, akkerscheiding, grensscheiding
tussehen het gebied van staten, volken, gemeenten
enz.; — politieke, staatkundige grens, die het gevolg
is van staatkundige gebeurtenissen, niet van de
natuurlijke gesteldheid van den bodem; — de
grenzen, de lands- of rijksgrenzen : iem. over de
grenzen brengen, zetten, hem nit het land verwijderen, —
uiterste rand of karat : zij kwamen aan de grens
van het woud; — de grens der altijdgroene loofboomen,
de denkbeeldige lijn die dezen plantengordel bepaalt; — de grenzen van dit begrip zijn moeilijkte trekken, het is moeilijk to bepalen waar het eindigt,
wat het wel en wat niet omvat; -afscheiding, scheiding : de grenzen tusschen het
goede en het kwade.
GRENSGEBERGTE, o. (-n), gebergte op de
grenzen; ...GEBIED, o. (-en), landstreek in de•
nabijheid der grenzen; ...GEMEENTE, v. (-n),
op de landsgrenzen gelegen gemeente.
GRENSKANTOOR, o. (...toren), kantoor der
douane aan de grenzen ; ...KORDON, o. (-s), kordon van grenswachters; ...LAAG, v. (nat.) bovensteof buitenste laag van een liohaam, eene stof, eene
vloeistof; ...LAND, o. (-en), land dat aan de grenzen
(b. v. van een werelddeel) ligt. ...MUUR, en.
(...muren), muur die als afscheiding dient; (fig.)
scheidsmuur, afscheiding.
GRENSPAAL, m. (...palen), pawl die tot grensscheiding dient : een grenspaal die Gelderland en
Utrecht scheidde; — (fig.) grens, keerpunt.
GRENSRIVIER, v. (-en), rivier die de grens
vormt tusschen twee staten; ...SCHEIDING, v.
(-en), de lijn die het eene grondgebied van het andere
scheidt,grenslijn; (ook) het bepalen eener grensscheiding, grensregeling; ...TRACTAAT, o. (...taten),
akte van overeenkomst tusschen aangrenzende staten ten opzichte der gemeenschappelijke grens; ...UITBREIDING, v. (-en), uitbreiding van het gebied
bij de grenzen, grensverlegging naar buiten; ...VERANDERING, v.(-en), de wijziging der bestaande-
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grenzen van een grondgebied; ...VESTING, v. (-en),
versterkte plaats aan de grenzen ; ...WACHTER,
in, (-s), bewaker van de landsgrens; (ook) ambtenaar
der douane; — (voetbalspel) hij die met een vlagje
in de hand langs de ,,revs van het speelveld loopt
en het sein geeft, dat een bal uit i.....
GRENZELOOS, grenzenloos.
1. GRENZEN, (grensde, heeft gegrensd), tegenaan
gelegen zijn, palen aan, belenden : hunne bezittingen grenzen aan elkaar; Nederland grenst ten
Zuiden aan Belgie; — (fig.) dat grenst aan het
ongeloaflijke, is bijna ongelooflijk.
2. GRENZEN, (grensde, heeft gegrensd), (Z. A.)
huilen, grienen, inz. van kinderen gezegd.
GRENZENLOOS, ook GRENZELOOS, bn. bw.
zonder grenzen, onmetelijk, eindeloos groot : eene
grenzenlooze zee van zand, van eene woestijn gezegd.
GREP, GREPPE, v. (greppen), gew. ook GRIP
en GRUP, lange en smalle yore in den grond;
greppel, smalle sloot; — (Zuidn.) open goot of
riool langs de straat of in den stal.
GREPPEL, (gew.) ook GRIPPEL, GRUPPEL,
v. (-s), smalle en ondiepe uitgraving in landerijen,
tot afleiding van het overtollige water : greppels
steken; — (ook) droge sloot; — (ook) goot in een
stal, groep. GREPPELTJE, o. (-s).
GREPPELEN, (greppelde, heeft gegreppeld),
greppels maken, steken, slaan.
GRETIG, bn. bw. (-er, -st), begeerig, belust op,
graag : gretige toehoorders; met een vetig oar toeluisteren; — hij tastte gretig toe, at met gretigheid; hij
greep de hem aangeboden gelegenheid gretig aan, met
begeerigen ijver; het boek werd gretig gekocht en
gelezen. GRETIGHEID, v.
GRIBES, GRIBUS, v. (-sen), (gemeenz.) bouwvallig of onooglijk verblijf : hij woont in eene gribus;
(ook) slecht huis; (ook) gevangenis, cachot : in
de gribus zitten; (ook) beruchte buurt.
GRIEF, GRIEVE, v. (grieven), (thans ongewoon)
leed, kommer : bezint eer gij begint: de grieve volgt
de grap;—smartelijke ervaring, kwelling, ergernis; —
bezwaar dat men tegen iets heeft : dit zijn mijne
voornaamste grieven tegen het voorstel; — reden tot
misnoegdheid of ontevredenheid; —
rimpel, yore : de gelatenheid, waarmede zij Mar
lot droeg, had de grieven der smart van Mar gelaat
weggevaagd. GRIEFJE, o. (-s).
1. GRIEK, m. (-en), een bewoner van Griekenland, iem. die uit Griekenland afkomstig is; —
schuldbekentenis ten laste van den Griekschen
staat : blauwe, roode Grieken.
2. GRIEK, v. (gew.) de bovengrond van grasland,
grasnerf.
GRIEKENLAND, o. het land waar de Grieken
wonen.
GRIEKSCH, bn. van de Grieken : de Grieksche
,geschiedenis ; uit Griekenland afkomstig : Grieksche
wijn; Grieksch marmer; — Grieksch vuur, zeker fel
brandend sas, dat zelfs in bet water brandt en
in de 7de eeuw n. C. door den GrieksGhen ingenieur Callinicus werd uitgevonden ; — Grieksche
randen, soort van randversiering bij het teekenornament; — de Grieksche kerk, de Oostersch,orthodoxe kerk (in tegenst. met de RoomschKatholieke of Latijnsche kerk), waarvan de Czaar
van Rusland het hoofd is; — een Grieksch kruis, een
kruis met vier even lange armen (in tegenst. met
het Latijnsche kruis); — de Grieksche kalender,
de tijdrekening met het maanjaar, Juliaansche
kalender.
GRIEKSCH, o. de Grieksche taal.
GRIEL, v. (-en), (nat. hist.) zekere 's zomers
in de duinen voorkomende vogel (oedienemus
crepitans), ook doornsluiper en scharluip geheeten.
GRIELEN, (grielde, heeft gegrield), (Zuidn.)
grabbelen : de kinderen grielen naar de pepernoten.
GRIEND, v. (-en), eene in of aan het water gelegen
zandige of kiezelachtige strook gronds, waard; —
waard waarop rijshout geteeld wordt : de grienden
langs den Hollandschen IJsel; — (ook) bosch van
rijshout ; —HOUT, o. rijshout, teen, hoephout ;
--KADE, v. (-n), kade of zomerdijk om eene griend;
—LAND, o. (-en), laag stuk land, dat men met
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rijshout laat begroeien; —WAARD. v, (-en), uiterwaard waar rijshout wordt geteeld.
GRIENEN, (griende, heeft gegriend), schreien,
dwingend pruilen (inz. van knorrige kinderen).
GRIENER, m. (-s), een kind dat veel grient; (ook)
iem. die zeurt en lamenteert.
1. GRIEP, v. (-en), (gew.) greep, meertandige
mestvork.
2. GRIEP, v. zekere ziekte : influenza, eene epidemische aandoening der ademhalingswerktuigen.
GRIES, o. (veroud.) grof kiezelzand, gruis; vandaar een griesje, een griezel, eene kleinigheid : geef
me een griesje saffraan; — (ook) gebroken, maar
niet geheel fijngemalen graan, inz. van gerst en
rijst : een paar balen gries; rijstegries.
GRIESMEEL, o. niet geheel fijngemalen gepelde
tarwe of spelt; (ook) het daarvan gemaakte gerecht.
1, GRIET, v. (-en) GRIETJE, o. (-s), de verkorte
vrouwennaam Margareta;
eene soort van appel, ook Margriet genoemd :
Zeeuwsche Grieten; —
(scheepst.) grietje, het bramzeil van den bezaansmast, bovenkruiszeil.
2. GRIET, m. (-en), zekere vogel, grutto (limosa
aegocephale).
3. GRIET, v. (-en), eene zeer breede soort van
platvisch (rhombus), met een rugvin die vOOr de
oogen begint en een afgeronden staartvin, ook wel
kaan of snoever geheeten : tarbot is eene groote
soort van grieten.
GRIETENIJ, v. (-en), (hist.) (in Friesland) eene
vereeniging van dorpen met hunne aanhoorigheden,
die gezamenlijk door een grietman werden bestuurd;
eene Friesche landgemeente; —BESTUUR, o.
(...sturen), het bestuur der grietenij, sedert 1851
door een gemeentebestuur vervangen.
GRIETMAN, m. (-nen), (hist.) (tot aan 1795)
de hoogste rechterlijke en burgerlijk-administratieve
magistraatspersoon in eene grietenij; — (van 1815
tot 1851) titel van het hoofd eener Friesche landgemeente; — (zegsw.) hij haalt voor niemand nit, al
was het ook de grietman, gezegd van iem. die koppig
op zijn recht blijft staan.
GRIEVEN, (griefde, heeft gegrield), iem. bekommernis veroorzaken, verdriet aandoen, krenken; —
kwellen, plagen, pijnigen : de wanhoop die mij
griefde; grievend zelfverwijt; — (dicht.) kwetsen,
verwonden : het grievend staal. GRIEVING, v.
GRIEVEND, bn. bw. (-er, -st), smartelijk, pijnlijk :
grievende gebeurtenissen; — kronkend, beleedigend :
grievende woorden; — (Zuidn.) hartroerend, hartverscheurend : een grievende kreet.
1. GRIEZEL, m. rilling van ontzetting of afkeer.
2. GRIEZEL, v. (-s), gruizel, kleinigheid.
GRIEZELEN, (griezelde, heeft gegriezeld), huiveren, rillen, ijzen (tengevolge van ontzetting,
schrik of afkeer) : ik griezel er van; het is om van to
griezelen. GRIFFELING, v. (-en).
GRIEZELIG, bn. bw. (-er, -st), huiveringwekkend,
ijzig : een griezelig gezicht; — een gevoel van afgrijzen, walging verwekkende.
1. GRIF, m. griffel, schrijfstift van leisteen; —
(dicht.) schrijfstift, graveernaald.
2. GRIF, bn. bw. vaardig, vlug, spoedig gereed;
de partij werd grif verkocht, glad, vlot, vlug ; iets
grif toegeven, zonder tegenwerpingen; grif antwoorden, terstond, zonder haperen.
GRIFFEL, v. (-s), schrijfstift, inz. eene stift van
leisteen om . daarmede op de lei to schrijven,
grift.
GRIFFELEN, (griffelde, heeft gegriffeld), met eene
metalen schrijfstift schrijven, inkrassen, griffen :
dear griffelde de dood zijn Memento Mori op den
wand; zijne beeltenis was in Naar hart gegriffeld; —
(tuinb.) enten : appelboomen griffelen; peren op
appelen griffelen. GRIFFELING, v. enting.
GRIFFEN, (grifte, gegrift), griffelen : er waren
letters in gegrift; die gebeurtenis is onuitwischbaar in
zijn geheugen gegrift; — (ook) enten.
1. GRIFFIE, v. (-s, ...fiön), schrijfstift : de ouden
sehreven met ijzeren grifften op looden of wassen
tafeltjes ; — leien schrijfstift, griffel.
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2. GRIFFIE, v. (-s, —lien), de secretarie van het
een of ander college of lichaam (de Kamers der
Staten-Generaal, de Provincials Staten en de
rechterlijke colleges) ; — ter griffie deponeeren, op
de lancre baan schuiven.
.
GRIFFIER, m. (-s), secretaris van een college of
van een bijzonder persoon, inz. bij de Generale en.
Provinciale Staten, bij een gerechtshof, eene rechtbank, een kantongerecht enz., chef der griffie; —
commies-griffier, ambtenaar onder den griffier van
eene der beide Kamers der Staten-Generaal.
GRIFFIOEN, gewooniijk GRIFFOEN, m. (-en),
grijpvogel, een fabelachtig Bier, met het bovenlijf
van een adelaar en het benedenlijf van een leeuw,
fel en wreed van aard (thane vooral nog bekend
als heraldische figuur.)
GRIFFO (Sp.), m. (-'s), afstammeling van een
neger en eene mulattin.
GRIFFON, m. (-s), eene soort van honden, ook
smousbaarden geheeten.
GRIFHEID, v. het grif zijn, promptheid, vlugheid,
vlotheid :. de grifheid waarmede alles aan een spoorwegstation wordt uitgevoerd.
1. GRIFT, v. (-en), (gew.) eene gegraven watergang, vaart of kanaal : de Zeister Grift.
2. GRIFT, v. (-en), griffel : griften slijpen, punten,
eene punt aan griffels slijpen. GRIFTJE, GRIFJE,
o. (-s), con stukje grift, eene kleine griffel.
GRIFTENDOOS, v. (...doozen), ...KOKER, m.
(-8), doos, koker om griften in to bewaren.
GRIFWEG, bw. zonder moeite, met gemak, vlot.
GRIJM, o. (Zuidn.) los, poederachtig roet uit den
echoorsteen, aanslag van het vuur.
GRIJMIG, bn. (Zuidn.) roetig, vol root.
1. GRIJN, m. (-en), kniezer, knorrepot, inz. een
knorrig oud mensch; — huilebalk, kind dat telkens
grijnt.
2. GRIJN, m. (-en), (gew.) rozijn; (ook) zweer
aan den mond.
GRIJNEN, (grijndo, heeft gegrijnd; ook : green,
heeft gegrenen), grienen.
GRIJNIG, bn. (-er, -st), grienig, knorrig.
GRIJNS, v. (grijnzen), eene onaangename vertrekking van het gelaat, grijnslach : er kwam eene
akelige grijns op zijn gelaat.
GRIJNSLACHEN, spottend, hatelijk lachen.
GRIJNZAARD, m. (-s), grommer, knorrepot; —
(ook) zekere visch, hehoorende tot de hoornvisschen, in welks bek zich ontbloote tanden vertoonen (batistes ringens).
GRIJNZEN, (grijnsde, heeft gegrijnsd), het gelaat
tot eene grijns vertrekken, inz. valsch lachen.
GRIJPEN, (greep, heeft gegrepen), de hand uitstrekken om iets to vatten, het vast to houden, to
bemachtigen : hij greep near het vies; de wouw
schoot neer en greep het kieken; — voor het grijpen
liggen, in overvloed voor de hand liggen; — jets voor
het grijpen hebben, (fig.) het zonder de minste moeite
kunnen verkrijgen; — dat bericht is uit de lucht gegrepen, verzonnen;
eene tastende beweging met hand of arm maken :
de kleine begirt al te grijpen; hij greep om rich been,
tastte in het rondo; — de ziekte grijpt steeds verder
om zich, woekert voort;
vatten : het anker grijpt, vat grond; — (van deelen
van werktuigen) de tanden der raderen van eene
machine grijpen in elkaar; —
moed grijpen, mood vatten ; — dat tafereeltje is
uit het leven gegrepen, aan de werkelijkheid ontleend.
GRIJPIJZER, o. (scheepsb.) zeker stuk gereedschap : eene korto dikke ijzeren staaf met aan de
eene zijde een breeduitloopend omgebogen blad
met tanden.
GRIJPSTAART, m. (-en), een staart, waarmede
men zich vast kan grijpen, gelijk b. v. verschillende
apen bezitten.
GRIJPSTUIVER, m. het kost maar een grijpstuiver,
bijna niets.
GRIJPVOGEL, m. (-s), griffioen; — (fig.) hobzuchtig, schraapzuchtig persoon.
1. GRIJS, bn. (grijzer, -t), lichtgrauw, witachtig
vaal van kleur : grijs haar ; — grijs haar van jets
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krijgen, door schrik bevangen worden , (ook) ongeduldig zijn ; —
grijsharig : een grijs hoofd; de grijze landvoogd,
de hoogbejaarde; — hij is in den dienst grijs geworden, heeft er zijn leven in doorgobracht, er zijn
baste krachten aan gewijd; — overoud, aloud :
het grijs verleden.
2- GRIJS, o. de grijze kleur; — grijze kleederen:
zij was in 't grijs.
GRIJSAARD, m. (-s), iemand met grijs haar,
oud man : een afgeleefde grijsaard; — een frissche,
een groene grijsaard, die nog helder en opgewekt
van geest is; — een jeugdig grijsaard, (scherts.)
iemand die grijs is voor den tijd.
GRIJSBOK, m. (-ken), (nat. hist.) eene soort
van Zuidafrikaanschen bok met grijze huidkleur
(antilope melaenotis).
GRIJSKOP, m. (-pen), scheldnaam voor een
grij saard.
GRIJSKRUID, o.(plantk.) eene vrij algemeen op
droge, zonnige gronden voorkomende kruisbloemige
plant (berteroa incana), ook knoflookkruid geheeten.
1. GRIJZEN, (grees, heeft gegrezen), (Zuidn.)
een leelijk gezicht trekken, schreien, huilen.
2. GRIJZEN, (grijsde, is gegrijnd), grijs worden.
GRIKWA, ('s), (Z. A.) stam van inboorlingen,
kruisras van blanken en Hottentotscho vrouwen.
1. GRIL, v. (-len), plotselinge inval, onberedeneerde gedachte, zonderling ides : stel die grillen
uit uw hoofd; — plotseling opkomende lust of begeerte : 't is maar eene voorbijgaande gril.
2. GRIL, m. (-len), rilling, huivering.
3. GRIL, bn. bw. (gew.) huiveringwekkend, griezelig, schril : 't is een gril gezicht; een grille man; —
huiverig, guur (van het wader) : 't is gril vandaag; —
6°11°1, schril (van kleuren) : eene grille kleur.
GRILLEN, (grilde, heeft gegrild), rillen, huiveren;
van iets grillen, er van gruwen, er eon afkeer van
hebben.
1. GRILLIG, bn. bw. (-er, -st), aan luimen en
nukken toegevende, ongestadig : zij is zeer grillig;
ik kon het niet weigeren zonder grillig te schijnen; —
de grillige fortuin, de wisselvallige, veranderlijke
fortuin; — onvoorzien, willekeurig : eene grillige
speling der natuur; — ongewoon, zonderling van
vorm, fantastisch : grillige lijnen, grillige figurer.
2. GRILLIG, bn. rillerig : grillig ri,jn ran koude.
1. GRIM, v. woede, toorn, grimmigheid.
2. GRIM, v. (-men), (gew.) momaangezicht,
grijns; (ook) lederen halster met touw of ketting.
3. GRIM, bn. bw. grimmig, onvriendelijk.
GRIMAS, v. (-son), grijnzende vertrekking van
het gelaat, ongewone lichaamswending, zonderling
gebaar : grimassen maken; — allerlei onoprechtheid, geveinsdheid, kunstenarij : dat zijn maar
grimassen, kunsten waarvan men niets meent.
GRIMASSEN, (grimaste, heeft gegrimast), gezichten trekkers, leelijke gebaren maken.
GRIMBEK, m. en v. (-ken), knorrig, korzelig
mensch ; zuurmuil.
GRIMBEKKEN, (grimbekte, heeft gegrimbekt),
schamper grijnzen (inz. van ingehouden, verboten
woede).
GRIME, v. (-s, -n), (toon.) beschildering van
het gezicht en verdere middelen om op de planken
een zeker persoon of type voor to stollen.
GRIMEEREN, (grimeerde, heeft gegrimeerd), het
gelaat van tooneelspelers enz. kleuren en beteekenen, en van pruik of baard voorzien, om er de
voor de rol vereischte uitdrukking aan to geveu.
GRIMEUR, m. (-s), de persoon die grimeert.
GRIMLACH, m. kwaadaardige grijnslach.
GRIMLACHEN, (grimlachte, heeft gegrimlacht),
het gelaat tot een onaangenamen, hatelijken,
valschen lath vertrekken.
GRIMMEN, (grimde, heeft gegrimd), toornig zijn,
grimmig zien : de vorsten grimmen van verwoedheid,
bleek en stom; een grimmende beer; — knorrige woorden uiten, grommen.
GRIMMIG, bn. bw. (-er, -st), hevig vertoornd,
zeer boos, woedend ; — vreeselijk om aan to zien:
een grimmig monster; — toornig, onvriendelijk : een
grimmige blik; een grimmig gelaat.

GRIND.
GRIND, ook GRINT, o. en v. de kleine keitjes,
die in groote menigte in diluviale gronden en op
den bodem der rivieren worden aangetroffen,
kiezels : grind in den twin later brengen;
(ook)
het tweede meel van boekweit;
(ook) geinalen
doppen van rogge; — (ook) fijne zemelen.
GRINDBAGGEREN, o.; ...BAGGERMOLEN, m.
(-a), baggermolen die grind uit onze bovenrivieren
opbaggert; ...BANK, v. (-en), opeenhooping van
grind in of onder het diluviale zand.
GRINDEN, ook GRINTEN, (grindde of grintte,
heeft gegrind of gegrint), met grind bestrooien : een
weg gronden;
(ook) grind delvers , uitgraven.
GRINDEWAL, m. (-len), ook GRIND, eon 6 tot
7 M. lange soort van rondkopdolfijn (globiocephalis
melas).
GRINDKIST, v. (-en), baanbed of laag grind op
sp oorwegen.
GRINDPAD, o. (-en), pad dat met grind is bestrooid; ...WEG, m. (-en), weg die begrind, die
met grind hard gemaakt is; ...ZAND, o. zeer
grind.
GRINNIKEN, (grinnikte, heeft gegrinnikt), zenuwachtig lachen : al grinnikende kwam zij nader; —
van genoegen glimlachen, lachen met zeker knorrend
keelgeluid : hij grinnikte over rijn eigen aardigheld.
GRINT, GRINTEN, enz., zie GRIND, GRINDEN
enz.
GRIOTTE, o. eene soort van roodachtig mariner:
griotte d' Italic.
GRISAILLE, v. (-s), schilderwerk waarbij men
alleen grijze tinten aanbrengt.
GRISETTE, v. (-a), naaistertje, werkmeisje, los
van zeden (in Parts).
GRISOU, o. ontvlambaar gas in de kolenmijnen,
nit koolwaterstof met eenige stik- en zuurstof bestaande.
GRIS-PERLE (Fr.), bn. parelgrijs: eene grin perk
japan.
GRISSEN, (griste. heeft gegrist), met snellen greep
lets bemachtigen, inz. het aan een ander afhandig
makers : hij griste mij het potlood uit de hand; —
hoimelijk wegnemen, wegkapen : hij zoekt altijd
wat te grisgen. GRISSER, m. k-s).
1. GRIT, m. (-ten), (gew.) zekere vogel, grutto.
2. GRIT, o. fijngemalen schelpen (voor kippenhouders).
GROBAK, m. ( -s), (op Java) tweewielige kar tot
vervoer van landbouwproduoten, handelsartikelen
enz.
GROEDE, ook GROED, v. (gew.) groen but.,
tenland, begraasde aanwas, gore. GROEDLAND, o.
GROEF, ook GROEVE, v. (groeven), greppel,
sloot : groeven om het water of te leiden; kuil of
put ; (inz.) grafkuil, graf ; —
open rvimte waaruit de eene of andere delfstof
gewonnen wordt, (ook) onderaardsche mijngang,
mljnschacht : steengroef, wutgroef enz.;
uitholling, inkerving : eene groef in iets maken.
GROEFJE. o. (-s).
GROEFWERK, o.gecanneleerd werk.
GROEI, m. het groeien, het toenemen in grootte
de groei der planten ; — groeikracht er zit geen
groei in dat kind, het gedljt niet, groeit niet; wat
door groeien ontstaat, ultspruiteel, sohot (van
planten) snoei den wilden groei van lien heester
.maar af.
GROEIBOOG, (...bogen), toestel bestaande
nit een in graden verdeelden boog, waarlangs
,een wijzer loopt, om den groei van planten to
meten.
GROEIEN, (groeide, is gegroeid), in grootte
(lengte of omvang) toenemen, wassen ; iem.
over het hoofd groeien, langer worden dan deze is,
(fig.) hem geestelijk de bans worden; — ergens in
groeien, in eens anders Iced groeien, zich verheugen
over andermans Teed ; — door zijn hear groeien,
(scherts.) kaal op de kruin beginnen to
worden ; — toenemen, meer worden, aangroeien
het aantal nieuwsgierigen groeidevoortdurend. GROEIING, v.
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GROEIKRACHT v. kracht van een levend
organisme om to groeien; het vermogen der natuur
om to doen groeien; ...LAAG, v. (...lagers), het
laagje waarmede een boomstam jaarlijks in omyang toene Ant, jaarring.
GROEISEL, o. (-s) wat gegroeid is; al wat groeit.
GROEIZAAM, bn. bw. (...tamer, - at). groeikracht hebbende : groeizaam mad; — vruchtbaar :
groeizame akkers met welig gras; — den groei bevorderende : een groeizaam regentje.
1. GROEN, bn. (-er, -st), de kleur hebbende
die in het zonnespectrum tusschen geel en blauw
in ligt : zoo groen als gras; onrijp : groene appels;
zonder ondervinding: hij is nog groen ; order de
groene zoden. op het kerkhof ; aan iemands groene
trijde, aan de linkerzijde; de groene bruiloft, bij het
sluiten van het huwelijk; een groene Jager,
soldaat van het korps der Jagers (die eene
groene uniform dragen); groen meel, zekere meststof,
eene soort van beendermeel met 5% stikstof
en 17 % phosphorzuur; zijn korentje groen eten, zijn
verdienste van te voren verteren.
2. GROEN, m. (-en), loin. die nog onervaren en
linksoh is, inz. pas aan de academie gekomen student, novitius. GROENTJE, o. (-s).
3. GROEN, o. de groene kleur het groen is de
kleur der hoop;
groene verf ; — het gebladerte
der boomen ;
groene kruiden, gras alles was
met groen begroeid.
GROENACHTIG, bn. (-or, -at), eon weinig groen,
naar het groan zweemende.
GROENBOER, m. (-en), warmoezier, buitenman
die groenten teelt en die op de markt of aan de
huizen verkoopt; (ook wel alleen) koopman in
groente ; ook GROENTEBOER.
1. GROENEN, (groende, heeft en is gegroend),
groen zijn of worden (van boomen, bladeren, velden
enz.) ; krachtig, fleurig zijn, tieren ; groen
verven.
2. GROENEN, (groende, heeft gegroend), iemand
behandelen zooals men een groan aan de academie
doet : plagen, negeren, donderen.
GROENERWT, v. (-en), groene erwt, zekere
soort van erwt.
GROENGLAS, o. eene soort van gemeen Duitsch
glas; ...GROND, (-en), begraasd ooverland fangs
de kleinere rivieren en beken in one diluvium; (ook)
de zavelachtige kleigrond, waaruit de groengronden
bestaan; ...HARING, m. (-en), (als stofn. v. gmv.),
versche haring, panharing.
GROENHOUT, o. levend bout, (al te) versch,
niet droog bout.
GROENINGER, GRONINGER, m. (-s), (nat.
hist.) zekere vogel, groenvink.
GROENLAND, o. gras- of Weiland (in tegenst.
met bouwland).
GROENLANDSVAARDER, m. (-s), sohip dat
op de Groenlandsche vaart is uitgerust, dat ter
walvischvangst naar Groeniand vaart.
GROENLING, m. (-en), (nat. hist.) groenvink;
— de groene boomkikvorsch.
GROENLOOPEN, (Hop groen, heeft groengeloopen), (stud.) groen zijn, in het tijdperk van het
novitiaat zijn.
GROENMAKEN, (maakte groen, heeft groengemaakt), (van straten, huizen, vertrekken) met
groene takkon en meien tooien, opsieren.
GROENMAN, m.(.. Medan), groenboer; ...MARKT,
v. (-en), openbare verkoopplaats voor groenten.
GROENSEL, o. (-a), wat groen is; — (Zuidn.)
groente, moeskruid groensel koken.
GROENSPECHT, tn. (-en), zekere vogel, groene
specht (pious viridis).
GROENTE, v. (-n), plantaardig voedsel voor den
mensch, moeskruid 'rauw en gekookt): wat sour
groente een we vanmiddag.
GROENTE-AFVAL, hetgeen bIj het schoonmaken der groenten afvalt; ...BED, o. (-den), tutubed, waar groenten op geteeld worden; ...BOER,
m. (-en), groenboer; ...MARKT, v. (-en), groenmarkt ; ...SOEP, v. ; ...VROUW, v. (-en).
GROENTIJD, in. (stud.) het tijdperk van het
groenloopen, novitiaat.
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GROENTJE, o. (-s), iem. die groen, d. I. onervaren is, nieuweling bij het leger of aan boord,
pas aangekomen student.
GROENVINK, m. (-en), zekere groene vogei
(fringilla chlorin); ...VLIEG, V. (-en), Spaansche
vlieg (cantharis vesicatoria); ...VOEDER, ...VOER,
o. gras, lof van knollen. spurrie en ander veevoeder,
dat groen aan het vee wordt gegeven.
GROENVROUW, v. (-en), vrouw die groente
verkoopt; — (spr.) hij is er gezien als eene rotte
kool bij eene groenvrouw, in 't geheel niet gezien.
GROENZAND, o. zandsoort waarin de kwartskorrels met korrels van g]auconiet verniengd zi*n.
1. GROEP, v. (-en), (gew.) groove, greppel; —
(gew.) de gemetselde goot in den stal achter de
koeien, waarin de uitwerpselen worden opgevangen;
— (gew.) de bak onder de maalsteenen in een pelmolen, waarin het pelmeel wordt opgevangen.
2. GROEP, v. (-en), samenstelling van vele voorwerpen tot een geheel ; hoop, volkshoop. GROEPJE, o. (-s).
3. GROEP, v. (gew.) keelziekte bij kindereh, kroep;
(gew.) influenza.
GROEPEEREN, (groepeerde, heeft gegroepeerd),
(schild.) figuren tot eene groep bijeenschikken :
wanner de schilder groepeert, draagt hij zorg dat
het motief van zijn stuk zoo goed mogelijk uitkomt;
de cijfers groepee—ingroepv ,afdln:
ren, getallen, sommen, (b. v. in begrootingen, in
statistieken) zoodanig schikken, dat zij in het
gunstigste licht komen. GROEPEERING, v. (-en).
GROEPEN, (groepte, heeft gegroept). in groepen
plaatsen, bijeenschikken, groepeeren : am den, hoofdpersoon zijn een aantal anderen gegroept.
GROEPSCOMMANDANT, m. (-en), (mil.) bevelhebber over eene groep forten; — (ook) commandant van eene groep (de helft of een vierde van eene
sectie) soldaten.
GROEPSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. bij, in,
met groepen: de gasten kwamen groepsgewijze binnen.
GROESKANT, m. (-en), (gew.) graskant langs
bouwland doorgaans dienende om over te rijden;
...TURF, v. (gew.) turf die in broekland gestoken
wordt.
GROET, m. (-en), deftig ook GROETE, v. (-n),
betuiging van beleefdheid, vriendschap of eerbied
door woord of gebaar, begroeting. GROETJE, o. (-s).
GROETEN, (groette, heeft gegroet), eon heilwensch
tot iem. richten : wees gegroet, heal u!; — met een
gebaar (hoofdknik, het lichten van den hoed enz.)
iemand eerbied of de burgerlijke beleefdheid betoonen : den pastoor groeten; bij het voorbijgaan
groette hij mij niet; met het vaandel groeten; —
goedendag wenschen : hij groette mij vriendelijk; —
vaarwel zeggen : ik heb de eer et (of het gezelschap)
te groeten, beleefdheidsformule bij het afscheidnemen; — ik groet jai, ik wil niet verver met u
praten.
GROETENIS, V. (-sen„ groet, inz. aan of van
iemand die afwezig is : iemand de groetenis doen;
de groetenis thuis, beleefdheidsformule bij het afscheidnemen; — (R. K.) engelsche groetenis, begreeting van Maria door den angel, het Ave Maria.
GROEVEN, (groefde, heeft gegroefd), eene groef
maken in : planken groeven ; graveeren, ingriffen :
de zorg had diepe rimpels in zijn voorh,00fd gegroefd.
GROEVER, m. (-s), (steenh.) zeker gereedschap
om groeven of cannelures to maken, groefdrijver.
GROEZE, v. (-n), ook GROSS, met groen of
gras begroeid land ; begroeide gors ; (gew.) grasnerf ; (gew.) gescheurd en tot bouwland gemaakt
weiland.
GROEZELACHTIG, bn. vuil, morsig : een smal,
groezelachtig straatje.
GROEZELIG, bn. (-or, -st), vuil, smoezelig beduimeld, niet sehoon : eengroezelige boezclaar ;
morsig, onzindelijk : nauwe, groezelige achterstraten;
— vaal van kleur : wat heeft hij eene groezelige,
ongezonde kleur. GROEZELIGHEID, v.
GROEZIG, bn. (-er, -st), vuilgrauw, vaal.
GROF, bn. bw. (grover, -st), groot, zwaar, niet
tenger of rank : een grove jongen; hij is grof van
hander; — grof wild, de grootere wildsoorten; —
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grof geschut, grove artillerie, groot, zwaar geschut; —
grof geld, groot geld; — 'prove winst, grove verdienste,
groot, overmatig voordeel : er zit grove winst op; —
grove verteringen maken, buitensporig veel geld
verteren; — grof spel spelen, om grof geld, om
groote sommen spelen; — er met de grove biji op

inhakken, ruw (driest, verkwistend enz .) to werk
gaan; —
niet dun, niet fain, dik, groot enz. ;
niet van fijne grondstoffen bereid, gewoon,
ordinair • grof brood, van grof meel, niet van bloem
van meel; — grove kost, gewoon eten; — ruw van
makelij : grof aardewerk; eene grove muursch,ildering,
schilderwerk dat niet met zorg is behandeld; —
grove bloemen. die niet teer van deelen zijn;
(fig.) niet fijn : eerie grove stem, eene done, zware,
diepe stem; — ruw: eene werkmeid voor het grove
werk; — log, plomp, onbeschaafd : het grof gemeen; —
een grof woord, eeu vloek; — onbeleefd, onbeschoft :
hi) werd grof; — eene grove dwaling, eerie schromelijke vergissing ; — eene grove lout, eene erge
font; — grove nalatigheid, onvergeeflijke, strafbare
nalatigheid.
GROFBAAN, v. lijnbaan waar grof touw wordt
gemaakt : hennep voor de grofbaan: ...BAND, o.
grof, dik hoephout, zware kuipershoepels; (ook)
vaatwerk dat met grofband beslagen is.
GROFDRAADSCH, bn. grof van draad, uit een
groven draad bestaande : grofdraadsch breikatoen.
GROFFELEN, (groffelde, heeft .gegroffeld), (Zuidn.)
graaien, grabbelen.
GROFGEBOUWD, bn, van een groven lichaamsbouw, stevig gebouwd ; ...GESPIERD, bn.
GROFHEID, v. het grof zijn, in verschillende
opvattingen : zwaarte (van garens); niet-fijnheid
(van weefsels); forschheid, kioekheid; ruwheid,
plompheid, onbeschaafdheid; onbeschoftheid; -, (...heden), sets grofs, eene grove, onbeschofte
uitlating : zij zeiden elkander allerlei grofheden.
GROFKORRELIG, bw. (-er, -st), uit grove korrels
bestaande : grofkorrelig buskruit.
GROFMEEL, o, grof, ongebuild meel; ...SCHILDER, m. (-s), huisschilder, verver; ...SMEDERIJ,
v. (-en), werkplaats waar de grofsmid werkt; (ook)
fabriek van groote, zware smeedwerken; ...SMID,
m. (...smeden, -s), amid die de grovere, grootere,
zwaardere ijzeren voorwerpen (ankers, bouten enz.)
vervaardigt (in tegenst. met kleinsmid).
GROFTE, v. dikte, zwaarte, mate van fijnheid.
GROFTIEND, 0. (-en), tiend die in de opbrengst
van veldvruchten bestaat (in tegenst. met smaltiend); ...WILD, o. (jag.) groot wild, zooals wilde
zwijnen, herten en roe in; ...ZAND, o. nit
grove korrels bestaand zand; ...ZEE, v. zware
deining.
GROG, m. zekere drank bestaande nit rum, arak,
cognac of jenever enz. met heat (ook we] met koud)
water (vaak met suiker en een schijfje citroen) :
grog van cognac; rumgrog; punchgrog; een grogje,
een glas grog.
1. GROL, m. (-len), (Zuidn.) iem. die grolt, een
knorrepot.
2. GROL, V. (-len), dwaas vertelseltje, gebeuzel :
grollen vertellen (of verkoopen); — dwaze kunst,
fiats (inz. in toepassing op tooverkunsten en duivelskunstenarijen) : de. grollen van een duivelbanner; —
koddig gezegde, grap, aardigheid.
GROLLEN, (Zuidn.) (grolde, heat gegrold) : een
dot, brommend of knorrend geluid maken : een
grollend zwijn; wat grolt (krolt) die kat; — grollen
in den slaap, snorken ; (ook) morren, pruttelen.
GROLLIG, bn. (-er, -st), (Zuidn.) grappig, drollig,
snaaksch : een grollige vent.
GROLPOT, m. (-ten), (Zuidn.) brompot.
1. GROM, o. en v. het ingewand van visch;
(ook) het afval dat men bij het schoonmaken
van visch wegwerpt; — (gew.) bezinksel, drab,
moor, dik.
2. GROM, m. een grommend geluid, inz. ten
teeken van afkeuring of ontevredenheid.
GROMBAARD. m. (-en), iemand die in den baard
gromt, inz. een oudgediende, een veteraan.
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GROMMELEN, (grommeide, heeft gegrommeld),
rollen (van den donder) ; (w. g.) mompelen; knorren, mopperen.
GROMMELIG, bn, (-er. -st), veil, goor, morsig,
1. GROMMEN, (gromde, heeft gegromd), visch
Tan het grom ontdoen, sehoonmaken.

2. GROMMEN, (gromde, heeft gegromd), een dof
brommend geluid maken • de dander groat; — (van
dieren) knorren : een grammende beer; de hondbegon
bij onze nadering te grommen; — (van menschen)
binnensmonds morren, pruttelen : hij liep grammend wee.
1. G130MMIG, bn. vuil grommige visch, die
niet goed schoongemaakt is; — (gew.) grommig
water, dat troebel is.
2. GROMMIG, bn. (-er, -st), knorrig, gemelijk.
GROMPOT, in. en v. (-ten), iem. die veel groat,
knorrig mensch, brompot.
GROND, m. (-en), de bodem waarop wij levee,
de oppervlakte der aarde : eeuwenoude beuken met
takken, die neerhingen tot den grand; de grond was
met bloemen bedekt; laag bij den grond blijven,
rich laag bij den grond holden, (fig.) geen buitensporige dingen doen, (ook) geen hoogvlieger zijn;
de natuurlijke oppervlakte van
—debganro,
lets met den grond
het terrein, het maaiveld;
het
slechten,
sloopen;
—
gelijk maken,
een begrensd gedeelte van het aardoppervlak
(een veld, akker, terrain enz.), land : grond koopen,
grond verliezen, (fig.) terrein verliezen, de kans
op slagen zien verminderen, zijne positie niet kunnen
handhaven;
de opperste, vruchtbare laag van de aardschors
in den grand graven; — de vaste grond, het land,
de aarde (in tegenst. met het beweeglijk viak dat
de bodem van een schip oplevert); aardlaag
van eene bepaalde grondsoort • rotsgrond, randgrond; primaire, secundaire, alluviale gronden; 'de stof waaruit de aardschors bestaat, aarde
grond vergraven; grond kruien; schrale, vete, vruchtbare grand;
bet vlak waarop een gebouw staat, datgene
waarop het steunt, de fundamenten : en de diepe
kolken der wateren werden gPrien en de gronden
der wereld werden ontdekt (Ps. 18 :16); —
iets op goede gronden beweren, met degelijke bewijsmiddelen; — gronden roar lets aanvoeren, argumenten
bijbrengen; — er bestaat grand om te meenen dat...,
rechtmatige aanleiding; — uwe verdenking is van
alien grond ontbloot, is ongegrond, daarvoor is Beene
aanleiding; niet zonder grand was hij ontevreden,
met reden;
de bodem onder het water, de bedding van
sane rivier, een meer, de zee enz.: een in het
water geworpen steen zinkt naar den grand; — aan
den grond zitten, kvan een schip) op eene ondiepe
plants onbeweeglijk vast zitten, (fig. van een persoon) in benarde omstandigheden verkeeren ; —
(fig.) iemand (of lets) in den grond boren (of
helpers), ruineeren, ten val, ten ondergang brengen;
iemand (of lets) te gronde riehten, bederven, mineeren; te gronde gaan, zinkgn : het lichte kurkje
staat boren, maar het geloode net gaat te gronde; —
het diepste, onderste gedeelte van lets : den
grand der dingen verstaan, het wezenlijke, de kern;
nit het diepste
—datkomwiengrzjshat,
van zijn gemoed, is oprecht gemeend; — in den
frond heeft hij gelijk, in hoofdzaak; — lets in den
grond verstaan, bet door en door, volkomen machtig
zijn,
GRONDACHTIG, bn. bw. (-er, -st), gronderig.
GRONDADER, v. (-en), smalle aardlaag van
eene bepaalde grondsoort • ...ARTIE EL, o. (-en),
tundamenteel artikel, hoofdartikel, hoofdpunt : het
geloof aan de onsterfeliYkheid is een grondartikel
van den godsdienst; ...BEDRIJF o. koop en verkoop van bouwgrond : het gemeentelijk groncThedrijf.
GRONDBEGINSEL, o. (-en, -s), beginsel waarop
lets berust of dat als regel of richtsnoer wordt
aangenomen : de bij de Unie van Utrecht aangenomen grondbeginselen; — dogma van een godsdienst, een kerkgenootschap zij was opgevoed
volgens de grondbeginselen van het Protestantisme; —
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grondslag voor 's menschen daden, steiregel voor
het levensgedrag : goede, edele grondbeginselen; —
de eerste regelen, de hoofdpunten van eenig stelsel
of eenig yak van wetenschap of kunst.
GRONDBEGRIP, o. (-pen), aerate, oudste begrip,
primitieve voorstelling aangaande lets; begrip dat
aan andere begrippen ten grondslag ligt.
GRONDBELASTING, v. (-en), belasting die van
grondeigendom geheven wordt.
GRONDBETEEKENIS, v. (-sen), primitieve,
eerste, oudste beteekenis.
GRONDBEZIT, o. het in eigendom

hebben van

landerijen : gemeenschappelijk grondbezit; grond die
in eigendom bezeten wordt; (ook) de gezamenlijke
grondbezitters ; ...BEZITTER, m. (-s).
GRONDBOEK, o.(-en), openbaar register waarin
alle binnen een bepaald gebied gelegen onroerende
goederen worden beschreven, met vermelding
van den eigenaar en de zakelijke rechten daarop
gevestigd; ...BOOR, v. (...boren), boorvormig
werktuig tot het onderzoeken van den bodem;
...BORING, v. (-en), een onderzoek naar de hoedanigheid van den bodem door boron met de grondboor.
GRONDDUIKER, m. (-0), koker of buis om water
onder een dijk, onder de bedding van een kanaal
of rivier enz. door te leiden.
GRONDEIGENAAR, m. (...naren, -s), de eigenaar van een stuk grond (in tegenst. met den huurder of pachter); iemand die vaste goederen bezit;
...EIGENDOM, m. het eigendomsrecht op grond;
het in eigendom hebben van grond, grondbezit; —,
o. (-men), een stuk grond, dat iemand in eigendom
heeft, landerijen.
GRONDEIGENSCHAP, v. (-pen), eigenschap
waarop andere berusten en die niet bewezen wordt,
axioma.
GRONDEL, m. (-s), (nat. hist.) zekere familia
van zeevisschen, de gobii ; (ook) zeker
zoetwatervisohje dat tot de familia der karpervisschen behoort (cyprinus gobio of gobio Iluviatilis),
15 cM. lang.
GRONDELING, m. (-en), (nat. hist.) grondel;
(ook) rivierdonderpad (coitus gobio).
GRONDELOOS, bn. (...loozer, -t), zonder grond,
bodemloos, oneindig diep : eene grondelooze diepte.
GRONDEN, (grondde, heart gegrond), den bodem
van het water pollen : eindelooze diepten die niet te
gronden rijn; (fig.) iem. of lets doorgronden; —
grondvesten : een rijk, een troop gronden, vestigen; het huis is niet gevallen, want het was op de
steenrots gegrond; — baseeren • de Protestanten
grondden hunne leer op het uitsluitend gezag van den
bijbel ; — de eerstelaag verf op het doek, bet papier
grondverven.
brengen ;
GRONDERIG, bn. (-er, -st), gronderig water,
waarin aarddeeltjes zweven, naar grond smakende.
GRONDGEBIED, o. eene uitgestrektheid gronds
waarover bewind wordt gevoerd : een rijk, eene
heerlijkheid, eene jurisdictie enz. ; (fig.) terrein,
veld : de huishouding behoort reatens tot het grondgebied der vrouw.
GRONDGEDACHTE, v. (-n), denkbeeld dat aan
andere denkbeelden ten grondslag ligt, hoofdgedachte : de grondgedachte van het Christendom is
itiefde; — gronddenkbeeld in voortbrengselen van
kunst ; ...GESTELDHEID, v. toestand van den
bodem van een land
GRONDHOEK, M. (-en), (meetk.) hoek aan de
grondlijn, inz. in driehoeken.
GRONDHOUT, o. (schrijnw.) het hout van geringore hoedanigheid waar men het Sneer op bevestigt;
—, (-en). (gow.) balk op den bodem van een veestal,
'Met* het vee.
GRONDIG, bn. bw. (-er, -st), niet oppervlakkig,
diepgaande, degelijk : grond'p onderricht; een
grondig kenner en beoefenaar onzer letteren; een
gronclig onderzoek; — het wezen der zaak rakende,
ingrijpend eene grondige verbetering ;
op goede gronden steunende, deugdelijk : hij heeft
er grondige redenen vow.; —
(van water) met gronddeeltjes bezwangerd, troe-
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bel : wat ziet dat water grondig; — (van visch) niet
genoeg gespeend, near grond smakende ; —
(Zuidn.) in zeer hooge mate : het is grondig
valseh; ik was toch zoo grondig kwaad. GRONDIGHEID, v.
GRONDIJS, 0. ijs dat op den bodem der rivieren
gevormd wordt.
GRONDKLEUR, v. (-en), de eerste kleur die op
jets gebracht wordt om vervolgens door andere
verflagen to worden bedekt; — de hoofdkleur,
de ondergrond van een behangsel, een tapijt, enz.;
— (ook) de meest in 't oog vallende kleur (bij vogels
en visschen).
GRONDLASTEN, my. grondbelasting, belasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen.
GRONDLEGGER, m. (-s), die de fundamenten
van jets legt, oprichter, stichter : Willem de Zwijger
is de grondlegger onzer vrijheid. GRONDLEGGING,
V. (-en), het leggen van den grondslag van jets,
het tot stand brengen of gebracht worden van
rijken, Staten en andere insteilingen.
GRONDLIJN, v. (-en), (meetk.) die zijde eener
flguur, die gerekend wordt horizontaal te loopen,
basis; (bouwk.) eene der hoofdlijnen van een
bouwkundig ornament; — (fig.) hoofdtrek (in een
karakter), hoofdlijn (in een plan), enz.
GRONDMIJN, v. (-en), militaire mijn in den
grond; slapende torpedo.
GRONDMUUR, m. (...muren), muur van een
gebouw in den grond, fundament.
1. GRONDNOOT, v. (...noten), (muz.) de laagste
hoot van een akkoord.
2. GRONDNOOT, v. (...noten), aardnoot, Curacaoache amandel de onder de aarde groeiende vrucht
van arachis hypogaea.
GRONDOORZAAK, v. (...zaken), eerste oorzaak,
eerste aanleiding
GRONDPAAL, m. (...palen), heipaal, peal voor
de fundeering van een gebouw, die geheel in den
grond wordt geslagen; ...PACHT, v. erfpacht;
pachtsom voor het gebruik van land ; ...PAPIER,
o. voer-nanier der behangers.
GRONDPIJLER, m. (-s), ...PILAAR, m. (-Jaren), een tot grondslag van een gebouw dienende
pilaar; (dicht.) steunpilaar; (fig.) dat waarop
eene meening enz. steunt.
GRONDPLAAT, v. (...platen), vlak van stem of
planken als grondslag (van eene stoommachine
enz.), fundatieplaat; (ook) de horizontaal onder
den grond geplaatste gegoten ljzeren pleat, waarop
een telegraafpaal enz. rust; — (electr.) de in den
grond lirgende pleat voor de geleiding van den
aardqtroom.
GRONDREGEL, m. (-en, -s), voornaamste regel
of voorschrift, hoofdregel ; — grondbeginsel: liefde
is een der grondregels van de leer van Christus; —
grondstelling, axioma.
GRONDRENTE, v. som, periodiek te betalen
door den grondeigenaar, waarvoor indertijd een
bedrag in eens is verstrekt.
GRONDROERDER, m. (-s), landbouwwerktuig
om den grond dieper om te woelen, dan met den
ploev ken geschieden.
GRONDSCHARING, v. de verdeeling van in 't
gemeen bezeten grond of land; ...SCHEIDING, v.
(-en), beg, raster, sleet enz, waardoor erven van
elkaar worden afgescheiden.
GRONDSLAG, m. (-en), metselwerk in den grond
waarop een gebouw moet rusten, het fundament :
het leggen van de grondslagen; het huis beefde op zijn
grondslagen; (ook) de ondergrond waarop gebouwd of aangehoogd wordt; — (fig.) oprechtheid
is de grondslag van alle deugden; aan het verhaal
ligt eene ware gebeurtenis ten grondslag, het is op
eene ware gebeurtenis gebaseerd; — de Vrije
Universiteit op Gereformeerden grondslag, op de
beginselen der Reformatie gevestigd; — de algemeene
grondslagen van eene vereeniging, de statutes;
datgene waardoor lets wordt in stand gehouden
de grondslagen van godsdienst en dcugd worden
ondermijnd; datgene waarmede men begint :
den grondslag (de grondslagen) leggen tot (van, voor)
jets, de eerste werkzaamheden verrichten die nood-
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zakelijk zijn voor het tot stand komen eener
zaak.
GRONDSOORT, v. (-en), soort van grond of aarde.
GRONDSOP, o. het bezinksel van een drank (in
een vat, eene fiesch enz.), droesem, moor; — (fig.)
jets bitters of onaangenaams dat op het aangename
volgt : het grondsop is voor de goddeloozen.
grondsoort.
GRONDSPECIE, v. (-s,
GRONDSPECULANT, m. (-en), iem. die in grond
speculeert, inz. op de vermoedelijke waardevermeerdering van bouwgrond ; ...SPECULATIE,
v. (-s).
GRONDSTEEN, m. (-en), een steen, behoorende
tot den grondslag van een gebouw, hoeksteen (ook
fig.), eerste steen.
GRONDSTELLING, v. (-en), fundamentenc stelling eener leer, hoofdwaarheid; (ook) sterPegel,
grondregel; — (wisk.) Rtelling die geen bewl.js
behoeft, axioma.
GRONDSTOF, v. ( fen), onbewerkt, ruw materiaal : vlas is de grondstof van lin,nen; klei of was is de
grondstof waaruit de beeldhouwer zijne modellers
vervaardigt; — het hoofdbestanddeel Ran lets.
GRONDSTROOM, m. (-en), (elear.) aardstroom.
GRONDTAAL, v. (...tales), oorspronkelijke taal.
GRONDTAL o. (-len), (rek.) het getal, dat den
grondslag van een talsteisel vormt Lien is het
grunduil van het tientallig stelzset.
GRONDTEK ST, m. (-en), oorspronkelijke tekst, inz.
de Hebreeuwsche en Grieksche tekst van den bijbel.
GRONDTOON, r o. (...toner), (muz.) de laagste
toon van een akkoord; — de leidende gedachte
of het motief van een dichtstuk, van een betoog,
een gesprek enz., dat wat als het ware onder en
door apes heen wordt gehoord: de grondtoon van
een gedicht.
GRONDTREK, m, (-ken), hoofdlijn : de grondtrekken van lets aangeven, het in hoofdzaken schetson, zonder in bijzonderheden to treden; hoofdtrek.
GRONDVAST, bn. stevig, hecht in den grond
gevestigd of bevestigd : het anker grondvast waken,
in den bodem doen vatten.
GRONDVERF, v. (...verven), (schild.) de verf
waarmede eene schilderij wordt aangelegd; — de
eerste verf waarmede hout- of ijzerwerk bes.treken
wordt en waarop later de eigenlijke kleur wordt
aangebracht.
GRONDVERGADERING, v. (-en), (hist.) (bij de
staatsregeling van 1798) vergadering van stemmende
burgers, waarin de kiezers aangeviezen werden,
die de Volksvertegenwoordigers mcesten kiezen.
GRONDVERSCHUIVING, v. (-en), verschuiving,
schuivende verzakking van den grond : de grondverschuivingen aan de Zeeuwsche kust.
GRONDVERVEN, (grondverfde, heeft gegrendverfd); lets in de grondverf zetten; (van eene schilderij) doodverven.
GRONDVEST, v. (-en), grondslag, fundament :
de hevige slag deed het gebouw op zijne grondvesten
wankelen
GRONDVESTEN, (grondvestte, heeft gegrondvest), de grondslagen van of voor een gebouw
gebouw
stkbten; — (fig.) jets tot
leggen;
eeni:t
stand brengen, in het leven roepen.
GRONDVLAK, 0. (-ken), ondervlak, bodemvlak
van lets: (meetk.) ondervlak of basis van een
lichaam.
GRONDVORM, m. (-en), oudste vorm waaruit
zich jongere vormen hebben ontwikkeld! — kenmerkende, eigenaardige, typische vorm; — type,
voorbeeld, model.
GRONDWATER, o. water dat zich onder of in
den grond bevindt, zakwater, weiwater, kweld
water : bij den stortregen drong het grundwater in
de kelders.
GRONDWERK, o. de fundamenten van een gebouw; —
de arbeid in of met den grond, het graaf- of
delfwerk; (ook) een work dat in den grond wordt
tot stand gebracht, b. v. het graven van een kanaal, het waken van dijken, of veetingwerken enz.
GRONDWERKER, m. (-a), arbeider die grondwork verricht.

GRONDWET.
GRONDWET, v. (-ten), wet, die tot gronds.ag
dient voor de overige wetten; algemeene staatswet, staatsregeling, constitute ; de grondwet van
het koninkrijk der Nederlanden; (fig.) spaarzaamheid
is de grondwet van zijn bestaur
GRONDWETGEVER, m. (-s), die macht in den
staat welke bevoegd is tot het geven, vaststellen
van de grondwet.
GRONDWETSARTIKEL, o. (-en) ; ...HERZIENING, v. (-en), wijziging in de grondwet.
GRONDWETTELIJK, bn. tot de grondwet behoorende, in do grondwet omsohreven, bij de grondwet
vastgesteld, enz. : de uitvoering van grondwelelijke
voorschriften; — constitutioneel : eene grandweltelijks souvereini.eit.
GRONDWETT/G, bn. hetgeen met de gronalk et
in overeenstemming is, constittitioneel : het grandwettig koninpschap. GRONDWETTIGHEID, v.
GRONDWOORD, o. (-en), (taalk.) woord of
woordvorm waarvan andere woorden zijn afgeleid,
dus stamwoord, woordstam of wortel; (in eene
vertaling) het woord dat in den grondtekst staat.
GRONDZEE, v. (-en), golf die tegen eene ondiepe
pleats breekt en opstuift : door eene grondzee wend
de reddingboot orngeworpen.
GRONDZUIL, v. (-en), steunpilaar : recht is de
grondruil van den staat.
1. GRONINGER, bn. uit Groningen afkomstig,
Groningsch : Groninger koek.
2. GRONINGER, m. (-s) iem. die lit de stad of
provincie Groningen afkomstig is.
3. GRONINGER, m. (-s), (nat. hist.) groenvink
(fringilla chloris).
GROOM (Eng.), m. (-s), bediende, stalknecht;
inz. rijknecht.
1. GROOT, bn. bw. f-er, -st), van meer dan
middelmatige afmeting, niet klein een olifant is
een groot Bier; hoog ; uitgestrekt ; lang ; ruim ;
zwaar ; ; volwassen ; voornaam ; aanzienlijk ;
gewichtig ; belangrijk ; prachtig ; heerlijk ; een
groot man, een verdienstelijk man ; een groote man,
een lange man.
2. GROOT, m. (-en), het bn. zelfst. gebezigd :
klein en groot, kinderen en volwassenen, oud en
long; —
o. het groote, het bclangrijke, het gewichtige enz. :
die getrouw is in 't minste, die is ook in 't groote
getrouw; die 't kleine versmaadt is het groote niet
waard; — vele kleintjes maken een groot; — in het
groot, op groote, ruime Schaal.
3. GROOT, m. (-en), (hist.) zekere vroegere
ter waarde van een halven stuiver; Brie groot, vijf
groot, de waarde van anderhalven stuiver, van
12 1/, cent.
GROOTAALMOEZENIER, m. (-s), hoofdaalmoezenier.
GROOTACHTBAAR, bn. groote wilting of eerbied wekkende, als eeretitel van de leden der
Gerechtshoven en van die colleges zeif; (ook) van
de Curatoren eener Hoogeschool.
GROOTAMBTENAARSEXAMEN, o. (-a), examen
voor hoofdambtenaar in Indic.
GROOTBEDRIJF, o. bedrijf in het groot, in
fabrieken.
GROOTBEK, m. (-ken), iem. die een grooten
mond opzet, brutaal is; — (nat. hist.) een vogel
met een bijzonder grooten snavel, zekere soort
van toekan (tucanus).
GROOTBOEK, o. (-en), (boekh.) een der hoofdboeken van den koopman, het boek waaruitgeregeld kan worden nagezien de stand der rekening
van ieder met wien hij zaken doet : de linkerzijde
van het grootboek is bestemd voor de ontvangsten,
de rechterzijde voor de uitgaven; — een register
waarin de schulden van een staat zijn ingeschreven,
inz. het Grootboek der nationals schuld.
GROOTBOEKKIEZER, (-s), iem. die kiezer
is, wijl hij eene zekere som op het Grootboek beeft
staan.
GROOTBRENGEN, (bracht groot, heeft grootgebracht), (van kinderen) ze doorgestadige zorg
van zuigelingen tot volwassen persoon doers opgroeien.
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GROOTBURGER, m. (-s), (hist.) iemand die
de voile burgerrechten eener stad deelachtig
was.

GROOTDADIG, bn. bw. (-er, -st), vermaard door
groote daden.
GROOTE, m. en v. (-n), het bn. grad zelfst.
gebezigd : de grooten (in tegenst. met de klein?jes),
de oudere leerlingen op eene school; — (ook) de
groote ltd, de aanzienlijken : (zegsw.) wanneer
hst op de grooten regent, druipt het op de kleinen,
de kleine man lijdt in ruime mate van den tegenspoed der grooten; (inz.) de adel, de regeerders
van een rijk : de koning beraadslaagde met de grooten
zijns rijks; — de grooten der aarde, de machtigen
of aanzienlijken naar de wereld.
GROOTELIJKS, bw. (w. g.) in groote mate, ten
zeerste, hevig : het strekt u grootelijks tot eere.
GROOTENDEELS, bw. uitdr, voor het grootste
gedeelte : de Hollanders zijn grootendeels Protestant;
voornamelijk, hoofdzakelij k.
GROOTHANDEL, m. handel in het groot, koop
en verkoop bij groote (of althans bij grootere)
partijen : hij drijft groothandel in suiker.
GROOTHARTIG, bn. bw. (-er -st), een verheven,
edele inborst hebbende, edelaardig, edelmoedig.
GROOTHEER, m. (-en), (Zuidn.) grootvader.
GROOTHEID, v. het groot zijn : grootheid van
lichaam gaat dikwijls gepaard met kleinheid van
verstand; — hoogheid, verhevenheid, aanzien : de
beerlijkheid,
aardsche grootheid is onbestendig;
blister : de grootheid Gods; —
—, (...heden), (wick.) iedere zaak, in zooverre
die voor vermeerdering en vermindering vatbaar is.
GROOTHEIDSWAAN, m. inbeelding van grootheld, ziekelijke zelfoverschatting. GROOTHEIDSWAANZIN, m. die vorm van waanzin of krankzinnigheid die zich lit in grootheidswaan.
GROOTHERTOG, in. (-en), titel van sommige
vorsten, die in rang tussehen den hertog en den
koning staan : de Groothertog van Luxemburg.
GROOTHERTOGDOM, o. (-men), het gebied van
een groothertog. GROOTHERTOGELIJK, bn.
GROOTHOUDEN (ZICH), (hield zich groot,
heeft zich grootgehouden), zich kloek gedragen
(bij lichamelijk Teed of ongemak) : de operatic deed
zeer veel pijn, maar hij Meld zich groot; — zich

houden alsof men iets niet bespeurt of het zich niet

aantrekt.
1. GROOTJE, o. (scherts.) iets groots (in tegenst.
met kleintje) : vele kleintjes maken een grootje.
2 GROOTJE, o. (-s), grootmoeder: grootje is ziek;
een oud,
—(ok)udevrw,mtjbes:
knorrig grootje.
GROOTKANSELIER, m. (-s), titel van den opperzegelbewaarder bij sommige ridderorden : de grootkanselier van het Legioen van Eer.
GROOTKNECHT, m. (-s), (gew.) de voornaamste,
eerste knecht op eene boerderij.
GROOTKRUIS, o. (...kruisen), het versiersel
verbonden aan de hoogste klasse (onder den Grootmeester) van verschillende ridderorden; — (ook)
iemand die met het grootkruis eener orde begiftigd
is : Grootkruis van den Ned,erlandschen Leeuw.
GROOTMACHTIG, bn. (-er, -st), zeer groot in
macht of aanzien : grootmachtig Opperwezen.
GROOTMAJOOR, m. (-5), (hist.) (in de 18de e.)
een niet-commandeerend hoofdofficier in eene

garnizoensplaats, die met de administratieve zorgen
van den dienet was belast.
GROOTMAMA, ook GROOTMA, v. (-'s), grootmoeder.
GROOTMEESTER, m. (-e), titel van de opperbestuurder van sommige geordende vereenigingen,
b. v. de hoogste waardigheidsbekleeder bij eene

ridderorde : de Boning der Nederlanden is Grootmeester der Nederlandsche orden; evenzoo bij eene

moederloge van de erde der Vrijmetselaren ;
— (fig.) de voornaamste persoon in een bepaalden Icing, de toongever naar wiens voorbeeld
de anderen zich richten; (ook) het hoofd en voorbeeld van de beoefenaars van eenig yak van wetenschap of kunst : Vondel, de Grootmeester der Nederlandsche taal.

GROOTMES.

351

GROOTMES, o. (-sen), (Z. A.) voorsnijmes.
GROOTMOEDER, v. (-s), ook GROOTMOE,
GROOTMOES, OPOE enz. iemands vadersmoeder
of moedersmoeder.
GROOTMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), edelmoedig,
onzeitzuchtig : eene grootinoedige daad.
GROOTMOGEND, bn. zeer machtig, inz. eertijds
ale titel van de leven (en van het college) der
Staten van Holland en West-Friesland : de Edel
Grootmogende H eeren Staten.
GROOTMOGOL, m. (-10, titel van den beheerscher van het in 1505 in Hindustan gestichte
Mongoolsche Keizerrijk, ook de groote mogol
genoemcl.
GROOT-NEDERLAND, o. het gebied wear Nederlandsch gesproken wordt, omvat due ook een deal
van BelgiO, de Kaapkolonie enz.; naam van een
bekend letterkundig tijdschrift.
GROOT-OCTAVO, o. groot papierformaat.
GROOTOFFICIER. m. (-en), een der grootwaardigheidsbekleeders bij het huis van een vorstelijk
(ook) benaming van een der hoogste
persoon;
rangen bij sommige ridderorden. tusschen grootkruis en kommandeur in : Groot-off Bier van de
Oranje- Nassau-orcle.
GROOTOOR, m. en v. (-en), fem. die groote
ooren heeft; (ook) groote Boort van vleermuis
(plecotus auritus), die zich kenmerkt door zeer
groote ooren.
GROOTOUDERS, m. my. iemands grootvader
en grootmoeder zijn grootouders van vadersvijde
keen nog; (ook) iemands voorouders, zijn voorgeslacht.
GROOTPAPA, ook GROOTPA en OPA, m. (-'s),
grootvader.
GROOTSCH, bn. bw. (-er, meest -), heertbk,
prachtig, luisterrijk een grootschen staat voeren,
verheven, indrukwekkend: een
weelderig leven;
trotsch, fier, (ook) hooghartig.
grootsche waterval;
GROOTSCHEEPS, bw. op deftige, statige of
prachtige wijze hij heeft zijn huis grootscheeps
ingericht; bij hem gaat alles grootseheeps, zeer royaal.
GROOTSCHEEPSCH, bn. op grooten voet ingericht : eene grootscheepsche huishouding.
GROOTSCHHEID, v. het grootsch zijn, weelderigheid ; — indrukwekkendheid ; flerheid, trots,
hoogmoed.
GROOTSCHIG, bn. grootsch, trotsch.
GROOTSPRAAK, v. grootsprekende taal, snoeverij : wat kij zeide was Been grootspnak.
GROOTSPREKEN, o. snoeven, poohen hij kan
het grootspreken niet laten. GROOTSPREKER, m.
(-9), pother, bluffer.
GROOTSTEEDSCH, bn. zooals in groote steden
gebruikelijk is (in tegenst. met kleinsteedsch).
GROOTTE, v. (-n), omvang (breedte, length
dikte, oppervlakte, enz.) : de polder heeft eene
grootte van bijna 300 bunder; stukken van verschillende grootte; sterren van de eerste (tweeds enz.)
grootte, naar de indeeling der sterren naar Naar grad
van helderheid; — (fig.) hij is een ster van de eerste
grootte, een bij uitnemendheid voortreffelijk kunstenaar, geleerde, tooneelspeler enz..
GROOTVADER, m. (-s), iemands vadersvader of
moed.eravader, iemand die kleinkinderen heeft ;
in grootvaders tijden, in den ouden tijd, in de dagen
van olim, langvervlogen dagen; (ook) boogbejaard, stokoud man. GROOTVADERTJE, o. (-s).
GROOTVISSCHERIJ, v. de zoutharingvisscherij,
(bij uitbr.) de zeevisscherij.
GROOTVIZIER, m. (-s, -en), titel van den hoogsten ambtenaar in Turkije en sommige andere
Mohammedaansche rijken, minister-president en
zegelbewaarder.
GROOTVORST, in. (-en). een vorst die in macht
boven andere vorsten staat, opperste beheerecher
van een rijk; — (fig.) de grootvorst van Europa's
stroomen, de Rijn; — (inz.) eertijds de titel van
sommige souvereine heerschers in deelen van Rusland, thans de titel van den Crux in sommige
deelen van zijn gebied : de grootvorst van Moscavie;
— titel derprinsen en prinsessen tot in den tweeden
graad van bet keizerlijk huis in Rusland.

GRUTTENBRI.T.
GROOTWAAFIDIGHEID, v. (...heden), (w. g.)
hooge waardigheid, hoog aanzien; (als titel) zijne
Grootwaardigheid de Kanselier. GROOTWAARDIGHEIDSBEKLEEDER, m. (-s), dignitaris,
hob- of staatsambtenaar van den eersten rang; (R. K.) tatel der bekleedere vin de hoogste geestelijke waardigheden (kardinalen, aartsbisschoppen
en bisschoppen).
GROOTWERKER, m. (-s), een kleermaker die
alleen jassen of rokken maakt.
GROOTZEGEL, o. (-s), het groote, voornaamste
zegel van een persoon, lichaam of staat. GROOTZEGELBEWAARDER, m. (-s), een der hoogste
ambtenaren in den staat, de bewaarder van het
grootzegel of citaatezegel.
GROOTZEIL, o. (-en), (scheepst.1 het grootste
zeil op een sohip.
1. GROS, o. het grootste aantal, de meesten
het gros van het publiek was seer voldaan; hij verhief
etch niet boven het gros zijner bekenden, stond in
ontwikkeling enz. niet boven hen; — de groote
hoop : menschen die zich boven het gros pogen te
onderscheiden door het gebruik van Fransche woorden;
— het voornaamste gedeelte van eene strijdmaoht,
in tegenst. met de daarvan met een bepaald doel
afgezonderde detachementen ; —
een groot, onbepaald aantal van oandidaten voor
eene betrekking, wier namen men bijeenbrengt,
om daaruit een twaalftai, zestai of drietal op te
maken een gros maken; hij komt op het gros voor.
2. GROS, o. (-sen), twaalf dozijn of 144 stuks van
sommige waren : drie gros pijpen.
GROS-DE-NAPLES, GROS-DE-TOURS, o. zekere mare, zijdeu of halfzijden geweven stoffen.
GROSCHEN (Hd.), m. (groschen), eertijds zilveren, thans aanduiding van het nikkelen Zehnf 0,06.
pfennigstiick
GROSSE, v. (-n), een in hot net, met groote
duidelijke letters gesteld afschrift van het een of
andere oftloieele stuk (in tegenst. met de minute).
GROSSIER, m. (-s) groothandelaar.
GROSSIERDERIJ, v. (-en), groothandel.
GROT, v. (-ten), eene onderaardsohe ruimte, een
door de natuur gevormd hol of de nabootsing
daarvan ; de Blauwe grot (bij Napels); in het park
is eene grot getnaakt. GROTJE,. o. (-s).
GROTESK, bn. bw. fantastisch, grillig, wonderlijk : eene groteske versiering.
GROTWERK, o. namaak van rotswerk ; nagebootste grot.
GROVELIJK, bw. grof, op grove wijze.
GROVIGHEID, v. (...heden), ruwheid, lompheid.
GRUIS, o. een of andere vaste stof in verbrijzelden,
verbrokkelden toestand : gruis van klontjes; het
huis is in puin gestort en het puin is gruis geworden;
grofkorrelig keizand, (ook) brokkelig ge.teente
(op den grond) : het roses blinkende sand of gruis.
GRUISIJZER, o. (-s), werktuig van den glazenmaker, waarmede men de kanten van het glas
afgruist, gelijk maakt.
GRUISKOLEN, v. my. kleine stukjes steenkolen,
waarvan de afmetingen kleiner dan 8 cM. zijn.
GRUIZEL, v. (-s, -en), een zeer klein brokje,
gruisje, griezel : het bard vigil aan gruizels, aan
kleine scherven.
GRUIZELEMENTEN, ook GRUIZEMENTEN,
en GRUZELEMENTEN, o. mv. splinters en scheryen, grubs dear ligt me de schotet aan gruizelementen.
GRUIZELEN, (gruizelde, heeft gegruizeld), gruizen, tot gruizels slaan : de mokers gruizelen het
trotsche gebouw; — in gruis, in puin storten.
GRUT, v. en o. gruis, de eene of andere zaak in
fijn verbrokkelden of verbrijzelden toestand toen
plantte hij zijn prof geschut en school de halve stacl
tot grit; 't is alles klein grut, b. v. van vruchten (appels, peren) die niet uitgegroeid zijn;
klein -grut, het kleine goedje, kleine kinderen ; —
—, (-ten), graan (inz, boekweit en haver) flat op
den molen verbrijzeld is, boekweitegort, haverdeg
ort gort bestaat nit kale, grutten uit gebroken
korrels; — (ook) kooksel, gereoht van grutten.
GRUTTENBRIJ, v. brij, van, grutten. gekookt;
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...BUS, v. (-sen), gortbus; ...KOST, m. grutterskost; ...MEEL, o. meel van boekweitegrutten
gemalen, boekweitemeel.
GRUTTER, m. (-s), iemand wiens bedrljf het is
te grutten, boekweitegrutten te maken; — (ook)
winkelier in gort, meel, boonen, erwten enz.
GRUTTERIJ, v. (-en), plaats waar de grutter
zijn bedrijf uitoefent; (ook) grutterswinkel.
GRUTTO, m. (-'s), (nat. hist.) zekere strandvogel
(limosa), gelijkende op wulpen en snippen, nestelt
bij ons bij voorkeur in 't hoolland; ook grieto genaamd, near zijn geluid aldus geheeten.
1. GRUWEL, (gew. ook GRODWEL), m. afschuw,
hoogste afkeer : een gruwel van iets hebben;
(-en), iets waarvan men gruwelt, waarvan men
een afschuw heeft : het is mil een gruwel.
2. GRUWEL, o. (gew.) broodwater, gerstewater
gortebrij dunne gort, met bessensap en krenten,
of met een scheut azidn er in.
GRUWELDAAD, v. (...daden), afgrijselijke misdaad; ...DADER. m. (-s), bedrijver van een gruweldaad, boosdoener.
GRUWELEN, (gruwelde, heeft gegruweld), gruwen, buiveren : ik gruwel er van.
GRUWELIJK, (gew. ook GROUWELIJK), bn.
bw. (-er, -st), afgrijselijk, afschuwwekkend : eene
gruweliike misdaad; geweldig, verschrikkelijk,
erg : ik heb een gruwelijken hekel aan hem ; zich
gruwelijk vervelen; — (Z. A.) een gruwelijk kind,
ondeugend.
GRUWELKAMER, v. (in eon panopticum) eene
kamer waarin de beelden der grootste misdadigers
tentoongesteld zijn ; ...STUK, o. (-ken), gruweldaad.
GRUWEN, (gruwde, heeft gegruwd), een gevoel
van afgrijzon hebben, een afschuw hebben van :
ik gruw bij de gedachte aan at die ellende; het is em
van te gruwen, to ijzen; — zij gruwt voor spoken,
is dear bang voor.
GRUWZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), gruwelijk,
afschuwelijk, verschrikkelijk.
GRUYEREKAAS, v. soort van kaas, to Gruyere,
in het Zwitsersche kanton Freiburg gemaakt.
GRUZELEMENTEN, o. mv. gruizelementen :
ire zijn woede sloeg hij alles aan gruzelementen, sloeg
h&j alles kort en klein.
G-SLEUTEL, m. (-s), (muz.) eigenaardig teeken
voor aan den muziekbalk . tor aanduiding, dat
de g op de tweeds

steal

GUANO, v. zekere meststof, bestaande uit den
verdroogden mast van zeevogels, die op onbewoonde
eilanden en klippen in den loop der eeuwen tot
dikke lagen is opeengehoopt; de baste soort is de
Peruaansche guano; —LAAG, v. (...lagen).
GUAVES, v. my. (in Oost- en Weet-Indio) de
smakelijke, saprijke vruchten van den guavenboom.
GUDOK, v. (-s), Russisch muziekinstrument,
eene soort van viool met drie snaren.
GUELFEN, m. my. zie WELFEN.
GUMIDON, rn. (-s), pronktafeltje op een poot.
GUERILLA, m. (-'s), (in Spanje) nit landlieden,
herders ens. gevormde lichtgewapende troepen, die
bij vijandelijke invallen en burgeroorlogen den.
„kleinen oorlog" (guerilla) voeren; vandaar GUERILLA-OORLOG, waarbt dergelijke ongeregelde
benden den vijand telkens afbreuk doen.
GUICH, ook GUIG1, v. (w. g.) grimas, gezicht,
bespotting : iemand de guig nasteken, hem bespotten.
GUIDE (Fr.), m. (-s), (mil.) de mannen (onderofficieren) die op de vleugela der pelotons of der
division geplaatst zijn en die de frontlijn hunner
afdeelingen moeten aangeven of het peloton geleiden; guides, in verschillende staten (o, a. Belgie)
eerie soort van ruiterij.
GUIDON (Fr.), m. vizierkorrel op den loop van
een geweer; (muz.) notenwijzer, teeken op het einde
van eene bladzijde dat de eerste noot van den volgenden regel aanwijst; — (Zuidn,) stuurstang eener
Sets.
GUIG, v. zie GUICII.

GULHEID.

GUILLOCHEEREN, (guillocheerde, heeft geguillocheerd), eene versiering van dooreengevlochten
lijnen aanbrengen (op horlogekasten, wijzerplaten,
juwelierswerk enz.).
GUILLOTINE (Fr.), v. (-s), valbijl, een tijdens
de Fransehe revolutie (op 25 April 1792) in gebruik
gekomen onthoofdingstoestel (genoemd naar den
arts Guillotin, op wiens voorstel de valbijl ward
ingevoerd).
GUILLOTINEEREN, (guillotineerde, heeft gegruillotineerd), met, de guillotine onthoofden.
GUINEESVAARDEfl, m. (-s), een vaartuig dat
op de kust van Guinea voer.
GUINJE, v. (-s), (eert.) Engelsche goudmunt,
(thans) rekenmunt ter waarde van I 12,60, Eng.
guinea (zoo genoemd omdat de eerste guinjes geslagen werden van goud uit Guinea).
GUIPURE(KANT), v. zekere soort van kant,
waarbij een dikke draad of een mal uit stijf papier,
die den omtrek der kant aangeeft, met zijde of garen
wordt omwonden; ...STEEK, m. (...steken).
GUIRLANDE (Fr.), v. (-s), slinger van groen en
bloemen, bloemfestoen : de zaal was met vlaggen
en guirlandes versierd.
QUIT, m. (-en), (eert.) landlooper, schavuit,
booswicht : eenige guiten hebben bij den burgemeester
de glazen ingesmeten; een Lome guit; (thans).
deugniet, ondeugd (zonder ongunstige bijbeteekenis) als ik den guit te pakken krijg, rat ik
het hem betaald zetten; — die kleine gait, schelm sche jongen; — schalk, grappenmaker.
GUITENSTREEK, m. (...streken), guitige streek,
meer of minder onschuldige kindergrap : die jongen
Malt altijd guitenstreken uit; ...STUK, o. (-ken).
GUITERIJ, v. (-en), guitigheid ; guitenstreek.
GUITIG, bn. bw. (-er, -st), schalksch, schelmsch.
1. GUL, bn. bw. (-ler, -st), (gew.) bol : een guile
wind; — zacht, murw, los: in het guile zand loopen,
zonder toevoeging, enkel :
het mulle zand;
gullen wijn drinkers, wijn drinkers zonder er jets
onder de guile zon, in de barre zon; —
bij te eten;
(van personen) zachtaardig, goedig, vrijgevig,
mild : hij is gul van aard; gul zijn met jets;
ongeveinsd, ongedwongen : een gul gejuich; guile
hartelijk, welgemeend :
scherts; guile vriendschap;
een guile wench.
2. GUL, v. (-len), kleine kabeljauw, ook gulk
en gulletje geheeten.
GULDELING, m. (-en), zekere appal, gouden
pippeling.
1. GULDEN, bn gouden : zij aten uit gulden
schc len; de orde van het Gulden Mies, zie VLIES;
de gouden eeuw.
—(fig.)deulnw,
2. GULDEN, m. (-s en gulden), zilveren muntstuk, ter waarde van 100 cents.
GULDENBOEK, 0. het rijk gebonden book
waarin vorstelijke en hooggeplaatste bezoekers
van een museum, eene tentoonstelling enz. hunne
handteekening plaatsen; ...GETAL, o. (tijdr.) het
getal dat aanwijst welk jaar van den maancirkel
aangebroken is ; J AAR , o. ( ...jaren), jubeij aar.
GULDENMAAND, v. (Zuidn.) benaming voor de
maand Maart, omdat daarin het gulden mysterie,
(Maria-boodschap) gevierd wordt.
GULDENMOND, m. iem. die een gulden mond
heeft, n. 1. een bijzonder welbespraakt persoon.
GULDENSGOED, o. oesters ter grootte van een
gulden : het guldensgoed bracht f 5,50 op.
GULDENSTUK, o. (-ken), muntstuk van een
gulden.
GULDENWATER, co. fijne brandewijn, waarin
men geslagen goudbiaadjes doet.
GULDENWEIT, v. eene soort van reuzentarwe
Australisehe guldenweit.
GULGAUW, bn. bw. een guigauwe lath, spoedig
opgewekt; eene gulgauwe tong, haastig en rondborstig in het mededeelen; gulgauw aniwoorden.
GULHARTIG, bn. bw. (-er, -st), openhartig,
hartelijk, welgemeend : eene gulhartige bekentenis,
mededeelinq.
GULHEID, v. het gul zijn, (inz.) mildheid, vrijgevigheid, hartelijkheid; (...heden), bewijs van
mildheid.
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GULLEN, (guide, heeft geguld), (inz. van vogels)
zich in het guile, mulle zand baden.
1. GULP, v. (-en), (gew. GOLP, GALP), dikke
straal, stroom, die plotseling to voorschijn komt
of over lets wordt uitgestort : er kwam in eons
zoo'n gulp water uit de pomp: — groote teug of slok.
2. GULP, v. (-en), split (voor in eene mansbroek).
GULPBROEK, v. (-en), broek met eene gulp.
GULPEN, (gulpte, heeft gegulpt), gutsen, plotseling met oen dikken straal te voorschijn komen :
het bloed guipte uit de wonde; — met groote teugen
drinken, zwelgen.
GULUIT, bw. ronduit, onbewimpeld.
GULWEG, bw. ronduit, zonder omwegen.
GULZIG, bn. bw. (-er, -st), begeerig, gretig,vraatzuchtig, isnel en onmatig spijs of drank verorberondo : wees niet zoo gulzig.
GULZIGAARD, m. (-s), iemand die gulzig is,
schrok, vraat, slokop.
GUMMI, o. gom : gummi Arablcum, Arabisohe
gom; — (inz.) als verkorting van gummi-elasticum,
gomelastiek, caoutchouc, in vele samenst. ter
aanduiding dat het bedoelde voorwerp van gummi
is gemaakt.
GUMMIBAND, m. (-on), band om de wielen van
rijtuigen, wagens, tietsen enz.; —DRA.A.D, m.
(...draden), metaaldraad aan den rand van eon
gummi buitenband om dien moor stevigheid en
slot to geven.
GUMMIMAT, v. (-ten) ; ...OVERSCHOEN, m.
(-en) ; ...POP, v. (-pen) ; ...REGENJAS, v. (-see) ;
enz.
GUNGNIR, m. (Germ. myth.) spear van Odin,
waarmede hij den Fenriswolf bestrijdt.
GUNNEN, (gunde, heeft gegund), gaarne zien dat
een ander lets heeft of ontvangt, niet benijden ;
iem. alles goeds gunnen ; eene aanbesteding gunnen,
de uitvoering van het work aan lem._ toewijzen;
de levering is hem gegund; het perceel is niet gegund,
niet toegewezen; zich geen rust gunnen, veroorloven ; 'tem. geen tijd gunnen, laten ; ik gun je
de pret, ik benijd u dit genoegen niet. GUNNER,
m. (-s), GUNSTER, v. (-s), die gunt. GUNNING,
v. het gunnen; inz. de toewijzing van eene leverantie, aanbesteding, een bod : de gunning is aangehouclen.
GUNST, v. (- .n), gunstige gezondheid, genegenheid : ik verheug mij in zijne gunst; ik beveel mij aan
in uwe gunst; bij iem. in de gunst staan, in de gratie
zijn; — begunstiging : het is meer gunst dan kunst,
gezegde om aan te duiden dat benoemingen dikwijls
aan gunst to danken zijn.
GUNSTBEJAG, o. het jagen naar de gunst van
machtigen of rijken.
GUNSTBETOON, o. het betoonen van gunst,
gunstbewiis ; ...BEWIJS, o. (...zen).
GUNSTELING, m. (-,,n), GUNSTELINGE, v.
(-n), iemand die begunstigd wordt, die bil een ander
in de gunst staat : een gunsteling des konings.
GUNSTIG, bn. bw. (-er , -st), goedgezind, welwillend : God zij u gunstig; het voorstel vend een
gunstig onthaal, vond bijval; — goad, voordeelig:
de wind was gunstig ; een gunstig voorkomen, aangenaam, innemend.
GUST, bn. (van vee) niet drachtig : eene guste
koe; — (ook) niet moor melk gevende, droogstaande;
— (fig.) dat is guste kost, schrale, magere kost
zonder vleesoh of spek.

H.

1. GUTS, v. (-en), (timm.) eon beitel die in dwarsdoorsnede een gebogen vorm heeft, een beitel met
hollen bek.
2. GUTS, v. (-en), eene guts water, hoeveelheid
water die in eons uitgegoten wordt,bv. uit een emmer.
1. GUTSEN, (gutste, heeft gegutst), (timm.)
met eene guts uitsteken. uithollen.
2. GUTSEN, (gutste, heeft gegutst), tappelings
neerstroomen : het zweetgutst kings zijn voorhoofd;
het regent dat het gutst, dat het giet.
GUTTAPERCHA, v. (eig. getah-pertjah d. i. gom
aan stukken) het in de lucht tot eene taaie, lederachtige stof verdroogde melkssp van verschillende
tropi sche, boom soorten (de geslachten palaquium, isonandra enz.), gewoonlijk gummi en rubber geheeten.
GUTTEGOM, ook GITTEGOM, v, een roodachtig
get.), hard en blinkende gomhars, die verkregen
wordt van zekeren boom in Siam, dient als verfstof.
GUTTURAAL, bn. tot de keel behoorende: de gutturale letters, (of als zn.) de gutturalen, de keelletters
GUUR, bn. (-der, -st), (van personen) stuursch,
onvriendelljk : een guur mensch; — (van het weder)
koud, onaangenaam : het is guur weder.
GYGESRING, m. den Gygesring hebben, zich
onzichtbaar kunnen maken (volgens een mythisch
verhaal), kunnen krijgen wat men maar wenscht.
GYM, v. verkorting van gymnastiek, gymnastiekles, -zaal enz. —, o. verkorting van gymnasium.
GYMNASIAAL, bn. op het gymnasium betrekking hebbende, daartoe behoorendl.
GYMNASIAST, m. (-en), leveling aan eon gymnasium.
GYMNASIUM, o. (...sia, ...sign), zesklassige voorbereidingsschool voor de universiteit.
GYMNAST, m. (-en), iem. die do gymnastiek
beoefent als yak of als ontspanning.
GYMNASTIEK, v. ook GYMNAST1E, d, kunst
en leer der stelselmatige lichaamsoefeningen,
waardoor de spierkracht, gezondheid en schoonheid
van het menschelijk lichaam bevorderd worden;
(ook) die oefeningen zelf : gymnastiek doer.
GYMNASTISCH, bn. tot de gymnastiek behoorende : gymnastische oefeningen.
GYMNASTISEEREN, (gymuastiseerde, heeft gegymnastiseerd), de gymnastiek beoefenen, bepaalde
lichaamsoefeningen uitvoeren.
GYMNOSOPHISTEN, m. m y. de oude Indische
wijsgeeren, die zich door onthouding en strange
levenswijze onderscheidden (Brahmanen enz.).
GYMNOSPERMEN, v. my. (plantk.) naaktzadige planters.
GYNAECEUM, o. (—ma), vrouwenverblijf, harem.
GYNAECOLOGIE, v. (gen), leer der vrouwenziekten; inz. de verloskunde.
GYNAECOLOGISCH, bn. op de gynaecologie
betrekking hebbende : gynaecologische behandeling.
GYNAECOLOOG, m. (...logen), geneesheer in
de gynaecologie.
GYROMANTIE, v. het waarzeggen uit magische
kringen.
GYROMETER, m. (-5), instrument waarmede
men de omdraaiingssnelheid van de as van machines
berekent.
GYROSCOOP, m. (...scopen), zeker toestel
waarmede men de ronddraaiende beweging der
garde kan aantoonen; — sneldraaiend vliegwiel,
soma van 750 KG. dat tot 3000 wentelingen per
minuut kan gaan.

H.
H, v. (-'s), 8ste letter van het alphabet ; stuur
hem near de Oost en geef hem de drie H's mee,
houd hem bier, last hem niet gauw terugkomen;
van predikanten
—deriH'sopnughbe,
gezegd die geen kans hebben om naar elders beijzeren
binten
of
roepen te worden; -- H-ijzer,
balken waarvan de doorsnede den vorm der letter
H heeft;
Van Dale, Handwoordenboek.

de gezamenlijke namen of woorden in een adresof woordenboek, die met h beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 200; —
In afkortingen :
— Heilig — (voor den naam
H. of hl.
van een Heilige);
— herba (kruid) of hora (uur)
H.
(op recepten); —
23

H.
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— hoog — (in bestekken enz.);- hectare; —
— hoc anno — in dat Saar; - Handelingen; - hare bezigheden buitens huis
hebbende (in advertentien); --- Hoogere Burgerschool; H.B. S.
h. c.
- honoris causa.— eershalve; —
— Hare Doorluchtigheid; A. D.
-- Hoogstdezelve enz.; -AD.
Hd. of Hgd.
- Hoogduitsch; - hoc est — dat is; h. e.
- Hun- Edelachtbaren; H.E. A.
Het.
- Hebreen, H Ed.
- Hun-, Haar- Edele — (op
adressen); H.E. Geb.
- Hoogedelgeboren: H. E. Gestr.
- Hoogedelgestrenge; - Hoog- Edelgrootachtbare; -H.E. G. A.
Hery
- Hervormd; HG. of H. G. -- hectogram; H. Geb.
- Hooggeboren; —
H. H.
— Hare Hoogheid; H H.
- de Heilige — (voor de namen
van Heiligen);
H H.
_ de Heeren; —
HH. KK. HH. — Hunne (of Hare) Koninklijke
(of Keizerlijke) Hoogheden; —
HR. KK. MM. — Hunne (of Hare) Koninklijke
(of Keizerlijke) Majesteiten; —
— Hunne (of Hare) MajesHH. MM.
teiten; -- hues (of haars) inziens; —
h. i.
— Hollandsche I Jzeren-SpoorH. IJ. S. M.
weg Maatschappij; - Hare Koninklijke HoogH. K. H.
held; -- Hare Keizerlijke en KoninkH. KK. H.
liike Hoogheid; - Hare Keizerlijke en KoH. KK. M.
ninklijke Majesteit; - Hare Koninklijke MajesH. K. M.
teit; HL. of H. L. -- hectoliter; —
- hoc loco — te dezer plaatse; —
h. 1.
h. 1. q. c. — Nora locoque consueto — op
gewonen tijd en plaats (bb
aankondigingen van promoties, officieele plechtigheden enz.); hoc loco sepultus est — op
h. 1. s. e.
deze plaats ligt begraven;
-HareMjsti;
H. M.
-- hectometer; HM. of H.M.
- Hooggeleerde; Hooggel.
- Hoogleeraar; Hoogl.
- (Eng.) horse-power — paardeH. P.
kracht; —
— Hooge Raad; H. R.
- Heer; —
Hr.
— Heilige Roomsche Rijk; H. R. R.
- Heilige Schrift; H.S.
- hoc sense — in dezen zin; h. s.
hic situs — hier ligt beh. s.
graven;
— handschrift;
Hs.
—
handschriften;
Has.
— Hollandsche-SpoorwegH. S. M.
maatschappij ; —
— hoc tempore — op dezen
h. t.
tijd;
— hier to lande : of icier bij de
h. t. 1.
artillerie h. t. 1.;
— hoog water, vloed; —
H. W.
— Hoogwelgeboren.
H. W. Geb.
HA, tw. uitroep om verschillende gemoedsaandoeningen te kennen te geven.
HAAF, v. (haven), zakvormig, door een ronden beeugel opengehouden vischnet, aan een langen
stok bevestigd die dwars over den mond van het
net loopt.
h.
Hd. of H. A.
h. a.
Hand.
h. b. b. h. h.

HAAS.

HAAG, v. (hagen), heg, heining van struikgewas : eene dichte haag; eene doornen haag.
HAAGAPPEL, m. (-s, -en), vrucht van den haagdoom.
HAAGBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...zien),
haagappel; (ook) Wilde bes, braam.
HAAGBEUK, m. (-en), eene soort van beuk
(carpinus betulus) die het meest voor heggen gekweekt wordt.
HAAGBOSCH, o. (...bosschen), struikgewas,
kreupelbosch.
HAAGDOORN, HAAGDOREN (ook HAGEDOORN), m. (...doornen en ...dorenfi), zekere
heester (crataegus), die veel tot heggen wordt
gebruikt, meidoorn ; ...EIK, m. (-en), Cage, knoestige eik.
HAAGKOFFIE, v. koffie door den inlander
binnen de omheining der kampongs gekweekt.
HAAGLOOPER, m. (-s), (gew.) spijbelaar, kind
dat heimelijk de school verzuimt.
HAAGMES, o. (-sen), snoeimes; ...MUSCH, v.
(...musschen), bastaardnachtegaal; ...PUIT, m.
(-en), (Zuidn.) boomkikvorsch.
HAAGSCH, bn. van 's-Gravenhage : het Haagsche bosch; Haagsche bluf, Haagsche wind, zooals
men die in Den Haag aantreft: — Haagsche
hopjes.
HAAG S CHAAR, v. (...scharen), groote snoeischaar.
HAAGTE, v. (-n), (gew.) onderaardsche gang
in Z. Limburg.
HAAGWINDE, v. (-n), groote klokwinde (convolvulus sepium).
1. HAM, in. (-en), (nat. hist.) eene ondororde
der kraakbeenvisschen, bevattende meer dan 150
soorten van vlugge, slanke en lenige roofvisschen
(squalidae); de blauwe haai of menschenhaai (carcharias glaucus) verslindt ook menschen; — er zijn haaien
op de kust, (fig.) er is gevaar ; hij is voor de haaien,
reddeloos verloren ; — een haai van een wijf, die wat
aandurft, die niet on Naar mondje is gevallen.
2. HAAI, m. (Zuidn.) schuine hoek, bocht : de
Schelde loopt met veel haaien en draaien.
HAAI.6.1N, (haaide, heeft gehaaid), rumoer makers.
HAAIEVEL, o. de bereide huid van den haai,
segrijn.
HAAIMEETE, v. (-n), langs of in de duinen gelegen geestgrond, met gras begroeid.
HAAIROG, m. (-gen), (nat. hist.) eene soort
van rog (rhinobatis), ook spitsmuil geheeten; ...VISSCHEN, m. my. (nat. hist.) eene groep van kraakbeenige zeevisschen (squalini).
1. HAAK, m. (haken), een gebogen voorwerp van
een of ander metaal, dienende om iets vast te houden, to grijpen, tot zich to trekken, aan op to
hangen enz. : een touw met een haak;
(fig.) er zijn veel haken en oogen aan die zaak, de
zaak is niet eenvoudig of to wikkelen, geeft aanleiding tot allerlei geharrewar; — dat geeft maar
haken en oogen, getwist, gekrakeel;
een gebogen ijzer dat met een oog aan een muur,
eene deur, een raam enz. zit en welks punt in een
ander oog kan geplaatst worden ten einde die deur
enz. vast to zetten, windhaak : zet de deur on den
haak, anders waait ze toe;
een stok waaraan een ijzeren haak is bevestigd,
bootshaak, puthaak enz. : het schip met den hack
aan den teal halen; haal die balken met den haak
hier naar toe; — (Zuidn.) ergens zijn hack in slaan,
zich in een gesprek mengen; —
(timm.) winkelhaak, een ijzeren of houten worktuig in den vorm van een rechten hoek : het hout
in den haak schaven, zoodanig afschaven dat het
in den haak past, zuiver rechthoekig is; dat is niet
in den haak, niet haaksch, (fig.) het is niet in orde,
niet zooal, het boort of betaamt ; — zethaak ; —
een schrapje in den vorm van een haak dat de
leerling, die leert schrijven, ter oefening op het
papier moet zetten : hij leert streepjes en haakjes
. schrijven; (inz.) benaming voor de haakvormige
schrapjes waartusschen men een in den zin ingeschoyen opmerking plaatst, ( ) : iets tusschen haakjes
zetten; tusschen twee haakjes, in parenthese; (fig.)

HAAK.
tusschen twee haakjes, ik ben getrouwd, laat ik dat
even opmerken.
2. HAAK, (haken en haaks), zandige hoogte;
zandplaat in zee; inz. de Haaks, de ondiepten
of gronden veer het Marsdiep.
HAAKBEENTJE, o. (ontl.) een der beentjes
van den handwortel, van de voorknie van een
paard enz.; (ook) een (beenen) staafje met een
haak, om mede to haken.
HAAKBUS, v. (-son), (eert.) eene soort van
vuurwapen, dat een haak aan de schacht had;
...GAREN, o. soort van garen om mede to
haken.
HAAKPATROON, o. (...tronen), (handw.) voorbeeld om na to haken; ...PEN, v. (-nen), ...PENNETJE, o. (-s), van een haakje voorziene stift om
mede to haken.
HAAKPLEK, v. (-ken), (Z. A.) hapering, beletsel,
hinderpaal.
HAAKPLOEG, m. (-en), soort van ploeg zonder
wielen. met een hank.
HAAKS, bw., HAAKSCH, bn. (timm.) volgens
(of in) den (winkel)haak, rechthoekig sen balk
haaks afwerken; dat hoot is niet haaksch.
HAAKSCHOP, v. (-pen), stok van een sehaapherder, van onderen van een schopje, van boven
van een haak voorzien.
HAAKSGRONDEN, m. my . al de banken en
droogten op de buitengronden van het zeegat
van Texel.
HAAKTAND, m. (-en), (bij een paard) op zichzelf
staande kegelvormige tand aan weerskanten van
het gebit; ...TANG, v. (-en), tang met haken,
nijptang.
HAAKWERK, bb. zeker vrouwelijk handwerk,
dat door haken wordt uitgevoerd.
1. HAAL, v. en o. (halen), heugel, ijzeren haak
met ketting s aaraan de ketel boven het vuur
hangt : kort de haal wat in : de pot hangt to dicht
op het vuur.
2. HAAL, m. (halen), de daad van halen, trekken
mannen van den Mal, de visschers belast met het
inhalen van de beug; aan den haal gaan (of zijn), op
den loop gaan (of zijn); (gemeenz.) een slag met
een touw, eon stok enz. : hij gal hem een haal; —
(met de schrijfpen) een trek : hij schrijft met dikke
ophaal, neerhaal.
HAALBOOM, m. (-en), ijzeren stang, dwars
door den schoorsteen, waaraan de (keuken)haal
wordt opgehangen ; ...BETTING, m. ( - en).
HAALMES, o. (-een), eon sikkelvormig mes aan
een langen houten steel, waarmede de boeren het
riet nit de sloot op het land halen ; snijmes met
twee handvatten (bij kuipers, wagenmakers enz.).
1. HAAM, m. (hamen), (vissch.) eene soort van
ache net aan een langen steel. HAAMPJE, o. (-s).
2. HAAM, m. (hamen), (gew.) een bekleedsel
van dikke stevige stof om den bovenrand van
zakken zakken met hamen.
3. HAAM, o. (gew. m.) (hamen), .een lederen of
houten juk om den hals van trekpaarden, gareel.
HAAN, m. (haken), het mannetje bij de meeste
hoendera,chtige vogels, inz. dat van het tamme
hoen : zes kippen met een haan ; — dear kraait
geen haan near, daar zal niemand ooit lets van
to weten komen of over reppen, dat zal nooit
uitkomen ; — den gebraden haan uithangen, den
grooten hoer uithangen; — den rooden haan laten
kraaien (of op het dak zetten), een huis, eon dorp
enz. in brand steken;
een haantje, een bijdehand persoon, iemand die
zich de kaae niet van het brood laat eten, een
nijdig ding : 't is zoo'n haantje; — hij is altijd
haantje-de-voorste of haantje vooruit, altijd vooraan
als er iets uitgehaald moot worden;
een windwijzOr in den vorm van een haan : de
Man van den toren; — (aan vuurwapens) een Bo bogen beweegbaar gedeelte dat op slaghoedje of
slagpin neerkomt en zoo het schot doet afgaan :
den haan overhalen, spanner; den haan in rust zetten; — (aan eene kraan) de sleutel, die dient om
het al of niet uitstroomen van de vloeistof (of
van den stoom) to regelen.
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HAARDPLAAT.

HAANDER, m. (-s), eene even breede als diepe
hengselmand om vruchten in te plukken.
HAANDERIKKEBLOEM, v. (-en), (gew.) de
gemeene koekoeksbloem.
1. HAAR, p_rs_ vnw., v. enk. en mv., 3de en
4do n. : zeg het haar; hij gal haar een kus (aan
haar); ik zie haar; roep haar; zie ZIJ.
2. HAAR, bez. vnw. v. enk. en my. HARE :
hear vader, hear kind, 'hare zuster; zij heeft haren
man verloren; dit zijn hare bloemen; — de haren,
haar man en kinderen; (ook) Mar familieleden;
zij doet het hare, al waartoe zij verplicht is, alles
wat zij doen kan.
3. HAAR, o. de fijne, buigzame, in de lederhuid
gewortelde buisjes, die het lichaam van menschen
en dieren bedekken : fun hear, grof hear ; — haar
op de tendon hebben, niet vervaard zijn, van zich
of durven spreken; —
(van menschen ins.) het hoofdhaar : hij heeft
rood haar; zijn haar is grijs (bruin, blond enz.);
hij zit goed in zijn haar, heeft een mooi hoofd met,
haar, veel haar ; — met de handen in 't haar zitten,
radeloos, wanhopig zijn ;
(haren), een afzonderlijke haarvezel : zoo,
jljn als een haar, zeer fijn; zich een haar uittrekken;
er is een Mar in de seep, (ook fig.) een hear in de.
bokr zoeken of vinden, redenen zoeken om to viteen vas verliest
ten of twist to maken ;
wet zijn haren, maar niet zijn streken, slechte
eigenschappen hebben een taai leven; er zitten
vreemcle haren in Bien jongen, vreem de streken;
gekrulde haren, gekrulde zinnen, gezegde om eon
vooroordeel tegen krulhaar uit to spreken; —
(Zuidn.) grijze haren van iets krijgen, er zeer door
mijn haren rezen te berge,
gekweld worden ;
gingen roehtop staan (van schrik, van angst
iets met de haren er bij steepen (of trekken),
enz.);
iets met geweld, op gezochte wijze er bij to pas
brengen (b. v. in een gesprek‘; iets op haren
en snaren zetten, niets onbeproefd laten, alle zeilen
bijzetten om zijn doel to bereiken, zijn zin to
krijgen; — (Zuidn.) Fransch spreken met een Mar,
slecht Fransch spreken; —
een haar, eene kleinigheid, nagenoeg niets : het
scheelde maar een haar, of hij was over boord gevallen; — op een haar, nauwkourig, volkomen
iets op een haar(tje) weten, op een prik, haarfijn.
4. HAAR, o. eene soort van taai gras (trichodium
caninum); het roode hear, een roodachtig fijn watergewas.
5. HAAR, v, en o. (haren), (landb.) haarspit.
6. HAAR, (voermanswoord) links ; hij weet van
hot noch haar, is zeer dom.
HAARBREED, o. in de uitdr. geen haarbreed,
niet de breedte van een haar, niets : hij week geen
haarbreed; het scheelde geen haarbreed, of hij was
overreden.
HAARBUIS, v. (...buizen), o. (-s),
(nat.) zeer nauw buisje : in de haarbuisjes doen
zich bijzondere verschijnselen voor, die men capillariteit noemt.
HAARD, m. (-en), stookplaats (met rooster) :
er lag nog asch op den heard; gezellig om den haard
zitten; in het hoekje van den heard, bij den haard,
(bij uitbr.) in het gezellig huisvertrek ; — eigen
haard is goud waard, eigen woning is schatten
waard ;
(bij versehillende takken van nijverheid) verwarmingstoestel voor het smelten van ertsen,
ijzer, glas, ter verwarming der papierstof enz.; —
(bij vulkanen) onderaardsche ruimte, waar sterke
verhitting plaats vindt; — (in kamers) eene soort
van kachel die van voren open is : een Engelsche
heard ; een gashaard, die met gas gestookt
wordt; —
brandpunt : de haard van besmetting, plaats
waarvan de besmetting uitgaat.
HAARDGELD, o. (-en), belasting op de haardsteden.
HAARDPLAAT, v. (...platen), plant onder de
schouw achter het haardvuur; plant op den haard,
waarop het haardvuur ligt; (ook) gaskomfoor, met
verscheidene branders.

HAARDSTEDE.
HAARDSTEDE, v. (-n), stookplaats een huis
met vier haardsteden; huis en erf : voor haardsteden
en altaren vechten, voor zijn vaderland strijden.
HAARFIJN, bn. bw. zoo fijn, zoo dun als een
Naar : haarfijne buisjes, lijnen; bw. uiterst
nauwkeurig zij moest alles haarfijn weten.
HAARHAMER, m. (-s), (landb.) een hamer om
de zeis scherp te kloppen op het haarspit.
HAARHYGROMETER, m. (-s), (nat.) hygrometer van Saussure : een werktuig ,
dat dit
m om
den vochtigheidstoestand der lucht te bepalen,
en waarbij een gespannen haar onder den invloed
der vochtigheid een wijzer in beweging brengt.
1. HAARIJZER, o. (-s), aanbeeldvormig gereedschap om daarop zeisen te haren, haarspit.
2. HAARIJZER, o. (-s), oorijzer der Friesohe
vrouwen.
HAARKAM, m. (-men), kam om de haren in orde
te brengen ; kam om in het haar to dragen.
HAARKLOOVEN, (haarkloofde, heeft gehaarkloofd), kleingeestig onderzoeken, nietige verschillen opsporen, uitpluizen, vitten; soms ook
kleingeestig twisten, harrewarren. HA ARKL00VER.
(-s), iemand die over kleinigheden valt,
muggenzifter, vitter. HAARKLOOVERIJ, v. (-en),
muggenzifterij; (ook) gekibbel over een beuzelachtig verschil.
1. HAARLEMMER, m. (-s), een inwoner van
Haarlem; hij leest de Haarlemmer (courant).
2. HAARLEMMER, bn. van Haarlem : de Haarlemmerhout.
HAARLEMMERDIJKSCH, o. de tongval die in
den omtrek van den Haarlemmerdijk te Amsterdam wordt gesproken; (gew.) hij spreekt hoogHaarlemmerdijksch, van iemand die een gemaakt
of onnatuurlijk Hollandsch spreekt; — haarlemmer
dijkjes maken, drukte, ruzie, standjes maken.
HAARMOS, o. (plantk.) vedermos (polytrichum);
...MUG, v. (-gen), zekere zwartbehaarde vliegvormige mug (bibio) ; ...OLIE, v. ; v.
katterighei d.
HAARROOK, m. veenrook, heidamp.
HAARSPELD, v. (-en), sierspeld voor het haar;
tweebeenige speld om het haar van vrouwen en
meisjes vast te steken.
HAARSPIT, o. (-ten), (landb.) klein aanbeeldje
om de zeisen te haren.
HAARVAT, o. (-en), benaming der zeer fijne
bloedvaatjes, die den overgang tusschen aders en
slagaders vormen.
1. HAAS, m. (hij jagers o.) (hazen), bekend
knaagdier (lepus timidus) met lange achterpooten,
korten staart en ffespleten bovenlip; zij liepen als
hazen, gingen snM op de vlucht; — veel honden
zijn der hazen dood, voor overmacht moet men
bukken; — met onwillige honden is het kwaad hazen
vangen, met onwilligen komt men niet verder;
(fig.) een bloodaard; (gew.) een slimme rot : 't
is een haas. HAASJE. o. (-s).
2. HAAS, m. (slag.) de uitgesneden lap vleesch
achter het nierbed van een geslacht rand,, een der
beste deelen een stuk van den Naas; ossenhaas.
HAASJ 14'-OVER, o. snringspel der jongens.
1. HAAST, Y. snelheid inz. to groote snelheid,
overijling, spoed : er is haast bij, het moet spoedig
gedaan worden, kan geen uitstel lijden; — die brief
heeft haast, is ,Fpoedeisehend; haast hebben,
geen tijd hebben, gepresseerd zijn.
2. HAAST, bw. spoedig, weldra : komt ge haast I;
haast wordt het weer lente; zult ge haast wit uw bed
komen, eindelijk eens opstaan —
bijna : hij was haast gevallen.
HAASTEN, (haastte, heeft gehaast), tot haast
aanzetten zich haasten, •zich spoeden, igen : ge
meet u wet haasten, antlers komt ge niet klaar; —
haast u langzaam, doe alles met overleg.
HAASTIG, bn. bw. (-er, -st), in haast uitgevoerd,
overijld een haastige handdruk; haastige spoed
is' zelden qoed, overijling schaadt; —
licht in haast handelende, driftig. HAASTIGHEID, v. overijling, drift, haast.
HAASVRETEN, bevreesd worden, bang zijn.
HAASVRETER, m. (-s), bloodaard.
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HAGELNIEUW.

HAAT, m. een gevoel van diepen afkeer voor
iemand, gepaard met de begeerte om dien persoon leed te doen : haat tegen iemand opvatten,
voeden; — een blinde haat, die voor niets terugdeinst; een machtelooze haat; -- alleen haat en
nijd doet hem zoo spreken; (bij uitdr. ook tegenover zaken of begrippen) hij haatte al die vreemde
gebruiken met een onverzoenlijken haat.
HAATDRAGEND, bn. (-er, -st), met haat vervuld, vol haat; onverzoenlijk.
HABERDOEDAS, m. (gemeenz.) klap om de
ooren.
HABIJT, o. (-en), gewaad, kleeding, inz. geestelijk gewaad, lang opperkleed der kloosterlingen;
het habijt aannemen, in een klooster gaan.
HABILE, HABIEL, bn. bekwaam, vaardig,
bedreven (van personen). HABILITEIT, v. bekwaamheid, vaardigheid, bedrevenheid.
HABITUE, (Fr.) m. (-'s), vast, trouw bezoeker
(in een koffiehuis, een schouwturg enz.). HABITUEEL, bn. bw. tot eene gewoonte geworden,
gemeenzaam, gewoonlijk.
HABITUS (Lat.), m. de uiterlijke gedaante, houding, kleur enz, bij mensch, plant en dier.
HACH, v. (veroud.) gevaar, waagstuk, vgl.
hachelijk: — (gew.) gevaar voor verlies, risico.
HACHEE, HACHIS, o. zeker gerecht, bestaande
nit gehakt vleesch, met uien, azijn, kruidnagelen
enz gekookt.
HACHELIJK, bn. bw. (-er, -st), gevaarlijk een
hachelijk stuk bestaan, een waagstuk.
1. HACHJE, o. (-s), koene, vermetele knaap,
waaghals 't is een hachje; hij uas 't hackie van
de straat, de belhamel; — matroos, Jantje, inz. op
de oorlogsvloot.
2, HACHJE, o. (-s), in do uitdr. zijn hachje wagen,
zijn lichaam, zijn leven wagen; hij is bang voor
zijn hachje; er het hachje bij inschieten, het met
den dood bekoopen.
HACHT, m. (-en), brok, goed stuk een hacht
brood, spek; (aan boord) een hachtje spek, het rantsoen
pekelspek voor een man.
HADES, m. (myth.) beheerscher van de onderwereld; (ook) afgrond, hel : in den hades geslingerd
worden.
HAD(S)JI, m. (-'s), een Mohammedaan die eene
bedevaart near het H. Graf te Mekka heeft gedaan.
HAEMATOZOEN, my. parasieten die in het
bloed der gewervelde dieren leven.
HAEMORRHOIDEN, v. my. HAEMORRHOD
DAALKNOBBELS, m. mv. aambeien.
HAERESIARCH, m. aartsketter, iem. die eene
ketterij aanving en verbreidde.
HAERESIE, v. ketterij.
HAF, o. (-fen), (aardr.) strandmeer, inham der
zee achter eene landtong of eenige kusteilanden
gelegen, aan de kust der Oostzee.
1. HAFT, v. (-en), (aan een geweer) een vierkantig
stukje staal dat in den loop wordt gesoldeerd en
dat dient tot bevestiging der bajonet.
2. HAFT, o. (-en), (nat. hist.) zeker netvleugelig
insect, oeveraas (ephemera).
HAFTTIJD, m. de paar dagen om Sint Jan dat
de haften vliegen.
HAGEDIS, v. (-sen), zeker langstaartig kruipend
dier (lacerta), bier te lande in Brie soorten voorkomende.
HAGEL, m. water dat in den dampkring bevriest
en als ronde of hoekige korrels neervalt: het graon
hagelbui ; —
heeft van den bagel geleden;
gegoten looden korrels, waarmede men schiet
het geweer was met hagel geta,clen; met zilveren bagel
schieten, wild koopen, (ook) iem. omkoopen.
HAGELBLANK, bn. zoo blank als hagel.
HAGELBUI, v. (-en), dichte vlaag van hagelsteenen (fi g.) eene hagelbui van steenen.
HAGELEN, (het hagelde, heeft gehageld), het
vallen van hagel wat hagelt het; ik hoor het op de
ruiten hagekn; ale hagel in dichte massa, neervallen
het hagelde slagen op zijn lijf; het hagelde steenen.
HAGELJACHT, v. hevige hagelbui met veel
wind.
HAGELNIEUW, bn. fonkelnieuw, splinternieuw.

HAGELSCHADE.
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HAGELSCHADE, v. schade door hagelslag ver•
oorzaakt verzekering tegen hagelschade.
HAGELWIT, bn. zoo wit als hagel, helder wit.
HAGEMEESTER, m. (-s), (gew.) onbevoegd geneeskundige.
HAGEPREEK, v. (-en), (hist.) predikatie in het
open veld ten tijde van de vervolgingen der Protestanten in den eersten tijd der Hervorming.
HAGEROOS, v. (...rozen), wilde roos. hondsroos.
HAGIOGRAFEN, HAGIOGRAPHEN, v. my.
(godg.) een deel der boeken van het 0. T. (Job,
Spreuken, Psalmen, Hooglied, Prediker, Ruth,
Klaagliederen, Esther, Esra, Nehemia, Kronieken en Daniel).
HAGIOGRAPHIE, v. levensbeschrijving der heiligen. IIAGIOGRAFISCH, ...GRAPHISCH, bn.
1. HAK, m. het hakken, de tijd, waarin het bout
wordt gehakt : het is thans in den hak van het hout; -, (-ken), houw, slag : nog een paar hakken.
2. HAK, m. (haakvormige) tak; (spr.) van den
hak op den tak springen, van het eene op het andere
overspringen, geen voet bij stuk houden.
3. HAK, m. haat, wrok, nijd, afgunst; (spr.)
een hak op iemand hebben, hem bij elke gelegenheid zien te kwetsen of te benadeelen.
4. HAK, v. (-ken), werktuig om te hakken, houweel : geef de hak even aan.
5. HAK, v. (-ken), Kiel: iemand op de hakken
zitten, hem achternazitten, (fig.) hem narijden (bij
den arbeid) ; iem. de hakken laten zien, hard
wegloopen ;
een halfrond stuk leder of hout dat onder het
schoeisel is aangebracht ter plaatse van den Kiel.
11AKATISTEN, my. aanhangers der H-S-TVerein (zoo geheeten naar de oprichters Hansemann, Kennemann en v. Tiedemann Seebeim) in
Duitschland, die zich ten doel stelde het Duitsche
element in de door Polen bewoonde oostelijke gewesten van Duitschland te versterken.
HAKBLOK, o. (-ken), een zwaar blok hout waarop men hakt (bij slagers, kuipers, in hakkramen
enz.); ...BORD, o. (-en), zeker keukengerei, een
houten plankje om vleesch of groenten op fijn te
hakken; (ook) hakkebord; ...B OS CH o. ( ...b osschen), kreupelbosch, Bosch van hakhout.
1. HAKEN, (haakte, heeft gehaakt), met een
haak grijpen of blijven hechten : de doornen haakten in de wollen yacht der schapen: — (fig.) zoo
tang die dingen nog haken, is er niets aan te doen,
zoolang de zaak nog niet ontward is.
2. HAKEN, (haakte, heeft gehaakt), (handw.)
knoopen door middel van een beenen, houten of
stalen staafje met een weerhaakje aan het eene
uiteinde een kantje haken; een gehaakt mutsje.
3. HAKEN, (haakte, heeft gehaakt), heftig
verlangen: hij haakt naar roem en eer.
HAK.o.:R m. (-s), gierzwaluw, torenzwaluw.
HAKKEBORD, o. (eert.) zeker muziekinstrument: eene vierkante doos, met 5, later met 6
snaren bespannen, die met hamertjes werden
geslagen; (thans) scbeldnaam voor eene slechte
piano.
HAKKELAAR,
(-s), HAKKELAARSTER,
V. (-s), die hakkelt, stottert.
HAKKELEN, (hakkelde, heeft gehakkeld), uithakken, insnijden, inkepen een gehakkelde bout;
een stuk meubelsits met gehakkelden rand; —
etotteren, stamelen, niet vlot spreken of lezen
zich hakkelend verontschuldigen.
HAKKELKEES, m. (...zen), stotteraar.
1. HAKKEN, (hakte, heeft gehakt), houwen,
met den scherpen kant van een werktuig (bijl,
mos, houweel enz.) op iets slaan en dit daardoor
s-plijten, verdeelen of fijnmaken ; houthrfkken ;
eleesch, groente hakken; (fig.) den vijand in de pan
hakken, over de kung jagen, geheel vernietigen; —
door hakken doen ontstaan: eene bijt, een slop in
't ijs hakken ; — (fig.) op iemand (zitten) hakken,
op hem afgeven, op al wat hij zegt aanmerking
maken.
2. HAKKEN, (hakte, heeft gehakt), met de hak
(houweel of spade) bewerken, losmaken : den grond,
den tuin, den either hakken.

HALF.
HAKKENEI, v. (-en), (w. g.) telganger, damespaardj e.
HAKKETEEREN, (hakketeerde, heeft gehakketeerd), kibbelen, krakeelen : zij zitten altoos te hakketeeren.
HAKSEL, o. dat wat fijngehakt is; inz. fijngehakt
stroo of hooi, als veevoeder; het haksel is nog niet
jijn genoeg; —BANK, v. (-en), houten gestel ■aaarop
het stroo gesneden wordt ; — SNIJDER, m. (-s),
werktuig.
HAKSTROO, o. stroo, bestemd om er haksel
van te maken.
1. HAL, v. (-len), eene wijde, overdekte ruimte,
waar koopwaren worden uitgestald en yerkocht;
ook in samenst. vleeschhal, lakenhal; ruime zaal,
ridderzaal; hooge en ruime vestibule, in moderns
heerenhuizen, stations enz.
2. HAL, o. en v. bevroren plek in den grond
onder de ontdooide bovenkorst.
ijsvogel.
HALCYON, m.
HALEN, (haalde, heeft gehaald), trekken : het
schip aan den wal paten; — oude koeien uit de sloot
halen, (fig.) halfvergeten, onaangename dingen
weder ter sprake brengen; iem. het vet over
de ooren halen, (fig.) meer geld van hem
eischen dan billijk is, hem snijden, villen ; —
den heelen boel overhoop . halen, alles onderstboven werden om iets te zoeken : — zich
iets (eene ziekte, eene berisping enz.) op den
hats halen, zich iets onaangenaams berokkenen, (ook) zich lastige taken aantrekken ;
er aan denken, (ook)
—zichetsnofdal,
zich inbeelden; er van alles bij halen, er allerlei
bijzonderheden bii te pas brengen, bij vertellen; —
iets tot zich trekken, het machtig worden, verkrijgen enz. : alles aan zich halen, tot zich halen,
alles inpalmen, zich van alles meester maken;
—hijzorgtwedathijerbijs,al eritsehalnvalt,
als er wat is buit to maken, to krijgen enz.; —
(kaartsp.) een slag halen, dien maken, nemen,
vvinnen; — een graad, een rang halen, verwerven; —
iets of iemand van elders naar eene bepaalde
plaats (b. v. de plaats waar men zelf is) brengen
het boek ligt boven, maar ik zal het even gaan halen;
water halen, van elders aanbrengen; — het is halen en
brengen met den zieke, die gaat nu voor- dan achteruit;
afhalen iemand van den trein halen;
iets bereiken, het tot lets brengen : ik vrees, dat
de zieke den avond niet zal halen, niet tot den avond
zal blijven leven; hij haalt geen honderd pond,
brengt het niet tot dat gewicht, weegt geen 100 C.
HALF, bn. bw. gelijk aan de helft van iets.
(kooph.) voor halve rekening, en waarbij elk een
gelijk aandeel in winst en verlies heeft; een
goed begin is het halve werk, eene zaak die men
goed aanpakt, is reeds zoogoed als half gedaan;
beter een half ei dan een leege dop, beter iets dan
niets; een halve wees, die 6On zijner ouders
verloren heeft;
een groot deel van iets : de halve stad spreekt
ervan; hij zit halve nachten te blokken;
niet geheel, niet volkomen, gedeeltelijk iets
met een half woord aanduiden; een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg, behoeft slechts
een gedeelte van wat men zeggen wil to hooren,
om de bedoeling to vatten; — met halven wind
zeilen, met dwarswind; — halve kennissen, personen die men van tijd tot tijd spreekt, maar
die men toch niet tot zijne goede bekenden
rekenen kan; — een halve broeder (in tegenst
met een vollen broeder); — halve maatregelen
nemen, maatregelen die niet genoeg ingrijpen en
daardoor het doel misses; — (ook) dat is geen
halve maatregel, dat is wel afdoende, iets met een
half oog zien, lets zien zonder er zijne voile aandacht
aan to schenken; ik ben maar een half mensch,
van iemand die zich door vermoeidheid, door de
warmte, door eene lichte ongesteldheid niet geheel
lustig gevoelt; —
(zelfst. gebruikt) twee halven maken een heel; —
ten halve, voor de helft : iets ten halve doen, slechts
ten deele, niet goed; — op de helft, halfweg : beter
ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald; —

HALFAPEN.
bw. voor de heeft : een glas half volschenken; mijn
werk is half af; — half en half tot lets besloten zijn,
het besluit er toe reeds bijna genomen hebben ;
(Zuidn.) stout gesproken is half gevochten (ook
half gewonnen); Lets half weten, niet goed ;
is volstrekt niet
—hetsamijrlfn,
naar mijn zin; ik kan het maar half gelooven, bij 't
is
dat
is
maar
halfhalf,
na niet gelooven;
maar zoozoo.
HALFAPEN, m. my. (nat. hist.) eene orde van
vierhandige zoogdieren, (prosinii), in de warme
zone (inz. op Madagascar) voorkomende; ...BACK,
(Eng.) m. (-s), (sport) middenspeler (bij het voetbalspel); ...BAD, o. (-en), zitbad.
HALFBAKKEN, bn. niet volbakken, halfgaar;
(fig.) 't is zoo'n half bakken vent, die niet weet wat
hij wil ; een halfbakken geleerde.
HALFBLOED, bn. (-met.) van half ras, afstammende van een volbloed paard enz. en een Bier
van niet zuiver ras; (van personen) afstammende
van een Europeaan en eene niet blanke vrouw.
HALFBRILJANT, m. (-en), een geslepen diamant,
waaraan de onderste helft ontbreekt en door glas
vervangen is.
HALFBROEDER, m. (-s), broeder, gesproten
uit een ander huwelijk van denzelfden vader of
dezelfde moeder; ook halve broeder.
HALFCASTE, (Ind.) halfbloed.
HALFDONKER, o. schemerdonker.
HALFDOOD, bn. bijna dood ; uiterst moe.
HALFGOD, m. (-en), (myth.) sterfblijk mensch
(held) van goddelijke afkomst, die na zijn dood
onder de goden opgenomen is.
HALFHEID, v. besluiteloosheid.
HALFHEMD, o. (-en), een heerenkleedingstuk : •
los linnen borststuk met of zonder halsboord;
(ook) Engelsch hemd. HALFHEMDJE, o. (-s).
HALFJAAR, o. (...jaren), eene tijdruimte van
zes maanden : alle halfjaren lost hij een deel van die
schuld af. HALFJAARLIJKS, bw., ...LIJKSCH,
bn. om de zes maanden : te betalen in halfjaarlijksche termijnen.
HALFKLINKER, m. (-8), (taalk.) benaming
voor die letterklanken, welke op de grens staan
van consonanten en vocalen, ook halfvocalen genoemd : de j en w zijn half klinkers.
HALFKOUS, v. (-en), (Zuidn.) kuitkous.
HALFKRISTAL, o. eene glassoort verkregen
door het samensmelten van kristalglas en gewoon
glas. •
HALF-OM-HALF, o. zekere likeur, half uit
curaeao, half uit bitter bestaande.
HALFONDERSTANDIG, bn. (plantk.) een halfonderstandig vruchtbeginsel, dat ten deele met de
kelk vergroeid is en ten deele er boven uitsteekt.
HALFROND, o. (-en), (aardr.) de heeft van den
acrd- of hemelbol, hemispheer : het oostelijk en
westelijk halfrond.
HALFSLACHTIG, bn. slechts voor de heeft
behoorende tot het ras, de soort door de benaming
aangewezen een halfslachtige neger; een halfslachtige
windhond; 't is halfslachtig een Fries, door een
van zijne beide ouders — halfslachtige menschen,
die niet weten wat zij willen, geen besliste meening
hebben.
HALFSLEETSCH, bn. halfsleten.
HALFSLETEN, bn. half versleten een halfsleten rok.
HALFSTOK, bw. halverwege den vlaggestok
halfstok vlaggen, ten teeken van rouw.
HALFTIJ, o. (-en), tijdstip halverwege de getijden ; gemiddelde hoogte van het hoog- en laagwater.
HALFTIME, (Eng.), o. (sport) pauze.
HALFUUR, o. (...urea), een half uur : om het
halfuur een lepel. HALFUURTJE, o. (-s).
HALFVASTEN, v. (R. K.) het midden der
vasten, de Donderdag van de derde vastenweek;
(ook) vierde Zondag (Laetare) in de Vasten.
HALFVERHEVEN, bn. halfverheven beeldhouwwerk, bas-relief, ,waarvan de figuren ten deele uit
het vlak naar voren treden.
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HALFVLEUGELIGEN, m. my. (nat. hist.) eene
orde der insecten (hemiptera), waartoe o. a. de
wantsen en luizen behooren.
HALFVOCAAL, v. (...calen), (taalk.) zie HALFKLINKER.
HALFVRIJE, m. en v. (-n), (hist.) lijfeigene.
HALFWAS, m. (-sen), halfvolwassen leerling
aankomend werkman.
HALFWASSEN, bn. nog niet geheel volwassen;
halfwassen brasem, scheepsjongen; (ook minachtend voor) aankomende jongelui.
HALFWIND, m. (-en), (zeew.) wind die van ter
zijde komt, dwarswind.
HALFZIJDE, v. eene mindere soort van zijde,
die gesponnen wordt van den afval bij het bewerken
der betere zijdesoorten, floretzijde.
HALFZIJDEN, bn. van halfzijde vervaardigd.
HALFZOOLGANGERS, m. my. (nat. hist.) benaming voor die roofdieren, welke bij het loopen
de zool van den voet gedeeltelijk op den grond
zetten : de wezel behoort tot de halfzoolgangers.
HALFZUIL, v. (-en), zuil die met het muurwerk
verbonden is en slechts ten deele naar buiten treedt.
HALFZUSTER, v. (-s), zuster, gesproten uit
een ander huwelijk van denzelfden vader of dezelfde
moeder.
HALLALI, tw. (bij hertenjachten), kreet der
jagers, als het hert tot staan is gebracht; (ook)
fanfare op de jachthorens.
HALLEL, o. (-5), halleluja.
HALLELUJA, o. (-'s), lofzang (woordelijk looft
den Heere); het groote halleluja, bij de Israelieten
de 113de tot en met den 117den psalm, omdat
daarin bijzonder Gods weldaden, aan het Joodsche
yolk bewezen, worden verheerlijkt.
HALLENKERK, v. (-en), gothische kerk met een
middelschip en 2 tot 4 zijschepen met even hooge
gewelven, soms ook van gelijke breedten.
HALLETJE, o. (-a), rond en plat koekje van
gekruid deeg : Haarlemmer halletjes.
HALLIGEN, my. de onbedijkte marschlanden,
eilanden aan de Westkust van Sleeswijk-Holstein.
HALLO, tw. uitroep om iemands opmerkzaamheld te trekkers; inz. bij de telefoon.
HALLUCINANT, m. (-en), iem. die hallucinaties heeft.
HALLUCINATIE, v. (-s, ...tien), zinsbegoocheling, het gewaarworden (inz. door het gezicht of
gehoor) van in werkelijkheid niet voorhanden
zaken : hij heeft hallucinaties.
HALLUCINATORISCH, bn. hallucinatorische gewaarwordingen.
HALM, m. (-en), de meestal ronde, gelede stengel
der grassers grashalm, korenhalm, stroohalm; de
halmen tot schooven binder.
HALMA, o. halmaspel : halma spelen.
HALMASPEL, o. zeker bordspel met pions die
alle in het perk van de tegenpartij moeten gebracht
worden; er wordt niet bij „geslagen."
HALO, v. (-'s), lichtende kring om zon of
maan.
HALOGENIUM, ook HALOGEEN, o. (...genen),
(scheik.) benaming voor de elementen, die bij
directe verbinding met metalen zouten vormen.
HALOMETER, m. (-s), een werktuig dat het
zoutgehalte van eene oplossing aanwijst.
HALOSCOOP, m. en o. (...scopen), werktuigje
ter bepaling van het zdutgehalte van zeewater.
HALOXYLINE, o. eene soort van ontplofbare
stof.
HALRIET, o. eene goede soort van dekriet.
HALS, m. (halzen), deel van het lichaam. dat
het hoofd (den kop) met den romp verbindt :
zij heeft een langen hals; — (fig.) dat zal u den
hals breken, u in 't verderf storten;
iem. Lets
op den hats schuiven, hem er de onaangenaamheid of den last van bezorgen;
zich Lets op den hats halen, zich zelf een last bezorgcn; — zich de vijanden van den hals houden,
hen van zich af houden, hunne aanvallen afslaan;
hals over kop Lets doen, ergens heengaan, overhaast,
in aller ij1; zij namen hals over kop de vlucht; dat
/cost u den hals, (eig.) daarvoor zult ge onthoofd

HALSBREKEND.
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worden, (bij uitbr.) dat kost u het leven ; — iem.
om hats brengen, dooden ;
onnoozel mensch, sukkel, bloed : zoo'n hats, om
dat alles te gelooven !; 't is een acme hals; (van kleedingstukken) de opening waardoor de
hals steekt : een hats met een boordje;
(bij vergelijking) de hals van eene flesch, het
nauwer wordende bovengedeelte ; — eene flesch
den hals breken, ze ledigen ; — de hats .van, eene
vioot, eene gitaar enz., het smalle bovendeel
waarop de greepplank rust, op welke de snaren
onder het spelen worden neergedrukt ; —
(zeew.) touw om een zeil onder vast te zetten ;
tusschen twee halzen varen, voor den wind varen.
HALSBREKEND, bn. (-er, -st), waarbij men gevaar loopt den hals te breken : halsbrekertde toeren
verrichten; (fig.) zeer bezwaarlijk : eene halsbrekende
studie.
HALSGERECHT, o. (hist.) het hooge gerecht,
de bevoegdheid om het doodvonnis uit te
spreken.
HALSHEER, m. (-en), (hist.) hij die over iemands
leven en dood beschikken kon. HALSHEERLIJK
HEID, v. (...heden), (hist.) eene heerlijkheid met
hoog en laag gerecht.
HALSLENGTE, v. (-n), (sport) de lengte van een
(paarden)hals : het paard won met one halslengte;
hil was twee halslengten voor.
HALSMISDAAD, v. (...daden), misdaad waarop
dt doodstraf staat.
HALSRECHT, o. (hist.) het recht over leven en
dood van onderhoorigen of onderdanen; rechtsgeding over leven en dood; voltrekking van de doodstraf : er wordt heden halsrecht gehouden.
HALSRIEM, m. (-en), riem ter hoogte van de
keel om den hals van een paard gegespt.
HALSSTARRIG, bn. bw. (-er, -st), onbuimatn,
hardnekkig, stijfhoofdig : ge moet niet zoo hatsstarrig wezen; hij bleef halsstarrig weigeren.
HALSSTRAF, v. (veroud.) doodstraf.
HALSTER, m. (-s), de strik of strop waaraan
het paard wordt geleid, aan de krib bevestigd
enz.; — lederen halsriem voor paarden : het paard
bij den halster leiden; — den halster afwerpen,
afstrijken, zich van den halster ontdoen, bevrijden;
(ook fig.) desertie plegen, overloopen.
HALSTEREN, (halsterde, heeft gehalsterd), een
paard den halster aandoen.
HALSZAAK, v. eene (rechts)zaak die iemand den
hals kan kosten; (fig.) ik maak er geene halszaak
van, ik neem het niet zoo zwaar op, beschouw het
niet als iets ergs.
1. HALT, tw. (commando) sta ! sta stil ! houd op I
2. HALT, HALTE, v. (halten), (mil.) rusttijd
(van soldaten op marsch) : halt houden: halt maken,
onderweg ophouden, rust nemen, pleisterplaats.
HALTE, v. (-n), plaats waar een spoortrein of
tram korten tijd stilhoudt om reizigers uit te laten
en op te nemen; gewoonlijk voorzien van een klein
perron - en een wachtlokaaltje of een afdak wat
men bij cone stopplaats niet aantreft; —CHEF, m.
(-s), chef aan zulk eene halve; —GEBOUW, o.
(-en); —OVERSTE. m. (-n), (Zuidn.) haltechef.
HALTER, m. (-s), (gymn ) twee door eene
korte staaf verbonden kogels of schijven, die men
bij gypinastische oefeningen ter verzwaring der
armbcwegingen gebruikt.
HALVE, (alleen in samenst.) van den kant van,
vanwege : mijnenthalve, uwenthalve, van mijn (van
uw) kant, wat mil (wat u) betreft; — ambtshalve,
uit hoofde van het ambt.
HALVEEREN, (halveerde, heeft gehalveerd), in
twee gelijke stukken deelen, middendoor snijden :
ik zat dien appel maar halveeren; (rek.) door twee
deelen; den buit halveeren, met zijn tweeen deelen.
HALVELING(E), HALVELINGS, bw. (Zuidn.)
ten halve, gedeeltelijk: eene halveling ontloken
bloem.
HALVEMAAN, v. (...manen), maan in het eerste
of laatste kwartier; afbeelding van eene halve maan
(b.v. in wapens) inz. als symbool van het Turksche
rijk, dat eene halve maan in zijne vlag en op de
standaarden voert:

HAND.
HALVERHOOGTE, bw. op de helft van de
hoogte, ter halver hoogte.
HALVERWEGEN, bw. halfweg : hij bleef halverwegen steken.
HALVEZOLEN, (halvezoolde, heeft gehalvezoold),
(schoenm.) eene halvezool op een schoen leggen.
HALVEZOOL, v. (...zolen), (schoenm.) een stuk
leer onder de voorste helft van een schoen.
HALZe.RIG, bn. bw. stumperig, onnoozel.
1. HAM, v. (-men), buiging, bocht van het been,
kniekuil; dij, achterbout, bil; inz. achterbout (ook
wel voorbout) van een varken met het daaraan
zittende vleesch, hesp : eene Westfaalsche ham,
hammer rooken in den schoorsteen; — de houten
ham komt daar op tafel, zij moeten kromliggen en
toch nog stand ophouden ; dat smaakt als ham,
zeer lekker. HAMMETJE, o. (-s).
2. HAM, m. (-men), hoek aangeslibd land; —
met houtgewas begroeide waard, griend.
HAMANSFEEST, o. (-en), purimfeest der Israelieten.
HAMEI, v. (-en), (w. g.) slagboom, sluitboom;
— (bij kasteelen en poorten) een ijzeren of houten
sluithek met punten van onderen, dat van boven
of neergelaten werd om den toegang to versperren.
1. HAMEL, v. (-s), (nat. hist.) de made van de
langbeenige mug, emelt.
2. HAMEL, m. (-s), gesneden mannelijk schaap,
gesneden ram ; — VLEESCH, o.
HAMER, m. (-s, -en), zeker werktuig, bestaande
uit een zwaren houten of ijzeren kop aan een steel,
dat gebruikt wordt om to kloppen en to smeden ;
tusschen Kamer en aanbeeld zijn, zich in groote
verlegenheid bevinden; — de hamer valt, de discussie
is gesloten ; — lets onder den hamer brengen, publiek
verkoop en ; — hamervormig werktuig in metaalpletterijen; — stamper in een papiermolen; —
— (ontl.) een der drie gehoorbeentjes, dat in vorm
op een hamer gelijkt.
HAMEREN, (hamerde, heeft gehamerd), kloppen
met den hamer : de smid hamert er weer op los; —
ijzer hameren, koud smeden; — altijd op hetzelfde
aanbeeld, op lets hameren, steeds op dezelfde zaak
terugkomen, blijven aandringen, niet ophouden
ervan to spreken.
HAMERHAAI, m. (-en), hamervisch; ...MOSSEL , v. (-s), (nat. hist.) zeker weekdier (malleus)
dat in eene schelp besloten is, die den vorm van
een hamer heeft.
1. HAMERSLAG, m. (-en), slag van den hamer:
hamerslag houden, gelijkelijk op de maat smeden,
(fig.) op de beurt spreken.
2. HAMERSLAG, o. sohilfers of deeltjes van ijzer,
die er onder het smeden afspatten.
HAMERSTEEL, m. (...stelen), het houten handvatsel van een hamer; ...VISCH, , m. (...visschen),
(nat. hist.) een geslacht ' van visschen dat overeenkomst heeft met de haaien (zygaena malleus), wordt
4 M. lang en kenmerkt zich door een kop in den
vorm van een hamer.
HAMMEBEEN, o. (-en), de schenkel die in de
ham zit; ...SCHIJFJE, o. (-s), varkenskluifje van
den achtervoet.
HAMSTER, v. (-s), bekend knaagdier (cricetus
frumentarius) tot de familie der muizen behoorende,
met groote wangzakken en korten staart, dat
groote voorraden verzamelt.
HAMSTEREN, (hamsterde, heeft gehamsterd),
in bet geheim voorraden verzamelen of bewaren.
HAN, m. (-s), Turksche herberg voor karavanen;
goederenmagazijn.
HAND, v. (-en), lichaamsdeel dat zich uitqtrekt
van den pals tot het uiteinde der vingers, tot
grijpen en vasthouden geschikt;
de handen staan hem verkeerd, hij mist den
slag om iets aan to pakken, hij weet zich niet
to helpen, te redden enz. • — zijne handen staan
daar niet naar, hij is dat 'work niet gewoon;
niets uitvoeren;—
—metdhanovrlkzite,
met de handen in het haar zitten, geen raad meer
weteit; — (gemeenz.) het zijn twee handen op een
buik, zij zijn het volkomen Bens, trekken Bane
lijn, (meestal in ongunstigen zin); —

HAND.
van de hand in den tand Leven, het verdiende
terstond moeten verteren, zonder iets te kunnen
overleggen, (ook) onzekere inkomsten hebben; —
met hand en tand jets vasthouden, met inspanning
van alle krachten zich in 't bezit van iets handhaven (meestal fig.);
als de eene hand de andere wascht, dan worden
ze beide schoon, door wederzijdsch hulpbetoon
zijn . beide partijen gebaat; —
hij is mijne rechterhand, ik kan hem veel overlaten, hij is mij in veel dingen van dienst;

(om) de hand van eene vrouw vragen, haat ten
huwelijk vragen; — met zijne hand over het hart
strijken, zich tot zachtere gedachten stemmen, zich
voegen naar eens anders wenschen, niet langer
weigeren, geven, afschuiven, in de bus blazers;
op iemands hand zijn, hem welgezind zijn,
bereid hem te steunen, zijne partij of zaak te
dienen, zijne partij te trekken enz.; — de zieke is
aan de betere hand, gaat vooruit, wordt beter; —
iets van goeder hand hebben, weten, van betrouwbare zijne;
goederen in de doode hand, die niet vererven,
aan eene instelling behooren; — met vaste, krachtige
hand regeeren, krachtig, met gezag;
de hand tegen iem. opheffen, hem bedreigen,
inz. verzet toonen, zich verzetten tegen zijne
orders; — zijne handen in onschuld wasschen,
aan jets onschuldig zijn, zich onschuldig verklaren;
de hand aan den ploeg slaan, de hand
aan het werk slaan, het werk opvatten, beginnen;
— hij heeft er geen hand aan gestoken, niets
aan gedaan, (ook) nog niets van gegeten;
—dehanjtsou,
voortdurend er zorg
aan wijden, tegen veronachtzaming Nii aken ; (ook)
voor de handhaving en uitvoering van wetten
en verordeningen zorgen, waken ; — de hand met
jets lichten, lets voor minderen prijs verkoopen;
(ook) het met jets niet te streng nemen; (ook)
zioh er gemakkelijk van afmaken; (ook) verordeningen, voorschriften niet streng handhaven of
nakomen; — iem. de handen binder, in zijne vrijheld van handelen belemmeren ; — hij is eene
milde hand, geeft mild; — winnende hand is mild,
iem. die geld IN int, is licht geneigd jets van zijne
winst of te slaan; —
(spr.) beter een vogel in de hand, dan Lien in
de lucht, men moet het wisse voor het onwisse
nemen, — die kraut is in handen, wordt nu gelezen, is nu niet vrij; — dat boek is in aller handen,
wordt druk gelezen; — het beheer daarvan is in gene
hand, toevertrouwd aan 66n persoon; — zijn leven
stellen in Gods hand, vertrouwend overgeven; —
men lean geen ijzer met handen breken, het onmogelijke is van iem. niet te vergen;
iem. near zijne hand zetten, hem leeren gehoorzamen, hem zich naar zijn wil doen voegen;
—datisenkolfjrmhad,
dat lijkt mij
bijzonder;
niets om handen hebben, niet aan jets bezig zijn;
(ook) niets te doen hebben, een ambteloos leven
leiden; — onder dokters handen zijn, onder diens
behandeling, ziek zijn; —
iem. op de handen dragen, hoog met iem. wegloopen, hem vereeren; — er zijn groote veranderingen op handen, zijn eerlang te verwachten; — op
eigen hand, voor eigen rekening, op eigen risico,
naar eigen inzichten; —
het loopt mij over de hand, het is mij to druk,
1k kan het niet bijhouden; — dat valt uit de hand,
dat valt tegen, voldoet niet aan de verwachting; —
(Zuidn.) jets uit de hand werpen, smijten, zich
ervan ontdoen, het verkoopen; — iets koopen
uit de eerste hand, van den oorspronkelijken eigenaar, (verbouwer, fabrikant enz.); — jets koopen
uit de tweede hand, van een tusschenpersoon die
het uit de eerste hand heeft; —'voor de hand
liggen, voor de greep, open en bloot liggen: (fig.)
de gevolgtrekking ligt voor de hand, is gemakkelijk
te maken ; — eene fraaie hand schriiven, keurig
sebritven ; —
(bij vergelijking) de hand van een anker, het drie-
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hoekig blad aan het einde van de armen; — de
handen eener weegsehaal, aan het uiteinde der armen,
waaraan de schalen. handen.
HANDAPPEL, m. (-s), appel om uit de hand
te eten, tafelappel; ...ATLAS, m. (-sen), gemakkelijk hanteerbare atlas.
HANDBAGAGE, v. lichte bagage die men in de
hand meeneemt; ...BAL, m. kleine bal dien men met
de hand wegslaat ; ...BALLEN, ww. (sport) ;
...BEEN, o. (-deren), een der beenderen of beentjes
waaruit het geraamte van de hand bestaat.

HANDBOOG, m. (...bogen), die met de hand
gespannen wordt; ...BOOGSCHUTTER, m. (-s),
die met den handboog schiet.
HANDBREED, o. de breedte eener hand; (fig.)
een geringe afstand : hij wijkt geen handbreed terug.
HANDBREEDTE, v. (-n), handbreed.
HANDCAMERA, v. (-'s), klein fotografeertoestel.
HANDDAG, v. (-en), (zeew.) dag (stuk touw) die
men in de hand houdt om er mee te straffen.
HANDDOEK, m. (-en), dock waarmede men
zich het gelaat en de handen wascht en afdroogt.
HANDE, (in samenst,) soort : eenerhande, van een
soort; tweeerhande, allerhande enz.
I. HANDEL, m. onderlinge koop en verkoop van
goederen, waarden enz., het bedrijf dat ten doel
heeft den ruil der goederen naar de behoeften van
vraag en aanbod : handel drijven, handelaar zijn,
den handel uitoefenen; — (ook collectief) de gezamenlijke handelaren: de Amsterdamsche handel;
— (als bedrijf) de handel in granen, in effecten;
de geldhandel, wisselhandel; de koffiehandel; — (ook)
nering ; wijnhandel, boekhandel; handel in koffie
en thee.
2. HANDEL, m. wijze van handelen, gedrag :
emands handel en wandel; — (Zuidn.) ueschiktheid.
3. HANDEL, m. (-s), (Eng. handle) een handvat
of hefboom aan stoommachines. kanonnen; handvat aan fietsen enz.
HANDELAAR, m. (-s ...laren), HANDELAARSTER, v. (-s), die handel drijft.
HANDELBAAR, bn. (-der, -st), goed te bewerken, buigzaam : hande7baar leder; inschikkelijk.
HANDELEN, (handelde, heeft gehandeld), doen :
hij weet niet hoe hij handelen zal; — zich gedragen:
slecht handelen; ge hebt braaf gehandeld; ik zal
near plicht en geweten handelen; — jets behandelen,
er over spreken : de redenaar zal handelen over de
sterrenkunde; waarover handelt dat boek I;
handel drijven, goederen koopen en verkoopen.
HANDELING, v. (-en), in de handeling van geld
zijn, geld onder zijn beheer, onder zijn bereik
hebben; — wijze van behandeling of bewerking
van iem. of iets; — (Zuidn.) handeling van jets
hebben, geschikt er made vveten om te gaan ; —
overweging, beraadslaging : handelingen over de
herziening der grondwet ; — de Handelingen der
Apostelen, titel van het vijfde boek van het N. T.;
Handelingen van de Tweed Kamer, verslagen van
het daar verhandelde ; — overeenkomst : handelingen en afspraken, ter beurze gesloten; — daad,
verrichting : eene onrechtmatige handeling.
HANDELMAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij of vennootschap van koophandel; (inz.) de
Nederlandsche handelmaatsch,appij, opgericht in
1824 door koning Willem I.
HANDEL SAANGELEGENHEID, v. (...heden),
zaak die den koophandel aangaat, betreft; ...AARDRIJKSKUND E, Y. de aardrijkskunde, beschouwd uit
het oogpunt van handelsbelangen en handelsbehoeften ; ...AGENT, m. (-en) ; ...ARTIKEL, o. (-en).
HANDELSBEDIENDE, m. (-n), algemeene benaming voor elken persoon, in dienst van een
koopman; ...BEDRIJF, o. bedrijf van den koopman;
...BOEKEN, o. my. koopmansboeken; ...BRIEF,
m. (...brieven), brief zooals die voor den koophandel geschreven worden.
HANDELSCORRESPONDENT, m. (-en); ...CORRESPONDENTIE, v. briefwisseling ten behoeve
van den handel; ...CRISIS, v. (-sen, ...crises),
heftige storing in het maatschappelijk verkeer, in
den handel door gebrek aan beschikbaar kapitaal;
...CURSUS, m. (-sen); ...DOLLAR, m. (-s), een
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zilveren munt in Japan, ter waarde van ± f 2,65.
...GEEST, m. aanleg tot den handel ; ...GESCHIEDENIS, v.
HANDELSHUIS, o. (...huizen), gevestigd huffs
dat-, firma die handel drijft; (ook) de personen die
aan het hoofd daarvan staan; ...KAMER, v. (-s),
kamer van koophandel; ...KANTOOR, o. (...toren),
kantoor van een handelshuis.
HANDELSMERK, o. (-en), merk waaronder een
koopman zijne waren aan de markt brengt ter
onderscheiding van andere gelijksoortige waren ;
...MONOPOLIE, v. (-s) ; ...0ORLOG, m. (-en).
HANDELSRECHT, o. het bljzondere recut waar•
aan alle zaken, den handel betreffende zijn onderworpen; ...REGISTER, o. (-s), publiek register
ten behoeve van openbaarheid in handelszaken;
...REIZIGER, m. (-s), iemand wiens beroep het
is voor eene firma te reiken, om aftrek te vinden
voor hare goederen, commis-voyageur; ... REKEN EN,
o. het rekenen dat in den handel gebruikelijk is;
...RELATIE, v. (-s); ...SCHOOL, v. (...scholen),
vakschool voor den handel, inz. inrichting van
middelbaar onderwijs, waar voornamelijk de handelswetenschappen worden onderwezen; ...STAD,
v. (...steden), stad waar veel koophandel is,
koopstad ; ...VERDRAG, o. (-en) ; ...VEREENIGING, v. (-en) ; ...VERKEER, o. ; ...VLAG, v.
(-gen), koopvaardij vlag ; VL 0 0 T, v. (...vloten),
koopvaardijvloot ; ...VOLK, o. (-en), handeldrijvende natie ; ...ZAAK, v. (...zaken).
HANDELWIJS, HANDELWIJZE, v. (...wijzen),
wijze van handelen, manier van doen : eene nette
handelwijze.
HANDEMMER, m. (-9), (Zuidn.) kleine emmer
dien men gemakkelijk met de hand draagt.
HANDEN, (handde, heeft gehand), (voor de
hand) passen, geschikt zijn, handig gelegen of
geplaatst zijn : dat werk handt mij niet, ik kan er
niet handig mee te recht.
HANDENARBEID, m. het werken met de handen : hij leeft van handenarbeid; — slifijd: diploma
voor handenarbeid.
HANDENLOOS, bn. zonder handen; (fig.) onhandig. HANDENLOOSHEID, v.
HAND- EN SPANDIENSTEN, m. my. heerendiensten verricht door handenarbeid of door middel van paard en wagen.
HANDENWERK, o. werk dat met de handen
verricht of gemaakt wordt.
HANDEUVEL, o. jicht in de hand.
HANDGAUW, bn. spoedig met de hand gereed
om te grijpen,. te stelen enz. : hij is erg handgauw,
altijd zoekt hij iets te kapen; (ook) licht de handen
gebruikende om te slaan, vechtlustig.
HANDGELD, o. (-en), geld dat men iem. op hand
geeft (inz.) premie voor hen, die vrijwillig dienst
nemen bij het leder of de marine, — het eerste
geld dat een straatkoopman op den dag ontvangt; —
(Zuidn.) (scherts.) handgeld krijgen (of geven), een
slag met de hand, een pak ransel ontvangen (of
geven).
HANDGEMEEN, bn. handgemeen worden, beginnen te vechten, elkander aangrijpen.
HANDGIFT, v. (-en), handgeld; — (Zuidn.) het
eerste dat een winkelier of neringdoende 's morgens verkoopt; ook de eerste kooper.
HANDGRANAAT, v. (...naten), (art.) granaat
die met de hand geworpen wordt.
HANDGREEP, v. (...grepen), zooveel als men
met eene hand grijpen kan, eene handvol; m.
(mil.) de behandeling der wapens ; eene behendigheid, handigheid.
HANDHAVEN, (handhaafde, heeft gehandhaafd),
iem. of iets in stand houden, steunen, beschermen,
er voor waken : zijn recht handhaven; de vorst handhaafde den minister in strijd met de wenschen des
yolks. HANDHAVER, m. (-s).
HANDICAP (Eng.), o. (sport) wedren met paarden
van verschillende jaren en vlugheid, waarbij aan
de zwakkeren een voorsprong wordt gegeven; de
paarden worden door den HANDICAPPER gekeurd.
HANDICAPPEN, (handicapte, heeft gehandicapt), (Z. A.) dwarsboomen, in de wielen rijden.
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HANDTEEKENEN.
HANDIG, bn. bw. (-er -st), behendig, vlug,
vaardig : een handig kind; zij is veel handiger dan
ik gedacht had; — gemakkelijk te hanteeren, geschikt in het gebruik ; - bw. op handige wijze.
HANDJEVOL, o. een handvol, een klein aantal.
HANDIJZER, o. (-s), handboei.
HANDKOFFER,
(-s), kleine, draagbare reiskoffer.
HANDKOUD, bn. niet zeer koud.
HANDLANGER, m., ...LANGSTER, v. (-s), iem.
die een ander handreiking doet, hem helpt : de
handlanger van een metselaar, de opperman;
(inz.)
iemand die een ander behulpzaam is bij kwade
praktijken.
HANDLEIDING, v. (-en), leerboek, een boek dat
tot leidraad dient bij de studie van eenig yak;
...LEXICON, o. (-s), lexicon in handig formaat;
...LICHTING, v. (recht.) ontheffing van minderjarigheid : handlichting verleenen.
HANDLOBBIG, bn. (plantk.) een, handnervig
blad met insnijdingen die niet tot de helft gaan, is
een handlobbig blad.
HANDNERVIG, bn. (plantk.) (van bladeren)
waarbij de hoofdnerven aan het eind van den
bladsteel straalvormig uitgaan.
HANDOMDRAAI, m. het omdraaien der hand,
zeer geringe moeite, uiterst korte tijd : in een,
handomdraai was het gedaan.
HANDOPLEGGING, v. (-en), wijding eens priesters enz. door het opleggen der handen.
HANDPALM, v. (-en), binnenvlakte der hand.
HANDREIKEN, (handreikte, heeft gehandreikt),
iemand de hand reiken, hem helpen, bijstaan.
HANDREIKER, m. (-s), HANDREIKING, v.
(-en), hulp.
HANDSCHOEN, m. (-en), een kleedingstuk van
leder, ijzer, zijde of garen waarmede men de hand
bedekt : handschoenen aantrekken; een paar wine
handschoenen; 't is geen katje om, yonder handschoenen aan te vatten, 't is een vinnig, een nijdig
persoon, iem. die van zich
(ook) 't is eene
netelige zaak; iem. den handschoen toewerpen,
hem ten strijde dagen, (ook) den strijd met hem
aanvaarden; — den handschoen opnemen, den
strijd aannemen; — den handschoen voor iemand
opnemen, zijne partij kiezen, zijne verdediging op
zich nemen.
HAND S CHOENENDOO S, v. (...doozen), langwerpige doos om handschoenen in te bewaren.
HANDSCHRIFT, o. eigenhandig schrift, iemands
wijze van schrijven : dat is zijn handschrift niet; een
verdraaid handschrift; —, (-en), een geschreven
werk, manuscript (in tegenst. met een gedrukt
boek): middeleeuwsehe handschriften met minflaturen.
HANDSLAG, m. een slag met de hand (ter
bekrachtiging eener belofte of mondelinge overeenkomst) : iets met handslag beloven.
HANDSLEDE, v. (-n), kleine slede die met de
hand wordt voortgeduwd; ...SPAAK, v. (...spaken), eene houden of ijzeren spaak die met de hand
bewogen wordt en dient om zware lasten tot geringe
hoogte op to heffen, steenblokken (kanonnen, balken enz.) over den grond to verplaatsen, windassen
om te draaien enz.; ...SPADE, v. (-n), kleine
spade.
HANDSPLETIG, bn. (plantk.) (van bladeren)
een handspletig bled is een handnervig blad met
insnijdingen die tot op de helft gaan.
HANDS UP (Eng.), geef u gevangen, geef u over.
HANDSVOL, v. (Zuidn.) handvol.
HANDTAST, m. kleine bezigheid : 't is maar een
handtast; een handtast helpen, een handje helpen.
HANDTASTELIJK, bn. (-er, -st), bevoelbaar,
tastbaar, (inz. fig.) zeer duidelijk, klaarblijkelijk;
met de handen tastende, grijpende ; handtastelijk
zijn, de handen niet thuis kunnen houden.
HANDTASTELIJKHEID, v. (...lieden), klap,
slag : het kwam tot handtastelijkheden, eene vechtpartil.
HANDTEEKENEN, o. teekenen nit de yrije hand,
zonder gebruik van liniaal en passer, inz. in tegenstelling met rechtlijnig teekenen. HANDTEEKUNINO, v. (-en), eigenhandige onderteekening.

HANDTRO UW.
HANDTROUW, v. trouw, bij handtasting beloofd; ...VAARDIGHEID, v. vaardigheid met de
hand, bedrevenheid; behendigheid : de handvaardigheld van een goochelaar; ...VAT, o. (-ten), ...VATJE, o. (-s), handvatsel; ...VATSEL, o. (-a), oor,
steel enz., waarbij jets aangevat wordt; — elke
zaak heeft twee handvatsels, alles kan van twee
zijden beschouwd worden; ...VEST, v. (-en), oorkonde, inz. eene door den landheer uitgevaardigde
akte, waarbij eenig recht wordt vastgesteld of
voorrechten worden verleend, privilege.
HANDVOGEL, m. (-s), (jag.) valk, afgericht om
op de hand te zitten.
HANDVOL, v. zooveel als eene hand omvatten
kan : eene handvol noten, eene handvol zout; (diev.)
hij kreeg eene handvol, 5 jaar gevangenisstraf;
—(fig.)
eene geringe hoeYeelheid.
HANDWAGEN, m., ...WAGENTJE, o. (-s),
wagen die met de hand wordt voortgeduwd ;
(Ind.) rijtuig voor 66n paard om zelf te mennen.
HANDWATER, o. water om de hander te was schen ; — dat haalt, heeft er geen handwater bij,
dat is er niet bij te vergeltjken.
HANDWERK, o. (-en), de bezigheid van hen
die met de handen en eenvoudige werktuigen
grondstoffen in bepaalde voorwerpen herscheppen,
ambaeht : een handwerk uitoefenen;
een handwerk heeft een gouden bodem, wie goed
een yak verstaat kan overal zijn brood verdienen;
—devrouwlijkhan ,
vrouwelijke bezigheden met de hand, welke onderscheiden worden in
nuttige (breien, naaien, stoppen, mazen, merken) en
fraaie handwerken (borduren, haken, knoopen enz.); —
(gmv.) wat met de hand vervaardigd is (in
tegenst. met machinaal werk): te koop eene partij
sigaren, handwerk.
HANDWERKER, m. (-s), HANDWERKSMAN,
m. (...lieden, ...lui), ambachtsman, (ook) iem. uit
de lagere volksklasse. HANDWERKSTER, v.
(-s), arbeidster; (ook) eene vrouw die in vrouwelijke handwerken bedreven is of daarvan Naar
beroep maakt.
HANDWEVER,
(-s), weder die met de hand
weeft, inz. buiten de fabriek.
HANDWIEL, o. (-en), spinnewiel (voor het
spinnen in huis); ...WIJZER, m. (-s), wegwijzer,
paal met eene uitgestrekte hand die de richting
aanvvijst; ...WOORDENBOEK, o. (-en), beknopt
woordenboek in handig formaat; ...WORTEL, m.
(-s), verbinding tusschen den voorarm en de
middelhand, het polsgewricht.
HANDZAAM, bn. (...zamer, -st), (van personen)
handelbaar : een handzaam man; — (van het weder)
dragelijk, niet hinderlijk ; een handzame wind, die
den zeeman niet belemmert in zijne verrichtingen;
handig, geschikt voor het gebruik.
HANEBALK, m. (-en), (bouwk.) de horizontale
balk die boven in den dakstoel wordt aangebracht
ter versterking der spruiten; — hij woont in (ook
onder) de hanebalken, zeer hoog, vlak onder de
dakpannen.
HANEKAM, m. (-men), kam of kuif van een
haan; (bij vergelijking) (ontl.) kamvormig uitsteeksel van het zeefbeen; (plantk.) benaming van
verschillende planten.
HANEKLAUW, m. (-en), hanespoor of zevenblad
(aegopodium podagraria); koekoeksbloem (coronaria);
en scherpe boterbloem (ranunculus acer).
HANENBEZIE, v. (...breien), groote Engelsche
aardbezie; o. (-eren), benaming voor een ongewoon ei by. een ei zonder dooier of met twee
dooiers, naar het volksgeloof door den haan
gelegd ; ...GEKRAAI, o. ; ...GEVECHT, o. (-en),
strij d van hanen.
HANEPOOT, m.(-en), de poot van een haan;
schertsende benaming voor slecht schrift, gekrabbel hij maakt nets dan hanepooten; ('t is)
hanepoot en baksteen, leelijk gevormde letters; —
(plantk.) volksnaam van verschillende planten,
als : het zeyenblad (aegopodium podagraria), de
zeekraal (salicornia herbacea), het moederkoorn
(sclerotium, clavus), en de landranonkel of boterbloem; waterhanepoot.
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HANESCHREE, v. kleine afstand als de schrede
van een haan; kleine tijdruimte : met Nieuwjaar
zijn de dagen eene haneschree gelengd; ...SPOOR,
v. (...sporen), het scherpe, doornige uitsteeksel
achter aan den poot van een haan; (bij vergelijking)
een volksnaam voor het moederkoorn; ...VEDER,
v. (-en), ...VEER, v. (-en), eene veer van een haan,
inz. eene staartveer; — (fig.) een twistziek persoon
(eig. een van de leden der ruiterbende die als
symbool hunner dapperheid eene haneveer op den
hoed droegen).
1. HANG, m. (-en), een voorwerp van hout of
ijzer, soort van rek, waaraan iets hangt; of waarop
planken gelegd worden te koop twee hangen met
kaasplanken; — eene plaats waar iets kan hangen,
inz. om visch te rooken, b. v. bokkinghang • —
(Z. A.) helling van een berg of heuvel.
2. HANG, m. neiging, trek (tot iets) : hij volgde
den natuurlijken hang van zijn karakter.
HANGAR (Fr.), v. (-s), loods, bergplaats.
v. zekere
HANGEBAST, m. (-en), galgebrok;
karnemelksspijs.
HANGEN, (hing, heeft gehangen), iets aan een
ander, hooger gelegen voorwerp bevestigen, zoodat
het niet valt : den ketel over het vuur hangen; —
(fig.) zijn hart aan iets hangen, ergens zijne zinnen
op zetten;
aan iets hoogers bevestigd zijn, zoodat het
niet valt : in den wind te drogen hangen; —
(fig.) hem hangt iets boven het hoofd, dreigt
een ongeluk of iets onaangenaams; — het hangt
nog in de lucht, is nog niet zeker; — de zaak
is nog hangende (of hangt nog aan den spijker), is
nog onbeslist, nog niet afgedaan; — zijn leven
hangt aan een zijden draad, is in het uiterste genaar; — eene zaak waar veel aan hangt, waar veel
aan vast is, veel aan gelegen is, jets van groot
belang; — dear hangt veel geld aan, er zijn voor
die onderneming groote uitgaven gedaan; — (Zuidn.)
hij hangt veel geld aan zijne boeken, geeft er veel
geld aan uit; — hij hangt van grappen aan
elkaar, , hij is een eeuwige grappenmaker; — aan
iets blijven hangen, met de k]eeren aan iets blijven
vastzitten ; (ook) zijns ondanks kooper van iets
worden, meestal door bij eene verkooping er op
to bieden; hij hangt, blijft aan het bod, niemand
biedt hooger ; het hoofd laten, hangen, moedeloos
zijn ; - (fig.) hij is zeker ergens blijven hangen,
van iem. gezegd die onderweg is achtergebleven ;
— dat hangt er in, kost vee] geld ;
naar lets hangen, er naar haken, naar verlangen;
in de algem. taal alleen in de uitdr. hangen en verlangen: (bij zeker pandspel) „ik hang en ik verlang,"
„naar wie I" „naar N. N."
HANGENDE, voorz. hangende het proces, terwill
het proces nog hangende is, nog niet is afgedaan.
HANGER, m. (-s), lets dat hangt, b. Y. een oorhanger, oorbel; — hangers van eene kandelaar,
stukjes kristal die daaraan hangen; — kleerhanger.
HANGERIG, bn. neiging hebbende om te hangen,
op iets te leunen (inz. van iemand die lusteloos
is of eene ziekte onder de leden heeft).
HANGIJZER, o. (-s), zeker keukengereedschap
een vierkante rooster, die met een groot hengsel
aan den heugel boven het haardvuur wordt gehangen, om er een pot of pan op te plaatsen ; een heet
hanaijzer (om aan te vatten), eene netelige zaak.
HANGKAST, v. (-en), eene kart waarin men
kleedingstukken kan ophangen; ...KOUSJE, o. (-s),
gloeikousje voor hangend gloeilicht; ...LAMP, v.
(-en), ...LANTAARN, v. (-s), die aan de zoldering
hangt; ...LICHT, o. (-en), licht van een hangkousje; ...MAT, v. (-ten). een hangend net, stuk
zeildoek waarin men ligt of slaapt (op schepen,
in kazernes enz.).
HANGOOR, m. en v. (-en), iem. die hangende
ooren heeft, (fig.) sukkel, lummelachtige vent; —
opgeschoten knaap of meisje : eerst menschen, dan
hangooren, eerst de ouderen, dan de kinderen,
ieder naar rang en stand ; slordige vent of vrouw ;
— tafel met neerslaande bladen.
HANGOP, v het dik van zure melk.
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HANGPARTIJ, v. (-en), (kooph.) eene partij
goed waaraan de kooper is blijven hangers; ...PLANT,
v. (-en), plant met hangende ranken, als karnerplant gekweekt.
HANGSLOT, o. (-en), hangend slot (aan een koffer, op de deur van sommige pakhuizen, enz.), in
verkl. hangslotje en hangslootje.
HANIG, bn. (-er, -st), vinnig, bijdehand wees
niet zoo hanig.
HANNEKEMAAIER, m. (-s), Westfaling of
bovenlander, die in den hooitijd naar Nederland
komt om het Bras te maaien; (fig.) lompe, ongemanierde kerel.
HANNEKENUIT, m. (-s), (Zuidn.) nachtwaker.
HANNEMAN, m. (-s), eene soort van deugdzamen
Gelderschen zoeten appel.
HANNES, m. (-sen), een mansnaam, Johannes ;
een Hammes, een lummel, een sukkel; (ook) 't is
een echte Hannes, 't is toch zoo'n Hannes, een
bijdehand persoon, die graag de baas speelt.
HANNESEN, zeuren, zaniken; wauwelen, kletsen : lig toch niet te hannesen.
HANS, m. (hanzen), een mansnaam, Johannes;
(zegsw.) wat Hansje niet leert, zal Hans niet weten;
Hans komt door zijne domheid wort, de dommerik
heeft geluk; een groote bans, iemand die door
rijkdom of aanzien uitmunt, inz. iem. die zich daarop
laat voorstaan.
HANSA, v. zie HANZE.
HANSOM, (Eng.), v. (-s), licht rijtuig op twee
wielen en met twee zitplaatsen, met den bok voor
den koetsier achterop.
HANSOPPEN, (Z. A.) (hansopte, heeft gehansopt),
de handen opsteken, zich overgeven, onderwerpen
(Eng. to hands up). HANSOPPER, m. (-s), (Z. A.)
iem. die zich vrijwillig overgeeft.
HANSSOP, m. (-pen), hansworst, Fr. Jean
Potage; (ook) eene papieren pop met beweegbare
armen en beenen; —
zeker wijd kleedingstuk, waarmede het geheele
lichaam, met uitzondering van hoofd, handen en
voeten, wordt bedekt, en gelijkende op de kleeding
der hansworsten (inz. ale nachtgewaad voor
jongens).
HANSWORST, m. (-en), potsenmaker (op de
kermis of op het tooneel); (ook) eene pop gelijk een
hansworst, als kinderspeelgoed; (fig.) iem. die
handelt als een hansworst, een belachelijk, aanstellerig persoon,
HANTEEREN, (hanteerde, heeft gehanteerd),
met iets omgaan, het behandelen, bezigen, gebruiken : de pen goed hanteeren, een goeden stijl hebben;
het penseel h,anteeren, schilder zijn.
HANZE, ook HANSA, v. (hist.) een verbond
van buitenlandsche handelaars om elkaar te helpen
en te beschermen, koopmansgild; (inz.) het verbond der Noordduitsche handelssteden (van de
13de tot de 17de eeuw), waartoe ook verschillende
Nederlandsche en eene Vlaamsche stad behoorden; — (thans) bond van R. K. vereenigingen tot
bevordering van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand (opgerieht in 1902).
HANZEATEN, m. my. de leden der Hanze. HANZEATISCH, bn, tot de Hanze behoorende.
HANZESTAD, v. (...steden), stad die tot de
Hanze behoorde; ...VERBOND, o. de Hanze•
...VLAG, v. (-gen), viag der Hanze.
HAP, m. (-pen), de daad van happen, beet : een
hap in iets doen; met gen hap was het op; — een
afgehapt stuk hij mint een grooten hap uit den
appel; er is een heele hap uit dat bock, er is een hoek
uitgescheurd ; een mondvol : een hap brood ; —
een lekker hapje, ook iron. voor : lets onaangenaams ;
dat is aeen hapje, geene kleinigheid.
HAPEREN, (haperde, heeft, gehaperd), blijven
steken, niet vlot voortgaan, mankeeren hij zei
het vers zonder haperen op; hij betaalt prompt op
zijn tijd, het hapert nooit; — het roer hapert, stuit,
werkt niet goed; wat hapert er aan ? (of waar
hapert het aan ?), wat is er voor belemmering, wat
mankeert er aan I; — het hapert hem am?, geld,
hij heeft gebrek aan geld.
HAPPE, v. (-n), (Zuidn.) hakbijl, aks.

HARDHANDIG.
HAPPEN, (hapte, heeft gehapt), met den geopenden mond naar iets grijpen, bijten : die hond hapt
naar alles; — naar lucht happen, naar adem
snakken.
HAPPIG, bn. (-er, -st), begeerig, gretig.
HAPSCHAAR, ook HAPSCHAAR, m. (...scharen,
...scheren), (Fr. happe-chair), diender, dievenleider.
HAPTISCH, bn. het gevoel of den tastzin betreffende eene haptische misleiding.
HAR, HARRE, v. (harren), ook HER, HERRE ,
v. (herren), duim, (ook) scharnier van een hengsel :
de har van eene deur (van een hek, van eene sluisdeur);
stijl waarom eene sluisdeur draait, draaistijl.
HARAKIRI, buikopensnijding, Japansche wijze
van zelfmoord wanneer men eene misdaad begaan
of zijne eer verloren heeft.
HARANGEEREN, (harangeerde, heeft geharangeerd), eene toespraak, eene redevoering houden.
HARASSEEREN, (harasseerde, heeft geharasseerd), afmatten, vermoeien.
HARCEEREN, (harceerde, heeft geharceerd),
(teek., gray.) arceeren. HARCEERING, v. (-en).
HARCELEEREN, (harceleerde, heeft geharceleerd), voortdurend verontrusten, afmatten, plagen
(inz. van militairen).
HARD, bn. bw. (-er, -st), niet of moeilijk samen
te drukken, te doordringen, te verbrijzelen enz.; —
niet of slechts met moeite te buigen, stijf, stug:
hard leer; een harde borstel, met stijve haren; —
(van spijzen) hard in de maag liggen, niet gemakkelijk
verteren; (fig.) dat zal hem Lang hard in de maag
liggen, dat zal hem heugen, daar zal hij niet gemakkelijk overheen komen ; een hard gelag,
een bitter geval ; 't harde woord moest er uit, wat ons
moeite kost om te zeggen ; het hard hebben, veel
moeite, pijn, verdriet, ontbering moeten uitstaan ; —
blijk gevende van gestrengheid, onwelwillendheld harde maatregelen; eerie harde straff —
krachtig, hevig, fel : een harden strijd te strijden
hebben; een hard incur, fel brandend; hid'
kreeg een harden klap, slag, stoot, schop, trap, pijnlijk; — (sport) een harde bal, die met kracht aankomt; —
bw. op onzachte wijze : hard liggen; hard neerkomen; — op krachtige wijze, met kracht : hard
bellen; de deur hard dichtsmijten; hard roepen; —
het waait, vriest, regent hard ; dat is hard noodig,
zeer noodig ; luid : de zieke slaapt: praat niet zoo
hard: — snel : hard loopen, rijden.
HARDDRAVEN, (harddraafde, heeft geharddraafd), rennen, snel loopen (inz, van paarden op
een wedstrijd).
HARDEBOL, m. (-len), stijfkop, eigenzinnig
mensch.
HARDEBOLLEN, (hardebolde, heeft gehardebold), met de hoofden tegen elkander stooten; (fig.)
tegen het noodlot hardebollen, zich daartegen verzetten.
HARDEN, (hardde, heeft gehard), hard maken
staal harden, gloeiend staal plotseling afkoelen, om
er eene grootere hardheid aan tegeven; — sterk
maken, zoodat men overal tegen kan : hij is gehard
door weer en wind; — uithouden : hij kan het in
die betrekking best harden; — die felle koude is
niet to harden, niet te verdragen. HARDING, v.
(-en), het harden.
HARDEPAD, o. (-en), (Z. A.) groote hoof dweg,
straatweg; (bij overdr.) hij kreeg 5 jaar hardepad,
dwangarbeid.
HARDER, m. (-s), een karperachtige visch.
HARDERWIJKER, m. (-s), iem. uit Harderwijk; (ook) eene benaming voor te Harderwijk
gerookte bokking.
HARDGIETERIJ, v. (metaalw.) het gieten van
ijzer in gietijzeren vormen, schaalgieterij.
HARDGLAS, o. eene soort van glas, van groot
weerstandsvermogen en bijzondere hardheid.
HARDGRAUW, bn. (als zelfst, nw. o.) benaming
van zekere harde, grauwachtige soort van metselsteen hardgrauwe TVaalsteenen.
HARDHANDIG, bn. bw. (-er, -st), hard of ruw
van hand : voor een zieke is hij te hardhandig, gnat
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hij niet zacht genoeg om; (ook) ruw te werk gaande,
geneigd om te slaan : hardluzndig optreden. HARDHANDIGHEID, v.
HARDHEID, v. het hard zijn; —, (...heden),
iets hards, inz. harde woorden.
HARDHOOFDIG, bn. *(-er, -st), stijfhoofdig.
HARDHOOREND, HARDHOORIG, bn. (-er,
-st), moeilijk kunnende hooren.
HARDHOUT, o. hout van eiken en beuken.
HARDHUIDEN, my. eene familie van visschen
(sclerodermi), waarvan de romp ompantserd is met
aaneensluitende beenplaten : de koffervisch behoort
tot de hardhuiden.
HARDHUIDIG, bw. (-er, -st), hard van huid ;
ongevoelig.
HARDIGHETD, v. hardheid.
HARDIJZER, o. koudbros staafijzer : hardijzer
bevat 0,5% koolstof.
HARDLEEREND, HARDLEERIG, bn. (-er, -st),
moeilijk leerende, traag van begrip, dom.
HARDLEERSCH, bn. hardleerend.
HARDLIJVIG, bn. (-er, -st), een hard lijf, een
moeilijken stoelgang hebbende.
HARDLOOPEN, o. het bedrijf van den hardlooper.
HARDLOOPER, m. (-s), die hard loopt; — (zegsw.)
hardloopers zijn doodloopers, wie te hard begint,
heeft kans dat bij niet ten einde toe kan volhouden. HARDLOOPERIJ, v. (-en), wedloop van
hardloopers.
HARDNEKKIG, bn. bw. (-er, -st), halsstarrig,
onverzettelijk (van personen); (fig.) een hardnekkig
gevecht, dat tot het uiterste wordt volgehouden; — eene hardnekkige koorts, die van geen wijken
weet.
HARDOP, bn. bw. overlaid : zeg het maar harflop;
— (Z. A.) hij is hardop, hij heeft geldgebrek, is
bankroet.
HARDRIJDEN, o. het rijden om het hardst (op
schaatsen, met paarden of met rijwielen). HARDRUDER, m. (-s), die hard rijdt, inz. iemand die
uit liefhebberij of om geld te verdienen aan wedstrijden op schaatsen deelneemt.
HARDSTEEN, rn. (-en), (als stofn. o. gmv.),
zekere harde bergsteen, arduin; blauwe hardsteen,
Esoaussijnsch arduin. HARDSTEENEN, bn. van
hardsteen : een hardsteenen stoep.
' HARDVALLEN, (viol hard, is hardgevallen),
iem. verwijten doen : ik zal u over het gebeurde maar
niet hardvallen. (Vgl. in twee woorden : een kind
te verliezen, moet eene moeder hard vallen; ontberingen zullen hem hard vallen).
HARDVOCHTIG, bn. bw. (-or, -st), niet licht
geroerd, ongevoelig, onaandoenlijk; (ook) meedoogenloos, wreed : een hardvochtig mensch.
HARDZEILEN, o. wedstrijd in het hard zeilen
van boeiers enz. HARDZEILER, m. (-s).
HAREM, m. (-s), (bij aanzienlijke Mohammedanen) het vrouwenverblijf; al de vrouwen en
bijzitten van een Mohammedaanschen groote;
—BROEK, v. (-en), broek zooals de haremvrouwen
dragen; —ROK, m. (-ken); —VROUW, v. (-en);
—WACHTER, m. (-8), bewaker van een harem,
eunuch.
1. HAREM, bn. van haar : een haren boetekleed; — (Zuidn.) eene haren muts, een gendarme
(marechaussee).
2. HAREN, (haarde, heeft gehaard), de zeis
scherpen op het haarspit, door er met den haarhamer op te kloPpen.
3. HAREN, (haarde, heeft gehaard), het haar
verliezen : de kat Mart.
HARENT (TE en TEN), bw. uitdr. in haar huis
zij zat u gaarae ten harent ontvangen.
HARENTHALVE, bw. om harentwil : ik doe het
harenthalve.
HARENTWEGE, bw. uitdr. namens haar, uit
haar naam : ik heb u harentwege eene boodschap te
doen.
HARENTWIL (OM), bw. uitdr. ter wille van
haar : doe het om harentwil.
HARERZIJI3S, bw. van haar zijde, van haar
leant.

HARMONIEKAPEL.
HARIG, bn. (-er, -st), met haren bezet, ruig :
harige harden; eene harige bloem; — draderig.
HARING, m. (-en), (als stofn. v. gmv.), zekere
bekende zeevisch (clupea harengus) : eene school
haringen; — ik zal er haring of knit van hebben,
ik moet weten hoe de vork in den steel zit; het
tonnetje riekt altijd near de haring, men verraadt
altijd van welke afkomst men is, of welke opvoeding
men gehad heeft; — ten haring varen, goed bij lets
varen, wel slagen; — hij is daar leelijk ten haring
gevaren, leelijk te pas gekomen.
HARINGKAKEN, o. het kaken van de haring;
...BAKER, m. (-s), ...KAAKSTER, v. (-s), die het
kaken verricht.
HARINGPAKKER, m. (-s), die haring in tonnen
verpakt; ...PAKKERIJ, v. (-en), plaats, waar
baring bereid en in tonnen gepakt wordt, of van
waar zij verzonden wordt; ...PAKSTER, v. (-s).
HARINGROOKER, in. (-s), bokkingrooker;
...ROOKERIJ, v. (-en), bokkinghang; ...SCHAKEL, m. (-8), schakelnet voor de haringvangst.
HARINGSHAAI, m. (-en), soort van haai (litmna
cornubica) die tot 6 M. tang wordt en even gevaarlijk is als de menschenhaai.
HARINGSLA, v. zekere spijs : salade met gesneden haring tot hoofdbestanddeel, en verder met
gesneden of gehakte bieten, uien, augurken, aardappelen enz. ; ...SPEETJE, o. (-s), een houten
speetje, waaraan men de haringen rijgt, om ze in
den rook te hangen ; ...VANGST, v. ; ...VLOOT,
v. (...vloten).
HARK, v. (-en), een ijzeren of houten werktuig
met eene rij van tanden aan een langen houten
steel, om het gemaaide gran bijeen te schuiven of
de tuinpaden van vuil tereinigen; — (fig.) een (stijve)
hark, een hark van een vent, een stijf, houterig persoon : zij is een rechte hark.
HARKEN, (harkte, heeft geharkt), met de hark
bewerken.
HARKERIG, bn. als eene hark, stijf, houterig :
een harkerig persoon.
HARLEKIJN, m. (-s), hansworst, een der personen
in vroegere balletten (Ital. arle,cchino); grappenmaker; — (nat. hist.) eene soort van vlinder, spanner
(geometra grossulariata).
HARLEVEENSCH, bn. op zijn oud Harleveensch,
op ouderwetsche, vreemde, rare manier.
HARMATTAN, m. een verschroeiende, zeer
scherpe en droge wind op de kust van Guinea, die
slechts van 1 tot 14 dagen aanhoudt.
HARMEN, m. (-s), een mansnaam, andere vorm
van Herman : (zegsw.) met den tijd komt Harmen
in 't wambuis, langzaam gaat zeker.
HARMONICA, v. (-'s), muziekinstrument; verbinding tusschen de wagons van een harmonicatrein, op den blaasbalg eener gewone harmonica
gelijkende; —SPELER, m. (-s); —TREIN, m. (-en),
spoortrein waarbij de wagens zoo aan elkaar
aansluiten, dat men zonder buiten te komen van
den eenen wagen in den anderen kan komen.
HARMONIE, v. (...nieön), overeenstemming
tot een welgeordend geheel : de harmonie van
zijn leven was gebroken; de harmonic tusschen man
en vrouw liet te wenschen over; eensgezindheid, goede
verstandhouding, eendracht : zij leven in de beste
harmonie; naam van verschillende societeiten; —
(muz.) aangenaam klinkende vereeniging van
gelijktijdige, of van elkander opvolgende tonen :
eene wegslepende, smeltende harmonie.
HARMONIEEREN, (harmonieerde, heeft geharmonieerd), overeenstemmen : ze harmonieeren niet
met elkaar, kunnen het niet goed met elkaar yinden. HARMONIEERING, v.
HARMONIEGEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap
dat alleen harmoniemuziek maakt.
HARMONIEK, v. (muz.) harmonieleer.
HARMONIEKAPEL, v. (-len), harmoniegezelschap; ...LEER, v. (muz.) de leer voor de verbinding der akkoorden; ...MUZIEK, v. compositie
voor een orkest van blaas-(hout en koper) en slaginstrumenten; (ook) de uitvoering van zulk een
orkest; —ORKF4'ST, o. (-en), orkest voor harmoniemuziek.

HARMONIEUS.

365

HARMONIEUS, bn. bw. (...euzer), welluidend,
aangenaam klinkend voor het oor.
HARMONISCH, bn. eene harmonie vormende,
met elkaar overeenstemmende.
HARMONIUM, o. (-s), eene soort van kamerorgel
met toetsen en registers.
HARMUTS, v. (-en), metalen dop of muts op
de her eener sluisdeur.
HARNACHEMENT, o. het tuig van een paard.
HARNAS, o. (-sen), (hist.) dat deel van de
wapenrusting, hetwelk borst en rug bedekt ;
iem. in het harnas jagen, hem boos maken; daar zal
ik mif Been harnas over aantrekken, dat raakt mijn
koude kleeren niet ;
ijzeren dubbeling, pantser van een oorlogsschip;
—MAN, m. (-nen) of —MANNETJE, o. (-s),
zekere visch, de geharnaste donderpad (agonus (of
cottus) cataphractus), wordt 25 cM. lang, zijne huid
is bedekt met groote geribbelde platen, vaak
voorzien van een achterwaarts gerichten stekel.
HARNASSEN, (harnaste, heeft geharnast), een
harnas aandoen : zich harnassen, (fig.) zich wapenen, harden, sterken; (fig.) ergens tegen geharnast
zijn, er op gewapend, toegerust zijn.
HARNA S SU UR, v. ( ... suren), (Zuidn.) paardetuig.
1. HARP, v. (-en), een muziekinstrument van
driehoekigen vorm met snaren, die met de vingers
getokkeld worden : op de harp spelen; de harp slaan;
— groote, meestal laugwerpig vierkante zeef, waarop
men graan, grind enz. uitzeeft.
2. HARP, v. (-en), HARPJE, o. (-s), kleine sluitwervel aan den zijkant van een venster, die belet
.dat dit van buiten of kan worden opengeschoven.
HARPAGON, m. (-5), vrek. (Naar den naam van
den gierigaard in Moliere's blijspel l' Avare).
HARPENAAR, m. (...naren, -s), harpspeler :
de koninklijke harpenaar, koning David.
HARPENIST, m. (-en), harpspeler.
HARPIJ, v. (-en), (fab.) benaming van zekere
mythische wezens in de gedaante van roofvogels
met meisjesgezichten en met armen die in klauwen
eindigen; ook als heraldische figuur; — (fig.) booze
vrouw, feeks; — (nat. hist.) grootste arend van
Zuid-Amerika (thrasaetus destructor) met zeer
krachtige teenen en klauwen, kan 1 M. lang worden.
HARPIST, m. (-en), harpspeler van beroep.
HARPLUIS, o. (zeew.) pluis of werk van oude,
geteerde touwen, om schepen te breeuwen.
HARPOEN, m. (-en), een lang ijzer met scherpen weerhaak, waarvan men zich bij de walvischvangst bedient : den harpoen schieten, werpen.
HARPOENEEREN, (harpoeneerde, heeft geharpoeneerd), met den harpoen werpen, treffen.
HARPOENEN, (harpoende, heeft geharpoend),
met den harpoen werpen. HARPOENIER, m. (-s),
die den harpoen naar den walvisch werpt.
HARPOENKANON, o. (-nen), kanon om herpoenen in den walvisch te schieten.
HARPUIS, o. (zeew.) eene soort van hars met
lijnolie en vet (eertijds met zwavel, koehaar en
glasgruis) samengekookt voor het smeren van
stengen en rondhouten tegen den houtworm.
HARREWARREN, (harrewarde, heeft geharreward), krakeelen, kleingeestig kibbelen : met iemand harrewarren. HARREWARDER, m. (-s).
HARS, v. en o. (-en) (als stofn. gmv.), kleverige
stof in sommige boomen en struiken die in de
lucht hard wordt.
HARSELECTRICITEIT, v. (nat.) de electriciteit
die ontstaat bij wrijving van hars, negatieve electriciteit (in tegenst. met glaseleetriciteit).
HARSGANG, v. (-en), buisvormige holte in eene
plant of plantendeel die hare bevat.
HARSGAS, o. gas, uit hare bereid, door deze
in gesmolten toestand te laten druppelen op cokes,
die in een ijzeren cilinder gloeiend worden gehouden; ...GOM, v. (-men) (ale stofn. gmv.), gomhars.
HARSIG, bn. harsachtig: harsig hoot; eene harsige lucht.
HARST, m. (-en), een stuk gebraden vleesch, lendestuk, dikke lende (van een rund); — een harstje
spek, stuk spek dat in eene gekookt wordt.

HARTELIJS.
HARSTEN, (harstte, heeft geharst), op den
rooster of op eene heete plaat braden, roosteren.
HART, o. (-en), dicht, en in sommige uitdr. ook
HARTE, o. (-n), (ontl.) holle spier in, de Borst
van menschen en dieren, die met de bloedvaten in
gemeenschap staat en het uitgangspunt is van den
bloedsomloop : het hart van den mensch heeft de
grootte van eene vuist; — het hart op de rechte
plaats dragen (of hebben), rechtschapen zijn; — het
hart hoog dragen, trotsch zijn; — ik /mid mijn hart
vast, van angst of vrees voor den afloop van iets;
hij heeft een hart van steen, hij is hardvochtig; -(Zuidn.) van zijn hart een steen maken, zijne gevoeligheid, medelijden enz. overwinnen, koel
blijven; — zijn hart ligt hem op de tong (of op
de lippen), hij zegt alles wat hij denkt, wat in
hem opwelt; — iets op het hart hebben, behoefte
gevoelen om iets, dat bezwaart of bekommert, te
openbaren; — dat is een steen (of een pak) van
het hart, dat geeft verlichting, is een groote zorg
minder;
de plaats waar het hart zit ; — iem. aan het
hart drukken, hem (of haar) omhelzen; — iem.
iets op het hart drukken, hem iets dringend
aanbevelen, met nadruk voor lets waarschuwen; —
(Zuidn.) op zijn hart kloppen, schuld bekennen: —
(het hart als zetel van alle gemoedsaandoeningen
en eigenschappen van de menschelijke natuur) gemoed : (bijb.) God kent (of proeft) de harten; het
hart tot God opheffen; zalig zijn de reinen van hart; —
hij heeft een goed hart, hij is deugdzaam (of goedig)
van card; vroolijk van hart, opgeruimd. blijmoedig; — in zijn hart hield hij nog reel van haar,
inwendig, doch hij liet er nets van blijken; —
uit den growl mijns harten, uit het diepste van
mijn gemoed; — het is u van harte gegund; —
het goat niet van harte, niet met vollen zin of
met oprechte genegenheid; — van ganscher harte,
met geheel het hart, oprecht ; — zijn hart aan iets
ophalen. er volop van genieten ; met hart en ziel,
met al de kr.achten, al zijne liefde ; —
gezindheid : iem. een goed (of een kwaad) hart
toedragen, hem gunstig (of ongunstig) gezind zijn;
hij heeft hart voor de zaak, is haar toegedaan, heeft
lust om haar te behartigen; — veel hart voor iets
hebben, er veel voor voelen;
(bij vergelijking) iets dat den vorm van een
hart heeft : een hart van nlarsepein; zij draagt een
lint met een gouden hart om den hats; — (aan een
houten pomp) een cilindervormig stuk bout, dat
in de pomp wordt geschoven boven de sluitklep,
en waarboven de zuiger werkt, ook pomphart
genoemd ;
het midden, het binnenste van iets : het hart van
een boom, van eene vrucht; — dat raakt het
hart der quaestie niet, het binnenste, het essentieele
der zaak; — in 't hartje van den winter, in het
ergste, het koudste gedeelte van den wintertijd.
HARTADER, v. (w. g.) slagader die met het
hart in rechtstreeksch verband staat; — (fig.)
iem. in zijne hartader treffen; eene hartader van het
verkeer, de hoofdweg.
HARTBOEZEM, ook HARTEBOEZEM, m. (-s),
(ontl.) benaming der beide bovenste holten van
het hart : de rechter en linker hartboezem.
HARTBREKEND, bn. (-er, -st), hartroerend,
diep treffend, deerniswaardig.
HARTEBEEST, o. (-en), (Z. A.) groote antilope
met langen kop, hoog op de schoft, met een hearkwast aan den staart.
HARTEBLAD, o. (-eren), (plantk.) zaadlob;
...BLOED, o. blood uit het hart; (fig.) smart, grievend
leed : dat kost hartebloed, ...DIEFJE, o. (-s), die
iemands hart gestolen heeft : mijn hartediefje,
mijn engel, mijn schat.
HARTELIJK, bn. bw. (-er, -st), uit het hart
komende, innig, welgemeend : mijn hartelijke
dank; -- blijk gevende van belangstelling in iemands
wel en wee : hartelijke vriendschap; — innig,
vriendelijk, warm : eene hartelijke ontvangst; de
hartelijke groeten van allen; — toonende hart
voor anderen te hebben, gevoelvol : een hartelijk
mensch; — bw. van harte : ik wench u hartelijk
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geluk; ik hoop hartelijk dat gij slagen cult;
dank er hartelijk voor, ik bedank —(iron.)ker
voor, ik wil het volstrekt niet doen. HARTELIJKHEID, v.
HARTELOOS, bn. geen hart hebbende : de
harteloozen, eene orde der kraakbeenvisschen
(leptocardit), waartoe o. a. de slakprik behoort;
hardvochtig, onmeedoogend, geen gevoel
—(fig.)
hebbende een harteluos mensch; — laaghartig.
HARTELUST, m. in de uitdr. naar hartelust,
zooveel als het hart begeert, zooveel men wil.
HARTEN, o. my. benaming van eene der vier
kleuren in het kaartspel, voorgesteld door eene
roodgekleurde hartvormige figuur harten troef
maken; eene solo in de harten; het aas van harten;
—insamenst.erandui ngvandevrschilend
kaarten van die kleur hartenaas, hartentwee.
HARTEPIJN, v. grievend leed, hartzeer ;
...WENSCH, m. (-en), innige wensch : zijn
hartewensch werd vervuld; het gaat naar hartewensch,
zooals men het wenschen kan; ...ZAKJE, o. (-s),
hartzakje.
HARTGRONDIG,
bw. (-er, -qt), nit het
diepst van het hart komende, oprecht.
HARTHOUT, o. (timm.) het binnenste deel van
den boomstam, kernhout.
HARTIG, bn. bw. (-er, -st), pittig, zout, sterk
gezouten : wat is die soep hartig; — (fig.) gezouten,
gepeperd (van vermaningen enz.).
HARTJESDAG, m. (-en), de eerste Maandag na
15 Augustus, voor de geringe burgerij te Amsterdam
en Haarlem een dag van allerlei meer of minder
losbandig vermaak; ...JAGEN, o. het feestvieren
op hartjesdag; ...JAGER, m. (-s).
HARTKAMER, ook HARTEKAMER. v. (-s),
(ontl.) benaming der beide benedenste holten van
het hart : linker en rechter hartkamer.
HARTKLEP, v. (-pen), (ontl.) eene der kleppen
of klapvliezen in het hart; — sluitklep eener pomp.
HARTKLOPPING, v. het geregeld kloppen van
het hart: —, (-en), ziekelijke aandoening van het
hart, waardoor het overmatig kiopt aan hartkloppingen liiden ; ...KWAAL, v. (...kwalen).
HARTLAP, ook HARTELAP, m. en v. (-pen),
(gemeenz.) 'leveling, gunsteling.
HARTLAST, m. last, drukte heb niet zoo'n
hartlast, maak niet zooveel noodelooze drukte
(gew. ook ATLAS gezegd).
HARTROEREND, bn. bw. (-er, -st), treffend,
aandoenlijk : een hartroerend gezicht; een hartroerend
lied; — bw. op treffende wijze : hartroerend smeeken.
HARTSCHILD, o. (-en), (wapenk.) een kleiner
schild dat in het midden van een wapen is
geplaatst.
HARTSGEHEIM, o. (-en), een geheim dat het
.hart (de liefde) betreft; (ook) een diep geheim.
HARTSHOORN, m. (gew.) hertshoorn.
HARTSLAG, m. (-en), slag, klop van het hart ;
n eene minuut teller wij gemiddeld 70 hartslagen;
—,(gew. nZ.A)hart,levr nlogenva en
geslachte koe; — (Z. A.) hartje, liefje.
HARDSTEKENDOOD, bw. morsdood ; ...DOOF,
bw. stokdoof ; ook HARDSTIKKENDOOD.
HARTSTOCHT, m. (-en), hevige gemoedsbeweging, sterke begeerte die de ziel vervult, drift,
passie, waardoor men zich soms tot daden laat
vervoeren, die het verstand afkeurt, onstuimigheid in doen of in denken : de slaaf zijn van rune
hartstochten.
HARTSTOCHTELIJK, bn. bw. (-er, -st), vol
hartstocht, door hartstocht gedreven hij is een
hartstochtelijk Jager, een vurig beminnaar van de
j acht.
HARTSVANGER, m. (-s), een lang jachtmes in
eene scheede, dat op de hertenjacht gebruikt wordt;
(in 't algem.) een mes dat op zijde gedragen wordt.
HARTSVRIEND, m. (-en), ...VRIENDIN, v.
(-nen), boezemvriend, -vriendin.
HARTVANG, m. hartkramp (stenocardie).
HARTVERHEFFEND, bn. (-er, -st), wat icmands
gemoed verheft, edel, schoon een hartverheffend
gedicht; ...VERSCHEUREND, bn. (-er, -st), (fig.)
treffend, jammerlijk : een hartverscheurende kreet.
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HARTWATER, o. (geneesk.) volksnaam voor
het waterachtig vocht, dat iem. bij zekere ongesteldheden in den mond krijgt.
HARTZEER, o. harteleed, zielesmart, innig verdriet : hij is van hartzeer gestorven; hartzeer van iets
hebben, er zeer veel spa over hebben.
HASCHISCH, v. verdoovingsmiddel nit den Indischen hennep gewonden : de haschisch wordt
gerookt als opium, ook wel gekauwd of in dranken
gedaan.
HASP, ook HASPE, m. (haspen), (Zuidn.) haspel :
zoo cot als een, haspe, zeer dwaas; — streng
garen.
HASPEL, m. (-s, -en), een werktuig bij het
weven en spinners om het garen van de klossen
tot strengen te winden (met eene mechanische inrichting waardoor de omwentelingen van den haspel
geteld worden) , bij het vlieger oplaten om het
vliegertouw te laten vieren of in te korten, enz.; -horizontaal geplaatst windas, dat door middel
van spaken (kruisarmen) wordt omgedraaid en
zoodoende een touw opwindt, waaraan een last
hangt; toestol om slangen van brandspuiten,
voor straatbesproeling enz. op- en of te winden; —
(fig.) een haspel van een, mensch, een sukkel, onhandig mensch. HASPELTJE, 0. (-s).
HASPELAAR, m. (-s), die haspelt, garen afwindt;
(fig.) twistzoeker, kibbelaar; — knoeier, onhandig
mensch, sul; — (gew.) dwaas, zot.
HASPELEN, (haspelde, heeft gehaspeld), op den
haspel winden, met den haspel opwinden garen
haspelen, garen afwinden; tonnen met aarde naar
&wen haspelen; moeizaam met lets bezig zijn
zonder veel te vorderen, al tobbende en wurmende
tot een doel geraken : eindelijk waren wij naar
boven gehaspeld.
HASPELWAGEN, m. (-s), eene soort van wagen
met eene spil, waarom de slangen van eene brandspuit gewonden worden; ...WERK, o. (-en), door
een haspel bewogen wordend windwerk, gangknoeiwerk.
spil; — getob, gewurm;
HASSEBASSEN, (hassebaste, heeft gehassebast),
kibbelen, vinnig kijven; — harrewarren; zeuren,
zaniken; — last, moeite hebben met of over iem.
of iete.
HATELIJK, bn. bw. (-er, -st), haat opwekkende,
waard gehaat te worden een hatelijk mensch;
afkeer inboezemende, afschuwelijk onrein en
hatelijk gevogelte (Openb. 18 : 2); — onaangenaam.
HATEN, (haatte, heeft gehaat), iemand haat
toedragen, een gevoel van wrok of vijandschap
tegen hem koesteren ik haat hem; doet wel dengenen die u haten; hij wordt door iedereen gehaat;
afschuw hebben van : men moet de zonde haten.
HAUS, m. de grootste soort van steer
(acipenser huso); hij kan 9 M. lang en 1600 KG.
zwaar worden : een haus kan tot 150 KG. kaviaar
opleveren.
HAUSSE (Fr.), v. (kooph., effect.) het rijzen der
prijzen van effecten, wissels, muntspecien enz.
a la hausse speculeeren, fondsen koopen om op een
bepaalden dag te leveren, in de hoop dat de prijs
dan gestegen zal zijn.
HAUSSIER, (Fr.), m. (-s), die op het oploopen
der prijzen speculeert.
HAUTAIN (Fr.), bn. bw. hooghartig, van uit de
hoogte : het is belachelijk zoo hautain als hij optreedt.
HAUTE-FINANCE (Fr.), v. de voorname financiers, de bankiers van den eersten rang.
HAUTE-NOUVEAUTE (Fr.), v. de allerlaatste
smack of mode.
HAUTE-VOLEE, v. de voorname, de hooge
kringen : hij behoort tot de haute-volee.
HAUT-RELIRF, o. (-s), hooggebeiteld beeldhouwwerk; vgl. bas-relief.
HAUW, v. (-en), (plantk.) eene droge, overlangs
openberstende vrucht, met twee kleppen, en een
tusschenwand waaraan ter weerszijden de zaden
zijn vastgehecht. HAUWTJE, o. (-s), eene hauw
waarvan de lengte hoogstens tweemaal de breedte is.
HAVANA, HAVANNA, v. (-'s), (verkorting yan
havana-dgaar), sigaar uit Havana (op Cuba in WestIndite): eene havana opsteken; een kistje havana's;
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braille kleur zooals havanasigaren : zij droeg eene
havam japon.
HAVE, v. wat iemand bezit, eigendom, goederen : groote have, groot goed, groote bezittingen;
liggende have, onroerend goed; tilbare have, roerend
goed, nieubelen enz.; levende have, vee en huisdieren; (in7,) roerende goederen : have en goed verliezen.
HAVELOCK, m. (-s), heerenmantel met langen
kraag, zoo geheeten naar den Eng. generaal
Havelock.
HAVELOOS, bn. (...loozer, -t), zonder have,
zonder geld en goed; armoedig, slordig, met gescheurde kleeren : wet ziet hij er haveloos uit; een
havelooze bedelaar. HAVELOOSHEID, v.
HAVEN, v. (-s), eene tot ligplaats voor schepen
ingerichte ruimte aan de zee of aan den oever van
eene rivier of meer, die beschutting aanbiedt tegen
stormen. : de haven ligt vol schepen; eene haven binnenvallen (of aandoen), er binnenloopen; de haven
uitzeilen; eene veilige haven, (ook fig.) een rustig
toevluchtsoord, eene schuilplaats.
•
1. HAVENEN, (havende, heeft gehavend), in eene
haven ankeren of binnenloopen; (ook) in eene
haven brengen, goederen uit een schip bergen.
2, HAVENEN, (havende, heeft gehavend), toetakelen, beschadigen.
HAVENFORT, o. (-en), fort ter bescherming eener
haven; ...FRONT, o.(-en); ...GELD, o. het geld
dat betaald moet worden voor het recht om in de
haven te liggen; ...HOOFD, o. (-en), zware steenen
dam die in zee uitsteekt, aan den ingang eener (zee-)
haven ; ...KANTOOR, o. (—toren), kantoor waar
men de havengelden moet betalen.
HAVENMEESTER, m. (-s), ambtenaar die voor
de orde en veiligheid in eene haven zorgt en toezicht
houdt op de uitdieping, de kaaien, het paalwerk
enz. HAVENMEESTERSCHAP, o.
HAVENPOLITIE, v. dienst belast met de handhaving der havenverordeningen en de zorg voor
veiligheid en orde.
HAVER, v. zeker plantengeslacht (avena), behoorende tot de familie der grassen, eene bekende
korensoort met groote, in pluimen vereenigde
bloempakjes • —
de vrueht van de haver, als voedsel : een mud
haver; de paarden met haver voeren; — de paarden
die de haver verdienen, krijgen ze niet, die het hardste
werkt, wordt het minste beloond; (ook) ware verdienste blijft dikwijls onbeloond; — de haver niet
waard zijn, niet veel meer waard zijn (van versleten paarden, ook van oude menschen, soms van
zaken) ; — een paard lange haver geven, zweepslagen geven ; — (Zuidn.) iem, zijn haver geven,
hem berispen, vermanen.
HAVERDEGORT, v. zie HAVERGORT.
HAVERGORT, ook HAVERDEGORT, v. gepelde
haver, port van haver gemaakt : de grutter maakt
havergort; (ook) de daarvan bereide spijs.
HAVERGRAS, o. eene soort van gras met op
haver gelijkende pluimen (arrhenatherum elatius),
ook haverachtig langgras en Fransch raaigras
geheeten.
HAVERIJ, v. zeeschade, zie AVERIJ.
HAVERKLAP, m. in de uitdr. om een haverklap ,
om eene nietigheid, om iedere kleinigheid: zij kibbelen em een haverklap, alle oogenblikken, bij de
geringste aanleiding; ...KNEU,v. (-en), zekere
vogel, groene vlasvink (emberiza citrinella); ...KORREL, v. (-s), een korrel, een graan van de haver;
...MART, v. voile mast; (Zuidn.) haver,naat geven,
een glas to vol schenken; ...MEEL, o. fijngemalen
haver : Schotsch havermeet; havermeel koken;
...MOTOR, m (-en), schertsend voor : paard ;
...MOUT, o. mout van haver, (ook) havermeel ;
...STROO, o. : ...STROOBONBONS, my.
HAVEZAAT, HAVEZATE, v. (,..zaken), (in de
oostelijke provincien) ridderlijk goed of kasteel,
ridderhotstede : de gemachtigden van de ridderschap
in de Staten van Drente moesten bezitter zijn van
eene der 18 havezaten in dat gewest.
HAVIK, n 1. (-en), forschgebouwde dagroofvogel
(astur palumbarius); het mannetje wordt 55 eM.
lang, het wijfje 70 cM, HAVIKJE, o. (-s).
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HAVIKSBEK, m. (-ken), bek van een havik;
...BORST, v. (een gebrek van paarden) eene enge
en magere borst, waarbij de punt van het borstbeen sterk vooruitsteekt; ...KRUID, o. (plantk.)
een zeer talrijk plantengeslacht (hieracium), behoorende tot de samengesteldbloemigen : langharig
havikskruid, muizenoor; kroonbloemig havikskruid,
enz.; ...NEST, o. (-en). waar de havik nestelt;
...NEUS, m. (...neuzen), (fig.) een zeer sterk
gebogen neus, gelijkende op den snavel van een
havik: ...STEEN, m. (-en), bij de Ouden een edelsteen, die eenige overeenkornst had met het oog
van een havik.
HAZAARD, m. (-s), (Zuidn.) buitenkansje : een
hazaard doen, eon koopje hebben.
HAZARDEUS, bn. (...deuzer, -t), onzeker, gewaagd, haehelijk.
HAZARDSPEL, o. (-en), dobbelspel, kansspel.
HAZELAAR, m. (-s, ...laren), zekere plant, de
hazelnotestruik (corylus avellana).
HAZELEGER, o. (-s), ligplaats van den hags.
HAZELHOEN, o. (-ders), zekere vogel (bonasia
sylvestris) in Noord- en Midden-Europa en in Azie,
behoorende tot de familie der veldhoenders.
HAZELMUIS, v. (-muizen), zeker knaagdier
in Midden- en Zuid-Europa, eene soort van bergmuis (eliomys nitela), ook in ons land in Limburg
gezien.
HAZELNOOT, v. (...noten). eene kleine rondo
noot met harden bast; —, m. de struik die de
hazelnoten oplevert. hazelaar.
HAZELNOTEBOOM, m. (-en), hazelnotestruik.
HAZELNOTESTRUIK, m. (-en), zekere tamelijk hooge heester, die cil hazelnoten oplevert,
hazelaar.
HAZELWORM, m. (-en), een tot de orde der
hagedissen behoorend dier zonder pooten, dat op
een slangetje gelijkt (angius fragilis).
HAZENDISTEL, v. (-8), zekere plant die gaarne,
door de hazen gegeten wordt, melkdistel (sonchus);
...JACHT, v. het jagen op hazen; basterd-hazenlatuw, ha zensla.
HAZENLIP, v. (-pen), eene lip als die van een
hags, e'ne gespleten (boven)lip: hij heeft eene hazenlip; —, m. en v. iem. die zulk eene lip heeft.
HAZENPAD, o. (jachtt.) de weg, Bien de hags
heeft ingeslagen; (fig.) het hazenpad kiezen, op den
loop, op de vlucht gaan.
HAZENPASTEI, v. (-en), pastei van ha gs bereid.
HAZENSLAAP, m., ...SLAAPJE, 0. (-s), (fig.)
onvaste, lichte slaap : een hazenslaapje doen, sluimeren, de oogen eene korte poos sluiten; (soms ook)
geveinsde slaap.
HAZENWIND, ook HAZENWINDHOND, re.
(-en), bond van bijzonder ras, inz. geschikt om
op hazen te jagen.
HAZEPEPER, v. zekere gekruide spijs, van
hazenvleesch bereid ; ...SPRONG, m. (-en), de
sprong van een bans; een beentje (scheenbeentje
met kuitbeentje) uit den achterpoot, dat wel als
sigarenpijpje of pijpekoter wordt gebriiikt.
HAZEVEL, o. (-len), huid van een Naas; —
(Zuidn.) het hazevel aantrekken, het hazenpad kiezen; ...VOET, m. (-en), de voet van den Naas;
(fig.) (gew.) op hazevoeten gaan, op de kousen loopen;
(ook) zekere plant, hazepoot.
HE, tw. om verwondering, vreugde of teleurstelling te en en to geven : hi, dat is mooi.
HE, tw. om de aandacht to trekken : he, kom
ems hier !; (bij eene vraag) om tot antwoorden aan
to sporen : he, wet zeg je I
HEB, m. in de uitdr, hij is van Kleef, hij houdt
meer van den heb dan van den Beef; (gew.) hij is
voor den heb, hij is hebzuchtig.
HEBBEDING, o. (-en), een onbruikbaar, nutteloos voorwerp : wat moet ik met dat hebbeding
doen l
HEBBELIJK, bn. bw. (-er, -st), zich good gedragende, welvoeglijk, fatsoenlijk : wees tech hebbelijk; rich hebbelijk gedragen; — overeenkotnstig
iemands aanleg, een uitvloeisel zijnde van zijn
wezen, eigen : het liegen is hem hebbelijk; -- bw.
(Zuidn.) op hebbellike wijze.
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HEBBELIJKHEID, v. (...heden), aanwensel, gewoonte : kuchen is eene hebbelijkheid van hem; hij
heeft allerlei hebbelijkheden.
HEBBEN, (heeft, had, heeft gehad), bezitten :
't is wel mooi, maar ik zou het toch niet willen hebben; — ik moet er niets van hebben, heb er niets
van noodig, (fig.) wil er niets m ‘3e te makers hebben; (ook) ik houd daar niet -van;
(in bijzondere toepassingen) iets hebben, jets op
het hart hebben, jets hebben dat ons beklemt
of dat wij willen uiten : hij heeft iets, maar hij wil
niet zeggen II at; hebt ge nog iets? (nl. te vragen);
allerlei verdrietelijks onder-hijeftlwagd,
vonden; — ik heb nog altijd een bock van u, onder
mijne berusting;
houden, inhouden, bevatten : een kop heeft 10
maatjes; een gulden heeft 100 centen; die stad heeft
10000 inwoners; — iets met al zijn hebben en houden,
met al wat er aan vast is, alles wat er bij behoort; —
vasthouden, te pakken hebben : kip, ik heb pe (gezegd als men iem. of iets beetpakt);
krijgen : hij zal mijn dochter niet hebben, niet tot
vrouw krijgen; morgen zult ge uw loon hebben;
ik moet nog een gulden van hem hebben, hij is mij
een gulden schuldig;
iets willen hebben, begeeren dat het gebeurt : ik
wil hebben, dat ge het doet; (ook) beweren : men
wil hebben, dat hij vermoord is;
jets moeten hebben, het noodig hebben, er niet
buiten kunnen : ik moet een nieuwen hoed hebben;
(ook) verlangen : teat moet je hebben ?; — met
iem. te does, hebben, medelijden met hem hebben;
— het op iem. hebben, veel van hem houden; ik
heb het niet op hem, ik vertrouw hem niet, (ook)
ben niet boos op hem ;
hij heeft het goed, verkeert in gunstige omstandigheden; zij hebben het kwaad genoeg, een hard
lot ; — hij heeft het in den buik, n.l. pijn
hebben te, behoeven : gij hebt niets antlers te doen
dan te luisteren; — reden hebben om : ik heb niet
te klagen; — moeten : ge hebt te doen wat ik zeg;
je hebt te werken en niet te luieren; als hulpwerkwoord, ter omsohrijving van den
volmaakt verleden tijd bij tran9itieve en subjectieve intransitieve werkwoorden : hij heeft het weggegeven; ik heb hem geslagen; hij had gezwommen.
HEBBERIG, ook HEBBIG, bn. hebachtig,
inhalig, hebzuchtig : wees niet zoo hebberig.
HEBE, v. (fab.) godin der eeuwige jeugd, de
schenkster der Olympische goden; (fig.) aanvallige
schenkster.
HEBRAISME, o. de oude Hebreeuwsche godsdienst (in tegenst. met het latere Jodendom); —,
<-n). eene uitdrukking of zinswending uit het
Rebreeuwsch in eene andere taal overgenomen of
nagevolgd. HEBREt R, m. (-s, ...breen), de
,oude naam der Israelieten. HEBREEUWSCH, bn.
tot de Hebreers behoorende : het Hebreeuwsche
yolk; de Hebreeuwsche letters. HEBREEUWSCH,
o. de Hebreeuwsche taal; (fig.) dat is Hebreeuwsch
voor mij, ik begrijp er niets van.
HEBZUCHT, v. gierigheid, inhaligheid.
HEBZUCHTIG, bn. (-er, -st), gierig, inhalig.
HECATOMBE, v. (-n), (hist.) (eig.) een offer
van 100 stieren, (later) ieder groot en plechtig
offer; (ook wel) slachting.
1. HECHT, bn. bw. (-er, -st), vast, stevig: het rust
op hechte grandslagen; een hecht en weldoortimmerd
huis; — (fig.) eene hechte vriendschap, een hechte
vrede, die duurzaam is.
2. HECHT, ook HEFT, o. (-en), handvatsel:
het hecht van een mes; (fig.) het hecht in harden
hebben, de macht hebben; —
uitstekende punt onder water, waaraan men vast
blijft hechten (een wrak, boomstam enz.) : het vischnet blijft aan een hecht zitten. HECHTJE. o. (-s).
HECHTEN, (hechtte, heeft gehecht), vastmaken, verbinden : een prijsje (papiertje met den
prijs van het voorwerp) aan iets hechten; het is met
Braden aan elkaar gehecht, losjes vastgenaaid;
de randen er van aan elkaar
—enwodhct,
naaien; — (fig.) aan iets gehecht zijn, er aan verkleefd, er zeer op gesteld zijn hij is zeer gehecht
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aci,n zijne moeder; ergens aan hechten, er prijs op
stellen ; — vast blijven zitten, blijven steken
de pleister wil niet hechten ; - (rechtst.) 'ir hechtenis nemen.
HE CHTENIS, v. lichtere vrijhei dsstrat voor
overtredingen en schuldmisdrijven.
HECHTHEID, v. het hecht zijn, stevigheid.
HECTARE (HA.). v. (-s, -n), zekere vlaktemaat,
bunder ( = 100 are of Li Ned. roeden, of 10000
meter).
HECTISCH, bn. teringachtig een hectisch gestel.
HECTOGRAAF, v. (...grafen), een werktuig
waarmede men van een met bijzonderen inkt geschreven stuk een honderdtal of meer afdrukken
verkrijgen kan.
HECTOGRAFEEREN, (hectografeerde, heeft gehectografeerd), door middel van de hactograaf
vermenigvuidigen : een gehectografeerd marktbericht.
HECTOGRAFISCH, bn. bw. voor of met de
hectograaf : hectografische inkt; hectografisch papier,
waarineet men hectografeeren kan.
HECTOGRAM (HG.), o. (-men), zeker gewicht;
ons ( = 100 gram); (ook) hectografische afdruk;
...LITER (HL.), m. (-s), zekere inhoudsmaat,
voor natte waren 1 Ned. vat ( = 100 liter of kan);
voor droge waren 1 Ned. mud ( = 100 liter of kop);
...METER (HM.), m. (-s), zekere lengtemaat,
100 meter ; ...WATT, (-s), (electr.) 100 watt, eene
hoogere eenheidsmaat voor stroomenergie.
1. HEDEN, bw. vandaag : ik ben heden jarig;
de dag van heden, deze dag; heden ten dage. (bij
uitbr.) in den tegenwoordigen tijd, in onze dagen,
thane.
2. HEDEN, tw. als basterdvloek (eene opzettelijke
vervorming van Heere) : heden ! wet gebeurt daar ?
HEDENAVOND, bw. op den avond van dezen
dag, vanavond : hedenavond (is er) concert.
HEDENDAAGS, bw. heden ten dage, thans.
HEDENDAAGSCH, bn. van den tegenwoordigen
tijd, modern : hedendaagsche schrijvers.
HEDENMIDDAG, ... MO RGEN, ...NACHT,
...00HTEND, bw. vanmiddag, vanmorgen enz.
HEDERIK, v. (plantk.) volksnaam voor de
knopherik (raphanistrum) en voor de gewone herik
(sinapis arvensis).
HEDONISME, o. leer dat het genot het hoogste
doel van alle streven is.
HEDONIST, m. (-en), aanhanger, voorstander
van het hedonisme. HEDONISTISCH, bn.
HEDSJRA (Arab.), ook HEGIRA en HIDSJRA,
v. de vlucht van Mohammed van Mekka naar
Medina (15 Juli 622), het begin van de Mohammedaansche tijdrekening.
HEEDE, ook HEE, v. de grove bij het hekelen
afgescheiden hennep- en vlasvezels, die tot grof
touw versponnen worden of als werk worden gebruikt.
1. HEEF, m. (heven), (gew.) een driehoekig
schepnet aan een langen, gaffelvormigen stok,
gebbe.
2. HEEF, m. en v. (gew.) zuurdeeg; gist.
HEEFDEEG, o. (Zuidn.) zuurdeeg.
HEEFT, m. (-en), soort van windas om de kap
van een hooiberg op te winden.
HEEL, bn. bw. geheel, gaaf, ongeschonden en
in goeden staat ik lid het glas vallen, maar het
was nog heel; —
geheel, onverdeeld, waaraan geen gedeelte ontbreekt : een heele appel; een heel jaar;
—groot, omvangrijk„ belangrijk enz. in zijne soort:
zoo'n linnenkast is een heel ding, een groot gevaarte;
dat is eene heele som, veel geld; —
(zelfst. gebruikt) beter ten halve gekeerd dan ten
heele gedwaald, zie HALF;
bw. geheel en al, volkomen : men moet de Bingen
heel doen en niet half; het is heel en al verkeerd; —
heel niet, in het geheel niet, volstreke niet ik
heb er heel niet meer aan gedacht ; in hooge mate :
heel dom.
HEELAL, o. a het geschapene, de oneindige
ruimte met al wat zij bevat.
HEELBAAR, bn. geneeslijk : heelbare kwalen.
HEELEGAAR bw. geheel en al : het is heele-
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gaar stuk; ...GANSCH, bw. (gew.) heelegaar;
...MARL; bw. geheel en al.
HEELEN, (heelde, heeft geheeld), gezond maken,
genezen 1 eene monde h,eclen; —.de tijd zal die wonde
wel heeler, mettertijd zal het leed wel slijten; —
heel maken wat stuk is.
HEELENDAL, bw. geheel en al, volkomen, ten
eenen male : heelendal niet, in 't geheel niet.
HEELKRACHT, v. geneeskracht; ...KRUID. o.
zekere g eneeskrachtige plant (heracleum sphondylium), ook bereklauw geheeten; (ook) zeldzaam,
in bosschen voorkomende schermbloemige plant
(sanicula europaea); ...KUNDE, v. deel der gepeeskunde dat langs Meehanischen weg (operatie) de
genezing van wonden, kwetsuren, breuken enz.
zoekt to verkrijgen, wondheelkunde, chirurgie;
...MEESTER, m. (-8), wondheeler, chirurgijn
zachte heelmeesters maken stinkende wonden, halve
maatregelen verergeren het kwaad.
HEELSHUIDS en HEELHUIDS, bw. zonder
letsel, ongedeerd.
HEEM, o. besloten erf rondom eene boerenwoning; huis en heem, huis en hot
HEEMDEUR, v. (-en), groote staldeur die op
het erf uitkomt; ...HOND, in. (-en), hofhond.
HEEMRAAD, m. (...raden). lid van het dijksof polderbestuur : dijkgraaf en heemraden; —SCHAP,
0. het ambt van heemraad; —, (-pen), het gebied
waarbinnen het dijks- of polderbestuur macht heeft.
HEEMSCHUTVEREENIGING, v. eene in 1905
opgerichte vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in eigen land.
HEEMST, v. zekere geneeskrachtige plant, witte
malva (althaea officinalis).
HEEMSTEDE, v. (-n), hofstede.
1. HEEN, o. (gew.) benaming voor de sti,ve zegge
(carex stricto) en voor de zeebies (scirpus maritimus).
2. HEEN, ook HENEN, bw. van hier, hier vandaan, weg (inz. in samenst.) : ik ga heen (of henen);
—nartoe, bpldunt:
ik wil er niet heen.
(Heen vormt vele koppelingen en samenst. 1°.
met de beteek. van verwijdering : heenblazen, heen dragen, heenslaan, heenvaart enz ; 2°. met de bet.
van verdwijning, vernietiging: heenbranden, heenslinken; 3°. met de bet. van voortzetting eener handeling of beweging : heendrijven, heenleiden; 4°.
met de bet. van al maar door, in 't wilde, er op los:
heenbidden, heenkeuvelen, heenlezen.
HEEN-EN-WEERTJE, o. (-s), retourkaartje.
1. HEENKOMEN, (kwam heen, is heengekomen),
wegkomen, ontsnappen : waar is hij heengekomen ?
2. HEENKOMEN, o. in de uitdr. een goed heenkomen zoeken, zich wegpakken, op de vlucht gaan.
HEENLOOPEN, (liep heen, is heengeloopen),
wegloopen : boos liep hij heen; — loop heen !, loop
rond !, dat meent ge niet, ik geloof er nets van.
HEENREIS, ook HEENREIZE, v. de reis of
tocht naar eene plaats (in tegenst. met de terugreis).
HEENRIT, m. de rit naar eene plaats (in tegenst.
met den terugrit) : op den heenrit was het weder
prachtig
HEENWEG, m. de weg ergens naar toe, de beenreis (in tegenst. met den terugweg).
HEEP, v. (hepen), sikkelvormig mes, snoeimes.
1. HEER, m. (-en), (als titel van eerbiedwaardige
en van hooger geplaatste personen) ; de naam
waarmede God wordt aangeduid, in bijbelstijl ook
in den vorm HEERE : God de Heer; de Heere God;
Onze Lieve Heer; de Heer is groot; — het huis des
Heeren, het bedehuis, de kerk, de tempel; — (ook)
Gods zoon, Jezus : het gebed des Heeren, het door
Christus uitgesproken gebed, het Onze Vader ;
de kruisiging des Heeren ;
als titel voor aanzienlijke wereldlijke en geestelijke personen : Heer Gijsbrecht van Amstel; Heer
Meinardus Man, abt van Egmond; — als beleefdheidstitel : uw heer varier; mijn heer gemaal; heer
neef, hoe vaart ge I; Weledele Heer, Geachte Heer,
aan het begin van een brief; aan den Heer N. N.;
den Weledelgeboren Heer, den Heere N. N. enz., op
adressen;
aanzienlijk persoon : den grooten heer uitVan Dale, Handwoordenboek.
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hangen, op grooten voet, als een aanzienlijk
man leven, ofschoon men dat niet is; — (Ind.)
de Groote Heer te Buitenzorg, de GouverneurGeneraal, de toean besar; — (kaartsp.) de koning :
de heer van ruiten; ik neem de vrouw met den heer;
—(ok)endeftigperson,remandvangoedn
stand : een heer en eene dame; 't is een heer, geen
burgerman; —
landheer, vorst, iem. die over anderen te zeggen heeft : de heer des lands ; — nieuwe heeren,
nieuwe wetten, ieder nieuw bestuur brengt veranderingen ; — strenge heeren regeeren niet tang, wie
al te streng is, verliest spoedig zijn gezag, fig. ook
van eene zeer strenge koude, enz., om aan te duiden
dat die niet lang aanhoudt ; — meester : niemand
kan twee heeren dienen ; — zoo heer, zoo knecht,
deugt de beer niet, dan is ook de knecht een verkeerde ; de heer des huizes, het hoofd des gezins ;
de heer der schepping, de man. Met minachting
gesproken is HEER o. : zie me dat heer eens
HEERTJE, o. (-s).
2. HEER, ook HEIR, o. (henen, heiren), leger,
krijgsmacht; — (fig.) menigte : het heer der sterren.
HEERBAAN, ook HEIRBAAN, v. (...banen),
groote weg, hoofdverbindingsweg van de eene
streek naar de andere; ...BAN, m. (hist.) de oproeping van de gezamenlijke dienstplichtigen tot den
krijgsdienst; ...BIJL, v. (-en), (w. g.) strijdbijl.
HEERE, m. zie HEER (lste art.).
HEERBROER, m. (-s), broer *lie R. K. geestelijke is.
HEEREBOER, m. (-en), een heer die het boerenbedrijf uitoefent.
HEEREL, m. (-s), (Zuidn.) vlasstengel.
HEEREMIJNTIJD. bw. uitroep van verbazing.
HEERENAMBACHT, o. gemakkelijk ambacht :
niet werken, dat is heerenambacht.
HEERENDIENST, m. (-en), dienst die iem. verplicht is voor zijn beer te doen, zonder betaling ;
—PLICHTIG, bn.
HEERENFIETS, v. (-en), rijwiel voor heeren.
HEERENHUIS, o. (...huizen), een huis dat tot
verblijfplaats kan strekken voor een heer, een
aanzienlijk woonhuis : te koop aangeboden een heerenhuis; — (ook) gemeentehuis of vergaderplaats van
het dijks- en polderbestuur; —, gmv. de Eerste
Kamer in Pruisen en Oostenrijk; ...HUIZING, v.
(-en), heerenwoning; ...KNECHT, m. (-s), lakei,
livreibediende.
HEERGEWAAD, o. (hist.) uitrusting door den
leenheer aan den leenman geschonken ; (later)
geschenk aan den leenheer bij de aanvaarding van
een leen.
HEERIG, bn. bw. (-er, -st), heerachtig, als beer.
HEERLEGER, ook HEIRLEGER, o. (-s), groot
leger, legermacht; — (fig.) groote menigte : een
heerleger van sterren, van sprinkhanen.
HEERLIJK, bn. bw. (-er, -st), prachtig, schitterend, kostelijk : eene edelvrouw in een heerlijk
gewaad; een heerlijk gebouw; — uitmuntend, boven
alles uitblinkend : o Heer, hoe heerlijk is Uw naam,
op de gansche aarde; — verrukkelijk, aangenaam ;
— zeer smakelijk, lekker : een heerlijk meal; —
heerlijke wijn, vruchten;
van den beer. den beer toekomende : heerlijke
rechten; een heerlijk goed, eene heerlijkheid; —
bw. op heerlijke wijze, prachtig : zij was heerlijk
getooid; — verrukkelijk : ik heb heerlijk genoten;
lekker : dat smaakt heerlijk.
HEERLIJKHEID, v. pracht, uiterlijke staat of
glans ; — gelukzaligheid : de eeuwige (of hemelsche)
heerlijkheid; — verrukking, vreugde : dat was een
heerlijkheid Coen hij thuis km m; -, (...henen), iets heerlijks (fraais, lekkers enz.) :
het kind keek zijn oogen uit aan al die heerlijkheden;
het gebied van een heer, adellijke bezitting : de
heerlijkheid van Kortenhoef.
HEERNEEF, m. R. K. neef die geestelijke is:
...00M, m. R. K. oom, die geestelijke is; — (-s),
pastoor (in 't algemeen).
HEERSCHAAR, ook HEIRSCHAAR, v. (...scharen), legerschaar : de Heer der heirscharen.
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HEERSCHAP, o. (-pen), (geringschattend) heer,
mijnheer wat denkt zoo'n hterschap wel ?
HEERSCHAPPIJ, v. macht, rgee gyring : zich van
de heerschappij meester maken; eene onbeperkte
heerschappij; —VOERDER, m. (-s), heerscher.
HEERSCHEN, (heerscbte, heeft geheerscht), als
hear gebieden, heerschappij voeren : God heerscht
over al het geschapene; — (spr.) verdeel en heersch,
voed partijschap om to beter to kunnen gebieden; —
overmachtig zijn, met meer kracht dan iets anders
zich doen gelden; — de thans heerschende meesters
(in de schilderkunst), die den toon aangeven; —
gedurende zekeren tijd of op eene bepaalde plaats
voorkomen, voorvallen, aangetroffen worden : de
mazelen heerschen hier; er heerschte groote koude.
HEERSCHEND, bn. heerschzuchtig, aanmatigend : op heerschenden toon spreken; een heerschende
blik, als van een heerscher; gangbaar, algemeen
geldend : de h,eerschende meening.
HEERSCHZUCHT, v. zucht of neiging om te
heerschen zijne heerschzucht kept geen grenzen.
HEERVAART; ook HEIRVAART, v. (-en),
(hist.) krijgstocht : ter heervaart oproepen, den heerban uitschrijven; ...WEG, m. (-en), heerbaan.
HEESCH. bn. (-er, meest -), (van personen) met
schor, niet helder stemgeluid ik ben heesch; zich
heesch schreeuwen; — (van de stem) schor, niet
helder eene heesche keel. HEESCHHEID, v.
HEESTER, m..(-s), boomachtige struik; (plantk.)
eene houtachtige plant, die in den regel niet meer
dan eene manshoogte bereikt en niet dikker Ncordt
dan een arm, en welker takken laag bij den grond
ontspringen.
HEESTERACHTIG, bn, als een heester een
heesterachtig gewas.
HEET, bn. (-er, -st), zeer warm : een heet vuur;
(fig.) voor een heet vuur staan, in moeilijke, gevaarlijke omstandigheden verkeeren; heete Brij; een
pannekoek, heet uit de pan, pas uit de pan; — heet
van den rooster, (fig.) pas gereed, versch; — op
heete kolen staan (of zitten), (fig.) in onrust, in groote
onzekerheid zijn en daardoor brandend van nieuwsgierigheid, zeer ongeduldig, volstrekt niet op zijn
gemak; — men moet het ijzer smeden, terwijl het
heet is, men moet de goede gelegenheid, het juiste
tijdstip gebruiken; versch, pas gebeurd : op
heeter dead betrapt worden, juist terwijl de
daad bedreven wordt; — heet van de naald, (van
een kleedingstuk) pas gemaakt; (fig.) iets heel
van de naald oververtellen, overbrieven, onverwijld,
onmiddellijk;
bw. op heete zeer warm : de zon brandde
heel; — het ging er beet toe, er werd kyvig gevochten
of gestreden.
HEETEKOEK, m. (-en), (Zuidn.) pannekoek ;
hij is zoo bleek als een heetekoek, zeer bleek.
1. HEETEN, (heette, heeft geheet), heet maken.
2. HEETEN, (heette, heeft geheeten), gebieden :
ik heb hem geheeten dat te doen;
noemen, een naam geven aan iem. of iets hij
heette hem zijn vriend; —
genoemd worden : hoe heel ge ? ik heel Jan.
HEETGEBAKERD, bn. driftig, oploopend.
HEETHOOFD, m. en v. (-en), driftkop, iem. die
zich spoedig over of voor iets warm maakt : de
heeth,00fden der partij. HEETHOOFDIG, bn. (-er,
-st), driftig, vurig, voortvarend, onstuimig.
HEETLOOPEN, (liep heet, is heetgeloopen),
(van de deelen eener machine) door te groote
wrijving warm worden, zoodat er gevaar is dat
het metaal springt of smelt : de as loopt heel; —
(fig.) driftig, hartstochtelijk worden, (ook) in
vuur geraken.
1. HEF, ook HEFFE, v. (gew.) gist : een koek
zonder heffe; — grondsop, droesem, bezinksel van
vloeistoffen : de hef van het bier; — (fig.) uitvaagsel :
de heffe des yolks, het laagste gemeen, het grauw.
2. HEF, m. het benmaal heffen : met Mnen, hef
iets opnemen; — iem. een hef geven, een schop.
HEFBOOM, m. (-en), (werkt.) een lichaam dat
under de inwerking van twee of meet krachten om
eene rechte lijn als as draaien kan, en dat inz. dient
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om zware lasten met geringe kracht in beweging
te brengen of in evenwicht te houden.
HEFBOOMSARM, m. (-en), (werkt.) de afstand
van het steunpunt van den hefboom tot het aangrijpingspunt der krachten, gemeten langs de uit
het steunpunt op de richting der krachten neergelaten loodlijnen.
HEFFE, v. zie HEF.
1. HEFFEN, (hief, heeft geheven), optillen, in
de hoogte brengen: hij hid den zak op zijn
schouder; —
beuren, innen, in ontvangst nemen; (ook) invorderen; (ook) eischen, opleggen belasting heffen.
HEFFING, v. (-en), inning, invordering, oplegging
(van belasting, boete, schoolgeld enz.); (bijb.)
inzameling : daar zal ik uwe hefoffers eischen en de
eerstelingen uwer heffingen.
HEFT, o. (-en), zie HECHT.
HEFTIG, bn. bw. (-er, -st), driftig, onstuimig
(in woord of gebaar) hij werd heftig.
HEFVERMOGEN, o. het hefvermogen van die
stoomkraan is 75000 KG.
HEG, ook HEGGE, v. (heggen), hang, rij van
naast elkander geplaatste struiken tot afscheiding ;
ergens heg neck steg weten, in het geheel geen weg
weten.
HEGEMONIE, v. (hist.) bij de oude Grieken de
heerschappij van een der verbonden staten over
de andere en de daaraan verbonden leiding der
gemeenschappelijke aangelegenheden : de hegemonie
van Sparta; — thans bij uitbr. ook : (zedelijk)
overwicht.
HEGGEKRUID, o. witbloemig, zelden voorkomend plantje (alsine tenuifolia).
HEGGE, v. (-n), zie HEG; —RANK v. (-en),
zekere plant die vaak in heggen groeit, wilde
wingerd (bryonia dioica).
HEGIRA, v. zie HEDSJRA.
1. HEI, v. (-en), een toestel waarmee men een
zwaar blok naar boven hijscht en daarna laat neervallen op een paal die in den grond moet geslagen
worden.
2. HEI, v. zie HEIDE.
3. HEI, tw. om de aandacht to trekken, he.
HEIAAL, m. (... glen), eene kleine slang, die o. a.
op de Drentsche heiden voorkomt (coluber laevis);
(ook) ringslang (tropidonotus natrix) en hazelworm
(anguis fragilis); ...BAAN, v. ( ...banen), (Zuidn.)
weg door de heide.
HEIBAAS, m. (...bazen), voorman der arbeiders aan eene hei, die de maat aangeeft
HEIBEI, v. (-en), eene vrouw die veel drukte
maakt met haar werk, met haar mond; inz. vrouw
met een wijden bek, ruwe, kijfzieke vrouw.
HEIBEIEN, (heibeide, heeft geheibeid), razen,
tieren, kijven, schelden sta loch niet te heibeien
als een vischwijf.
HEIBEIIG, bn. bw. snibbig, vinnig, kijfziek,
als eene heibei.
HEIBEL, v. (-s), drukte, lawaai, getier; zij met
haar heibel, grooten mond, slabek, getier, heibei.
HEIBEZEM, m. (-s), bezem van heide.
HEIBLOK, o. (-ken), een zwaar ijzeren of houten
blok dat met beide handen of door middel van
katrollen omhooggeheven wordt, en waarmede
palen in den grond geheid of straatsteenen vastgestampt worden.
HEIBOENDER, m. (-s), boender, schrobber van
heide; ...BOER, m. (-en), boar die op de heide
woont, daar zijn bedrijf uitoefent; (ook) domkop.
HEIDE, ook HEI, v. (heiden), onvruchtbare,
dorre vlakte, onbebouwde zandgrond schapen op
de heide; de Luneburger heide; iem. naar de Mooker
heide wenschen, hem verwenschen;
de plant die op de heide groeit, heidekruid.
HEIDEMAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij
die zich ten doel stelt de productiviteit van den
heidegrond in den ruimsten zin des woords to verhoogen.
HEIDEN, m. (-en), die niet in den waren God
gelooft en niet gedoopt is, ongeloovige (in tegenst.
met Joden en Christenen) ; hij is aan de
heidenen, overgeleverd, hij is in de macht van per-
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sonen die hem niet zullen ontzien, hij heeft het
ergste to wachten; —
—, (-s), Zigeuner : de heidens vertoonden zich in
het begin der 15de eeuw voor het eerst in West-Europa.
HEIDENAPOSTEL, m. apostel onder de heidenen, Paulus; ...BODE, m. (-n), zendeling.
HEIDENDOM, o. de heidensche volkeren, de
gezamenlijke heidenen : het geheele heidendom.
HEIDENSCH, bn. bw. van de heidenen, tot de
heidenen behoorende, als de heidenen : heidensche
gebruiken; een heidensch yolk; op heidensche wijze
leven; — (fig.) een heidensch geweld maken, 't was er
een heidensch leven, een verschrikkelijk lawaai,
HEIDEONTGINNING, v. het ontginnen van
heidegronden; ...PLAG, v. (-gen), een stuk dat
van de heideschaal wordt afgestoken, om te dienen
tot brandstof, tot dekking van huizen of schuren,
enz.; ...PLANT, v. (-en), plant die op de heide tiert.
HEIDIN, v. (-nen), vrouwelijke heiden of Zigeuner, Gitana; waarzegster. HEIDINNETJE, o. (-s).
HEIDOORN, m. (-en), ...DOREN, (-s), (gew.)
zekere plant, gedoornd stalkruid (ononis spinosa).
HEIDUK, m. (-ken), (eert.) een lichtgewapend
Hongaarsch soldaat, (ook) een dienaar in Hongaarsche kleederdracht.
1. HEIEN, (heide, heeft geheid), met een heiblok
in- of vaststampen : palen in den grond heien.
HEIER, m. (-s), iemand die heit, heiwerker.
2. HEIEN, weerlichten na een heeten, drogen dag.
HEIFLUITER, m. (-s), zandfiuiter, zekere vogel.
1. HEIGROND, m. (-en), grond waarop men
heit, palen inslaat
2. HEIGROND, m. (-en), heidegrond
HEIIG, bn. de lucht is heiig, wazig, onhelder, inz.
bij droog warm weer.
HEIHAAS, m. (...hazen), haas die op de heide
leeft (in tegenst. met duinhaas) ; ...KEUTER, m.
(-s), heiboertje ; ...KNAPPER, m. (-s), heihaas ;
schaap of koe op heigrond gem, eid ; heibewoner
pummel.
HEIL, o. welzijn, welvaart, voorspoed : hij zorgt
voor het hell van den staat; iem, veel hell en zegen
wenschen, zegenwensch met Nieuwjaar; — nut :
tot hell der menschheid; moge het u tot hell strekken,
heilzaam voor u zijn; — voordeel, bast : dear is
geen hell bij te halen; ik zie er geen hell in, ik verwacht van die handelwijze geen doeltreffende
uitkomst; — geestelijk welzijn: voor het hell zijner
ziel zorgen; den weg des heils bewandelen, den weg
die naar de eeuwige gelukzaligheid voert ; — dat
wat redding brengt, toeverlaat : God is mijn
hell; — het leger des heils (Eng. Salvation- Army),
eene in 1878 te Louden door Booth gestichte, als
een leger georganiseerde sekte.
HEILA, bw. zie AEI (3de art.).
HEILAND, m. Zaligmaker : Jezus Christus, onze
Heiland.
HEILBEDE, v. (-n), bede om geluk, zegenwensch.
HEILBOT, v. (-ten), groote zeevisch, behoorende tot de familie der schollen of platvisschen
(hippoglossus vulgaris); de heilbot kan 2 1 /2 M. Lang
en meer dan 200 KG. zwaar worden.
HEILGYMNAST, m. (-en), die onderricht geeft
in de heilgymnastiek; ...GYMNASTIEK, v. gymnastiek die het herstel of de bevordering der gezondheid ten doel heeft, het krom- of soheefgroeien
tegengaat enz.
HEILICHT, o. en m. (Zuidn.) weerlicht.
HEILIG, bn. bw. (-er, -st), het ware zieleheil
gevonden hebbende, deel hebbende aan God,
geestelijk volmaakt, onzondig : de heilige marteLaren; een heilig man; — (van God en Christus) de
Heilige God; Heilige Vader; de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest; — (van hen die na hun dood
zijn heilig verklaard, gecanoniseerd) de Heilige
Augustinus; de Heilige Cecilia; — om God en at
zijne heiligen roepen, misbaar maken, jammerlijk
roepen en kermen ;
(van fines wat met den dienst van God in verband staat, of wat van God of zijn Heiligen wordt
gezegd): de Heilige kerk; het Heilig .Avondmaal; het
Heilig Ambt, de predikdienst ; — de heilige Schrift ;
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het Heilige Land, Palestina ; het heilige der heiligen,
het allerheiligste, in den tempel te Jeruzalem de
plaats waar de arke stond ; — een heilig huisie,
kapelletje : hij doet alle heilige huisjes aan, (fig.)
hij gaat geen herberg voorbij zonder er binnen te
treden; —
vroom, godsvruchtig : een heilig leven leiden; —
ernstig, werkelijk gemeend : heilige voornemens; het
is mij heilige ernst; — heilige plichten, dure
plichten ; — de heilige plicht der dankbaarheid; —
dit blijve heilig onder ors, niemand mag er iets van
weten ;
bw. op reine, deugdzame, godsvruchtige wijze :
het gaat op onze dorpen tang niet heilig toe.
HEILIG, m. (-en), zie HEILIGE.
HEILIGAVOND, m. (R. K.) de avond die aan de
viering van een kerkelijk feest voorafgaat, vieravond; rusttijd, vrije tijd na den arbeid; vrijaf,
vacantie; ...BEEN, o. (ontl.) een der beenderen
van het bekken; ...DAG, m. (-en), (R K,) zie
HEILIGEDAG.
HEILIGDOM, o. (-men), heilig voorwerp, een
voorwerp van godsdienstige vereering, reliquie :
hij bewaart het als een heiligdom; heilige plaats,
tempel.
HEILIGE, m. . en v. (-n), (R. K.) iem. die
door zijn (of haar) vroomheid en goede werken
heeft uitgemunt en daarom na zijn dood heilig
verklaard is, sint : God en zijne heiligen aanroepen;
een heilig of heiliggje, prentje dat een heilige voorstelt, als belooning voor kinderen; (bij uitbr.)
schoolprent en (gew.) kaft om een boek.
HEILIGEDAG, m. (-en), (R. K.) iedere kerkelijke
feestdag die niet op Zondag valt.
HEILIGEN, (heiligde, heeft geheiligd), voor
heilig erkennen : gedenkt den sabbatdag, dat gij
lien heiligt ; Uw naam worde geheiligd; — heilig,
vroom maken : heilig mil, o Heer; — wijden
aan God : heilig mij alle eerstgeborenen; eene
kerk, een altaar heiligen; — wijden : eene geheiligde hostie; eene geheiligde plaats.
HEILIGHEID, v. het heilig zijn.
HEILIGMAKER, m. die de menschen heilig
maakt, tot volmaking brengt, nl. God; (ook) benaming van eene soort van koek, zie HIJLIKMAKER.
HEILIGSCHENDER, m. (-s), die de handen slaat
aan het heilige, hetzij persoon, plaats of zaak;
...SCHENDERIJ, v. (Zuidn.) heiligschennis.
HEILIGSCHENNIS, v. de aanranding van het
heilige, ontheiliging van iets, godslastering : heiligschennis plegen; zoo iets schoons te verminken ware
heiligschennis.
HEILIGVERKLARING, v. (-en), (R. K.) canonisatie, plechtige verklaring of uitspraak van den
Paus, dat een afgestorvene onder het getal der
heiligen is opgenomen en als zoodanig door de kerk
moet worden vereerd.
HEILLOOS, bn. bw. (...loozer, -st), wat zonder
heil is: een heilloos leven, alle geluk ontberende; —
heillooz,e verdienste, geen geluk aanbrengende; —
noodlottig, verderfelijk : heillooze verdeeldheid.
HEILSERUM, o. vloeistof uit het bloed van
dieren die vooraf kunstmatig voor zekere ziekten
immuun zijn gemaakt: met heilserum inipuiten.
HEILSLEGER, o. leger des heils.
HEILSOLDAAT, m. (...soldaten), lid van het
leger des hells.
HEILSTAAT, m. geluksstaat.
HEILWENSCH, m. (-en), gelukwensch.
HEILZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), tot heil
strekkende, nuttig, het geluk of de gezondheid
bevorderende : een heilzame raad.
HEIM, ook HEEM, o. woonplaats, erf; nog over
in samenst. als heimwee, heemraad, in afleidingen
als inheemsch, uitheemsch, heimelijk enz., in vele
plaatsnamen, als Heemstede, Sassenheim, Arnhem,
Ellekom, Hilversum, Petten;
(gew.) heining, Neg.
HEIMACHINE, v. (-s), machine om to heien.
HEIMDAL, m. (Noorsche myth.) Odins zoon, de
slapelooze wachter op de hemelsbrug Bifrost.
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HEIMELIJK, bn. bw. (-er, -st), geheim, geheim
gehouden, verborgen, aan het oog onttrokken :
een heimelijk verdriet, genoegen : -bw. in het geheim, op steelsche wijze : ergens
heimelijk binnensluipen; hij is heimelijk gevlucht; —
HEIMELIJKHEID, v. verborgenheid, afzondering;
(Zuidn.) geniepigheid.
HEIMPJE, o. (-s), zeker insect, huiskrekel (gryllus
domesticus).
HEIMWEE, o. zekere ziekelijke vorm van melancholia, veroorzaakt door een stork, onbevredigd
verlangen naar den geboortegrond.
HEIMZIEK, bn. sterk naar huis verlangende.
HEIN, in. mansvoornaam, verkorting voor
Hendrik ; — magere Hein, vriend Hein, de dood;
Heintje Pik, de Duivel.
HEINDE, bw. dichtbij, in de nabijheid, in de
uitdr. van heinde en verre (of ver, veer).
HEINING, v. (-en), schutting of haag, om een stuk
grond van een ander erf af te scheiden.
HEINSEL, o. slootruigte.
HEINSLOOT, v. (-en), smalle sloot, die de grensscheiding tusschen landerijen vormt.
HEIPAAL, m. (...palen), paal, juffer, bestemd
om in den grond geheid te worden.
HEIR, o., HEIRBAAN, v., HEIRBAN, m.,
zie HEER, --BRAN, —BAN.
HEIRLEGER, o. zie HEERLEGER enz.
HEIROOK, m. scherpe damp of rook, die zich
in het voorjaar van het N.W. van Duitschland
uit tot op verren afstand verspreidt en die ontstaat
door het afbranden van den veengrond voor den
boekweitbouw, veendamp.
HEIRSCHAAR v.. HEIRVAART, v., HEIRWEG, m., zie HEERSCHAAR, ...VAART, ...WEG.
HEISA, tw. uitroep van blijdschap of bemoediging : lustig !
HEISTELLING, v. (-en), de toestel van palen
waartusschen het heiblok hangt.
HEISTEREN, (heisterde, heeft geheisterd), (gew.)
jachten, tot onnoodigen spoed aanzetten; veel
noodelooze drukte maken. alles overhoop halen.
HEITOESTEL, o. (-len), werktuig om te heien.
HEK, o. (-ken), een lat- of traliewerk dat tot
afsluiting dient : we moeten het land met een hek
afschutten ;
als eene deur draaiend traliewerk : het hek openmaken; het hek sluiten, (fig.) de laatste zijn; — het
hek is van den dam, (fig.) er is geen toezicht meer,
de kinderen (of de knechts) kunnen doen wat ze
willen, (ook) als het hek van den dam is, loopen de
schaapjes de wei uit (of waar het hek open is, loopen
de varkens in 't koren); — de hekken zijn verhangen,
de omstandigheden zijn veranderd; —
raamwerk van latten aan eene molenwiek, waarop
het zeil wordt uitgespannen; (spr.) den wind niet
door de hekken later waaien, elke goede gelegenheid
te bast nemen.
1. HEKEL, m. in de uitdr. een hekel aan iets (of
iem.) hebben, er een afkeer van hebben.
2. HEKEL, m. (-s), een werktuig met een groot
aantal loodrecht staande tanden, waarover men
het vlas of den hennep trekt, om den bast te splijten, scheven en korte vezels te verwijderen en
de lange vezels recht te trekken : het vlas over
den hekel halen; — (fig.) iem., iets over den hekel
halen, hem, het op scherpe, onbarmhartige, yank
kwaadvvillige wijze bespreken, beoordeelen; —
(Zuidn.) met zijn gat op een hekel zitten, ongedurig
zijn; (ook) zich in een hachelijken toestand bevinden; —
(bij poorten van vestingen of kasteelen), eene
soort van houten of ijzeren hek met punten van
onderen, dat van boven af neergelaten werd om
den toegang te versperren, ook hamei genoemd.
HEKELAAR, m. (-s), werkman die (vlas of
hennep) hekelt; (fig.) gisper.
HEKELDICHT, o. gedicht waarin de gebreken
en zeden der tijdgenooten op scherpe wijze worden
ten toon gesteld en gegispt, satire: (een schimpdicht
is meer persoonlijk). HEKELDICHTJE, o. (-s).
HEKELDICHTER, m. (-s), schrijver van hekeld ichten.
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HEKELEN, (hekelde, heeft gehekeld), (vlas of
hennep; haar enz.) over den hekel halen : hennep
hekelen; — (fig.) doorhalen, gispen, over den hekel
halen : hij hekelde de gebreken van zijn tijd.
HEKELIG, bn. bw. (-er, -st), hekelachtig, scherp,
vitterig : wees niet zoo hekelig.
HEKELPENNING, m. (-en), (naar het volksgeloof) een muntstuk dat, hoe vaak ook uitgegeven,
telkens tot den eigenaar terugkeert, duivelspenning.
HEKGELD, oak HEKKENGELD, o. geld dat
men bij het passeeren van een tolhek moet betalen.
HEKKEN, o. (-s), (gew.) hek : het hekken eener
weide.
HEKKENGELD, o. hekgeld; ...SLUITER, m.
zie HEKSLUITER; ...SPRINGER, m. (-s), een
wildebras, een woelige knaap; (ook van oudere
personen) 't is een rare hekkenspringer, een vreemde
snack; — (Ind.) iem. die snel achtereen promotie
maakt.
HEKS, v. (-en), eene vrouw die met tooverij omgaat, die in staat is anderen onheil te berokkenen ;
(ook) scheldwoord voor een oud wijf : zoo'n oude
heks; — (ook) vrouw die een demonischen invloed
(door haar schoonheid enz.) uitoefent; (ook) meisje
dat bijdehand of schalksch is : eene heks van een
meld; die kleine heks I HEKSJE, o. (-s).
HEKSEN, (hekste, heeft gehekst), tooveren,
met tooverij omgaan : heksen is geen allemanswerk.
HEKSENBEZEM, m. (-s), bundel kleine takjes
die dichtbij elkander uit een tak (van berk of eik)
te voorschijn komen.
HEKSENDANS, m. (-en), dans van heksen;
volksnaam voor de wolfsklauw; ...BETEL, m. (-s),
dal waarin de heksendansen plants hadden; ...EI,
o. (-eren), zekere paddenstoel (phallus impudicus),
stinkzwam of duivelei, door het yolk zoo geheeten
als zij nog jong zijn; ...BRANS, m. volksbenaming
voor de wolfsklauw (lycopodium); ineengewarrelde
veeren in een hoofdkussen; ...BRING, m. (-en),
een kring die zich soms op weilanden vertoont
en die door het yolk wordt toegeschreven aan het
dansen van heksen op die plants, maar die in
werkelijkheid het gevolg is van de aanwezigheid
van zekere zwammen.
HEKSENKRUID, o. (-en), in bosschen groeiend
teer plantje met kleine witte of roode bloemen in
trossen (circaea).
HEKSENKUNST, v. (-en), kunst eener heks,
tooverij; dat is geene heksenkunst, dat is al heel
gemakkelijk.
HEKSENMEESTER, m. (-s), die over de heksen
gebiedt, toovenaar; (fig.) hij is daar geen heksenmeester in, daar is hij niet knap in, daar weet hij
niet veel van.
.
HEKSENPROCES, o. (-sen), (hist.) proms tegen
iem. die als heks was aangeklaagd; ...PROEF, v.
(...proeven), waterproef om de schuld of onschuld
eener heks te doen blijken (eene heks dreef op het
water); ...SABBAT, m. (-ten), heksenfeest onder
leading van den duivel; ...TOER, m. (-en), hekserij,
iets moeilijks : 't is geen heksentoer.
HEKSERIJ, v. (-en), tooverij.
HEKSLUITER, ook HEKKENSLUITER, m.
(-s), (eig.) hij die achteraanloopt en dus de hekken
moet sluiten; (fig.) de laatste van zekere categorie :
zij zijn de heksluiters; (ook) de laatatgeborene der
kinderen.
HEKWIELER, m. (-s), ondiepe stoomboot met
twee achter het vaartuig uitstekende schepraderen.
1. HEL, v. de onderwereld ; — (inz.) de onderaardsche verblijfplaats der verdoemden, vooral als
plants der verschrikking, waar de zondaar voor
zijne boosheid wordt gestraft (in tegenst. met den
hemel); — de weg naar de hel is met goede voornemens geplaveicl, al neemt men zich het goede
voor, men vervalt licht weer tot de zonde; — (fig.)
hij heeft eene hel op aarde, een diep rampzalig
leven ; loop naar de hel, eene verwensching ; — zoo
donker als de hel, zeer donker.
2. HEL, bn. bw. (-ler, -st), schel van toon, (ook)
helder klinkend : een hel geluid; eene helle stem; —
blinkend, glanzend, onverduisterd : een helle gloed ;
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— helder een paar helle kijkers; — (Zuidn.)
gezond, wakker, levendig law is hij ziek geweest, maar nu id hij weer hel; —
bw. helder : 't was er hel licht, verblindend,
schitterend licht.
1. HELA, v. (Germ. myth.) godin der Onder wereld, dochter van Loki.
2. HELA, tw. om iem. te roepen of tot matiging
aan te sporen.
HELAAS, tw. uitioep van smart of droefheid.
HELD, m. (-en), een dapper strijder, iem. die
door moed uitbliukt zij streden als helden; —
hij is Been held in 't rekenen, kan niet goed rekenen;
- (ook van de dapperen uit den voortijd, wier
onsterfelijke daden in sagen worden herdacht)
heros (vgl. samenst. als heldendicht, heldentijd); —
(ook) een kiachtig strijder voor het geloof : de
helden Godes. de geloofshelden; — een held in het
drinken; een held clan tafel, die zich bij het drinken,
aan taftl dapper weren kan ; persoon die het
middelpunt der handeling is in een roman, een
tooneelstuk enz. ; de held van den dag, van het feest,
de hoofdpersoon.
HELDENDAAD, v. (...daden), dappere daad :
zijne heldendaad wend met een ridderkruis beloond;
(ook iron.) de booswichten vertelden elkaar hunne
heldendaden; ...DEUGD, v. (-en), de voortreffelijke hoedanigheden van een held; ...DICHT, o.
(-en), epos, een omstandig dichterlijk verhaal,
waarin de daden van een (mythischen) held bezongen worden ; ...DOOD, m. dood van, als een held ;
den heldendood sterven, inz. op het slagveld.
HELDENMOED, m. moed als die van een held,
groote dapperheid : zij streden met heldenmoed;
(fig.) met heldenmoed droeg hij zijn lot; ...ROL,
v. (-len), de rol van held in een drama : die tooneelspeler speelt de heldenrollen; ...SAGE, v. (-n), overlevering betreffende de groote gebeurtenissen en
buitengewone daden uit den heldentijd van het
Germaansche yolk ; ...TENOR, m. (-s), tenor die
de heldenrol in eene opera vervult; ...ZANG, m.
(-en), heldendicht ; ...ZANGER, m. (-s), helden dichter.
HELDER, bn. bw. (-der, -st), luid, duidelijk klinkende, klaar ; eene heldere stem ; schitterend,
glanzend, klaar (van licht of kleur) ; — er zindelijk
en frisch uitziende : helder linnengoed ; (zegsw.)
hij zal er niet helder van afkomen, niet zonder kleerscheuren vrijkomen, hij zal er van langs krijgen ;
klaar, onbewolkt een heldere hemel ; — klaar,
doorzichtig : helder water ; een helder glas ; — gemakkelijk te doorzien, duidelijk een helder betoog ;
die zaak is mij niet helder ; — zoo helder als glas,
zeer helder ; klaar, scherp van verstand hij
heeft een helder oordeel ; iets helder inzien, duidelijk,
scb ern.
HELDERHEID, v. het helder zijn, heldere klank;
— glans, klaarheid ; — onbewolktheid ; — zindelijkheid ; — duidelijkheid.
HELDERZIEND, bn. duidelijk ziende, inz. de
gave hebbende om in magnetischen slaap voor
anderen onzichtbare dingen te kunnen zien. HELDERZIENDHEID, v. clairvoyance.
HELDHAFTIG, bn. bw. (-er, -st), moedig, onversaagd, dapper : een heldhaftig man; heldhaftige
daden;
bw. hij gedroeg zich heldhaftig.
HELDIN, v. (-nen). vrouwelijke held; (ook)
vrouwelijke hoofdpersoon in een roman enz. : de
heldin van het boek; zij was de heldin van den avond.
HELEN, (heelde, heeft geheeld), iets verbergen,
geheiinhouden, verzwijgen ; inz. gestolen goed opkoopen en verborgen houden.
HELER, m. die heelt, opkooper van gestolen
goed : de heler is zoo goed (even strafwaardig) als
de steler.
HELFT, v. (-en), het eene der beide gelijke deelen
waarin men iets verdeeld heeft of zich verdeeld
denkt ;
(fig.) mijne betere heeft, mijne wederhelft,
(zegsw.) het scheelt zooveel
mijne echtgenoote;
ale tweemaal de he2ft het lijkt naar niets.
HELHOND, m. (myth.) Cerberus, een bond
met drie koppen die den ingang der hel bewaakt;
(fig.) iem. die altijd scheldt en raast.

HELLESCHIPPER.
HELICON, m. (myth.) een berg in Griekenland,.
aan Apollo en de Muzen gewijd, Zangberg.
HELING, v. (-en), het helen van gestolen goe-deren.
HELIOCENTRISCH, bn. (sterrenk.) de heliocentrische lengte (of breedte), waardoor de plaats van_
een hemellichaam wordt bepaald als men de zon
als middelpunt van den hemelbol neemt.
HELIOCHROMIE, v. het waken van photographische afbeeldingen in de natuurlijke kleuren.
HELIOGRAAF, v. instrument waarmede men.
afbeeldingen van de zon maakt, voor wetenschappelijke doeleinden; (ook) toestel om door middel van
bet zonlicht seinen to geven; ...GRAM, o. -men),_
een met behulp van de heliograaf overgeseind
bericht; ...GRAPHEEREN, met de heliograaf
berichten seinen; ...GRAPHIE, v. bet overbrengen van een photographisch negatief op eene koperen
plaat, waarvan men dan afdrukken kan nemen;.
...GRAVURE, v. (-n, -s), eene reproductie van
schilderijen, enz. door middel der heliographie,
hetz. als photogravure.
HELIOMETER, m. (-s), een werktuig om zeerkleine hoeken aan den hemel te meten.
HELIOS, m. (Gr. myth.) zonnegod.
HELIOSCOOP, m. (...scopen), een verrekijker
voorzien van gekleurd glas voor het beschouwen
van de zon; (ook) een toestel waardoor het
beeld van de zon op een scherm wordt overgebracht.
HELIOSTAAT, m. (...staten), een werktuig
waarbij een Spiegel een zonnestraal steeds in dezelfde
richting weerkaatst.
HELIOTHERAPIE, v. behandeling van ziekte
door aanwending van zonlicht en zonnewarmte,
zonnebaden.
HELIOTROOP, m. (...tropen), een werktuig
dat de zonnestralen naar een ver verwijderd punt
terugkaatst (bij graadmetingen, tot het geven
van seinen); — zeker gesteente van blauwachtig
groene kleur met roode stippen, eene verscheidenheld van het chalcedoon; —
v. (...tropen), zekere bekende sierplant, met.
welriekende paarsachtige bloemen (heliotropium
peruvianum); (ook) als benaming van eene kleur
in de tint der bloemen van de heliotroop; (ook),
eene soort van parfum en reukwater : een fleschje
heliotroop.
HELIOTYPIE, v. wijze van zincographeeren
waarbij de afbeelding door middel van de photographie op het zink wordt overgebracht en daarna
geêtst, ook photozincographie genoemd.
HELIUM, o. (scheik.) element, uit de groep der
edelgassen, komt in uraan- en thoriumhoudendestoffen voor, zonnegas.
HELLEBAARD, v. (-en), (hist.) zeker waken,
waarmede gestoken en gehouwen kan worden,
eene strijdbijl van bijzonderen vorm aan eene langespies. HELLEBAARDIER, m. (-s, -en), krijger
die met eene hellebaard gewapend is.
HELLEBROK, m. en v. (-ken), ...KIND, o.
(-eren), booswicht.
HELLEDONKER, bn. (Zuidn.) zeer donker.
HELLEENSCH, bn. de Helleensche beschaving,
die der Hellenen, der oude Grieken. HELLEN, (helde, heeft geheld), overhellen, overhangen, schuin loopen : die paal helt naar links; —
(fig.) zich op een hellend vlak bevinden, in gevaar
zijn van steeds verder to moeten gaan, tot steeds
bedenkelijker dingen to zullen komen;
naar iemands zijde hellen, zijne gevoelens gunstigzijn, geneigd weren zijne partij to kiezen.
HELLENEN, m. my. de algemeene naam der
oude Grieken; in verheven stijl ook wel van het
hedendaagsche Grieksche yolk. HELLENISME,
o. (hist.) de vorm waarin de Grieksche beschavingzich in Europa, Azle en Afrika vertoont na den
val van bet rijk van Alexander den Grooten.
HELLEPIJN, v. (-en), pijn die de zondaar in de
hel verduurt ; m. (-en), de helsche afgrond.
HELLER, m. (-s), (eert.) zekere Heine Duitschemunt, ter waarde van 1 /2 penning of '/ 16 stuiver.
HELLESCHIPPER, m. (-s), (myth.) de veerman
der onderwereld, Charon.

HELLESTRAF.
HELLESTRAF, v. (-fen), hellepijn ; straf der hel.
HELLEVAART, v. (in de Christelijke dogmatiek)
de atdaling van Jezus na zijne verrijzenis in 't voorgeborchte der hel.
HELLEVEEG, v. (...vegen), duivelin, boosaardig,
kwaadaardig wijf ; ...VORST, m. de duivel,
Satan.
HELLEWICHT, o. (-en), booswicht, monster
uit de hel.
HELLIG, bn. (-dr, -st), (gew.) wild, vc oest, zeer
boos, helsch (door jagen of plagen) : hij werd hellig.
HELLING, v. het hellen schuine stand : we
moeten aan die plank eene gniotere helling geven;
(-en), de helling van den weg is 1 op 100, op 100
M. lengte gaat hij 1 M. de hoogte in; — hoek dien
eene lijn, een vlak enz. met het horizontale vlak
maakt: de helling der aardas; afloopende schuinte,
glooiing ; (scheepsb.) schuins afloopende
scheepswerf, plaats waar schepen gebouwd of
hersteld worden.
HELLINGEN, (hellingde, heeft gehellingd), op
de helling herstellen : dat schuitje heeft al heel wat
aan hellingen gekost.
HELLINGSHOEK, m. (-en), (nat.) de standhoek
dien een hellend vlak maakt met den horizon.
1. HELM, m. (-en), zeker lederen of metalen
hoofddeksel om in den strijd het hoofd te beschutten. stormhoed; ook bij de politie, brandweer enz.;
— het vlies dat bij de geboorte het hoofd van
sommige kinderen omgeeft en waaraan het bijgeloof
vroeger bijzondere eigenschappen toeschreef : hij is
met den helm geboren, 't is een gelukskind, (ook)
hij heeft de gave om rampen (b. v. sterfgevallen)
vooruit te zien aankomen; (in Zuidn.) hij is gelukkig in al wat hij onderneemt.
2. HELM, v. zekere duinplant, eene soort van
rietgras (ammophila arenaria).
3. HELM. m. (Zuidn.) weergalm.
HELMBINDSEL, o. (plantk.) het tusschenschot
dat de knop van den helmdraad in twee hokjes
verdeelt.
HELMDRAAD, m. (...clraden), (plantk.) de steel
van een meeldraad.
HELMDUIF, v. (...duiven), duif met anders
gekleurden kop.
HELMDUIKER, m. (-s), duiker die met duikerhelm en verder duikerpak zijn werk verricht.
HELMET, o. (-ten), (dicht.) helm.
HELMHOED, m. (-en), hoofddeksel in den vorm
van een helm, meestal met wit goed overtrokken,
zonnehelm; ...KAM, m. (-men), een kamvormig
versiersel op de helmen der Grieken en Romeinen;
...KNOP, m. (-pen), de metalen knop of spits op
een helm; — (plantk.) het met stuifmeel gevulde
knopje boven aan den meeldraad.
HELMKRUID, o. benaming van zekere op
vochtige gronden groeiende planten knoopig
helmkruid, groot speenkruid (scrophularia nodosa);
gevleugeld helmkruid (S. alata).
HELMSTIJLIGEN, v. my. (plantk.) die klasse
van planten waarbij de meeldraden aan den stamper
vastzitten; ...STIJLTJE, o. (-s), (plantk.) de stijl
van den stamper eener bloem, zaadstijltje.
HELMSTOK, m. (-ken), roerpen, steel van het
roer op binnenschepen.
HELOOT, m. (heloten), (hist.) (in Sparta) de
van bun vrijheid beroofde oorspronkelijke bewoners,
die als hjfeigenen van den staat verschillende
plichten te vervullen hadden; (fig.) , een yolk van
heloten, van onderdrukten.
HELPEN, (hielp, heeft geholpen), hulp verleenen, bijstaan ; — iem. van den wal in de sloot
helpen, in nog grooter moeilijkheden brengen
iem. near de andere wereld helpen, van leant maken,
ombrengen ; (in een winkel) bedienen : wordt u reeds
geholpen ? • kunt ge mij wat gauw helpen I ik heb
weinig tijd; — ik zal je wel helpen, wel vinden, wel
straffen; ik kan het niet helpen, ik heb er geen
schuld aan.
baten : het drankje heeft geholpen, den zieke
gebaat ; phenacetine helpt tegen hoofdpijn.
HELPZEEL, ook HULPZEEL, o. (-en), twee
kruislings over elkander genaaide stukken zeel-
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band, die men over de schouders hangt om daaraan gemakkelijk zware vrachten te dragen, draagzeel.
HELPER, m. (-s), die helpt.
HELSCH, bn. bw. uit (of van) de hel : de helsche
mach,ten; in de helsche verdoemenis; — helsche steen,
(geneesk.) gesmolten en in staafjes gegoten salpeterzuur zilveroxyde, waarmede men ziek vleesch
wegbrandt, wonden aanstrijkt, enz. (lapis infernalis); — eene helsche machine, een met ontplofbare stoffen gevuld voorwerp, dat door middel van
een uurwcrk op een bepaalden tijd springt ; —
duivelsch, afschuwelijk een helsch plan; hij kan
helsch liegen — woedend, boos.
HELT, ook HILT, v. (-en), (gew.) greep, handvat
(van eene spade, mestvork, kloet enz.).
1. HEM, pers. vnw., m. enk., 3de en 4de nv. van
hij : geef hem dat boek; geef het aan hem; het is van
hem; ik zie hem niet; — ook 1ste : hij is hem,
is degene dien gij zoekt, (ook) hij is vangman (in
krijgertje spelen);
(Zuidn.) hem zegt, hij zegt.
2. HEM, m. (-men), (gew.) buitendijksch land.
3. HEM, tw. uitroep om de aandacht te trekken:
hem ! hem !; uitroep waarmee men zich de keel
schraapt.
HEMD, o. (-en), ruim en lang, sours tot op de
knieön reikend onderkleed van linnen, katoen.
wol enz., dat gewoonlijk op het bloote lijf wordt
gedragen ; een Engelsch hemd, een overhemd
van fijn linnen met of zonder plooisels, waarvan de borst gestreken wordt; — het hemd is nailer
dan de rok, ieder is zichzelf het naast; — hij heeft
geen hemd aan 't lijf, (fig.) hij is doodarm; iem.
tot op het hemd uitkleeden (of uitschudden), hem
van alles berooven, hwn doodarm maken; (ook)
iem. in zijn hemd laten staan, (fig.) hem uitkleeden,
hem ten prooi laten aan schaamte of schande
(van iem. dien men op zijne plaats heeft gezet,
al zijne tekortkomingen heeft verweten, dien men
met woorden heeft afgemaakt). HEMDJE, o. (-s),
ook HEMDETJE (in de volkstaal hemmetje), o.
(-s), (Zuidn.) HEMDEKEN, o. (-s), klein hemd.
HEMDENKATOEN, ...LINNEN, o. katoen,
linnen voor hemden; ...NAAISTER, v. (-s).
HEMDROK, m. (-ken), mannenborstrok of overhemd van wollen stof.
HEMDSBOORD, m. (-en), het al of niet gesteven
halsboord van een hemd ;• ...MOUW, v. (-en),
mouw van een hemd ; alle dagen een draadje is een
hemdsmouw in 't jaar, veel kleintjes maken een groot.
HEMEL, m. het sehijnbare gewelf dat de aarde
omsluit, het uitspansel : in den beginne schiep God
den hemel en de aarde; — iem., iets tot den hemel
verheffen, hemelhoog prijzen ; onder den blooten
hemel slapen •; - donkere wolken vertoonden zich
aan den politieken hemel, het zag er in de staatkunde
somber uit ; —
—, (-en), (naar de Joodsch-heidensche voorstelling van verschillende (9, 7 of 3) hemelen boven
elkander waaraan de hoogste Gods wooing was) ;
hij was in den zevenden hemel, op het toppunt van
gelukzaligheid ; —
(als verblijf van God. Christus en de gelukzaligen) : Onze Vader die in de hemelen zijt; — (fig.)
hij heeft een hemel op aarde, een uiterst gelukkig
leven ; - hemel en aarde bewegen, alles in het werk
stellen, om zijn doel te bereiken ; (-s), voorstelling van de lucht en de wolken
op eene schilderij; — de strooken linnen, die dwars
over het tooneel gespannen zijn boven de coulissen,
en die de lucht of den zolder voorstellen; (bij
vergelijking) baldakijn van kostbare stof : de
keizer ging under een hemel; de hemel van een troop; —
het bovenstuk van een rijtuig; — de houten overkapping waaraan de gordijnen van een ledikant
hangen ; - klankbord boven een preekstoel ; gewelf van eene steengroeve enz.
HEMELAEQUATOR, m. de dagcirkel dien de
zon op 21 Maart en 22 Sept. (bij de nachtevening)
beschrijft; ...AS, v. de lijn waarom het heraelgewelf met alle sterren schijnbaar rondwentelt;
...BESTORMER, m. (-s), (myth.) benaming
voor de Titanen.
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1. HEMELEN, naar den hemel gaan, sterven ;
(Zuidn.) dat en hemelt niet, brengt geen voorspoed
aan.
2. HEMELEN, (gew.) den boel, het huis in orde
brengen, onknatmen, schoonmaken.
HEMELGEWELF, o. uitspansel; ...GLOBE, v.
(-s), globe waarop de sterrenhemel is afgebeeld.
1. HEMELHEER, m., Heer des hemels, God.
2. HEMELHEER, ...HEIR, o. de engelenscharen; ...HOF, o. Gods hemelsch verblijf; m. het
paradijs, de hof van Eden.
110.1M€.4:LHOOG, bn. bw. buitenrewoon hoog.
HEMELING, m. en v. (-en), HEMELINGE, v.
(-n), gelukzalige, engel; (ook) hemelgod; — (Ind.)
zoon van het Hemelsche Rijk, Chinees.
HEMELKAART, v. (-en), sterrenkaart; ...KONINGIN, v. de koningin der goden, Juno; (R. K.)
de Maagd Maria ; ...LICHAAM, o. (...lichamen),
een in het hemelruim zwevende bol (zon, maan
en sterren) ; ...REIN, bn. zeer rein ; ...RIJK, o.
het verblijf der gezaligden ;
o. luchtruim.
HEMELSBLAUW, bn. blauw als de hemel, lichtblauw, azuur : hemelsblauwe zijde; o. de hemelsblauwe kleur; hemelsblauwe
verf : een stukje hemelsblauw.
HEMELSBREED, bn. bw. zoo breed als de hemel :
een hemelsbreed verschil, een zeer groot verschil; de
meeningen liepen hemelsbreed uiteen; — hemelsbreed
is het twee uur van hier, gemeten in rechte lijn;
...BREEDTE, v. afstand volgens den meridiaan,
kortste afstand.
HEMELSBROOD, o. (bijb.) manna.
HEMELSCH, bn. bw. wat tot den hemel behoort,
van of uit den hemel : de hemelsche Vader, God;
— het Hemelsche Rijk, China ; zoon van het
Hemelsche Rijk, Chinees;— bw. op hemelsche wijze
hemelsch kijken, met van gelukzaligheid stralende
verrukkelijk, heerlijk: het smaakt hemelsch.
oogen;
HEMELSCHGEZIND, bn. vroom, godyruchtig (in
tegenst. met aardschgezind).
HEMELSLEUTEL, m. (-s), de sleutel des hemels;
(ook) (gew.) sleutelbloem (primula veris).
HEMEL STREEK, v. (...streken), windstreek
(Oosten, Zuiden, Westen en Noorden); (ook)
luchtstreek (met betrekking tot het klimaat) : in
alle hemelstreken.
HEMELTERGEND, bw. in de hoogste mate
ergerlijk : een hemeltergend onrecht
HEMELVAART, v. het ten hemel stijgen van
Jezus; (ook) het ter eere daarvan gevierde feest
(40 dagen na Paschen); (R. K.) Maria hemelvaart,
het feest der hemelvaart van de H. Maagd
(15 Aug.). HEMELVAARTSDAG, m. (-en), de
Christelijke feestdag, waarop Jezus' hemelvaart
gevierd wordt.
HEMELVADER, m. God, onze hemelsche Vader.
HEMELVAL, m. goddelijke, heerlijke taal.
HEMELWATER, o. regen.
HEMISFEER, v. (...aferen), een halfrond, de
halve aard- of hemelbol.
HEMISTICHE, v. (-n, -s), halve alexandrijn.
HEMMEN, (hemde, heeft gehemd), kuchen om
de aandacht te trekken, om de keel te schrapen
alvorens te spreken.
1. HEN, v. (-nen), het wijfje der hoenderachtige
vogels, inz. dat van het tamme hoen, kip : eene
hen met kiekens; — het ei wil wijzer wezen als de
hen, gezegd als een jong persoon een oudere tegenspreekt.
2. HEN, pers. vnw., m. my., 4de nv. van zij :
ziet ge hen aankomen I; ik nil hen wet vinden. (Ook
in den 3den nv, wordt dikwijls hen gebezigd; de
grammatioa's schrijven daar echter het gebruik
van hun voor).
HENDIADYS, v. (eig.) een door twee; stijlfiguur waarbij een samengesteld begrip door twee
substantieven wordt aangeduid, waarvan er 66n
de beteekenis van adjectief heeft, b.v. zand en
heide voor : zandige heide.
HENDRIK, m. (-ken), mansnaam ; een brave
Hendrik, afkeurende benaming voor iem. die al
te braaf wil zijn, inz. voor een knaap die nooit
aan kattekwaad wil meedoen.

HER.
HENEN, bw. heen. (Heen en henen worden door.
elkaar gebruikt; soma heeft henen een deftige
kleur. Evenzoo in de samenst.)
HENG, v.' (-en), deurhengsel.
1. HENGEL, m. (-8), zie HENGSEL.
2. HENGEL, m. (-s), zeker vischtuig, een lange.
houten of rieten stok, aan welks eene einde een
snoer is bevestigd, dat in het midden een verschuifbaren kurken dobber en aan het ander&
einde een hoek heeft, hengelroede.
HENGELAAR, m. (-s), die met den hengel vischt.
HENGELAARSTER,v. (-s).
HENGELEN, (hengelde, heeft gehengeld), met
den hengel visschen : hij zit te hengelen; — (fig.),
naar iets hengelen, pogingen doers om iets te krijgen.
HENGELRIET, o. benaming voor Spaansch
Met; ...ROEDE, v. (-n), hengel; ...SNOER, o. (-en),
het snoer van touw of paardenhaar, waaraan de.
hoek van den hengel hangt.
HENGSEL, o. (-s), vaste of beweegbare beugel
waaraan men iets kan dragen, optillen, ophangen :
het hengsel van een emmer (een doofpot, een waterketel, eene mand enz.); — het hengsel van eene deur
(een luik, een venster), een scharnier, een ijzeren
beslag met oor, m aarin de deur enz. hangt.
HENGSELMAND, v. (-en), eene mand met,
hengsel en deksel; ...POT, m. (-ten), pot met een
hengsel.
1. HENGST, m. (-en), ongesneden mannelijk
paard : een Arabische hengst; een vurige hengst.
2. HENGST, v. (-en), klein sterk zeilvaartuig inz.
op de Schelde.
HENGSTEBRON, v. (myth.) de bron op den
Helicon, die door den hoefslag van den hengst,
Pegasus ontstond en waarvan het water tot dichten
bezielde, Hippocrene : uit de hengstebron gedronken
hebben, van dichtvuur blaken.
HENGSTEN, (hengstte. heeft gehengst), (gemeenz.) hard studeeren, blokken : hij zit te h,engsten voor zijn examen; thans meer vossen gezegd.
HENGSTENBOSSEN m. my. ook ...GRAS, o.
(gew.) zekere grassoort (aira caespitosa).
HENGSTVEULEN, o. (-s), mannetjesveulen.
HENKER, m. (-s), (gew.) beul; (ook) duivel.
HENNA, v. eene struik met spitse blaren en
geelachtig tot roode bloemen (lawsoina inermis)
van Oost-Afrika tot Oost-Indie voorkomende.
HENNEP, m. zekere plant, van wier vezels men
touw en grof linnen vervaardigt (cannabis saliva).
HENNEPEN, bn. van hennep gemaakt : door het
hennepen venster kijken, den strop om den hall
krijgen, opgehangen worden.
HENNEPGAREN, o. van hennep gesponnen garen,
waarvan b. v. zeildoek wordt geweven . ...HEKEL, m. (-s), werktuig om hennep te hekelen.
HENNEPNETEL, v. zeker plantengeslacht (galeopsis), behoorende tot de lipbloemigen de gemeene,
de tichtgele, de srnalbladige hennepnetel.
HENNEPROOT, v. (...roten), plaats waar de hennep in het water te roten wordt gelegd; ...SIJSJE,
o. (-s), hennepvink ; ...STOK, m. (-ken) waarmede
op den hennep geslagen wordt om dezen te
breken ; afgeschilde zaailingstengel, waarvan men
zwavelstokken maakt ; m. (-en), zekere
vogel, kneu (fringilla cannabina); ...ZEEL, o. (-en),
een touw of band van hennep; kruiszeel, schouderzeel van een kruier.
HENNETASTER, m. (-s), Jan Hen.
HENRI-QUATRE, m. benaming voor een korten
pu ntbaard.
HENS, v. mv. (Eng. all hands) in de scheepst.
alle hens aan dek, iedereen op dek.
HENSBEKER, ook HENZEBEKER, m. t-s),
(hist.) hanzebeker. een groote beker die geledigd
moest worden door iem. die als lid in een gild of
college werd opgenomen.
HER, bw. hierheen : (van ruimte) in de samenst.
herwaarts; (Zuidn.) van her, opnieuw : van her beginnen; (van tijd) van ouds her, sinds onheuglijke
tijden tot nu toe; dit is al van jaren her de gewoonte.
[Her vormt met tal van werkw. afleidingen en
beteekent dan : weer, opnieuw, nog eens].
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HERA, V. (myth.) mister en gemalin van Zeus.
HERADEMEN, (herademde, heeft herademd),
weder adem scheppen, bekomen, op zijn verhaal
komen.
HERALDICUS, m. (...dici), beoefenaar der
wapenkunde. HERALDIEK, v. wapenkunde; —,
bn. de wapenkunde betreffende, wapenkundig :
heraldieke termen, de kunsttermen der wapenkunde; een heraldiek stuk, herautsstuk. HERALDISCH, bn. heraldiek.
HERAUT, m. (-en), de persoon die bij openbare
plechtigheden of feesten de afkondigingen doet;
onschendbaar gezant die gewichtige aankondigingen
(b. v. oorlog of vrede) heeft te doen; (hist. 1 wapenkoning.
HERAUTSSTAF, m. (...staven), staf, door den.
heraut als teeken zijner waardigheid in de hand
gehouden
HERBARIUM (Lat.), o. (...baria, -s), verzameling van gedroogde planten; (ook) plantkundig
handboek; —MATERIAAI., o.; —PAPIER, o.
goed gelijmd papier voor herbaria.
HERBEGINNEN, (herbegon, heeft en is herbegonnen), (Zuidn.) opnieuw beginners.
HERBENOEMEN, (herbenoemde, heeft herbeneemd), opnieuw benoemen.
HERBERG, v. (-en), (eigenl.) logement, plaats
waar men vreemdelingen huisvest : stadsherberg;
(zegsw.) de waarheid kan Beene herberg vinden; —
(thans inz.) hills waar drank in het klein wordt
verkoeht en waar men ook andere spijs en drank
verkrijgen kan.
HERBERGEN, (herbergde, heeft geherbergd),
huisvesten, iem. huisvesting of nachtverblijf verleenen : ik kan zooveel menschen niet herbergen, in
mijn huis opnemen; (fig.) ijdele gedachten herbergen.
HERBERGIER, m. (-s), HERBERGIERSTER,
v. (-s), die eene herberg houdt, waard, waardin.
HERBERGZAAM, bn. (...zomer, -st), gastvrij ;
een herbergzaam ;ord. een goed onderkomen verschaffende, bewoonbaar.
HERB IV 00R, m. en v. ( ...voren ) . dier dat
alleen plantaardig voedsel gebruikt; scherts. voor :
vegetarier.
HERBORISEEREN, (herboriseerde, heeft geherboriseerd), planten zoeken voor een herbarium.
HERCULES, m. (fab.) een beroemde halfgod in
Griekenland : de twat if werken ran Hercules; (fig.)
't is een Hercules, een buitengewoon sterk en forsch
man; —ARBEID, m. reuzenwerk; —KAM, m.
(-men), sterke haarkam met het merk „Hercules';
—KEVER, m. (-s), zeer groote kever met-getanden
hoorn (dlnastes hercules) in Brazilie; hij bereikt
eene lengte van 157 m.M.; —VLINI)ER, m. (-s),
inheemsche vlinder (selenia bilunaria), ongeveer
3 1/2 cM. groot, met geelbruine vleugels; —WERK,
o. (-en), reuzenwerk.
HERCULISCH, bn. als van Hercules : eene
herculische gestalte, forsch gespierd.
HERDENKEN, (herdacht, heeft herdacht), zich
lets weder in de gedachten brengen : zij herdacht het gebeurde; — de herinnering aan iets
vieren : wij hopen ons wiffligjarig huwelijk feestelijk te herdenken; — hulde aan een afgestorvene of afwezige brengen : de held werd plechtig
lterdacht.
HERDER, m. (-s), de bewaker of hoeder eener
kudde, inz. eener kudde schapen ; ook fig. priester,
predikant ; de goede Herder, Christus.
HERDERINNENHOED, m. (-en), strooien hoed
met breeden rand en linters, gelijk herderinnen die
dragen of geacht worden te dragen.
HERDERLIJK, bn. bw. wat op een herder betrekking heeft, van een herder ; ook fig. ; een herderlijk
schrijven, van Pans of bisschop aan zijn geloovigen ;
van een geestelijke : de herderlijke zegen ; herderlijke
plichten.
HERDERSAMBT, o. (-en), het ambt van geestelijke : hij bekleedt het herdersambt; ...DICHT, o.
(-en), ...DICHTJE, o. (-s), een gedioht waarin
de eenvoudige zeden der herders geschilderd worden
(modepoezie in de 17de en 18de eeuw, in navolging
der klassieken); ...FLUIT, v. (-en), fiuit van een
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herder; schalmei; benaming der waterweegbree
(alisma plantago); ...GOD, o. (fab.) de god der
herders, Pan; ...HOND, m. (-en),, eene bepaalde
soort van hond, die ter bewaking der schaapskudden
wordt gebruikt; ...SPEL, o. (-en), tooneelstuk waarin
herders en herderinnen worden opgevoerd, pastorale,
idylle op dramatisch gebied ; ...STAF, m. (...staven),
herdersstok ; (fig.) de staf van een geestelijken herder, 1isschopsstaf ; ...STOK, m. (-ken), een stok met
een schopje aan' het einde, gelijk de herders dragen;
...TASCH, v. (...tusschen), tasch van een herder; —
benaming van zekere plant, taschjeskruid (capsella
bursa pastoris) ; ...VOLK, o. (-en), -yolk uit herders
bestaande, nomadenvolk ; ...ZANG, m. (-en),
herdersdicht.
HERDOOP, m. wederdoop.
HERDRUK, m. (-ken), nieuwe druk (van een
boek), (ook) nieuwe oplaag.
HEREDITAIR, bn. bw. erfelijk : hij is hereditair
belast. HEREDITEIT, v. erfelijkheid.
HEREENEN, (hereende, heeft hereend), weder
vereenigen; (ook) verzoenen.
HEREMIET, m. (-en), kluizenaar.
HERERO, m. en v. (-'s), (Z. A.) inboorling van
Duitsch Z.W. Afrika.
HERESIE, v. (-en), ketterij, dwaalleer.
HEREXAMEN, o. (-s), een herhaald examen,
als het eerste niet geheel voldoende is geweest.
HERFST, m. het derde der vier jaargetijden, de
tijd tusschen zomer en winter, het najaar ; (fig.)
de herfst des levens, de oude dag.
HERFSTACHTIG, bn. (-er, -st), als in den herfst :
herfstachtig weer.
HERFSTDRAAD, m. (...draden), benaming der
fijne, zijdeachtige draden die in den herfst over
velden en wegen zijn gespannen of in klompen
door de lucht zweven, en die het spinsel zijn van
verschillende soorten van kleine spinnen.
HERFSTIG, bn. (-er, -st), herfstachtig : het
begint herfstig te worden.
HERFSTMAAND, v. de maand waarin de herfst
begint, September ; ...MANOEUVRES, v. my.
legeroefeningen in het najaar ; ...MIS, v. (-sen),
najaarsmis, jaarmarkt in het najaar; ...NACHTEVENING, v. (--en), het tijdstip in het najaar
(op of omstreeks 23 Sept.), waarop dag en nacht
even lang zijn ; ...SERING, v. in den herfst
bloeiende sierplant (phlox paniculata), met op de
Bering gelijkende paarsroode of witte bloemen ;
...TIJLOOS, v. (...tijloozen), zekere plant, gemeene
tijloos (colchium autumnale) ; ...WEDER, ...WEER,
o. guur najaarsweer ; ...ZON, v. (-nen), door nevels
schijnende zon.
HERHAALD, bn. wat meer dan eensgeschiedt.
HERHAALDELIJK, bw. bij herhaling, telkens
weer.
HERHALEN, (herhaalde, heeft herhaald), nog
eens doen, overdoen, opnieuw hetzelfde doen.
HERHALINGSGETAL, o. (-len), (spraakk.) woorden op keer, maal en werf die eene herhaling to
kennen geven.
HERHALINGSONDERWIJS, o. onderricht voor
oudere personen om het vroeger op school geleerde
bij to houden en nit to breiden; ...SCHOOL, v.
(...scholen), school waar zulk onderricht wordt
gegeven; ...TEEKEN, o. (-s), (muz.) een teeken,
dat aanwijst, dat het geheele muziekstuk of een
gedeelte er van moet herhaald worden (. I 1).
HERIJK, m. vernieuwde ijk : de herijk der maten
engewichten.
HERIK, HERRIK, v. eenjarig onkruid met
goudgele bloemen ; ook krodde.
HERINNEREN, (herinnerde, heeft herinnerd),
weder to binnen brengen, in het geheugen terugroepen : ik zal u het gebeurde herinneren; — doen
gedenken aan : ik herinnerde hem aan zijne belofte.
HERINNERINGSVERMOGEN, o. het vermogen
om zich iets to herinneren, geheugen.
HERKAUWEN, (herkauwde, heeft herkauwd),
(van sommige dieren) andermaal kauwen, het
gedeeltelijk verteerde voedsel opnieuw verwerken :
de koeien liggen te herkauwen; — (fig.) herhaalde1(k over hetzelfde spreken, iets tot vervelens toe
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herhalen : de zaak is nu wet genoeg herkauwd.
HERKAUWER, m. (-s), herkauwend dier.
HERKENNEN, (herkende, heeft herkend), iem.
(of lets) weder kennen of zich herinneren, als men
hem (of het) terugziet of hoort : ik had hem in jaren
niet gezien, maar ik herkende hem dadelijk; hij was
niet te herkennen, onkenbaar; — herkent ge dit schrift? ;
ik herken zijne stem, weten van wien dit, die is.
HERKENNINGSTEEKEN, o. (-s, -en), teeken
waarvan men iem. of lets kan herkennen.
HERKEURING, v. (-en), keuring opnieuw.
HERKIESBAAR, bn. opnieuw kiesbaar.
HERKOMEN, (herkwam, is herkomen), (w. g.)
van een vroegeren tijd op den tegenwoordigen
komen, herkomstig zijn : van de oudheid herkomen.
HERKOMEN, o. (hist.) . gebruik, gewoonte : naar
oud herkomen.
HERKOMST, v. afkomst, oorsprong.
HERKOMSTIG, bn. afkomstig.
HERKOOP, m. wederinkoop : met recht van
herkoop.
HERLFIDEN, (herleidde, heeft herleid), tot een
anderen vorm terugbrengen : (wick.) eene breuk,
eene algebraische formule herleiden, deze tot de eenvoudigste gedaante terugbrengen.
HERLEVEN, (herleefde, is herleefd), opnieuw
levee ; tot den vorigen bloei terugkeeren ; herademen, bekomen.
HERLEVING. v. het weder opleven, opbloei.
HERMANDAD (Sp.), v. de heilige Hermandad,
de politic.
HERMAPHRODIET, Ilk. en v. (-en), tweeslachtig
wezen, mensch of dier dat beide geslachten in zich
vereenigt. HERMAPHRODITISME, o. het voorkomen van manlijke en vrouwelijke geslachtsorganen bij hetzeifde individu; normaal komt dit voor
bij vele planters en bij lagere diersoorten.
HERMELIJN, m. (-en), eene soort van wezel
(mustela erminea), welks huid een fraai bont oplevert; HERMELIJNTJE, o. (-s); —
—, o. het boat van den hermelijn (sneeuwwit
met eene zwarte punt aan den staart).
HERMELIJNEN, bn. van hermelijn.
HERMELIJNVLINDER, m. (-s), eene vlindersoort (dicranura vinula) met grauwwitte voor- en
achtervleugels, donkere zigzaglijuen en zwarte
puntjes langs de randen.
HERMEN, v. my. (bouwk.) steunpilaren van
haiffiguren of busters die aan het ondereinde in
omgekeerde afgeknotte piramiden uitloopen.
HERMES, m. (myth.) god van den handel.
HERMESZUIL, v. (-en), (hist.) zuil met het
borstbeeld van Hermes of andere goden, in de
oudheid in Griekenland langs de wegen geplaatst;
(thane, in de bouwk.) een naar beneden smaller
toeloopende, vierkante pijler, die ter versiering
aan bouwwerken of meubelen wordt aangebracht,
hermen.
HERMETISCH, bn. bw. luchtdicht : hermetisch
gesloten.
HERMITAGE, v. (-s), kluizenaarshut, verblijfplaats van een heremiet ; — fijne Fransche wijnsoort.
HERNHUTTER, m. (-s), zekere Christelijke sekte,
afkomstig uit Herrnhut in Saksen, ook Moravische
broeders geheeten.
HEROEN, m. my. zie HEROS.
HEROTEK, bn. bw. (-er, -At), heldhattig, dapper :
hij nam een heroiek besluit; (fig.) een heroiek middel,
een geneesmiddel van groote kracht, van groote
uitwerking.
HEROISME, o. heldenmoed, heldhaftigheid.
HERONSFONTEIN, v. (-en), fontein werkende
onder de drukking van samengeperste lucht.
HEROS (Gr.), m. (heroen), vergode held der
oudheid, halfgod (als Hercules, Castor en Pollux,
Theseus enz.); — levendig, beweeglijk en strijdlustig aquariumvischje (heros facetus), wordt 16 cM.
'Lang.
HERRIE, v. drukte, beweging, opschudding,
verwarring : wat is er eene herrie op straat.
HERRIJZEN, (herrees, is herrezen), wederom oprijzen, herleven : hi) is uit den dood herrezen.

HERTENHALS.
HERROEPEN, (herriep, heeft herroepen), weder
intrekken : een besluit (of eene wet) herroepen; zij
heeft haar lastertaal herroepen, verklaard dat het
beweerde onwaar was.
HERSCHEPPEN, (herschiep, heeft herschapen),
van gedaante doen veranderen : hij herschiep de
zaal in een bloementuin.
HERSE, v. (-n), (Zuidn.) gierst, gierstplant.
HERSENARBEID, m. werk met het hoofd verricht, inspanning van het denkvermogen; ...ATROPHIE, v. het kleiner worden en ineenschrompelen
der hersens.
HERSENEN, HERSENS, gew. ook HARSENEN,
HARSENS, v. my. (ontl.) de in de schedelholte
gelegen weeke zenuwmassa, die het uitgangspunt
is van alle gewaarwordingen : de °Mote en kleinc
hersenen, met het verlengde merg de hoofdafdeelingen der hersenen; — iem. de hersens inslaan; —
(als zetel van het verstand) : hi) heeft goede
hersens, kan flunk denken, goed leeren, is schrander.
HERSENGYMNASTIEK, v. oefening in het denken: wiskunde noemt men eene goede hersengymnastiek .
HERSENLOOS, bn. (...loozer, -t), zonder hersenen, geen verstand hebbende : hersenlooze schrijvers;
onzinnig : hersenlooze gedachten.
HERSENPAN, v. (-nen), deel van den schedel,
dat de hersenen omsluit.
HERSENSCHIM, v. (-men), droombeeld, onberedeneerde gedachte, lets dat alleen in de verbeelding bestaat of mogelijk is ; ...SCHIMMIG, bn.
HERSENSCHUDDING, v. (-en), (geneesk.) eene
aandoening der hersenen, tengevolge van geweld
van buiten (een slag op de hersenpan, een val enz.).
HERSENVERWEEKING, v. (-en), hersenziekte
waarvan verlamming en verstoring der zenuwwerkinr het gevolg is.
HERSENVLIES, o. (...vliezen), (ontl.) een der
vliezen die de hersenen omgeven : het harde, het
weeke hersenvlies ; ...ZIEKTE, v. (-n).
HERSTEL, o. het herstellen : ik wench u geluk
met uw herstel.
HERSTELLEN, (herstelde, heeft en is hersteld),
weder in den vorigen toestand plaatsen of terugbrengen : iem. in zijne eer herstellen; alles werd in
den vorigen staat hersteld; weder in orde brengen,
repareeren : het dak meet hersteld worden; die jas
is niet meer te herstellen; —
weder gezond worden, genezen : zij zal wel niet
weder herstellen, niet beter worden.
HERSTELLINGSOORD, o. (-en), stichting in
landelijke omgeving en gezonde lucht, waar zieken
genezing zoeken : een herstellingsoord voor zenuuflijders, voor drankzuchtigen; ...TEEKEN, o. (-s),
(muz.) het teeken waardoor in muziekschrift wordt
aangeduid, dat de working van een voorafgaand
verplaatsingsteeken is opgeheven (ti).
HERSTEMMEN, (herstemde, he ft herstemd),
opnieuw stemmen, overstemmen tusschen twee
candidaten, die bij de eerste verkiezing niet de
volstrekte meerderheid verkregen. HERSTEMMING, v. (-en), het herstemmen : onze candidaat
komt in herstemming.
HERT, o. (-en), zeker bekend zoogdier (cervus),
behoorende tot de orde der herkauwers, dat in de
bosschen leeft en zeer rank van bouw en vlug van
bewegingen is; inz. heet het mannetje (dat een
gewei draagt) hert, het wijfje hinde ; — vliegend
hert, zekere groote kever wiens bovenkaken op
het gewei van een hert gelijken (lucanus cervus).
HERTJE, o. (-5).
'HERSE, o. (-n), (Zuidn.) hart.
HERTEBEEST, o. (-en), hert; (ook) in den vorm
HARTEBEEST, eene soort van antilope in Z.Afrika (bubalus caama); ...BOUT, m. (-en), bout,
een stuk vleesch van de dij van een hert.
HERTENHALS, m. (...halzen), (van paarden)
een to lange hals waarvan de kam bijna recht en
de onderrand naar beneden gebogen is; ...JACHT,
v. (-en), het jagen op herten : op de hertenjacht
gaan; ...KAMP, m. (-en), een afgeperkt stuk land,
waarbinnen herten gehouden worden ; ...PASTEI, v. (-en), pastei van herte(n)vleeseh bereid;
...VLEESCH o. zie HERTEVLEESCH.

HERTEPAARD.
HERTEPAARD, o. (-en), zekere Afrikaansche
•antilope, gnoe (catoblepas gnu); ...POOT, m. (-en),
poot van een hert; (ook nagebootst) een vouwbeen
met een hertepoot; ...STIER, m. (-en), hertepaard.
HERTEVLEESCH, ook HERTENVLEESCH, o.
vleesch van een of meer herten.
H . RTHA, v. (Germ. myth.) onze moeder-garde.
HERTOG, m. (-en), (hist.) legeraanvoerder; —
bestuurder van een hertogdom, titel van sommige
regeerende vorsten, in rang volgende op de Groothertogen : de oude Hertogen van Brabant; de Hertog
van Saksen- Coburg; — hooge adellijke titel in verschillende Europeesehe landen, doch thans niet
meer in Nederland : de Hertog van York.
HERTOGDOM, o. (-men), landschap, gebied, dat
onder een hertog staat : het hertogdom Brunswijk.
HERTOGELIJK, bn. aan een hertog toekomende,
van een hertog eene hertogelijke kroon; van een
hertog afkomstig, door hem uitgevaardigd enz.
HERTOGIN v. (-nen), gemalin of dochter van
een hertog.
HERTROUWEN, (hertrouwde, heeft en is hertrouvcd), opnieuw trouwen, andermaal huwen.
HERTSGEWEI, o. het gewei van een hert;
...HOOI, o. zeker plantengeslacht (hypericum),
waarvan in ons land verschillende soorten voorkomen, o. a. het doorboord hertshooi of St.-Janskruid.
HERTSHOORN, ...HOREN, m. (-en, -s), horen
van een hert; (ook) benaming van sommige planten,
nl. eene soort van weegbree (plantago maritima),
ook zeehartshoorn geheeten, en kruipend harts'worn, de hertshoornkers; — o. gmv. de stof waaruit
de hertshoorn bestaat mesheften van hertshoorn.
HERTSHOORNEN, bn. van hertshoorn.
HERTSLEDER, ...LEER, o. leder, van hertevel
gemaakt.
HERTSLEDEREN, ...LEEREN, bn. van hertsleder : (w. g.) (zegsw.) men maakt Been hertslederen
broek van de huid van een wild varken, men kan het
onmogelijke niet doen.
HERTSTONG, v. benaming van sommige planten, wegens de gedaante der bladeren, nl. adderwortel (polygonum bistorta) en tongvaren (scolopendrium vulgare).
HERTZWIJN, ook HERTEZWIJN, o. (-en),
eene soort van varken, zoo groot als een kleine ezel
(porous babi russa), dat in Indio (o. a. op Celebes
en de Molukken) voorkomt.
HERVATTEN. (hervatte, heeft hervat), opnieuw
beginnen, doen ; het gesprek hervatten, weder voortzetten • antwoorden.
HERVERZEKEREN, (herverzekerde, heeft herverzekerd), (van assurantie-maatschappijen) een
gedeelte van het op een perceel verzekerde bedrag
weder bij andere maatschappijen verzekeren, om
de risico minder groot to maken, reassureeren.
HERVORMD, bn. van vorm vernieuwd, inz. van
den door Luther, Calvijn en anderen gewijzigden
Katholieken godsdienst : de Hervormde leer. HERVORMDE, m. en v. (-n), iem. die de leer van
Calvijn is toegedaan, die lidmaat is van de Hervormde kerk.
HERVORMING, v. het hervormen, inz. de Reformatie der R. K. kerk in de 16de eeuw ; —, (-en),
verandering en verbetering : de nieuwe minister
bracht verschillende hervormingen in het bestuur.
HERVORMINGSDAG, m. (-en), gedenkdag van
het aanplakken der stellingen van Luther aan de
slotkapel te Wittenberg. 31 October ; ...FEEST,
o. (-en).
HERWAARTS, bw. hierheen : hij komt herwaarts;
zit liepen her- en derwaarts, ginds en weer.
HERZEGGEN, (herzeide, heeft herzegd en herzeid), nog eons zeggen, herhalen.
HERZIEN, (herzag, heeft herzien), nauwkeurig
overzien, ten einde fouten to ontdekken en die te
verbeteren dit boek is geheel herzien ; nieuwe,
herziene uitgave; eene wet herzien, er de noodige veranderingen, wijzigingen in aanbrengen. HERZIENING, v. (-en), het herzien, wijziging, verbetering.
1. HES, m. (-son), bewoner van het landschap
Hessen in Duitschland; — (Z. A.) lomperd, ongemanierd persoon.
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2. HES, v. (-son), zeker kleedingstuk (van jongens
en mannen), blauwkatoenen kiel. HESJE, o. (-s).
HESP, v. (-en), hieltje van eene ham; — (Zuidn.)
ham, achterschenkelstuk van een varken ; (in
scherts) iem. een stomp op zijn hesp geven.
HESPEBEEN, o. (-en), (Zuidn.) hammebeen, enz.
HESPERIDEN, v. my . (fab.) de dochters van
Hesperis (de Nacht), die in den tuin der goden in
het verre Weston de gouden appelen van Hera
(Juno) bewaakten.
HESPERIE, o. het avondland (bij de oude Grieken Italiö, bij de Romeinen Spanje).
HESPESMOUT, v. (Zuidn.) hammevet.
HESSELING, m. (-en), zekere visch (leuciscus
cephalus), ook wel dikkop, viesvisch en mean geheeten, kan wel 6 dM. lang en moor dan 5 KG. zwaar
worden.
HESSONIET, m. geelachtig bruine agaat.
HET, ook 'T, pers. vnw. 3de pers., o. enk. lste,
3de en Ode nv. : het is uit; het zij zoo; —
onbep. vnw. (als onbepaald onderwerp der working bij onpers. ww.) : het dondert; het regent; het
sneeuwt; het heeft gevroren; het waait hard; enz.; —
bepalend lidw. (het o. van de) : het vuur brandt;
het nieuwe huis; — (in bw. uitdr.) hij was er het
eerst; wie van beiden is het grootst
HETAERE, v. (-n), (hist.) (bij de oude Grieken)
vrouw die in vrijen omgang met mannen leefde,
courtisane.
HETERARCHIE, v. heerschappij van den
vreemdeling over den inlander.
HETERODOX, bn. van het leerstellig geloof afwijkende, onrechtzinnig (in tegenst. met orthodox) :
heterodoxe stellingen. HETERODOXIE, v. onrechtzinnigheid.
HETEROGEEN, bn. ongelijksoortig (in tegenst.
met homogeen) : heterogene bestanddeelen.
HETEROMORPH, bn. van verschillende gedaante:
heteromorphe kristallen. HETEROMORPHISME, o.
(scheik.) de eigenschap van sommige stoffen om in
twee of drie wezenlijk verschillende kristalvormen
to kunnen kristalliseeren.
HETGEEN, bepaling-aank. vnw. (0. van degene),
datgene wat ;
betr. vnw. hetwelk : hetgeen op hetzelfde neerkomt.
HETMAN, m. (-s), aanvoerder, hoofdman bij de
Kozakken.
HETWELK, betr. vnw. (o. van dewelke), wat,
hetgeen, dat.
HETZELFDE, bepaling-aank. vnw., dat overeenstemming of identiteit uitdrukt (o. van dezelfde).
HETZELVE, aanw. vnw. (o. van dezelve), (w. g.)
dit, het : niemand konde het boek openen, nosh
hetzelve inzien.
HETZIJ, vw. of : hetzij hij wil of niet, het gebeurt
toch; hetzij warm of koud; hetzij dit, hetzij dat.
HEUG, v. lust, zin, in de uitdr. tegen heug en meug,
met tegenzin : iets tegen heug en meug opeten.
HEUGEL, m. (-s), haal (in den sehoorsteen), de
platte ijzeren greep met tanden of gaten, waaraan
het hangijzer of de waterketel door middel van
een hack gehangen wordt; — getande staaf waarop
een rondsel werkt.
HEUGEN, (heugde, heeft geheugd), in het geheugen zijn, in herinnering blijven : het heugt mij
nog als de dag van gisteren; voor zoover mij heugt,
voor zooveel ik mij kan herinneren ; — het ml je
heugen. berouwen, ik zal bet je betaald zetten.
HEUGENIS, v. herinnering.
HEUGLIJK, bn. (-er, -st), verblijdend, tot blijdschap stemmend eene heuglijke gebeurtenis.
1. HEUL, m. eenige soorten van het geslacht
papaver.
2. HEUL, o. hulp, toevlucht, troost hij zoekt
zijn heul bij God; dat is mijn heul en troost.
3. HEUL, v. (-en), (gew.) groove; — (gew.) dakgoot; (gew.) straatgoot, al of niet overdekt; goot,
riool ; — (gew.) smaller gedeelte in rivier of beek ;
— kleine brug.
HEULBOL, m. (-len), zwarte heul, maankop; (ook)
de vrucht van den heul, ook slaapbol geheeten.
HEULEN, (heulde, heeft geheuld), samenspannen:
met den vijand heulen, in verbinding staan met
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den vijand en dezen hulp verleenen ; (Zuidn.)
te zamen (of ondereen) heulen, het met elkander
eens zijn.
HEULSAP, o. het melkachtig sap uit de zaaddoozen van den heulbol, als slaapmiddel en eertijds als geneesmiddel gebruikt, opium.
HEUNIG, bn. (-er, -st). (gew.) vunzig, duf.
HEUP, v. (-en), (ontl.) die deelen van het lichaam
welke het heupgewricht vormen en omgeven ; —
(zegsw.) het op zijne heupen hebben (of krijgen),
slecht gehumeurd zijn, telkens opspelen, (ook) in
buitengewOnen ijver bezig zijn.
HEUPBEEN, o. (-deren), (ontl.) het grootste
been van den romp, bestaande uit het darmbeen,
schaambeen en zitbeen; ...KOM, v. (-men), (ontl.)
de komvormige holte in het heupbeen waarin het
hoofd van het dijbeen sluit.
HEUR, pers. en bez. vnw., v. enk. en mv. (Zuidn.;
in Noordn. alleen dichterlijk en gewest.) haar : ik
zal het heur zeggen.
HEUREKA (Gr.), „ik heb het gevonden," uitroep bij eene plotseling gedane ontdekking, vreugdekreet als men vindt wat men zoekt. (Naar den uitroep van Archimedes bij het vinden van de naar
hem genoemde hydrostatische wet).
HEURISTIEK, v, de leer van het vinden, de
wetenschap die langs methodischen weg tot ontdekkingen of uitvindingen leert komen. HEURISTISCH, bn. bw. volgens de heuristiek.
HEUSCH, bn. bw. (-er, meest -), hoffelijk, beleefd,
welwillend, vriendelijk : een heusch, antwoord. ; echt,
in werkelijkheid : het is heusch waar.
HEUSCHELIJK, bw. heusch.
HEUSCHHEID, v. hoffelijkheid, beleefdheid,
vriendelijkheid.
HEUTEMETEUT, m. v. (-en), teut, onhandig
persoon.
HEUVEL, m. (-s, -en), eene geringe verheffing
van den aardbodem, kleine berg : Saul nu rot op
eenen heuvel onder het geboomte; langs de helling der
heuvelen; — de stad der zeven heuvelen, Rome.
HEUVELACHTIG, bn. (-er, -st), vol heuvels.
HEUVELIG, bn. (-er, -st), heuvelachtig.
HEUVELKLING, v. (-en), (dicht.) heuvel, heuvelrij ; ...LAND. o. (-en), heuvelig land; ...TOP,
m. (-pen), top, kruin van een heuvel.
HEUZIG, bn. bw. (gew.) heusch, echt..
HEVEL, m. (-s), eene omgebogen buis met beenen
van ongelijke lengte, door middel waarvan men
vloeistoffen van het eene vat in het andere overtapt.
HEVELBAROMETER, m. (-s), een barometer,
bestaande uit eene omgebogen glazen buis, waarvan het korte been aan het einde geopend is.
HEVELEN, (hevelde, heeft geheveld), eene vloeistof door middel van een hevel opvoeren, aftappen,
overtappen. REVELING, v. (-en).
HEVIG, bn. bw. (-er, -st), zwaar, in hooge mate
zich doende gevoelen : hevige pijnen; eene hevige
koorts; — geweldig, erg: een hevige wind; een hevige
kraal; een hevige brand; — fel, vinnig.
HEVIGHEID, v. het hevig zijn, geweld, felheid
enz. : met hevigheid viel hij mij aan.
HEXAEDER, o. (-s), (meetk.) regelmatig zesvlak,
kubus.
HEXAGOON, m. (...gonen), (meetk.) zeshoek.
HEXAGONAAL, bn. zeshoekig.
HEXAMETER, m. (-s), (metriek) een vers,
bestaande uit 6 voeten, waarvan de eerste 4 een
dactylus of spondeus, de 5de een dactylus en de
laatste een spondeus of trochaeus moet wezen.
(Het epische vers der Grieken en Romeinen, dat
ook door ooze dichters werd nagevolgd).
HIAAT, m. (in de prosodie) het op elkander
stooten van twee klinkers : in „kippenei" is eene
n ingevoegd om den Meat te vermijden; — o. (hiaten),
gaping, opening, leemte.
HIBRIDISCH, zie HYBRIDISM.
HIDALGO (Sp.), m. (-'s), edelman van lageren
rang in Spanje. Vgl. FIDALGO.
HIEL, m. (-en), zeker lichaamsdeel, het achterste gedeelte van den voet : stoot je hielen niet,
gezegd tot een grooten lomperd; -- iem. op de
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hielen zitten, hem achterna zitten, (ook) hem aanzetten tot het werk, hem narijden; — hij laat
zijne hielen zien (of kijken), hij gnat op de vlucht; —
de hielen lichten, zich verwijderen ,
dat deel van eene kous dat den hiel bedekt ;
een hieltje makers, het been der kous tot den voet
omtrekken; (bij vergelijking) als benaming van uitsteeksels
aan verschillende voorwerpen : het hieltje van eene
ham, van een schapenbout, het gedeelte bij het been :
hij kluift het hieltje van de ham, (fig.) zijn geld is
bijna op.
HIELBAND, m. (-en), achterste band aan eene
schaats; ...BEEN, o. (-deren), (ontl.) een der
zeven voetwortelbeenderen.
HIELINGSSTEEK, m. (...steken), dubbele mastworp.
1. HIEP, bn. ingebeelde pijn hebbende, kleinzeerig, gedrukt, hypochondrisch : wees loch niet
zoo hiep.
2. HIEP, tw, uitroep van vreugde : hiep, hiep,
hiep ! hoera !
HIEPS, bw. kop hieps, het hoofd omhoog, (ook
fig.) verlies den moed niet.
HIER, bw. op deze plaats (die nadrukkelijk
aangewezen wordt).
HIERAAN, bw. ...ACHTER ; ...AF ; ...BIJ ;
...DOOR ; ...IN ; ...OM ; enz. worden als samenstellingen aaneengeschreveil.
HIERARCHIE, v. priesterheerschappij; rangorde van waardigheidsbekleeders (inz. van de
geestelijkheid).
HIERARCHISCH, bn. volgens de opvolging der
rangen : langs hierarchischen weg iets verzoeken,
bezwaren indienen.
HItRATISCH, bn. priesterlijk, de priesters of
den eeredienst betreffende; (hist.) hieratisch schrift,
eene vereenvoudiging van het hieroglyphische
schrift bij de oude Egyptenaren.
HIEROGLIEF, v. (-en), IlItROGLYPHE, (-n),
letterteeken van het beeldschrift der oude Egyptenaren. HIFIROGLYPHISCH, bn. bw. in hieroglyphen : hieroglyphisch schrift, (ook fig.) onduidelijk geschreven schrift.
HIEUWEN, (hieuwde, heeft gehieuwd), (zeew.)
inhalen (van trossen).
HIEVEN, (hiefde, heeft gehiefd), (Eng. to heave),
(scheepst.) opheffen, optillen (bij het lossen van
de lading van een schip) : de balker worden uit het
ruim gehiefd.
,
HIGH-CHURCH (Eng.), v. de Engelsche staatskerk. HIGH-LANDS (Eng.), o. my. de Schotsche
hooglanden. HIGH-LIFE (Eng ), v. de groote
wereld, de haute-volee.
HIJ, pers. vnw. 3de pers. enk. : hij heeft het gedaan;
enclitisch i en ie: wat moet - i I; 2de nv. zijns,
zijner; 3de en 4de nv. hem; mv. zij, zie, aldaar; —
(zelfst. gebruikt) het is een hij en niet eene zij,
een man en niet eene vrouw.
HIJGEN, (hijgde, heeft gehijgd), kort en hoorbaar
of moeilijk ademhalen.
HIJLIK, o. (-en), (veroud.) huwelijk.
HIJLIKEN, (hijlikte, heeft en is gehijlikt), (veroud.) huwen.
HIJLIKMAKER, ook HEILIGMAKER, m. (-s),
eene soort van koek, in den vorm van lange platte
reepen, inz. vroeger op bruiloften gegeten.
HIJS, HIJZE, v. (-n), (gew.), stuk rookvleesch.
HIJSCH, m. de daad van hijschen ; 't is eat
heele hijsch, een heele toer, een heele sjouw; —
(scheepst.) voorlijk van een stagzeil.
HIJSCHBALK, m. (-en), een uit een muur stekende balk, waaraan men het hijschblok kan ophangen; ...BLOB, o. (-ken, -s), katrol met eene
of meer draaibare schijven, om vrachten op te
hijschen.
HIJSCHEN, (heusch, heeft geheschen), in de
hoogte halen, naar boven trekken door middel van
over katrollen loopende touwen.
HIK, m. (-ken), eene krampachtige aandoening
van het middelrif, waardoor eene plotselinge inademing, gepaard gaande met een eigenaardig
geluid, wordt veroorzaakt : ik heb den hik.

HIKKEN.
HIKKEN, (hikte, heeft gehikt), den hik hebben.
HIL, ook HILLE, m. (hillen), (Zuidn. en gew.)
'heuvel, hoogte.
HILARITEIT, v. vroolijkheid, gelach : zijne
opmerking veroorzaakte algemeene hilariteit.
HILD, HILDE, v. (hilden), ook HILT, HILTE,
(hilten), (gew.) zoldering van losse planken boven
een stal, meestal tot berging van hooi, stroo of graan
gebezigd; somtijds is daar ook het verblijf van de
knechts.
HILTE, v. (-n), (Zuidn.) eene van teenen gevlochten vischfuik.
HINDE,. v. (-n), het wijfje van het hert : zoo
vlug als eene hinde; —KALF, o. (...kalveren), het
Jong eener hinde.
HINDER, m. wat iemand hindert, belemmering,
overlast, onaangenaam gevoel enz.
HINDEREN, (hinderde, heeft gehinderd), belemmeren, tegenwerken : die wond aan mijn voet hindert mij zeer in het loopen; — storen, ophouden :
uw gepraat hindert mij; laat hem studeeren en hinder
,hem niet; — nadeel brengen, schade doen.
HINDERLAAG, v. (...lagen), (mil.) verdekte
opstelling van troepen om den vijand onverhoeds
te overvallen : zich in hinderlaag leggen; (fig.)
valstrik.
HINDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), hinder veroorzakend ; lasti g, ; ergerlijk.
HINDERNIS, v. (-sen), belemmering, stoornis :
ruim de hindernissen uit den weg; — iets wat
aanstoot of ergernis geeft : de ergste hindernissen
sit de arondwet verwijderen.
HINDERPAAL, m. (...palen), belemmering, beletsel : iem. een hinderpaal in den weg stellen.
HINDERWET, v. wet tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen welke
gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken : de
hinderwet is van 2 Juni 1875.
HINDOE, m. (-s), inboorling van Hindostan, (bij
uitbr.) van Engelsch-Indie; — aanhanger van het
Brahmaisme.
HINKEBAAN, v. (...banen), hinkelbaan.
HINKELEN, (hinkeide, heeft gehinkeld), op 66n
been voortspringen : hinkelend de straat oversteken;
inz. als kinderspel.
HINKEN, (hinkte, heeft gehinkt), wank gaan :
hij hinkt, want hij heeft zijn voet verstuikt; — het
hinkende pawed komt achteraan, de bezwaren kolnen
achteraan • — (fig.) dat hinkt, het sluit niet ; —
op twee gedachten hinken, besluiteloos zijn; — (ook)
hjnkelen.
HINKEPINK, m. en v. (-en), (Zuidn. ook HINKEPALINK), iem. die hinkt, inz. als spotnaam :
kijk eens, wat een hinkepink.
HINNIKEN, (hinnikte, heeft gehinnikt), brieschen
(van een paard).
HINT (Eng.), in. (-s), wenk, waarschuwing : hij
heeft reeds den hint gekregen om ontslag te vragen.
HIPOCRAS, ook HIPPOCRAS, m. op kruiden
getrokken roode of witte wijn, die als bruiloftsdrank wordt geschonken.
HIPPELEN, (hippelde, heeft gehippeld), huppelen,
kleine sprongetjes doen : hippelen als een ekster.
HIPPEN, (hikte, heeft gehikt), happen, springen :
zij hipten als bezetenen in de rondte.
HIPPIATRICA, ook HIPPIATRIE, v. een onderdeel der veeartsenijkunde: de kennis van het
paard..
HIPPISCH, bn. op de rijkunst betrekking hebbende : de hippische sport; hippische feesten
HIPPOCRAS, m. zie HIPOCRAS.
HIPPOCRATISCH, bn. Hippocratisch gezicht, de
gelaatsuitdrukking van een stervende (volgens de
kenteekenen, door Hippocrates aangegeven).
HIPPOCRENE, ook HIPPOCREEN, v. (fab.)
hen gstebron.
HIPPODROME, ook HIPPODROOM, o. (...dromen), circus, renbaan.
HIPPOLOGIE, v. de kennis van het paard.
HIPPOLOOG, m. (...logen), paardenkenner.
HIPPOPOTAMUS, in. (...potami), nijlpaard,
rivierpaard; — (fig.) log persoon.
HISPANIA, v. de Latijnsche naam van Spanje.
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HODUR.

HISTOIRE BATAILLE (Fr.), v. aaneengeschakeld verhaal van oorlogen en veldslagen.
HISTOLOGIE, v. (ontl.) leer van den bouw der
weefsels en cellen in het lichaam van dieren en
planten, microscopische anatomie.
HISTORICUS, m. (...rici), geschiedkundige, geschiedschrijver; leeraar in de geschiedenis.
HISTORIE, v. (...riön, -s), geschiedenis, : de
Nederlandsche historian werden beschreven door
Hooft ; de vaderlandsche historie ; — de beschrijving
van het leven van een mensch of dier, enz. : ik zal
u zijne historie vertellen; — de natuurlijke historie,
de beschrijving der natuur en hare voortbrengselen
(inz. plant- en dierkunde); — een verdicht verhaal ;
— eene vreemde historie, een vreemd geval.
HISTORISCH, bn. bw. geschiedkundig : eene
historische schets; een historische roman, een roman,
waaraan historische feiten ten grondslag liggen ;
— een historische optocht, een optocht die een
overzicht geeft van historische gebeurtenissen of
die eene nabootsing is van een in vroeger eeuwen
gehouden intocht enz.; — werkelijk gebeurd : het
is historisch.
HIT, m. (-ten), een klein soort van paard, afkomstig van Hitland (de Shetlandsche eilanden bij
Schotland) ; — een aankomend of halfwas dienstmeisje, loopmeisje.
HITSEN, (hitste, heeft gehitst), ophitsen, aanhitsen.
HITSIG, bn. bw. (-er -st), zeer vurig, driftig :
hitsig van aard zijn.
HITTE, gew. ook HETTE, v. gloeiende warmte,
heetheid : koude en hitte: de hitte der zon; — (fig.)
(van hartstochten) vurige drift, hevige begeerte enz.:
in de hitte zijner jeugd; (ook) in de hitte van den
strijd, van de vervolging, in het heetst van den strijd,
van de vervolging.
HITTENWAG,d,N, m. (-s), kleine wagen waarvoor
een hit gespannen wordt.
HO, bw. uitroep om iem. te doen ophouden,
stilhouden, enz.
1. HOBBEL, m. het hobbelen : een schuitje aan
den hobbel brengen.
2. HOBBEL, m. (-s), bobbel, oneffenheid, kleine
verhooging': de grond is hier vol hobbels.
HOBBELDEBOBBEL, bw. met hobbels en bobbels, op en neer.
HOBBELEN, (hobbelde, heeft gehobbeld), zachtjes op en neder gaan, heen en weer wiegen, whommelend bewegen : een bootje laten hobbelen.
HOBBELIG, bn. (-er, -st), van hobbels voorzien,
oneffen : een hobbelige weg; hobbelig ijs.
HOBBELPAARD, o. (-en), een houten of met een
huid bekleed paard op twee halvemaanvormige
stukken hout, waarop de kinderen hobbelen;
—(fig.)
stokpaardje.
HOBBEZAK, m. en v. (-ken), (gew.) iem. met
een lomp, onbevallig voorkomen, zoutzak; (ook)
iem. die kleeren aanheeft welke niet passen, inz.
corpulente vrouw met reformkieeding aan.
HOBBEZAKKIG, ...ZAKKERIG, bn. bw. als
een hobbezak.
HOBO, v. (-'s), zeker blaasinstrument van palmboomhout, in den norm van eene buis die aan het
eene einde breeder is dan aan het andere, en met
een rieten pijpje als mond9tuk; met een omvang
van b tot driegestreept g; benaming voor een
orgelregister; —BLAZER, —SPELER, m. (-s),
HOBOIST, m. (-en), iemand die de hobo bespeelt.
HOC, zie AD HOC.
HOCKEY, (Eng.) o. soort van kolfspel, waarbij
de spelers den bal door het doel der tegenpartij
moeten trachten to slaan met een van onderen
omgebogen stok; —BAL, m. (-len); —CLUB, v.
(-s); —MATCH, v. (-es); —SPEL, o. (-len).
HOCUS-POCUS, v. goochelarij, goochelkunst;
(ook) de tooverformule die de goochelaars uitspreken : ook HOCUS BOLLEBOCUS.
HODOMETER, m. (-s), een werktuig waarmede men
de lengte van een afgelegden weg bepaalt, pedometer.
HODUR, m. (Germ. myth.) blinde geweldige
zoo') van Odin en Frigga ; op raad van Loki schoot
hij Baldur dood.

HOE.
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HOE, bw. (vraagwoord in rechtstreeksche en
afhankelijke vragen) op welke wijze; —
(zelfst. gebruikt), o. het is een feit, maar het
hoe en het wat weet ik nog niet, bet rechte van de
zaak.
1. HOED, m. (-en), een hoofddeksel van zeer
verschillenden vorm (voor mannen en vrouwen) :
een hooge zijden hoed; — als teeken eener waardigheid : de hoed der keurvorsten, de gravenhoed,
de kardinaalshoed (of de roode hoed), de doctorshoed
enz.; — als zinnebeeld der vrijheid : de Hollandsche
maagd draagt een vrijheidshoed op een Speer; —
dear neem ik den hoed voor af, daar heb ik grooten
eerbied voor; met den hoed in de hand komt men
door het gansche land, beleefdheid is overal eene
goede aanbeveling; — (van den hoed dien de
goochelaars bij hun toeren gebruiken) : zij spelen
onder an hoedje, als twee personen zich met elkaar
verstaan en elkaar helpen, inz. als hunne handelwijze niet volkomen eerlijk is; — hij is onder een
hoedje te vangen, zoo tam en mak is hij; (Zuidn.)
't is een hoed, het mislukt, het valt verkeerd pit.
2. HOED, o. (-en), (eert.) zekere inhoudsmaat
voor steenkool, kalk en graan, in verschillende
plaatsen verschillend van inhoud een hoed steenkolen, (te Amsterdam) 38 maten of ± 11,72 HL.;
een hoed kalk, (te Amsterdam) 8 ton of ± 9,81
HL.; een hoed graan, (te Rotterdam) 1 /2 last of ±
10,66 HL., (te Brugge) 4 maten of 1 314 HL.
HOEDAAP, m. (...apen), zekere apensoort in
Oost-India (inuus sinicus).
HOEDANIG, vrag. vnw. welk een, wat voor
een
betr. vnw. zoodanig als.
HOEDANIGHEID, v. qualiteit, gesteldheid, aard;

-

(...heden), eigenschap.

HOEDE, v. bewaking, bewaring, bescherming :
God neme u onder Zijne hoede; — zorg : ik vertrouw
hear aan uwe hoede toe.
HOEDEDOOS, v. (...doozen), (kartonnen) doos
tot berging van een hoed; ...KAP, v. (-pen), kapje
van Baas enz. waarmede een vrouwenhoed gevoerd
is; ...LINT, o. (-en), lint om eon hoed.
HOEDEN, (hoedde, -heeft gehoed), beschermen,
bewaren, bewaken: de Heer hoede en bescherme u;
— (inz. van vee) het bewaken, er op passen :
schapen, vee, ganzen, eene kudde zwijnen hoeden; —
zich hoeden, zich wachten, zich in acht nemen.
HOEDENBAND, o. band of lint voor hoeden;
gouden (of zilveren) hoedenband, galon voor de hooge
hoeden van koetsiers en livreibedienden; ...BORTEL, m. (-s), hoedenschuier; ...FABRIEK, v.
<-en), waar hoeden worden vervaardigd.
HOEDENMAAKSTER, v. (-s), ....MAAKSTERTJE, o. (-s), modiste.
HOEDENVILT, o. vilt om hoeden van to maken;
....WINKEL, m. (-s), waar hoeden worden verkocht.
HOEDEPEN, v. (-nen ); ...SPELD, v. (-en),
eene lange stilt, die dwars door hoed en haar gestoken wordt, om eon dameshoed to bevestigen.
HOEDER, m. (-s), iem. die hoedt, bewaker : ben
ik mijns broeders hoeder ? (ontleend aan Gen. 9 : 4,
en bij uitbr. gezegd als iem. zijn naaste niet voor
de verderflijke gevolgen zijner handelwijze wil
waarschuwen); oppasser van vee, inz. in samenst.
veeb,oeder zwijnenhoeder, enz.
HOEDSTER, v. (-s), vrouw (of meisje) die hoedt,
inz. in samenst. veehoedster, ganzenhoedster.
1. HOEF, m. (hoeven), eene hoornachtige massa
am het einde van den voet van verschillende dieren:
gespleten en cmgespleten hoeven; een platte, een weeke
hoef; (inz. van het paard) het ros sloeg met de hoeven
op den growl; een ver verwijderd geluid van hoeven;
—hoefijzr;magnt.
2. HOEF, v. zie HOEVE.
HOEFBEEN, o. (-deren), (ontl.) een der kraakbeenderen in den voet (van paarden enz.), dat
door de hoornige deelen van den hoef wordt bedekt;
...BESLAG, o. het beslaan der hoeven van een
paard met het hoefijzer; ijzeren beslag onder de
oeven van paarden en ezels.
HOEFBLAD, o. zekere plant wier bladen op een
paardenhoef gelijken (tussilago farfara).

HOEKBALK.
HOEFIJZER, o. (-s), een gebogen ijzer, in den
vorm van een cirkel waaraan een gedeelte ontbreekt, waarmede de paardenhoef beslagen wordt
(zegsw.) hij lacht als een boer die een hoefijzer vindt,
hij lacht tevreden (naar het volksgeloof is het
vinden van een hoefijzer een gelukkig voorteeken);
— bij vergelijking van iets dat den vorm van
een hoefijzer heeft, b. v. van eene tafel voor een
gastmaal, van eene soort van rondo schansen (in
den vestingb.) enz.
HOEFMAGNEET, m. (...magneten), magneet
in den vorm van een hoefijzer.
1. HOEFSLAG, m. (-en), (van een paard) slag
met den hoef; (inz.) het spoor, het indruksel door
het slaan van den paardenhoef op den weg gemaakt.
2. HOEFSLAG, m. (-en), (hist. en gew.) het
aandeel waarvoor een ingeland in het onderhoud
van een dijk of weg is aangeslagen, dat gedeelte
hetwelk hij in orde moot houden (het onderhoud
word omgeslagen over de verschillende hoeven of
hofsteden, naar gelang van hare grootte).
HOEFSMID, m. (...smeden), smid die hoefijzers
smeedt en de paarden beslaat.
HOEFSMIDSS CHOOL, v. (...scholen), inrichting waar de militaire hoefsmeden hunne opleiding ontvangen; ...TANG, v. (-en), zeker gereedschap van den hoefsmid.
HOEFSTAL, m. (-len), noodstal waarin men de
paarden beslaat.
HOEGENAAMD, bw. (steeds met ontk.) wat
ook er is niets hoegenaamd (of hoegenaamd niets)
van waar, volstrekt niets.
HOEGROOTHEID, v. de grootte van iets, bedrag,
omvang of inhoud.
1. HOEK, m. (-en), de scherpe kant die gevormd
wordt door het samenkomen van twee vlakken of
lijnen : de hoek van een huis; speelkaarten met afgeronde hoeken; — (als wetenschappelijke t. rm)
(meetk.) de onbepaalde ruimte, begrepen tusschen
twee rechte lijnen of tusschen twee of meer vlakken,
die elkaar ontmoeten;
de door een hook gevormde uitstekende punt
(van eene straat, enz.) ,• hij is (of gaat) het
hoekje om, (fig.) hij is dood (hij zal sterven);
zou wel eons om een hoekje willen kijken, er onge—ik
zien een kijkje willen nemen; — in het Rater uitstekende landtong, kaap : de Hoek van Holland;
om den hoek zeilen; — het hoekje te boven zijn, (fig.)
de moeilijkheid te boven zijn, het slimste achter
den rug hebben; — uiteinde, uiterste punt : d.
dad werd aan alle hoeken in brand gestoken;
het vriest van den winter uit
—punt,ordsek:
alle hoeken, uit alle windstreken, bij elken wind;
wind
zit
reeds
tang
in
dien
hock;
ik
verwacht
de
nog meer storm uit dien hoek; (fig.) nu weet ik uit
wat voor hoek de wind waait, van welke zijde het
verzet of de tegenwerking komt; (ook) welke
waaraan ik mij to houden
richting men uit
heb, hoe to handelen;
de ruimte binnen een hoek : de hoek van een
kamer; als je schreit, zet ik je in den hoek; in den
hoek staan (van een ondeugend kind); — iem. in
een, hoekje dringen, in het nauw jagen; hem zijne
minderheid doen gevoelen, enz.; — als plants
waar men veilig of rustig zit, waar men niet terstond
wordt opgemerkt : in een hoekske met een boekske
(de bekende spreuk van Thomas a Kempis), als
uitdrukking van tevredenheid als men zich rustig
in een book kan verdiepen; — in het hoekje van
den heard, in den gezelligen huiselijken kring; —
(inz.) eene verborgen plaats, schuilhoek •
de hack aan een hengel enz., waaraan de visscher
het aas bevestigt : aan (of in) den hoek bijten, (van
visschen) in het aas bijten en zich zoo laten vangen,
(fig. van menschen) zich met iets (vooral met iets
hachelijks) inlaten.
2 HOEK, vnw. (gew.) hoedanig, wat voor hoede
kousen draagt ze : witte of zwarte ?
HOEKBALK, m. (-en), balk of keper aan een
der hoeken van een bouwwerk (b. v. bij een schilddak) of den romp van een schip; ...BAND, m.
(-en), ijzeren band ter versterking aangebracht
aan hoeken van kisten of koffers.

HOEKEN.
HOEKEN, (hoekte, heeft gehoekt), met een hank
vastmaken, inhaken : het haakblok wordt daarna in
den schinkel gehoekt.
HOEKER, m. (-s), zeker tamelijk platgebodemd
visschers- en transportvaartuig, breed van boeg
en achtersteven.
HOEKGRAAD, m. (...graden), (meetk.) de
eenheid bij het bepalen der grootte van een hoek,
1/90 van een rechten hoek; ...HUIS, o. (...huizen),
huis op den hoek eener straat.
HOEKIG, bn. (-er, -st), met hoeken : eene hoekige
lijn; een hoekig gelaat; (fig.) een hoekig karakter,
met scherpe kanten, dngemakkelijk.
HOEKIJZER, o. (smed.) gewalst ijzer in den
vorm van een rechten hoek; —, (-s), op zijn plat
omgezette ijzeren band ter versterking van hockverbindingen; ...KAMER, v. (-s), kamer aan den
hoek, zijkant van een huis; ...METER, m.
(-s), (meetk.) werktuig om hoeken to meten, graadboog; (landm.) astro1abium, graphometer.
HOEKPUNT, o. (-en), punt dat aan de twee
beenen van een hoek gemeen is.
1. HOEKSCH, bn. bw in den vorm van een hoek.
2. HOEKSCH, bn. (hist.) tot de partij der Hoekschen behoorende : de Hoeksche en Kabeljauwsche
twisten.
HOEKSCHE, m. en v. (-n), (hist.) bijnaam eener
partij in Holland in de 14de en 15de eeuw, de
aanhangers van gravin Margareta, in tegenst.
met de Kabeljauwsch,en, de aanhangers van graaf
Willem V, haren zoon.
HOEKSPANT, o. (-en), spant in de hoeken van
eene kan.
HOEKSTEEN, m. (-en), bind- of sluitsteen aan
den hoek van een bouwwerk; (fig.) dat is een hoeksteen om op te bouwen; (ook) steunpilaar, de persoon waarop ales rust.
HOEKTAND, m. (-en), oogtand.
HOELANG (TOT), bw. tot wanneer.
HOE-LANGER-HOE-LIEVER, v. (gew.) zekere
plant, bitterzoet (solarium dulcamara).
HOELMAN, m. (-nen), eene soort der hondsapen
van slanken lichaamsbouw, 60 cM. lang met witachtige yacht en zwart gelaat, ook slankaap geheeten (semnopithecus entellus).
HOEMPA, m. (-'s), Duitsche straatmuzikant.
HOEN, o. (-ders, -deren), benaming voor de hoenderachtige vogels (gallus) : de fazanten worden
gerekend tot de hoenders; het Numidische hoen, het
parelhoen (numida cristata); (inz.) het tamme hoen
(gallus domesticus); — kip, hen: een jong hoen; een
gebraden hoentje; — met de hoendertjes naar het
rek gaan, met de kippen op stok, vroeg naar bed.
gaan; — zoo frisch als een hoen, gezond en levenslustig. HOENTJE, o. (-s), HOENDERTJES, o. mv.
HOENDER, m. (-s), hoenderik.
HOENDERACHTIG, bn. (dierk.) de hoenderachtige vogels (galliformes), orde der vogels, waartoe
behooren de duiven, hoenders, duifhoenders, patrijsachtigen, korhoenders, fazanthoenders en boomhoenders.
HOENDERBEET, v. eene soort van doovenetel
(lamium amplexicaule); gew, ook benaming voor
muur (stellaria media); ...BORST, v. (-en), kippeborst; ...BOUT, m. (-en), ...BOUTJE, o. (-s),
het bovenbeen van eon gebraden hoen, met het
daaraan zittende vleesch.
HOENDERIK, m. (-ken), ronde mand met deksel, die even diep is als breed en omtrent 1 DL.
inhoudt.
HOENDERKOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v.
(-s), die in kippen handelt; ...KOP, bn. (Z. A.)
hij is hoenderkop, dronken; ...KORF, m. (...korven),
mand waarin kippen worden vervoerd; ...LUIS, v.
(...luizen), Luis die op de hoenders leeft (pediculus
gallinae); ...MAAG, v. (...magen), kippenmaag; (fig.)
hij heeft eene hoendermaag, hij kan te alien tijde
eten; ...MAND, v. (-en), hoenderkorf.
HOEP, m. (-en), hoepel (om eon vat, aan eene
fuik of ander net, aan de yang in windmolens,
enz.); zeker ringvormig schaafijzer bij de pottenbakkers; (ook) effen, gladde ring; (w. g.) wrong
om het hoofd. HOEPJE, o. (-s).
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HOEPEL, m. (-s), (kuip.) teenen of ijzeren band
om vaatwerk, die de duigen bijeenhoudt : een
hoepel om een vat leggen; zoo recht als een hoepel,
(iron.) van iets dat krom is; — (scheepst.) ronde
merkel, houten ring om den mast, waaraan het
groote zeil vast ligt; — (kinderspeeltuig) groote
houten of ijzeren ring die met een stokje of een
ijzeren hank wordt voortgedreven, zoodat hij over
den weg voortrolt. HOEPELTJE, o. (-s).
HOEPELEN, (hoepelde, heeft gehoepeld), met
den hoepel spelen, een hoepel voortdrijven.
HOEPELROK, m. (-ken), wijde rok die door
baleinen hoepels wordt uitgehouden; crinoline;
...STOK, m. (-ken), waarmede de hoepel wordt
voortgeslagen; ...TIJD, m. de tijd ,van het laar
dat jongens hoepelen.
HOEPHOUT, o. wilgenhout, rijshout, waaraan
men hoepen of hoepels maakt; ...LAND, o. (in
Z.-Holl.) griendland; ...MAKER, m. (-s), die
hoepels voor vaten maakt; ...MAKERIJ, v. (-en),
werkplaats waar dit geschiedt; ...NET, o. (-ten),
(vissch.) een op een hoepel gespannen net aan
een stok.
HOERA, tw. hoezee ! (waarschijnlijk eerst sedert,
1815 in gebruik gekomen).
HOES, v. (hoezen), linnen overtrek voor meubelen om doze tegen stof en zon te beschermen;
(ook) het blauw en wit geruite kleed om eene
poppenkast. HOESJE, o. (-s).
HOEST, m. eene door prikkeling van het slijmvlies der luchtwegen veroorzaakte plotselinge uitstooting van lucht, die gepaard gaat met een eigenaardig geluid; inz. als ziekelijke aandoening.
HOESTEN, (hoestte, heeft gehoekt), den hoest
hebben.
HOETELAAR, m. (-s), beuzelaar, broddelaar,
iem. die onhandig bezig is; treuzelaar.
HOETELARIJ, v. (-en), broddelwerk.
HOETELEN, (hoetelde, heeft gehoepeld), onhandig bezig zijn, broddelen; treuzelen; — (gew.) in
het klein handelen.
HOETEN, (Zuidn.) in de zegswijze van hoeten
noch toeten weten, van niets verstand hebben, van
toeten noch blazon weten,
HOEVE, ook HOEF, v. (hoeven), boerderij,
boerenwoning: eene hoeve pachten; (hist.) een stuk
land van bepaalde grootte, nl. 16 morgen.
HOEVEEL, onbep. en vrag. telw. van welk aantal
of bedrag.
HOEVEELHEID, v. (...heden), grooter of kleiner
aantal of menigte; portie, gedeelte, dosis : eene
zekere hoeveelheid water; (rekenk.) eene verzameling van gelijksoortige eenheden : eene concrete,
eene abstracte hoeveetheid.
HOEVEELSTE, onbep. rangsch. telw. welke
in rangorde : den hoeveelsten (dag) der maand hebben we I, welke datum is -het.
HOEVEN, (hoefde, heeft gehoefd), behoeven.
HOEVENAAR, m. (-s, ...naren), pachter van
eene hoeve, bouwman.
HOEWEL, vw. ofschoon : hij gaf Naar in alles
gelijk, hoewel hij er niets van me,encle.
HOEZEE, soma ook HOUZEE, tw. uitroep van
vreugde of om iem. toe to juichen, aan to moedigen;
— o., (-s), een algemeen hoezee.
HOEZEER, vw. ofschoon, hoewel.
HOF, m. (hoven), (Zuidn.; in Noordn. gew.,
dicht. of deftig); (gew.) houten heining om eene
weide; — omheinde ruimte, tuin : de bloemen in
den hof; —
—, o. (gew.) kerkhof : de vrouwen gingen mee
near 't hof; — (Zuidn.) open ruimte bij een huis,
binnenplaats, (ook) voorplein ; —
—, o. besloten ruimte met woningen voor onverzorgde oude vrouwen : het St. Barbarah,of, het
Bethlehemshof; zie HOFJE; eertijds ook van kloostern, enz. ; -, o. (gew.) boerenwoning, hofstede, pachthoeve : het hof van mijn zoon is afgebrand; ook in
plaatsnamen : Tienhoven, Achttienhoven enz.; —
de grond waar de woning op staat, in de uitdr.
huis en hof, huis en erf : hij is van huis en hof verdreven; —
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—, o. woning of verblijt van aanzienlijken, slot
(alleen nog als hist. term. als naam van plaatsen
waar een hof stond); (ook) aanzienlijke herberg,
gasthof, hotel; —
(inz.) het verblijf van een vorst, paleis : bal ten
hove; ten hove verschijnen; — de personen die aan
het hof zijn, de vorst met zijne hooge omgeving ;
— iem. het (of zijn) hof maken, hem eerbewijzen, hem
dienen, eene vrouw of meisje allerlei oplettendheden
bewijzen, om zich bij haar aangenaam te maken,
(soms ook) naar hare hand dingen ;
in vele samenst. ter aanduiding van ambtenaren,
leveranciers en inrichtingen, die werkzaam zijn
voor het hof (ook als bloote titel) als : hofapotheker,,
-apotheek, hofarts, hofbakker, -bakkerij, enz. ;
(hist.) plechtige terechtzitting, waar de vorst
of zijn vertegenwoordiger recht doet : hof houden; —
de gezamenlijke rechters, het rechtsprekend lichaam,
gerechtshof : het hof is vergaderd; voor het hof pleiten;
het hof van justitie, van appel, van cassatie; —
het Hof van Rome, de Roomsche Curie; — het
Hof van Arbitrage (te ' s- Gravenhage), lichaam tot
beslissing van internationale geschillen door scheidsrechterlijke uitspraak; — (hist.) het Hof van Halland, provinciaal gerechtshof van Holland.
HOFFELIJK, bn. bw. (-er, -st), wellevend, beleefd : een hoffelijk man; hoffelijke woorden.
HOFFMANN, HOFFMANNSDROPPELS, m.
mv. onwekkend, zeuuwstillend middel.
HOFHOND, m. (-en), hond die een hof of erf
bewaakt, kettinghond.
HOFHOORIG, bn. (hist.) tot een hof of hoeve
behoorende en daarmede vervreemdbaar. HOF HOORIGE, m. en v. (-n), onvrije, die hofhoorig
is. HOFHOORIGHEID, v.
HOFHOUDING, v. (-en), de geheele huishouding
van het hof, met de daarbij behoorende bedienden.
HOFJE, o. (-8), binnenplein, rondom ingesloten
door huisjes met tuintjes, voor minvermogende
oude lieden, inz. voor onverzorgde oude vrouwen ;
(meestal eene particuliere stichting) : zij woont op
een hofje; — eene dergelijke inrichting voor alleenlevende dames uit den meergegoeden stand ; —
eene of weer rijen kleine woningen achter de gewone huizen eener straat, waartoe men door eene
gang of poort toegang heeft.
HOFJONKER, m. (-s), adellijk hofbeambte;
...JONKVROUW, v. (-en), ...JUFFER, v. (-s),
hofdame.
HOFKAPEL, v. (-len), kleine kerk in een paleis;
(ook) korps muzikanten voor muziekuitvoeringen
aan het hof.
HOFLEVEN, o. het levee aan het hof; ...LEVERANCIER, m. (-s), iem. die zijne koopwaren
levert aan het hof (dikwijls alleen als titel).
HOFMAARSCHALK, m. (-en), een der waardigheidsbekleeders aan een hof, belast met het bestuur
der vorstelijke hofhouding.
HOFMEESTER, m. (-s), (hist.) intendant, opperceremoniemeester aan het hof van een vorst;
hofmeier; — Groot- Hofmeester, een der grootofficieren bij de Vrijmetselaars; — (op stoombooten)
persoon belast met de zorg voor de maaltijden en
de bediening 'van het buffet; ...MEESTERES, v.
(-sen).
HOFMEIER, m. (-s), (hist.) opzichter over eene
hofhouding, inz. als titel der machtige beambten
aan het hof der Merovingen, die zich van het
bestuur over het Frankische rijk wisten meester
te maken; ...NAR, m. (-ren), nar aan een hof,
die den vorst door zijne geestigheden vermaken
moest.
HOFPLAATS, v. (-en), plaats waar het hof is,
residentie ; ...PREDIKER, m. (-s), predikant die
voor het hof optreedt, officieele geestelijke aan
het hof; ...RAAD, m. (...raden), titel in Duitschland en Nederland.
HOFRECHT, o. (hist.) het recht dat gold voor de
hofhoorigen, dat hunne verhouding tot den heer
regelde.
HOFRIJTUIG, o. (-en), hofkoets; ...ROUW, m,
rouw door een hof aangenomen ; ...STAD, v. residentie van den vorst, (in ons land) 's-Gravenhage.
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HOFSTEDE, HOFSTEE, v. (...steden), hoeve,
boerderij.
HOFWACHTER, m. (-s), tuinbewaarder, tuinbaas; ...ZANGER, m. (-s), volksbenaming van
eenige zangvogels : de groote hofzanger, tuinfluiter
(sylvia hOrtensis); de kleine grijze hofzanger, braamsluiper (ky/via curruca); de kleine gele hofzanger,
fitis (phylOscopus trochilus); en de groote gele hofranger, eitroentje, geelbuikje, spotvogel (hypolais
icterina); -- (ook) zanger die voor het hof zingt.
1. HOK, o. (-ken), kleine afgeschoten ruimte
tot berging van voorwerpen of stalling van dieren ;
— (ook als strafplaats voor kinderen) ; — (bij uitbreiding) kleine ellendige woning ; — (ook) gevangenis ;' — (scherts.) school (inz. voor Gymnasium
en H.B.S.) ; — (plantk.) afgeschoten vakje voor
het zaad, in het vruchtbeginsel (of de vrucht)
van eene plant ; —
(scheepsb.) een schip in het hok halen, het op
stapel halen.
2. HOK, o. (-ken), (gew.) hoop graan (4 tot 12
bossen) die op het veld staat te drogen.
HOKDUIF, v. (...duiven), gewone duff, slagduif.
HOKKEBAAS, m. (...bazen), (gew.) kleinhandelaar in brandstoffen, in turf.
HOKKELING, m. en v. (-en), eenjarig kat;
(gew.) eenjarig schaap; — (fig.) opgeschoten knaap
of meisje, iemand in de vlegeljaren.
HOKKEN, (hokte, heeft gehokt), bij elkaar
hokken, dicht opeen zitten; hij hokt altijd bij het
vuur, zit ineengedoken bij den haard, is kouwelijk;
hij hokt altijd thuis, gaat nooit uit ; —
haperen, stuiten : daar hokt het; de Kamer hokte;
—(gew.)hetopzet nderhokenofschovenop
het land.
HOAKERIG, bn. (-er, -st), met hokken, kleine
kamers : een hokkerig huis.
HOKKONIJN, o. (-en), tam konijn; ...SCHAAP,
o. (...schapen), dat 's winters op stal gehouden
wordt.
HOKSPEL, o. zeker kaartspel waarbij de kaarten
hokken, commersen.
HOKVAST, bn. aan het hok gewend, daar
terugkomende : die duiven zijn hokvast; de Hollander is nogal hokvast, aan zijn huis of woonplaats
gehecht.
1. HOL, bn. bw. (-ler, -st), van binnen ledig,
inwendig eene ledige ruimte hebbende : een holle
boom; een hol vat; eene hone maag; — (fig.)
ledig, waar niets inzit : holle hoofden, zonder denkbeelden; — holle woorden, (rases, klanken, die
niets zeggen; — eene holle stem, die klinkt alsof
ze uit eene holle ruimte te voorschijn komt; — eene
holle zee, die door den wind opgezweept, onstuimig is: de zee staat hol; — (fig.) het ging er hol (ruw)
over heen; het zal er hol gaan, het zal er lustig toegaan, er zal hevig getwist worden; —
uitgehold, ingebogen of ingezonken : een holle
weg, ravijn, droge gracht; — holle wangen, die ingevallen, vermagerd zijn ; — holle oogen, die diet)
in de kassen liggen; — een holle blik, van ingezonken oogen; — een hol geslepen brilleglas, in het
midden dunner; —
(zelfst.) het holle van de hand, van den voet, de
ingebogen onderkant; — in het holle (of gewoonlijk
hoist) van den nacht, in het diepst van, midden in
den nacht.
2. HOL, o. (-en), in de aarde ontstane, holle
ruimte, grot, spelonk: in de spelonken der rotssteenen
en in de holen der aarde; — (inz. als woning van
dieren of menschen) deze volksstam woonde in
holen; (bijb.) de vossen hebben holen en de vogelen
des hemels nesters; 't is eene arme muis die maar
eii, hol heeft; — zich wagen in 't hot van den leeuw,
(fig.) zelf het gevaar te gemoet loopen; — (bij
uitbr.) donker, naar verblijf: een akelig hol; —
holle ruimte, holte : het hol van een schip, het
ruim • — hol over boi, hats over kop, op overhaaste
wijze. HOLLETJE, o. (-s), klein hol; kuiltje.
3. HOL, v. (gew.) oploopend gedeelte van een weg,
oprij,
4. HOL, znw. m. het hollen : op (den) hol gaan
(raken, slaan, zijn), (van paarden) aan 't hollen
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gaan, niet meer naar den teugel luisteren : het
paard sloeg op hol; — (fig.) zijn hoofd is op hol,
hij is zijn zinnen niet meer meester, hij weet niet
meer wat hij doet; (ook) hij is door het done heen;
iem. het hoofd op hol maken (of brengen), hem (of
haar) van streek maken, inz. door mooie voorspiegelingen.
HOLA, HOLLA, tw. uitroep om iemand tegen
te houden of zijn aandacht te trekken.
HOLAARS, ook HOLEERS, m. zekere soort
van zoeten appel.
HOLADER, v. (-5, -en), (ontl.) eene ader waardoor het bloed nit het lichaam in den rechter
hartboezem wordt gestort.
HOLBEINWERK, o. eene soort van fijn borduurwerk.
HOLBOLLIG, HOLLEBOLLIG, bn. bw. (w. g.)
grappig, kluchtig, oubollig : een holbollig mensch;
(ook) ongelijk, hobbelig.
HOLDA, v. (Germ. myth.) godin van het huwelijk,
de huiselijkheid en de vruehtbaarheid; ook HOLLE,
vrouw Holle.
HOLDERDEBOLDER, bw. hals over kop, in
verwarde haast, in allerijl ( yank met bijgedachte
aan het geraas dat daarbij gemaakt wordt).
•HOLENBEER, m. (...beren), voorwereldlijke beer.
HOLLAND, o. de provincien Noord- en ZuidHolland; (ook) Nederland : het koninkrijk Holland
(1806-1810); thans nog zoo aangeduid in 't Buitenland; — Holland op zijn Smalst, (Pert.) het
smalle deel van N.-Holl. tusschen Noordzee en.
IJ, dat voor het Noordzeekanaal werd d oorgegra.
yen, (fig.) kleingeestige Hollandsohe zuinigheid,
(ook) bekrompenheid van opvatting; — Holland
is in last, gezegd als aan iemand iets onaangenaams
overkomt en hij niet weet hoe zich er uit te
redden.
HOLLANDER, m. (-s), een bewoner van Holland;
— (Ind.) Hollandsohe sigaar; (Zuidn.) Hollandsoh koe; — de vliegende Hollander, spookschip
in de wateren beoosten de Kaap de Goede Hoop; —
(pap.) maal- of roerbak, waarin de lompen worden
fijngemaakt; (ook) zekere haaksteek.
HOLLANDSCH, bn. van (of uit) Holland : een
Hollandsche jongen; de Hollandsche schilderschool;
(nat.) de Hollandsche kijker, kijker van Galilei,
tooneelkijker, kijker met slechts twee glazen; (pap.)
Hollandsch papier, geschept papier; —
o. de Hollandsche taal, Nederlandsch; (fig.)
dat is (goed) Hollandsch, dat is ronde taal.
HOLLEN, (holde, heeft en is gehold), hard loopen, rennen : de kinderen holden voor ons uit;
—(inz.vanparden)hietmernardentugel
luisteren aan 't hollen gaan (of slaan); een hollend
paard, dat op hol is; — (fig.) 't is met hem hollen
of stilstaan, hij vervalt altijd van het eene uiterste
in het andere.
HOLLIGHEID, v. (...heden), kleine holte, ruimte,
uitholling.
HOLM, m. (-en), (bouwk.) ornament bestaande
nit twee 6-N,..9 - vormige spiraalritsen, van welke
de groote spiralen naar elkander toe zijn gekeerd.
HOLMAL, m. (-len), (timm.) mal die de uitholling
van een wrongstuk aangeeft.
HOLOGRAPHISCH, bn. eigenhandig geschreven:
een holographisch testament.
HOLOOGIG. bn. met holle. diepliggende oogen.
HOLOSTERIC-BAROMETER, m. (-s), aneroIdebarometer.
HOLOTHURIEN, v. my. (nat. hist.) familie der
stekelhuidige straaldieren, met een lang rond
lichaam en lederachtige huid, zeekomkommers;
voorkomende in de Stile Zuidzee en door de Chineezen als lekkernij (trepang) gemeten.
HOLROND, bn. rond ingebogen : een holronde
Spiegel. HOLRONDHEID, v.
HOLSBLOK, o. (-ken), (gew.) klomp, houten
schoeisel ; (fig.) log mensch.
HOLSCHAAF, v. (...schaven), gootvormige schaaf
met boogvormige snede aan den beitel.
HOLSPAAT, o. (delfst.) zeker mineraal, chiastholith, kruissteen.
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HOLSTER, m. (-s), lederen pistoolfoedraal aan
beide zijden van het zadel; (gew.) iem. die een
grooten mond opzet, ongemanierd, lomp vrouwspersoon.
HOLTE, v. (-n), holle ruimte, uitholling, holligheid : de holte van een boom.
HOLTEDIEREN, o. my. (nat. hist.) eene afdeeling van het dierenrijk, coelenterata, waartoe de
poliepen, de neteldieren, de ribkwallen en de sponzen behooren.
HOM, v. (-men), benaming van twee klieren
in den buik der mannetjes van de beenige visschen,
zijnde de voorttelingswerktuigen : heb je baars met
eene horn of met eene kuit?; met horn en kuit, met alles
en alles; — mannetjesyisch, hommer. HOMMETJE,
o. (-s).
HOMBAARS, m. (...baarzen), mannetjesbaars;
evenzoo hombokking , ...haring, ...karper enz.,
mannetjesbokking, enz.
HOME, (Eng.) o. (-s), huis, verblijf : een gezellig
home.
HOMERISCH, bn. volgens Homerus : een Homerisch gelach, schaterend, onbedaarlijk gelach; de
Homerische versmaat, als bij Homerus, beroemd
Grieksch heldendichter.
HOME-RULE (Eng ), o. zelfbestuur (voor Ierland). HOME-RULER, m. (-s), aanhanger der
partij in het Engelsche parlement, die home-rule
voor Ierland eischt; (Z A.) (scherts.) klein kind
in huis.
HOMESPUN, (Eng.) o. eigen gesponnen, bruine
mantelstof met lange Karen.
HOMILEET, m. (...leten), kanselredenaar, predikant. HOMILETIEK, v. leer der kanselwelsprekendheid, predikkunde. HOMILIE, v. (...lien),
kanselrede, uitlegging van een bijbeltekst in den
vorm eener predicatie.
1. HOMMEL, v. (-s), eene soort van logge, brommige bijen (bombus); (ook) hommelbij; (fig.) klaplooper.
2. HOMMEL, m. en v. (Zuidn.) hop (de plant).
HOMMELBIJ, v. (-en), mannetjesbij, het mandar.
netje van apis
HOMMELEN, (hommelde, heeft gehommeld),
gonzen, een dof geluid maken (gelijk de bijen
doen): (ook) mompelen. HOMMELING, v.
HOMMELES, in de uitdr. 't is (er) hommeles,
alles is er in beroering ,er is ruzie, de boel staat op
stelten.
HOMMER, ook HOMMERD, m. (-s), mannetjesvisch, homvisch. HOMMERTJE, o. (-s), hommer
(inz. van bokking).
HOMOEOPAAT, m. (...paten), aanhanger van
de homoeopathische geneeswijze. HOMOEOPATHIE, v. geneeswijze volgens het systeem van
Hahnemann (t 1843), waarbij men tegen eene
kwaal als geneesmiddel aanwendt, dat wat bij een
gezonde juist de kwaal zou teweegbrengen, doch
in uiterst geringe mate toegediend de natuurlijke
heelkracht van het organisme helpt. HOMOEOPATHISCH, bn. bw. overeenkomstig de homoeopathie,
de la, omoepathie betreffende : de homoeopathische
geneeswijze.
HOMOGAAM, bn. (plantk.) gelijktijdig rijp
zijn (van meeldraden en stampers in eene bloem).
HOMOGAMIE. v. het gelijktijdig rijp zijn.
HOMOGEEN, bn. van denzelfden acrd of geest ;
(wisk.) homogene grootheden, die door dezelfde
eenheid gemeten kunnen worden; — (nat.) homogeen licht, licht dat door het prisma niet verder
gesplitst kan worden en geen spectrum met kleuren
geeft; — een homogeen ministerie, dat Ma is in denkwijze. HOMOGENITEIT, v. het homogeen zijn.
HOMOLOGATIE, v. (-s,
gerechtelijke
bekrachtiging, goedkeuring (b. v. van het akkoord
van een failliet).
HOMOLOGEEREN, (homologeerde, heeft gehomologeerd), bekrachtigen, goedkeuren: het akkoord
mn den gefailleerde is door de rechtbank gehomoogeerd.
HOMOLOOG, bn. overeenstemmend, gelijknamig;
(ook) met elkaar samenvallende (van lijnen, punten, enz.).

HOMONIEM.

385

HOMONIEM, bn. gelijkluidend (inz. van woorden,
die in beteekenis verschillen, als hart en hard, dog
en loch, enz.);

o. (-en), gelijkluidende woorden van verschillende beteekenis.
HOMOSEISTEN, v. my. lijnen die de punters
aangeven tot waar eene aardbeving zich in een
bepaalden tijd heeft voortgeplant.
HOMOSEXUALITEIT, v. onnatuurlij ke ge slachtslust tot personen van hetzelfde geslacht;
•..SEXUEEL, bn.
1. HOMP, v. (-en), groot en dik stuk: eene homp
brood, vleesch.
2. HOMP, v. (Hoogd. Humpe), groot drinkglas,
bokaal.
HOMPELAAR, m. (-s), iem. die kreupel is, die
hinkt. HOMPELAARSTER, v. (-s).
HOMPELEN, (hompelde, heeft en is gehompeld),
hinken, wank of kreupel gaan : hij hompelt; (ook)
struikelen. HOMPELING, v. (-en).
HOMUNCULUS, m, klein menschje.
HOMVISCH, m. (...visschen), hommer.
1. HOND, m. (-en), (nat. hist.) een geslacht van
Yleeschetende zoogdieren (canis), waartoe o. a.
ook de wolf, de vos en de jakhals behooren;
(inz.) het bekende huisdier (canis familiaris), de
tamme hond, waarvan tal van rassen bestaan : de
lager met zijn hond; — zoo moe zijn als een hond,
uitgeput van vermoeienis zijn; hij is zoo ziek
ale een hond, door en door ziek; — behandeld
worden als een hond, met minachting, slecht ;
— als men een hond toil slaan, kan men Licht een
stok (of knuppel) vinden, men kan altijd wel voorwendsels vinden wanneer men iem. kwaad wil
doen; — men moet Been slapende honden wakker maken,
men moet niet de aandacht vestigen op iets, waarvan men onaangename gevolgen kan ondervinden;
— als twee honden vechten om een been, loopt een
derde er mee heen, wanneer twee personen om iets
twisten, raakt vaak een derde in het bezit er van; —
met onwillige honden is het kwaad hazen vangen; —
zij leven te zamen ails kat en hond, zij twisten altijd;
— hij is bekend als de bonte hond (met den blauwen staart), is overal bekend; — van het hondje
gebeten zijn, hoogmoedig zijn; — (Zuidn.) van den
stoker (of den brouwer) zijnen hoed gebeten zijn,
gaarne sterken drank of bier drinkers ;
komt men aver den hond, dan komt men ook over den
staart, als men de groote moeilijkheid te boven is,
dan overwint men ook de andere (sommigen
denken hierbij aan de Hont of WesterSchelde); —
(fig.) een hondje, gezegd van alles wat klein en
lief is : mijn hondje I, lief kind; wat een hondje von
een kind, van een armband, enz.; — een (gemeene)
hond van een kerel, 't is een ware hond, een Terachtelijk, vuilaardig mensch;
de roode, hond, zekere huidziekte, waarbij het
geheele lichaam met roode plekken en bultjes bezet
is, minder erg als roodvonk ; (sterr.) de Groote en de Kleine Hond, benaming
van twee sterrenbeelden; — (nat. hist.) de vliegende
hond, soort van vleermuizen (in Afrika, 0.-Indle,
Australia).
2. HOND, o. zekere landmaat, ter grootte van
100 Q roeden : zes hond is een Rijnlandsche morgen.
HONDEKAR, v. (-ren), wagen die door een of
meer honden getrokken wordt: ...KERVEL, v.
(plantk.) duizendblad.
HONDENASYL, o. (-s), toevluchtsoord voor
weggeloopen honden; (ook) inrichting om zieke
honden to verplegen en zoo noodig pijnloos to
dooden.
HONDENBAANTJE, o. (-s), een zeer slecht
baantje; eene onaangename bezigheid.
HONDENBELASTING, v. belasting op het honden van honden.
HONDENEST, o. (-en), een nest van jonge honden; (fig.) onzindelijk bed: ...NEUS, m. (...n.eumen), neus van een hond; (fig.) hij heeft een hondeneus, hij ruikt scherp.
HONDENHAAR, o. haar van een hand; ...HOK,
o. (-ken), houten hok van een wachthond.
HONDENLEVEN, o. ellendig leven.
Van Dale, Handwoordenboek.
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HONDENTENTOONSTELLING, v. (-en);
...VLEESCH, o. vleesch van honden; (slag.)
afval van vleesch dat aan de honden gegeven
wordt, hondenkost; ...WACHT, v. (zeew.) de
wacht van 's nachts 12 tot 4 uur; ...WEER, o.
zeer slecht en onstuimig weder; ...WERK, o.
(-n);
...ZIEKTE, v.
ona,angenaam werk ;
...ZWEEP, v. (-en), om honden te regeeren.
m.
(-en),
belastingpenning
HONDEPENNING,
aan den halsband van een hond.
HONDERD, telw. (hoofdgetal) 10 maal 10:
eene eeuw heeft honderd jaren; —hij praat honderd
(of vijfhonderd) uit, zijn mond staat niet-stil; — iem.
uitmaken voor honderd en Lien, hem uitschelden
voor al coat leelijk is; — het is er honderd (of het
is daar honderd en twintig), 't is hommeles, men is
slecht gemutst;
o. honderd stuks deze pruimen kosten 25
cents het honderd; (eert.) zekere maat voor grof
zeezout, 404 maten of ruim 248 H.L.; geld uitzetten
tegen 3 ten honderd, tegen 3°I., tegen 1 3 voor elks
f 100; —
(fig.) alles is (of de boel loopt) in het honderd,
alles is in de war; -, (-en), honderdtal zij vielen bij honderden
neer; honderden hebben het gezien.
HONDERDDUIZEND, telw. (hoofdgetal) 100
maal 1000 : eene ton is honderdduizend gulden,'
hoofdprijs in de Ned. Staatsloterij : de honderdduizend trekken.
HONDERDERLEI, bn. van honderd verschillende soorten : hij heeft honderderlei scheipen.
HONDERDMAAL, bw. honderd malen ; (fig.)
bij herhaling honderdmaal op een dag vergis hij
zich.
HONDERDMAN, m. (-nen), (hist.) hoofdman
over honderd, nl. soldaten (Lat. centurio); (ook)
lid eener vergadering van 100 laden.
HONDERDPONDER, m. (-5), (art.) kanon waaruit
men kogels van 100 pond schiet.
HONDERDSTE, bn. (ranggetal) : de honderdste
psalm; het honderdste gedeelte van lets; —
o. (-n), het honderdste deel (rekenk.) de
honderdsten staan in eene tiendeelige breuk op de
2de plants na het decimaalteeken.
HONDERDTAL, o. (-len), een aantal van honderd : zij lagen bij honderdtallen flood op het slagveld; — (rekenk.) de honderdtallen, de cijfers die
de honderden aanwijzen.
HONDERDVOUD, bn. honderdvoudig ; —
o. (rekenk.) een getal dat door honderd deelbaar is, dat een yeelvoud is van honderd.
HONDERDVOUDIG, bn. bw. ; ...WERF, bw.
HONDESTAART, m. (-en), staart van een hond;
...TONG, v. (-en), tong van een hond; (gew.)
zekere plant, hondsbloem, paardenbloem ; (ook)
hondsribbe, smalle weegbree; ...VEL, o. (-len), vel
van een bond; (fig.) schavuit, ...(N)WAGEN, m.
(-s), hondekar.
HONDSAAP, m. (...apen), baviaan; ...BEET,
m. (...beten), beet van een hond; ...BEIEN,...BESSEN, Y. mv. gew. benaming voor de zwarte nachtschade (solanum nigrum) en voor de roode boschbes
(vaccinium vitis idaea).
HONDSBLOEM, v. (-en), benaming van verschillende planters : paardenbloem (taraxacum offinate); late hondsbloem, herfstleeuwentand (leontodon
autumnalis); smalle weegbree (plantago lanceolata);
dotterbloem (caltha palustrio); margriet (chrysanthemum leucanthemum); streepzaad (crepis); en
smeerwortel (symphytum officinale).
HONDSCH, bn. bw. (-er, meest-), als een hond,
onbeschoft, onbeschaamd, lomp, onYriendelijk
eene hondsche bejegening; — schaamteloos een
hondsch mensch; inhalig, schrokkig ge moogt
zoo hondsch niet zijn.
HONDSDAGEN, m. my. dat deal van het jaar,
waarin de Hondsster tegelijk met de zon opkomt,
yolgens onze almanakken van 19 Juli tot 18 Aug.
HONDSDOLHEID, v. zekere ziekte (lyssa, rabies
caning).
HONDSDRAF, v. o. zeker onkruid (glechoma hederacea) ; ...HAAI, m. (-en) , (nat. hist.) eene soort
25
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van haai (scyllium canicula), wordt hoog stens
1 M. lang; hij legt de groote bruine haaieneieren
die zoo vaak bier aan het strand liggen; —KERS,
m. (-en), zwarte vogelkers (prunus padus;) (soms)
1e bes van het bitterzoet (solarium dulcamara);
...ROOS, v. (...rozen), wilde roos ; SPONS, v. de met op mos gelijkende draden overtrokken galnoten der wilde rozen.
HONDSRUG, m. benaming van eene heuvelreeks
in Drente en Groningen.
HONDSTAND, m. (-en), tand van een hood ;
(ook) oogtand; (plantk.) soort van gras in warme
streken (cynodon dactylort) ; ...STER, v. eene der
sterren van den Grooten Hond, Sirius ; ...TONG, v.
-en), tong van een bond; (ook) zekere geneeskrachtige
duinplant (cynoglossum officinale); ...VENKEL, v.
(gew.) zekere plant, hondsdistel; _VLEERMUIS,
v. (...muizen), (nat. hist.) soort van vlcermuis
(in Amerika en Eengalen); ...VLIEG, v. (-en),
(nat. hist.) galwesp; ...VOT, m. (-ten), scheldwoord
voor een laf en verachtelijk persoon; gierigaard,
krent, schraalhans.
HONGAAR, m. (Hongaren), iemand uit Hongarije.
HONGAARSCH, bn. van of uit Hongarije : Hongaarsche wijn;
o. de Hongaarsche taal.
HONGARIJE, o. een der Europeesche staten,
waarover de Keizer van Oostenrijk koring is.
HONGER, m. natuurlijke behoefte aan spi,js
hanger hebben; ik rammel van den honger, heb grooten trek; seheel zien van den honger; — honger
maakt rauwe boonen zoet (of honger is de beste kok),
aan iem. die honger heeft smaakt alles goed;
het is pijnlijk niet —hongeriscpzwte
ad,
eten te hebben ; — (fig.) onverzadelijke begeerte:
honger naar geld en goed.
HONGERBRONNEN, v. my. bronnen die niet
altijd water geven, maar gedurende het droge jaargetijde opdrogen (Hoogd. Hungerbrunnen).
HONGERDOOD, m. den hon,gerdood sterven,
door t r enus van voedsel.
HONGEREN, (hongerde, heeft gehongerd), honger lijden ; — (fig.) hongeren near iets, er eene
sterke begeerte naar hebben ; zattg zijn die
hongeren en dorsten naar de gerechtigheid ; —
honger verwekken, den eetlust gaande maken.
HONGERIG, bn. (-er, -st), honger hebbende,
(fig.) begeerig, inhalig.
gretig ;
HONGERKUUR, v. (...kuren), (geneesk.) kuur
waarbij men genezing zoekt te verkrijgen door
vermindering der voeding • ...LIJDER, m. (-s),
iem. die honger lijdt : hij ziet er uit als een hongerlijder; (fig.) iem. die met een zeer gering inkomen
moet toekomen; arme stakker; ...LOON, o.
(-en), zeer karig loon.
HONGERSNOOD, m. gebrek ; (gewoonl.) nijpend gebrek aan voedsel in eene geheele landstreak, ellende ten gevolge van een mislukten oogst.
HONGITOCHT, m. (-en), (hist. Ind.) expeditie
naar de Molukken enz. om de muskaatboomen
die er te veel groeiden, om te hakken.
HONIG, in de spreektaal gewoonlijk HONING, m.
de door de bijen uit de bloemen verzamelde geurige, zoete stof, die in hun lichaam verwerkt en in
do cellen der bijenkorf uitgestort wordt ;
om den mond smeren, hem vleien; —iem.hong
van melk en honig, eene streek
—enladovri
waar van alles overvloed is (vgl. Exod. 13 : 5); —
men vangt meer vliegen met (een lepel) honing, dan
met (een vat) azijn, met zachtheid krijgt men meer
gedaan dan met harctheid.
HONIGBAKJE, HONINGBAKJE, o. (-8),
(plantk.) bijkomende organen eener bloem, waarin
honig wordt afgescheiden ; ...BEER, m. (...beren),
eene gele soort van bruinen beer; ...BIJ, v. (-en),
(nat. hist.) het insect dat de honig verzamelt en
bereidt (apis melliflea).
HONINGDAUW. tn. kleverig zoet vocht, in den
zorner op bladeren en stengels voorkomende, en
dat afgescheiden is door bladluizen ; ...GRAS, o.
geurige grassoort ; ...KLAVER, v. welriekende
kiaversoort.
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HONINGKOEK, m. (-en), koek die door
middel van honig zoet is gemaakt; ...KOEKOEK,
m. (-en), (nat. hist.) een kleine koekoek (in Afrika
en 0.-India), (indicatoridae) die aan mensch of
dier de nesten der wilde bijen aanwijst, ten einde
de maskers dezer insecten machtig te worden;
...RAAT, v. (...raten), eene met honig gevulde
schijf uit een bijenkorf.
HONIGSCHIMMEL, HONINGSCHIMMEL, m.
(-s), eene soort van schimmel, een paard van grauwachtig geelbruine kleur, somtijds geappeld.
HONINGSLINGER, m. (-s), werktuig om door
middel van de middelpuntvliedende kracht, den
honig uit de raten te slingeren.
HONIGVOGEL, m. (-s), kleine sierlijke soort van
vogeltjes (nectariniidae), over Afrika, Azie en
AmPri a vert . ret
\\ ESP, v. (-en).
HONINGZEEM, o. ongepijnde honig; het zoetste,
het vetste van den honig; ...ZEEMER, m. (-s),
iem. die honig zeemt, zuivert, bereidt.
HONIGZOET, HONINGZOET, bn. bw. zoo zoet
als honig; — (fig.) honigzoete woorden, vleiende woorden; (zegsw.) honigzoete woordekens brengen geen
haver in de kast.
HONIGZUIGER, m. (-s), eene vogelsoort in
Australia (meliphagidae), die honig uit de bloemen
der eucalypten zuigen met hun penseelvormige
tong.
HONK, o. meet, uitgangspunt en vrijplaats bij
kinderspelen ; bij honk blijven, zich niet ver van
Mils verwijderen; (fig.) van honk zijn„ van huis zijn.
HONNET, bn. bw. fatsoenlijk, beleefd, net : is
een zeer honnet mensch; hij heeft mij honnet behandeld.
HONNEURDAGEN, ook HONORDAGEN, m.
my. (kooph.) respijtdagen, uitsteldagen, die na
den vervaldag van een wissel worden toegestaan.
HONNEURS (Fr.), v. my. eerbewijzen : de honneurs waarnemen, voor den gastheer of de gastvrouw
tegenover de gasten de beleefdheidspllchten waarnemen, de eer des huizes ophouden.
HONNIG, bn. bw. (-er, -st). hardig, lief, snoezig.
HONORABEL, bn. bw. (-er, -st), eerbaar, eervol :
dit is zeer honorabel; (ook) belangrijk.
HONORAIR, bn. een honorair een eerelid;
een honorair ambt, een eereambt, dat niet bezoldigd
wordt.
HONORARIUM, o. (...ria), geldelijke vergoeding
voor geestesarbeid, schrijvers- of auteursloon.
HONOREEREN, (honoreerde, heeft gehonoreerd),
eeren : (kooph.) een wissel honoreeren, accepteeren,
betalen (wanneer men zelf de betrokkene niet is);
— honorarium geven zijne romans worden goed
gehonoreerd, hij ontvangt er veel honorarium voor.
HONORIS CAUSA (Lat.), eershalve : hij is honoris
causa tot doctor in de letteren bevorderd.
HONTEUS, bn. bw. schaamte verwekkend, sehandelijk: eene honteuze zaak; — beschaamd, verlegen:
ik ben honteus om het u te vragen; — de honteuze
armen, huiszittende armen.
HONVED, m. (-s), benaming voor de Hongaarsche landweer.
HOOFD, o. (-en), het bovenste deal van het
menschelijk lichaam, dat door den hals met den
romp vereenigd is : een, groot, een klein, een dik
hoofd;
zegsw.: het hoofd later hangers, neerslaehtig zijn,
den moed verliezen; — het hoofd opbeuren, moed
vatten; — met opgeheven (of opgerichten) hoofde,
vol zelfvertrouwen, fier; — een zwaar hoofd in iets
hebben, de zaak donker inzien; — het hoofd stoat
hem verkeerd (of dwars, niet goed), hij is slecht geluimd; — zijn hoofdje staat op zij, hij is goed gemutst; — mijn hoofd staat er niet naar, ik ben niet
in eene stemming daarvoor;
er hangt hem iets
boven het hoofd, hij heeft gevaar to duchten;
wat
zal mij wig over het hoofd waaien welke ongelukken
staan mij nog te wachten; dat is hem leelijk tegen
zijn hoofd gewaaid, dat heeft hij leelijk moeten
bezuren; — hij heeft het hoofd gestooten hij is in zijne
pogingen niet geslaagd; iem. voor het hoofd stooten,
hem onvriendelijk bejegenen, hem kwetsen;
—hijstondalvrefgsn,
bedremmeld; —
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zich het hoofd niet met iets breken, er zich niet moeilijk
over makers, er niet over tobben; — iem. het hoofd
bieden, zich tegen hem verzetten; — het hood in den
schoot leggen, zich onderwerpen; — het hoo fd boven
water houden, zich staande houden (als koopman),
niet (finaneieel) to gronde gaan; — iem. boven het
hoofd, groeien, grooter worden dan hij is; (ook) zijn
meerdere worden: —
(het hoofd als zetel van het denkvermogen,
enz.) : als het buikje vol is, dan is het hoofdje blij,
als men goed gegeten en gedronken heeft, voelt
men zich behaaglijk; — de wijn stijgt (of vliegt) hem
naar het hoofd; — ik ben wat licht in het hoofd, gevoel
mij duizelig ; — het hoofd loopt mij om, (ook) ik
weet niet waar mijn hoofd staat, de beslommeringen overstelpen mij; — maal mij niet aan het
hoofd, zeur daar niet langer over; — hij heeft een
goed (een heftier) hoofd, een vlug verstand; — niet
wel bij (of in) het hoofd zijn, niet bij zijn verstand
zijn;
zijn eigen hoofd volgen, zijn eigen inzicht volgen,
niet naar anderen luisteren; — hij heeft een hoofd,
is koppig, eigenzinnig; — din hoofd toonen, koppig,
stijfhoofdig zijn;
(fig.) persoon : we moeten de hoofden teller, het
aantal personen; — zooveel hoofden, zooveel zinnen,
zooveel menschen, zooveel meeningen;
bij dieren heet het lichaamsdeel meestal kqp,
doch bij paarden spreekt men ook wel van hoofd:
een paard met een rech,t hoofd;
(bij vergelijking) (waterb.) het hoofd eener brug,
het in het water uitgebouwde stuk, waarop de
eigenlijke brug rust; — (in eene haven enz.) het hoofd,
de uitgebouwde Steiger of losplaats, waarbij de schepen aanleggen; (ook) pier, golfbreker, ver in zee
uitstekende waterkeering, b v. aan weerskanten
van den haveningang, langs het strand enz.; —
het bovenste, het hoogste gedeelte van iets ;
— (van geschreven en gedrukte stukkenl het hoofd
van een brief, van eene rekening, van een stoat, van
een folio in een grootboek, enz., het bovenschrift,
enz. ; — uit lien hoofde, om die reden, deswege; —
wat vooraan is, het voorste deel van iets : hij
ging aan het hoofd der troepen (der colonne enz.);
de koning stoat aan het hoofd der regeering;
—(vanpersone)de rste,d anvoerd ,het
opperhoofd ; — het hoofd van het gezin, de heer
des huizes: — het hoofd der school, de besturende
onderwijzer; —
in tal van samenst. dient hoofd om aan te wijzen
dat het voornaamste, het belangrijkste in zijne
soort wordt bedoeld, b. v. : hoofdanker, hoofdas,
hoofdbalk , enz.; — hoofdadministratie, hoofdafdeeling ,
hoofdbestuur, hoofdbureau, hoofdkiesdistrict, enz.
HOOFDAKTE, v. (-n), diploma van volledige
bevoegdheid bij het lager onderwijs : hij studeert voor de hoofdakte; ...ALT AAR, o. (-s),
...altaren), voornaamste altaar, gewoonlijk het
raiddelaltaar in eene R. K. kerk; ...AMBTENAAR, m. (...naren, -s), titel van hooge ambtenaren
(bij de ministerien enz. te beginnen met den rang
van hoofdeommies); (in Ned. Indio) ambtenaar met
eene maandelijksche wedde van f 1000.— of hooger.
HOOFDBEDRIJF, o. (...bedrijven), voornaamste
bedrijf dat iem. uitoefent; (ook) belangrijkste bedrijf
van een tooneelstuk; ...BEGINSEL, o. (-en), principe; ...BESTANDDEEL, o. (-en), het voornaamste
der zelfstandigheden waaruit iets bestaat ; ... B ESTUUR, o. (...sturen), centraal bestui'r; ...BEUK,
v. (-en), middensohip eener kerk; ...BEWERKER,
m. (-s), de voornaamste bewerker van iets : hij is zelf
de hoofdbewerker van zijn ongeluk.
HOOFDBREKEN, o. zware overpeinzing, geesteDike inspanning : die kinderen kosten heel wat hoofdbreken. HOOFDBREKEND, bn. (er, -st), sterke
inspanning vorderende : een hoofdbrekend werk.
HOOFDDEKSEL, o. kleedingstuk dat het hoofd
bedekt (hoed, mute, pet, kap).
HOOFDDEUGD, v. (-en), voornaamste deugd ;
(R. K. de 7 hoofddeugden zijn 3 goddelijke (geloof,
hoop en liefde) en 4 kardinale deugden (voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid).
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HOOFDDIEP, o. hoofdvaart in veenderijen,
waarop de wijken uitloozen ; ...DOEL, o. voornaamste doel.
HOOFDEINDE, o. (-n), hoofdeneinde.
HOOFDELIJK, bn. bw. per hoofd, per persoon :
bij hoofdelijke stemming (of omvraag), terwijl alle
aanwezigen hun stem uitbrengen (of bij omvraag
hun bezwaren inbrengen) ; — (recht.) hoofdelijke
verbintenis, hoofdelijke schuldenaren.
HOOFDENEINDE, o. dat deel van het ledikant
waar het hoofd ligt (in tegenst. van het voeteneinde).
HOOFDENSCHOOL, v. (...scholen), (Ind.) school
voor de zoons van inlandsche hoofden.
HOOFDGELD, o. (eert.) belasting of schatting,
geheven per hoofd of van ieder hoofd van een gezin, zonder te letten op de draagkracht.
HOOFDIG, bn. bw. (-er, -st), eigenzinnig, stijfhoofdig, koppig : wees niet zoo hoofdig; — naar het,
hoofd stijgende, koppig : hoofdige wijn; hoofdig bier..
HOOFDIJZER, o. (-s), oorijzer, gouden of zilveren, meestal breede band oin het hoofd, onder.
de vrouwenkap.
HOOFDINGELAND, m. (-en), persoon die doorzijne mede-ingelanden is aangewezen om zitting.
te nemen in het polderbestuur.
HOOFDKAAS, v. fijngehakt vleesch van den
gekookten varkenskop, dat in vormen gestold en
gezult is.
HOOFDKLEUR, v. eene der zeven enkelvoudige
kleuren van den regenboog : rood en blauw zijn
hoofdkleuren; de meest voorkomende kleur van
eene bepaalde zaak; — de meest in 't oog loopende
kleur van iets : de hoofdkleur van den Junikever
is roodbruin.
HOOFDKRAAN, v. (...kranen), (bij gas- en
waterleidingen) de kraan die de hoofdleiding
afsluit.
HQOFDKWARTIER, o. (-en), verblijfplaats van
den bevelhebber met zijn staf.
HOOFDLING, m. (-en), (hist.) in Gron. en Friesl.
voornaam landbezitter, die zitting had in de Staten.
HOOFDMAN, m. (...lieden), (hist.) hopman,
aanvoerder, bevelhebber van een troep soldaten,
schutters enz. : een hoofdman over honderd (Lat.
centurio); (ook) deken, opperste van een gild.
HOOFDOFFICIER, in. (-en), titel van de officieren van den rang van majoor tot kolonel; (eert.)
baljuw eener stad; ...ONDERWIJZER, m. (-s),
onderwijzer met volledige bevoegdheid voor het
lager onderwijs; (tot 1878 en nog gew.) hoofd eener
lagere school : ...OPZICHTER, m. (-s).
HOOFDPIJN, v. (-en), pun in het hoofd; schele
hoofdpijn, migraine.
HOOFDPLAATS, v. (-en), voornaamste (ook
voorname) plaats of stad; ...PLANEET, v. (...planeten), planet die zich onmiddellijk om de zon
beweegt (in tegenst. van bijplaneten of manen).
HOOFDRIVIER, v. (-en), voorname, groote
rivier, inz. eene zich vrij in zee uitstortende stroom:
...ROL, v. (-len), voornaamste rol in een tooneelstuk enz. : de hoofdrol spelen, (fig.) op den voorgrond
treden.
HOOFDSCHOTEL, m. (-s), het voornaamste
gerecht; (fig.) het belangrijkste wat te genieten
wordt gegeven.
HOOFDSOM, v. (-men), kapitaal : de hoofdsom
mag niet worden aangesproken; rente en hoofdsom;
(zegsw.) een klein gewin houdt de hoofdsom samen;
—de ignlijkeblastinge zonder opcent ;—
totaal : de hoofdsom van een bundel rekeningen.
HOOFDSTUK, o. (-ken), afdeeling van een bock.
HOOFDTOON, m. (...toners), grondtoon (ook
fig.); hoofdschakeering (bij tinten); — krachtige
klemtoon of nadruk.
HOOFDVAK, o. (-ken), voornaamste vak : op
de H. B.S. is wiskunde een der h,00fdvakken; (ook)
het yak of beroep, waaraan men zich hoofdzakelijk
wijdt : geschiedenis is zijn hoofdvak
HOOFDWAARHEID, v. (...waarheden), grondwaarheid; ...WACHT, v. (-en), (mil.) de voornaamste wacht van eene garnizoensplaats, die meestal
door een officier wordt gecommandeerd; (ook) het
gebouw waarin die wacht zich ,bevindt.
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HOOFDWERK, o. werk met het hoofd, dat
nadenken vereischt ; (-en), voornaamste werk ; zijn hoofdwerk van lets
maken. zich daarop voornamelijk toeleggen.
HOOFDZAAK, v. (...zaken), voornaamste zaak :
dat is de hoofdzaak, al het andere is bijzaak.
HOOFDZAKELIJK, bw. voornamelijk, vooral.
HOOFDZEE, v. (-en), eene der vijf wereldzeeen.
HOOFDZONDE, v. (-n), (R. K.) de 7 hoofdzonden (die de oorsprong zijn van vele andere) :
hoovaardigheid, gierigheid, onkuischheid, nijd, gulzigheid, gramschap en traagheid; — groote zonde :
iemands hoofdzonde, zijne voornaamste zonde of
zwak, zijn hoofdgebrek.
HOOFSCH, bn. bw. (-er, mast-), gelijk aan een
hof, wellevend, beleefd, (ook) vormelijk : hoofsche
manieren; eene hoofsche bulging; — bw. op hoofsche
wijze: iemand hoofsch groeten. HOOFSCHHEID, v.
gemaakte hoffelijkheid.
HOOFTIAANSCH, bw. in den trant van Hooft:
een Hooftioansche stijl, pittig, gedrongen.
HOOG, bn. bw. (-er, -st), ver opwaarts reikende,
verheven (het tegenovergestelde van laag) ;
-(vandelichmsgro)
iem. van eene hooge
gestalte, een lang, rijzig persoon; - (van lichaamsdeelen) een hoog voorhoofd; een hooge rug, een bochel;
zij is wat hoog in de schouders, hare schouders staan
te veel naar boven; - (fig.) het hoofd (of hart)
.hoog dragen, fier, trotsch zijn;
hoog staan, een edel, nobel mensch zijn; (ook)
uitmunten in eenige kunst; hoog aangeschreven
staan, gunstig bekend staan, een goeden naam
hebben; - in hooge achting staan, algemeen geacht
worden, zeer gewaardeerd worden; - niet hoog
tegen iem. opkijken, niet veel verwachting van
hem hebben; - hij timmert niet hoog, hij heeft weinig
verstand; - het gaat mij te hoog, het gaat boven
mijne bevatting, ik *kan er niet bij, kan het niet
volgen;
de twist rees hoog, werd hevig; — hooge woorden
met iem. hebben, hoogloopende ruzie; — het hoogste
woord voeren, een groot woord hebben, voortdurend
praten; — het hooge woord moest er uit, het woord
waarop het aankwam, de bekentenis; uitstekende (in rang, macht enz.) : hij is van
hooge geboorte, van aanzienlijke afkomst; - de
hoogere standee, de aanzienlijken (in tegenst. met
het yolk); eene hooge waardigheid; — hij heeft eene
hooge betrekking; — de hooge oomes, hooggeplaatste
personen; — hij was gezien bij hoog en laag, bij
aanzienlijken en geringen, bij iedereen; — de
hooge adel, de hooge geestelijkheid, de aanzienlijksten
onder de edelen en geestelijken; - hooge gasten,
aanzienlijke gasten; - de Hooge Raad, het opperste
gerechtshof, het hof van cassatie; - de Hooge
Read van Adel, die over zaken betreffende den
Nederl. adel wordt gehoord; -, o. het hoog, gebied van hooge drukking; eere zij God in den hoogen, in den hoogen hemel; slaat uw oogen naar den hoogen, ten hemel: —
(gemeenz.) 't is een hooge, een hooggeplaatst persoon,
inz. een hoofdofficier.
HOOGAARS, v. (...aarzen), eene soort van vaartuig, met hoog uit het water liggenden boeg, b. v.
in gebruik voor de zalmvisscherij op de rivieren.
HOOGACHTBAAR, bn. als ambtelijke titel voor
de leden van den Hoogen Raad. HOOGACHTBAARHEID, v.
HOOGACHTEN, (achtte hoog, heeft hooggeacht),
hooge achting voor iem. hebben : wij achten u
hoop; hoogachtend U Ed. dienstw. dienaar, beleefdheidsformule aan het slot van een brief. HOOGACHTING, v. groote achting.
HOOGALTAAR, o. (...altaren), het voornaamste
altaar in eene R. K. kerk.
HOOGP PA A GD ...BEJA.ABD, bn. zeer oud.
HOOGBOOTSMAN, m. (...lieden), (zeew.) de
persoon die na den opperstuurman het bevel heeft
over de matrozen (thans . is de benaming door
whipper vervangen). H 0 0 GB 0 0 TSMANSMAAT,
,
m. (...maten), (zeew.) onderbootsman.
HOOGBORSTIG, bn. eene hooge borst hebbende;
(fig ) trotsch, verwaand.

HOOGHEEMRAAD.
HOOGDAG, m. groote kerkelijke feestdag : de
4 hoogdagen zijn Paschen, Pinksteren, .Allerheiligen
en Kerstmis.
HOOGDRAVEND, bn. (-er, -st), (fig.) gezwollen,
opgesmukt (van den BUR) : eene hoogdravende redevoering. HOOGDRAVENDHEID, v.
HOOGDRUK, m. (boekdr.) eene wijze van steendrukken waarbij het geteekende door eene bijzondere behandeling van den steen relief verkrijgt; (stoomw.) hooge druk; -CILINDER, m. (-s);
-MACHINE, v. (-s); -WATERLEIDING, v.
(-en); enz.
HOOGDUITSCH, bn. Duitsch (in tegenstelling
Tan Middel- en Nederduitsch) ; -, o. de Hoogduitsche taal : hij is leeraar in
het Hoogduitsch.
HOOGEDEL, bn. van hoogen adel zijnde : de
hoogedele graaf; -GESTRENG, bn. als titel van
hoofdofficieren en hoofdambtenaren.
HOOGEERWAARD, bn. als titel van hooge
geestelijken inz. van hoogleeraren in de theologie,
van de laden ,der Synode van de Ned. Herv. Berk,
van R. K. priesters boven den rang van pastoor;
ook titel bij de Vrijmetselaars.
HOOGELIJK, ook HOOGLIJK, bw. ten zeerste,
bijzonder : ge hebt mij hoogelijk verplicht.
HOOGEN, (hoogde, heeft gehoogd), hooger
maken, ophoogen : een weg, een muur hoogen; —
een bod hoogen, bij eene veiling hooger opbieden; (Zuidn.) duurder worden : de boter zal nog hoogen ;
(semici.) het, tient sciierper doen Intkornen.
HOOGEPRIESTER, m. (-s), (bijb.) de opperpriester der Israelieten, wiens waardigheid in het
geslacht van Aaron erfelijk was en die als bemiddelaar optrad tusschen Jahwe en zijn uitverkoren
yolk; (R. K.) Christus of Zijn plaatsvervanger
hier op aarde, de Paus.
HOOGEPRIESTERLIJK, bn. bw. den hoogepriester toekomende, voegende enz.
HOOGERE-BURGER, m. (-5), leaning eener
Hoogere-Burgerschool, ook H. B. S-er genoemd.
HOOGEREIND, ...EINDE, o. eereplaats.
HOOGEREMACHTSVERGELIJKING, v. (-en),
(wisk.) vergelijking van den derden enz. grand.
HOOGERHAND, v. eereplaats : iemand de hoogerhand geven; het is van hoogerhand aanbevolen,
van overheidswege; ...HUIS, o. (in Engeland)
het huis der Lords, die afdeeling van het Parlement vaarin de hooge adel zitting heeft (in tegenst.
van het Lagerhuis).
HOOGERWAL, m. de plaats vanwaar de wind
komt (in tegenst. met den lagerwal) : het schip
zocht aan hoogerwal te komen.
HOOGESCHOOL, v. (...scho ten), academie, universiteit, plaats wear hooger onderwijs wordt
gegeven.
HOOGFLUIT, v. (-en), (w. g.) (muz.) hobo.
HOOGGAAND, bn. hoogloopend, hevig.
HOOGGEACHT, bn. zeer geacht : Hooggeachte
Heer, opschrift boven een brief.
HOOGGEBERGTE, o. (-n), (aardr.) gebergte met
toppen die hooger zijn dan 2000 M.
HOOGGEBOREN, bn. als titel van graven,
markiezen, hertogen en prinsen (behalve die van
den bloede en van het H. Roomsche Rijk) : Hooggeboren Heer Graaf ; ...GE1ERD, bn. zeer
geeerd.
HOOGGELEERD, bn. als titel van hoogleeraren :
Hooggeleerde Heer; -, bw. .zeer geleerd : hooggeleerd kijken. HOOGGELEERDE, m. (-n), professor.
HOOGGERECHTSHOF, o. de hoogste rechtbank
(in Ned. Indict).
HOOGGESCHAT, bn. op hoogen prijs gesteld,
zeer waard : hooqgeschatte vriend.
HOOGHARTIG, bn. bw. (-er, -st), trotsch : zij
is zeer hooghartig; hooghartig antwoorden. HOOGHARTIGHEID, v.
HOOGHEEMRAAD, m. (...raden), medebestuurder van een hoogheemraadschap; -SCHAP, o.
het ambt van hoogheemraad; -, (-pen), een aantal
polders te zamen onder 66n opperste polderbestuur
het hoogheemraadschap van Rijnland.
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HOOGHEID, v. het hoog zijn, hooge rang, aanzien : heden in hoogheid verheven, morgen onder de
aarde, aardsche grootheid is vergankelijk; —
hooghartigheid, trots : hoogheid des harden; de
hoogheid der mensehen zal gebogen worden; (...heden), eeretitel van vorsten, kardinalen enz. : Zijne
Koninklijke Hoogheid.
HOOGHOLLANDSCH, o. (Z. A.) Nederlandsch, in
onderscheiding met Kaapsch-Hollandsch.
HOOGKAMER, v. (-5), (Zuidn.) opkamer, kelderkamer;
v. (Zuidn.) koor eener kerk.
HOOGKOOR, o. ( ...koren), (R. K.) priesterkoor,
plaats waarbinnen het hoogaltaar staat.
HOOGLAND, o. (-en), (aardr.) eene uitgestrekte
verhevenheid der aardkorst, waarop zich weder
gebergten kunnen verheffen : de Schotsche hooglanden. HOOGLANDER, m. (-s).
HOOGLEERAAR, m. (...leeraren, -s), professor.
HOOGLIED, o. een der bijbelboeken.
HOOGLIJK, bn. bw. zie HOOGELIJK.
HOOGLOOPEND, bn. hooggaand, hevig ; hoogloopende woorden, ruzie.
HOOGMIS, v. (R. K.) de plechtige gezongen mis,
die op zon- en feestdagen aan 't hoogaltaar wordt
opgedragen.
HOOGMOED, m. trots, opgeblazenheid : hoogmoed komt voor den vat, op trots volgt dikwijls
vernedering.
,HOOGMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), vol hoogmoed,
trotsch, verwaand : hij is zeer hoogmoedig.
HOOGMOGEND, bn. (hist.) als titel der StatenGeneraal en der Staten van Gelderland ; (zelfst.
gebruikt) Hunne Hoogmogenden, de Staten.
HOOGNOODIG, bn. bw. dringend noodzakelijk.
HOOGOVEN, m. (-s), een hooge, loodrecht opgetrokken smeltoven (voor ijzererts).
HOOGSCHATTEN, (schatte hoog, heeft hooggesohat), op hoogen prijs stellen, hoogachten.
HOOGST, bw. zeer, uitermate.
HOOGSTDEZELVE, aanw. vnw. hij, zij (als
van vorstelijke personen sprake is) : ...EIGEN,
bw. in hoo gsteigen persoon, zelf.
HOOGTE, v. verhevenheid; afstand; plaats, punt;
Tent. uit de hoogte behandelen, hem met vernederenden trots bejegenen; hij is niet op de hoogte,
is niet voldoende ingelicht; hij kan daar geene
hoogte van krijgen, hij begrijpt dat in 't gehoel
niet; hij heeft de hoogte, hij is dronken. HOOGTETJE, o. (-5).
HOOGTECIRKEL, m. (-s), (aardr.) horizontale
cirkel die door eenig hemellichaam gnat en waarvan het middelpunt in de as ligt, breedtecirkel.
HOOGTEPUNT, o. (-en), zeer hoog punt, toppunt
de ziekte, de crisis heeft naar hoogtepunt bereikt.
HOOGTERECORD, o. record van het hoogste
te vliegen.
HOOGTIJD, m. (-en), (R. K.) hooge kerkelijke feestdag ; het Sacrament des Altaars,
de H. Communie : hoogtijd houden.
HOOGVEEN, o. (aardr.) op hoogen ondergrond
gelegen veen.
HOOGVERRAAD, o. verraad jegens het vaderland of het hoofd ervan.
HOOGVLAKTE, v. (-n), (aardr.) hoog gelegen
vlakte (in tegenst. met laagvlakte).
HOOGVLIEGER, .m. (-s), eene soort van duif,
die zeer hoog vliegt; (van personen) iem. wiens
gedachten eene hooge vlucht nemen (inz. met
ontkenning) : 't is geen hoogvlieger, hij timmert
niet hoog, hij weet niet veel.
HOOGWAARDIGE, o. (R. K.) de hl. hostie,
ook de monstrans met de gewijde hostie; ook titel
van hooggeplaatste geestelijken.
HOOGWAARDIGHEID, v. titel van bisschoppen
en aartsbisschoppen.
HOOGWATER, o. oogenblik dat de vloed op
zijn hoogst is : een paar wren voor hoogwater is het
strand moeilijk te berijden; — hooge waterstand
in 't algemeen : met hoogwater zijn de uiterwaarden
hier blank.
HOOGWELGEBOREN, bn. als titel van alle
adellijken met geen hooger praedicaat dan Baron.
HOOGWIJS, bn. bw. zeer wijs.

HOOREN.
HOOGZAAL, o. en v. (...zalen), (Zuidn.) zangkoor, galerij voor het zangkoor.
HOOGZU INIG, bn. bw. zeer zuinig.
HOOT, o. gemaaid en op het land gedroogd
gras ; — te hooi en te gras, zelden, op ongeregelde
tijden; haastig, slordig; — te veel hooi op zijn
vork nemen, meer willen doen, ondernemen, dan
zijne krachten toelaten.
HOOIACHTIG, bn. (-er, -st), op hooi gelijkende.
HOOIBERG, m. (-en), een hooge, vaste stapel
hooi, als winterprovisie voor het vee, inz. zulk
een die door een dak op palen wordt beschut.
HOOIBINDER, m. (-s), (gevi.) di.J het hooi in
bossen bindt; ...BLOEMKEN, (-s), (Zuidp.)
zekere plant, koekoeksbloem (lychnis flos cuculi);
...BOER m. (-en), boer die zich vooral op het
winnen van hooi toelegt ; ...BOTER, v. winterboter, gemaakt van melk van koeien die met hooi
gevoed worden ; ...BOUW, m. het inzamelen van
het hooi in den hooitijd ; ...BROEI, m. het broeien
van hooi : de boerderij 'is verbrand ten gevolge van
hooibroei.
HOOIEN, (hooide, heeft gehooid), het gemaaide,
gedroogde gras omschudden, op stapels zetten
en binnenhalen : de boer is aan 't hooien ; —
hij hooit er mee, hij verkoopt zijn waren tot te
lagen prija, hij kladt. 11001E R, m. (-s).
HOOIKOORTS, v. (-en), ontsteking in den hooitijd, van de slijmvliezen van oogen, neus en ademhalingswerktuigen, met koorts gepaard, veroorzaakt door het stuifmeel van grassen enz.
HOOILAND, o. (-en), grasland dat gebruikt
wordt om hooi te winnen (in tegenst. van weiland);
...OPPER, m. (-s), benaming van de kleine stapels,
waarop men het hooi op het land zet, nadat het
is geschud; ...PERS, v. (-en), (landb.) werktuig
waarmede men een voer hooi samenperst tot een
klomp van 1 M3.
HOOISCHELF, v. (...schelven), een ronde of
vierkante stapel stevig opgetast hooi; ...VORK,
v. (-en), tweetandige vork waarmede het hooi
wordt opgestoken; ...WAGEN, m. (-s), wagen,
waarmede hooi wordt vervoerd; (nat. hist.) bastaardspin (vhalang'ivm of : ...ZOLDER, (-s).
HOON, m. smadelijke bejegening met woord of
daad; laster waardoor iem. aan de algemeene
verachting wordt blootgesteld.
HOONEN, (hoonde, heeft gehoond), smaden,
met verachting bespotten iem. hoonen.
HOONEND, bn. bw. (-er, -st), smadelijk.
1. HOOP, m. (-en), een ongelijke stapel van
voorwerpen of stollen, die op elkaar zijn geworpen, gelegd of uitgestort : een hoop steenen, rand,
oud ijzer;
eene groote hoeveelheid : hij heeft geld bij hoopen,
veel geld; — menigte, schare, troep: een hoop koeien,
duiven; een hoop kinderen; de groote hoop, de
groote massa, Jan en Alleman ; — te hoop loopen,
te zamen komen, samenscholen.
2. HOOP, (dicht.) HOPE, v. vertrouwen op de
toekomst, verwachting van iets goeds: geloof, , hoop en
liefde; hoop doet leven; — hij zweeft tusschen hoop
en vrees, hij is in onzekerheid omtrent zijn lot;
— zoolang er leven is, is er hoop, gezegd van een
ernstigen zieke, aan wiens genezin.g men nog
niet wanhoopt; — op hoop van zegen, gezegd als
men eene handeling onderneemt, waarbij men op
hoogeren zegen hoopt.
HOOPEN, (hoopte, heeft gehoopt), op hoopen
zetten, opstapelen : het graan hoopen.
HOOPVOL, bn. bw. vol hoop.
HOORBAAR, bn. bw. te hooren, gehoord kunnende worden.
HOORDER, m. (-s), die naar iets hoort, toehoorder : mijne hoorders !; geeerde, waarde hoorders !
HOOREN, (hoorde, heeft gehoord), zijn gehoor
hebben, niet doof zijn : hij hoort scherp, zeer goed;
een leven dat hooren en zien le vergaat, een versenrikkeliik lawaai :
met het gehoor waarnemen : ik hoor muziek;
niemand hoorde hare angstkreten; hoor, hoe het
hagelt; — zoo mag ik het hooren, dat is naar mijn
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dat laat zich hooren, is aannemehart gesproken ;
lijk ;
vernemen : hebt ge het groote nieuws al gehoord
naar raad luisteren, gehoorzamen : gij wilt nooit
moet voelen, wie naar
wie niet hooren
hooren;
Been raad hoort, moet daarvan de schadelijke of
smartelijke gevolgen ondervinden (ook kinderen,
die ongehoorzaam zijn, worden gekastijd);
toebehooren : het hoort mij niet; dit huffs hoort
aan mijn vader; hij hoort nog tot onze familie;
behooren : er hoort moed toe, zoo te spreken; je
hoort te werp en, en niet te luieren.
HOORENSWAARDIG, bn. (-er, -st, of meer-,
meest ), het hooren, luisteren waard.
1. HOORN, m. (-en, -s), ook HOREN, (-s), hard,
spits uitsteeksel aan den kop van verschillende
dieren, hun meestal. tot aanval of verdediging
dienend : de runderen, geiten en schapen hebben
toile hoornen ; hij neemt te veel op zijn
horens, hij laadt te veel arbeid op zich; —
iem. de Koren laten zien, zich vijandig toonen; —
(Zuidn.) men zou er horens, hoornen van krijgen,
er zijn geduld bij verliezen ; — de horens opsteken, het hoofd opsteken, zich verzetten, trotsch
worden, zich op geld of macht laten voorstaan
enz. ; — de koe bij de horens pakken, de zaak
krachtig aanvatten, haar aandurven ;
uitwas dat op een hoorn gelijkt : (bij menschen)
een ziekelijk uitwas aan het voorhoofd; (bij insecten en slakken) voelhorens : slak, slak, steek je
horens uit, door kinderen gezongen om de slak
uit haar huisje te lokken; — (fig.) hij trekt de horens
in, hij kruipt in zijn schulp, krabbelt terug; —
voorwerp dat van een hoorn gemaakt is : zeker
blaasinstrument, aanvankelijk een beestenhoorn,
later ook eene nabootsing daarvan in hout of koper ;
signaalhoorn ; spreekhoorn van de telefoon ;
de hoorn der geit Amal—dehornsvl,
thea uit de fabelleer, waarin men al wat men
wenschte vond, thans afgebeeld als een hoorn,
overvloeiende van bloemen en vruchten ;
(bij vergelijking) (nat. hist.) de eenschalige
scheip der weekdieren (de tweeschalige worden
schelpen genoemd) : horens en schelpen; het kind
zocht horentjes op het strand; — (ook van versohillende, gelijk hoornen uitstekende punten) : de
hoorn van de moan, depunten der halvemaan; —
o. (als stofnaam) de stof waaruit beestenhoorns bestaan : het hoorn is dour; knoopen, wit
hoorn gedraaid; een boekband van hoorn; — hoornachtige zelfstandigheid : het hoorn van een paardenhoef; —
m. lets dat van hoorn gemaakt is.
2. HOORN, m. (-en), doffer, mannetjesduif.
HOORNAAR, m. (-s), (nat. hist.) de grootste
soort van wespen, horzel (vespa crabo), ook hoorntje
geheeten.
HOORNACHTIG, HORENACHTIG, bn. (-er,
-st), op hoorn gelijkende.
HOORNBEEST, HORENBEEST, o. (-en), een stuk
hoornvee, inz. eene koe; (gew.) zeker insect, duizendpoot.
HOORNBLOEM, v. (-en), zeker plantengeslacht
(Cerastium), waarvan in ons land verschillende
soorten voorkomen.
1. HOORNEN, bn. van hoorn gemaakt: een mes
met hoornen heft.
2. HOORNEN, (hoornde, heeft gehoornd), harden
(b. v. van caoutchouc) : gehoornd guttaperch,a.
HOORNERTS, HORENERTS, o. (delfst.) chloorzilver; ...GESCHAL, o. het weerklinken der (jacht-)
hoorns; ...GLAS, o. dunne hoornen plaat als
vensterruit gebezigd.
HOORNIG, bn. van hoorn; op hoorn gelijkende.
HOORNIST, m. (-en), hoornblazer.
HOORNKLAVER, HORENKLAVER, v. zekere
vlinderbloemige plant, waarvan de zwaarden langer
zijn dan de kiel en korter dan de vlag (trigonella).
HOORNMUZIEK, HORENMUZIEK, v. muziek
van koperen blaasinstrumenten; (ook) de daarvoor
bestemde composities; ...PAPIER, o. (w. g.) oudHoliandsch schrijfpapier, met een posthoorn als
watermerk; ...PERKAMENT, o. het beste perka-
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ment; m. (...raven), eene soort van
neushoornvogel (tmetoceros abyssinicus), met eene
totale lengte van 113 cM.; ...SLANG, v. (-en),
(nat. hist.) zekere slang (o. a. in Egypte) met een
hoornachtig uitwas boven de oogen (cerastes aegyptiacus); ...SNAVEL, m. (-s), (nat. hist.) hoornvogel :
een Indische en Afrikaansche vogel met grooten,
omgebogen en gekerfden snavel, met een hoornachtig uitw as op den wortel, soms zoo groot ale
de snavel zeif (buceros), neushoornvogel.
HOORNUIL, m. ( en), groote katuil, met op
horens gelijkende vederbossen aan weerskanten
van den kop.
HOORNVARKEN, o. (-s), (nat. hist.) zwijnshert (cervus porcinus) in Indie: ...VEE, o. vee met
horens, inz. rundvee; ...VISCH, m. (...visschen),
(nat. hist.). zekere visch, behoorende tot de orde
der vastkakigen, drukkervisch (balistes capriscus).
HOORNVLIES, o. (ontl.) het doorschijnende
vlies aan de voorzijde van den oogbal.
1. HOOS, v. (hoozen), wervelwind van zeer
kleine uitgestrektheid, ook windhoos genoemd;
waterhoos, hoos die zich als eene draaiende zuil
boven eene watervlakte bevindt en het water opzuigt; zandhoos, evenzoo boven zandvlakten.
2. HOOS, v. (hoozen), hoosvat.
3. HOOS, v. (hozen), (gew.) kous; (bij zeevisschers) leeren laarzen die de voeten en bijna het
geheele onderlijf bedekken; — (oak) overtreksel,
koker, hoes : den boog in eene hoos steken.
HOOSJE, o. (-5).
HOOSVAT, o. ( ten), langwerpige smalle schepper
om water uit eene boot to hoozen.
HOOVAARDIG, bn. bw. (-er, -st), trotsch, hoogmoedig.
HOOVAARDIJ, v. trots, hoogmoed.
HOOZEN, (hoosde, heeft gehoosd), water uit
eene schuit werpen door middel van een hoosvat;
water over de bleek, Bier over het land hoozen, scheppend opwerpen en verspreiden.
1. HOP, m. zekere vogel met eene groote kuif
op den kop (upupa epops).
2. HOP, ook HOPPE, v. zekere plant, tot de
netelachtigen behoorende (humulus lupulus), Wier
vruchtkegels gebruikt worden om aan het bier
een bitteren, aromatischen smack to geven.
HOPE, v. dichterlijk voor HOOP (2de art.).
HOPELOOS, bn. bw. zonder hoop : de toestand
van den zieke is hopeloos; eene hopelooze poging.
HOPEN, (hoopte, heeft gehoopt), vertrouwen
hebben op de toekomst, hoop hebben.
HOPJE, o. (-s), eene hopbel: 't is een hopje in een
brouwketel, 't is zoo goed als niets; —
Haagsche hopjes, in papiertjes gewikkelde koffieulevellen, zoo genoemd naar Jacob Hop van 1773
tot 1794 gezant der Oostenrijksche Nederlanden.
HOPMAN, m. (-s, ...lieden), (hist.) kapitein,
hoofdman over eene legerafdeeling.
1. HOPPEN, (hopte, heeft gehopt), (bierbr.)
aan het moutaftreksel hop toevoegen en dit laten
koken : het bier hoppen.
2. HOPPEN, (hopte, heeft gehopt), (Zuidn.)
huppelen, springen.
HOPPER, m. (-s), vaartuig ingericht om bagger
in zijn ruim te kunnen laden welke lading door
kleppen in den bodem wordt gelost; hij vaart
onder eigen stoom.
HOPSASA, tw. uitroep bij het dansen en springen.
1. HOR, v. (-ren), in een raam gevat vlechtwerk,
dat voor een venster wordt gezet, om het inkijken
of bet binnenvliegen van insecten to beletten.
HORRETJE, o. (-s).
2. HOR, v. (-ren), een stukje karton of een dun
plankje, dat de kinderen aan een touwtje binders
en snel ronddraaien, zoodat het een snorrend geluid
maakt.
HORA (Lat.), v. uur : hora est, het is tijd (aankondiging van den academischen pedel bij promoties
en examens); horse, my. de bidstonden (in
kloosters).
1. HORDE, v. (-n), (gew.) HORT, vlechtwerk
uit teenen enz., tot verschillende doeleinden, b. v.
om iets of to schutten of (bij de versterkingsk.)
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(ook)
tot bedekking van hellingen, wegen enz.;
grove teenen zed om grind, cokes enz. te zif ten.
2. HORDE, v. (-n), schare, inz. van zwervende
n omaden : horden van Tartaren overstroomden
Europa; (thans ook) ongeordende bende.
HORDENMAKER, tn. (-s), ...VLECHTER, m.
(-s), die horden ylecht.
1. HORr.,N, v. my . (myth.) de godinnen der
tijdwisseling.
2. HOREN, m. en o., zie HOORN.
HORIZON, soma ook HORIZONT, m. (horizonten), gezichtskring ; — (fig.) dat gaat boven mijn
horizon, boven mijn begrip, mijne bevoegdheid
enz.; — (persp.) doorsnede van het viak van
teekening enz. met het waterpasse viak dat door
het oog van den teekenaar gaat.
HORIZONTAAL, bn. bw. waterpas, evenwijdig
aan het viak van den horizon : horizontale lijnen.
1. HORK, v. (-en), (gew.) wesp.
2. HORK, m. (-en), stug, lomp, onbeleefd mensch.
HORKEN, (horkte, heeft gehorkt), (Zuidn.)
luisteren : het is gemeenlijk beter te horken dan
te spreken; (Zuidn.) gehoorzamen : dat kind
h,orkt gemakkelijk.
HORLEPIJP, v. (-en), zeker blaasinstrument,
bestaande uit een houten fiuitje met toongaten;
(ook) zeer beweeglijke, inspannende solodans op
de tonen der horlepijp uitgevoerd.
HORLOGE, o. (-s), uurwerk, inz. een zakuurwerk : een gouden horloge.
HORLOGEMAKER, m. (-s), iemand die horloges
vervaardigt; (ook) die horloges herstelt, schoonmaakt
enz ; ...SLEUTEL, m. (-s), ...SLEUTELTJE, o. (-s),
waarmede een horloge wordt opgewonden; ...STANDER, m. (-s), standaard enz. met haakje, waaraan men 's nachts het horloge ophangt; ...VEER,
v. (-en), veer in een horloge, die het werk doet
gaan.
HORMAT, (Ind.) eerebetoon, passende eerbied,
de officieele eerbewijzen die de inlander aan zijn
meerdere verschuldigd is, b. v. het hurken in diens
tegenwoordigheid.
HORMONEN, my. chemische stollen door inwendige secretie gevormd in een orgaan; zij werken
prikkeiend of remmend op de werking van een
ander orgaan.
HORN, m. (-en), in het water vooruitspringende
hoek lands, in vele plaatsnamen : Avenhorn, Koudehorn enz.
HOROSCOOP, m. (...scopen), de uuraanwijzer
of de tafel der dag- en nachtlengten voor alle
plaatsen; (bij de sterrenwichelarij) het punt der
ecliptica, dat in iemands geboorteuur opkomt en
waaruit zijn lot is te voorspellen;
o. in de uitdr. iem. het horoscoop trekker,
uit den stand der sterren bij iemands geboorte de
toekomst lezen; (fig.) hem kras de waarheid zeggen.
—TREKKER, m. (-s), sterrenwichelaar.
HORRELVOET, m. (-en), misvormde voet,
stompvoet, paardevoet; m. en v. iem. met een
horrelvoet.
HORREN, (horde, heeft gehord), een snorrend
geluid maken (b. v. van een spinnewiel).
HORRETJE, o. (-s), zie HOR (iste art.).
HORREUR, v. (-s), afschuw; (ook) iets dat
afschuw wekt, gruwel : hij is mij een horreur.
HORRIBEL, bn. bw. (-er, -st), afgrijselijk, grawelijk : 't is horribel.
HORRIBILE DICTU (Lat.), het is verschrikkelijk om te zeggen.
1. HORS, m. (-en), een makreelachtige visch,
marsbanker (caranx trachurus).
2. HORS, V. (-en), zandplaat in zee die met vloed
bijna geheel ondervloeit; (gew.) met kreupelbout begroeide buitengrond.
HORS D'OEUVRE (Fr.), o. iets overtolligs,
bijwerk, toegift; (ook) bijgerecht, voorgerecht bij
een maaltijd.
1. HORST, m. (-en), stuk hoogere grond, gemeenlijk zandgrond ; bodemverheffing, veroorzaakt
door p looiing in de aardkorst.
2. HORST, v. (-en), hoog en ruig nest van roofvogels.

HOSTILITEIT.
1. HORT, m. (-en), stoot, duw, schok ; vlaag,
rukwind : het waait met horten ; met horten en stooten,
met tusschenpoozen poos : hij is al een hort weg.
2. HORT, m. in de uitdr. op den hort zijn, weg zijn,
er van door zijn; hij is op den hort gegaan.
3. HORT, v. (-en), zie HORDE (iste art.).
4. HORT, bw. weg : het is hort.
5. HORT, tw. vooruit, inz. tegen trekdieren
geroep en.
I. HORTEN, (hortte, heeft gehort), duwen,
stooten : wij kwamen al hortende en stootende vooruit.
2. HORTEN, (hortte, heeft gehort), tarwe, grind,
cokes horten, horden, zeven.
HORTENSIA, v. (-'s), sierheester met roofkleurige bloemen (hydrangea hortensia).
HORTICULTUUR, v. tuinbouw.
HORTOLOGIE, v. tuinbouwkunde. HORTO LOOG, m. (...logen), die in den tuinbouw bedreven is.
(...lani), iem. die het toezicht
HORTULANUS,
houdt op een hortus of tuin.
HORTUS, m. (-sen), academische plantentuin,
hortus botanicus.
HORZEL, v. (-s, -en), benaming der wespen van
de grootste soort, hoornaar (vespa crabo); ook voor :
hommels, paardenvliegen en bremsen; (fig.) de
horzel in den kop hebben, dol, gram zijn.
HORZELEN, (horzelde, heeft gehorzeld), gonzen,
snorren (als de horzel): (fig.) dol, gram zijn; krakeelen, kijven. HORZELING, v. gegons.
HOSANNA, tw. (bijb.) behoedt toch, heil.
HOSKLOS, m. en v. (-sen), lomp en onbehouwen
persoon; dikke logge vrouw; boerenwagen zonder
veeren.
HOSPES, m. persoon bij Wien men voor geld
inwoont; waard, herbergier.
HOSPIES, o. gastenverblijf in een klooster.
HOSPITA, v. (-'s), juffrouw bij wie men op kamers
woont.
HOSPITAAL, o. (...talen), ziekenhuis, gasthuis :
in het hospitaal liggen; (mil.) het gebonw waar de
zieke en gewonde soldaten verpleegd worden.
HOSPITAALDIENST, m. (-en), dienst Bien men
verricht in het hospitaal; ...DOEK, 0. • ...LINNEN, o. gummidoek dat voor vocht onctoordringbaar is en onder zieken wordt gelegd om het bed
te sparen; ...RIDDER, (-s), ridder van St. Jan,
lid van de Malteezcr orde, eene machtige geestelijke
orde in de middeleeuwen; ...SCHIP, o. (...schepen), drijvend hospitaal der vloot, schip door particulieren uitgerust om aan zieke visschers tijdens
de teelt geneeskundige hulp en verpleging te
geven.
HOSPITALIER, m. (-s, -en), hospitaalridder.
HOSPITALITEIT, v. gastvrijheid.
HOSPITANT, m. (-en), iem. die vergunning heeft
eene les, lezing enz. eene enkele maal bij te wonen.
HOSPITARIUS, m. (-sen), in een klooster de
monnik die de vreemdelingen gastvrij ontvangt
en de vragenden te woord staat.
HOSPITEEREN, (hospiteerde, heeft gehospiteerd), gebruik maken van iemands gastvrijheid,
als gast zijn intrek nemen, eene lezing of academische les als gast bijwonen.
HOSPITIUM, o. (-s), huis voor vreemdelingen,
inz. de door raonniken in de Alpen opgerichte
verblijfplaatsen voor reizigers ; (ook) als naam
van een tehuis voor studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
HOSPODAR, m. (-s), beer, vroegere titel van den
vorst van Montenegro, van Moldavie en van Wallachije.
HOSSEN, (hoste, heeft gehost), springende,
stootend en joelend zich een weg banen, inz. in
de volte : een troepje hossende kermisgangers.
HOSTIE, v. (hostien, -s), (R. K.) gewijde ouwel,
uit ongezuurd tarwemeel, waarvan men zich bij
het misoffer en de H. Communie bedient.
HOSTIEKAS, v. (-Ben), (oudt.) ciborie; ...KELK,
m. (-en), kelk die de H. hostie inhoudt.
HOSTIEL, bn. bw. vijandig.
HOSTILITEIT, v. vijandigheid; —, (-en), vijandelijkheid.

HOT.
1. HOT, bw. (gew.) (bij voerlieden) rechts, in
tegenst. van haar, links : de voerman wilde hot en
de paarden haar; (fig.) de een wilde hot en de ander
haar, de een wilde zus en de ander zoo.
2. HOT, v. (-ten), (Zuidn.) draagkorf.
3. HOT, v. dik van zure melk; —, (-ten), (gew.)
de vaste deelen die zich afscheiden, als de melk
bij het koken schift.
HOTEL, o. (-s), voornaam woonhuis (inz. in
Parijs); groot logement : in een hotel logeeren.
HOTELLETJE, o. (-s).
HOTELHOUDER, m. (-s), eigenaar, exploitant
van een hotel ; ...LEVEN, o.
HOTELIER (Fr.), m. (-s), eigenaar, exploitant
van een hotel.
HOTSEN, (hotste, heeft gehotst), hossen, keen en
weer schudden; schokken, stooten.
HOTTEN, (hotte, is gehot), schiften, stremmen
(van melk) : de melk is bij het koken gehot; — het
wil niet hotter, het wil niet gedijen, niet slagen.
HOTTENTOT, m. (-ten), inboorling van Z.-Afrika,
een ras dat verwant is aan de Boschjesmannen;
ruw, onbeschaafd, dom mensch.
—(fig.)
HOTTENTOTSCH, bn. van de Hottentotten; -, o. de taal der Hottentotten; (fig.) onverstaanbare taal : 't lijkt wel Hottentotsch.
HOU, bn. in de uitdr. hou en trouw (of getrouw),
getroum onder alle omstandigheden.
HOUDBAAR, bn. vatbaar om vastgehouden,
geliandhaafd te worden. HOUDBAARHEID, v.
HOUDEN, (hield, heeft gehouden), verzorgen,
onderhouden : vee houden; een hond houden ;
zijn zorg wijden aan, zich bezighouden met: eene
school houden; een hotel houden; — het oog
op iets houden, er het oog voortdurend op gevestigd
hebben, er op letten, zijne aandacht aan wijden; —
iem. in het oog houden, op hem letten, (fig.) zijn
gedrag nagaan; — rekening met iets houden, het
meetellen, het in aanmerking nemen;
vasthouden : het zwaard in de hand houden; iets
tegen het Licht houden; een kind ten doop houden:
iem. aan zijn woord houden, verlangen dat hij nakomt wat hij beloofd heeft; — hij is gehouden, om
het te doen, hij is er toe verplicht; — vasthouden,
Diet loslaten : ik kan het, niet Langer houden, ik moet
het laten N alien; — het ijs houdt al, is al sterk
genoeg; — de lijm houdt niet, het gelijmde voorwerp gaat los; — die verf, kalk houdt niet, biaddert,
gaat los; — tegenhouden, vastgrijpen : houd den
dief !; — terughouden : er is geen houden aan; —
behouden, bij voortduring hebben : ge moogt
het houden; hij heat mijn bock gehouden, niet teruggegeven ; die wat houdt, die wat heeft, die wat bewaart, heeft wat ; —
houden van iemand (of iets), veel ophebben met,
liefhebben, beminnen ; rij houdt niet van wijn,
drinkt dien ,niet gaarne; ik houd er niet van, dat...,
ik vind dat niet aangenaam; —
inhouden, bevatten : hoeveel houdt dit vat ?; het
glas houdt 1 12 liter; (van moat) : dit stuk linnen
houdt 20 M.; die plank houdt 18 voet; —
bewaren. : deze stof houdt kleur, verkleurt niet;
moed houden, den moed niet verliezen; steek houden,
proefhoudend blijken, het uithouden : dat houdt
geen steek, gaat niet op, deugt niet; — iets in (de)
gedachten houden, het niet vergeten; —
houden voor, meenen, beschouwen als : ik houd
u voor den zegsman;
volgen : ge moet dezen weg houden; rechts houden,
den rechterkant volgen; (zeew.) bij den wind houden, den rechterkant volgen;
blijven op eene plants, in een toestand; ergens
verblijf houden, er vertoeven; — zijn kamer houden,
het bed houden, de kamer, het bed niet mogen verlaten; — vertoeven laten, herbergen : iemand
bij rich houden; ik kan je vandaag niet houden; - rich houden zich gedragen : zich goed houden,
zich kordaat gedragen; — zich taai houden, niet
Iicht toe even het lang uithouden; — zich gezond
houden, gezond blijven; — den schijn aannemen :
hij Meld rich, alsof hij er nets van wist; hij houdt
zich maar zoo; zich doof, , dom, ziek houden, den doove,
den onwetende spelen, doen alsof men ziek is; —
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zich richten naar : houd u aan wat ik zeg; zich
aan de wet (een voorschrift enz.) hauden, niet
in strijd daarmee handelen; — zijn : zich overtuigd
houden, overtuigd zijn; — zich stil houden,ostil zijn,
zwijgen; —
uithouden : de stall Meld het Zang; ik kan het
tegen hem niet houden, ben niet tegen hem bestand ;
't is hier niet te houden van de warmte.
HOUDER, m. (-s), iem. die houdt : de houder
van eene bank van leening; kostschoolhouder.
HOUDING, v. (-en), gestalte, voorkomen, stand ;
— de houding aannemen van, alsof men, het doen
schijnen alsof men;
gedrag, manier van handelen : zilne houding in
deze aangelegenheid is onverklaarbaar; — eene af wachtende houding aannemen, het beloop der zaak
afwachten, om daarnaar zijn gedrag te richten..
HOUPAARDJE, o. (-s), veulen ; iets waar men
lang voor te zorgen lieeft, wat men niet kan wegdoen;
iets dat dour in onderh.oud blijkt.
HOURI, HOERI, v. (-'s), (volgen den Koran)
eeuwig jong blijvende maagd met gazellenoogen
gait het Paradijs, ter verlustiging der gelukzaligen.
HOUT, o. het harde, door den bast bedekte
gedeelte der stammen en wortels van boomen en
heesters ; — alle hout is geen timmerhout, niet
iedereen bezit de vereischte geschiktheid, men
kan niet maar iedereen voor iets gebruiken;
die redeneering, dat betoog
—datsnijgehou,
geeft hier niet, is bier niet van kracht; — van virik
bout zaagt men planken, gezegd als men iem. een
flunk pak slaag voor de broek geeft;
het hoot, d'e boomen, (ook) het kreupelhout;
opgaand hoot; er staat veel hoog hout; —
(ook) boschje, inz. in plaatsnamen : Berkhout,
Oosterhout, Voorhout, Noordwijkerhout enz.; (in
dezen zin ook m.) de- Haarlemmer Hout, de 41kmaarder Hout; in den Hout wandelen;
(muz.) het hout, de gezamenlijke houten instrumenten in een orkest (in tegenstelling van het
koper); -, o. (-en), stuk hout : gooi nog een paar houten
op het vuur; met houtjes stoken; — hij is zoo mager
als een hout, zeer mager; — hij is een stuk hout,
heeft totaal geen gevoel, geen hart; — iets op
zijn eigen houtje doen, op eigen gezag, zonder
verlof of machtiging lets verrichten ; — (Zuidn.)
dat gaat over zijn hout, dat gaat over de schreet,
alle perken te buiten.
HOUTAANKAP, m. (-pen), onderneming tot het
geheel of gedeeltelijk vellen van bosschen in Indie;
—MAATSCHAPPIJ, v. (-en); —ONDERNEMING, v. (-en).
HOUTACHTIG, bn. (-er, -st), op hout gelijkende.
HOUTAZIJN, m. azijn uit hout gestookt.
HOUTCEL, v. (-len), (plantk.) cel in het hout,
in den vorm van eene hoekige zuil; ...CELLULOSE,
v. een onder hoogen druk nit het hout verkregen
vezelige massa, die tot het makers van papier wordt
gebezigd; ...CEMENT, o. een mengsel van teer
met cement en zwavel, waarmede men daken
bedekt; ...DRAAIER, m. (-s), die op de
draaibank hout bewerkt; ...DRANK, m. (-en),
aftreksel van sommige houtsoorten (guajakhout, zoethout, sassefras enz.); ...DUIF, v. (...duiven), zekere vogel (columba palumbus); kleine
houtduif (columba oenas); ...EKSTER, v. (-s),
(gew.) Vlaamsche gaai (garrulus glandarius).
1. HOUTEN, bn. van hout : een houten huis; een
houten hamer, een moker; — eene houten pop, (fig.)
een geesteloos mensch; — een houten Klaas, een
stijf, droog persoon.
2. HOUTEN, (houtte, heeft gehout), (scheepsb.)
met hout bekleeden; — het aanzien van eene of
andere houtsoort geven, inz. door beschilderen.
HOUTERIG, bn. bw. (-er, -st), als een hout, (fig.)
stijf, niet lenig en niet levendig: een houterig mensch;
een houterige stijl, stijf, onbeholpen, onnatuurlijk.
HOUTETER, m. (-s), (nat. hist.) algemeene
naam van eenige groepen van insecten, die tot de
houtbedervers behooren (xylophaga); ...FLUIT ,. v.
(muz.) een fluitregister in het orgel; ...GAS, o.
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lichtgas dat door verhitting uit hout bereid wordt;
...GEEST, m. (scheik.) methylalcohol, eene kleurlooze vloeistof die gebruikt wordt bij het'maken van
vernissen, politoer enz.; ...GRAVURE, v. het
graveeren in bout; (-s), de gegraveerde
houten plaat; afdruk van zulk eene plaat; ...HAK,
m. het hakken van het bout : den houthak
besturen, het Yellen der boomen leiden; ...HAK
KEN, o. het omhakken van boomen; ...HAKKER, m. (-s), man die in het bosch bout
hakt; (Zuidn.) zeker dier, veenmol; ...HANDEL,
m, de handel in bout (balken en gezaagd timmerhout); ...HANDELAAR, m. (-s), houtkooper;
...HAVEN, v. (-s), haven waarin balken worden
bewaard, balkenhaven.
HOUTIG, bn. (-er, -st), houtachtig; (fig.) stijf,
geesteloos : eene houtige toespraak.
HOUTING, ra. (-en), zekere zalmachtige visch
(coregonus), wordt 2 a 3 KG. zwaar.
HOUTKEVER, m. (-s), (nat. hist.) kleine kever,
wiens larve (de houtworm) gaatjes in meubelen
enz. boort (anobium striatum en pertinax);
...KNECHT, m. (-s), zeker werktuig van den
schrijnwerker; ...KOOPER, m. (-s), iem. die handel
drijft in bout, die gezaagd en ongezaagd bout
koopt en verkoopt; ...LUIS, v. (...luizen), insect
(atropos pulsatorius), dat om zijn getik ook
doodskloppertje beet; — (gew.) scheldnaam voor
houtkooper; — (Ind.) witte mier, termiet.
HOUTMAAT, v. (...maten), bepaalde maat of
raam om hout te meten : 1 wisse, store of M3;
...MADE, v. (-n), houtworm; ...MARKT, v. (-en),
waar bout wordt vethandeld; ...MEEL, o. het poeder dat door het knagen van den houtworm ontstaat; ...METER, m. (-s), werktuig om den kubieken inhoud van onregelmatige stukken hout te
berekenen; ...MIER, v. (-en), soort van mier
(formica fulginosa); ...MUT, v. (-en), stapel bout;
(ook) brandstapel; ...MIJTER, (-s), arbeider
die het bout aan mijten zet.
HOUTRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan bout, boschrijk.
„ HOUTRING, m. (-en), jaarring (aan boomen).
HOUTSKOOL, v. (...kolen.) (ale stofn. gmv.),
verkoold bout ; met houtskool teekenen ; —BRIKET,
v. (-ten).
HOUTSLIJP, v. houtstof.
HOUTSNEDE, v. (-n), ook HOUTSNEE, (-en),
houtgravure een boek met houtsneden.
HOUTSNIJDER, m. (-s), iem. die uit bout beelden, reliefs of ornamenten snijdt; (ook) houtgraveur;
...SNIJKUNST, v. houtgraveerkunst; ...SNIJWERK, o. snijwerk van bout.
HOUTSNIP, v. (-pen), zekere vogel (scolopax
rushee/a); (fig.) sneetje wittebrood met zoetemelksche kaas en daarop een sneetje roggebrood;
...STOP, v. mechanisch fijnverdeeld hout voor
de papierfabricatie ; ...TEELT, v. houtbouw ;
...TEER, v. teer door droge distillate uit bout
verkregen ; ...VERBAND, o. een geheel van elkaar
steun.ende balken of andere zware houtdeelen.
HOUTVESTER, m. (-s), ambtenaar die belast is
met de handhaving van het jacht- en boschrecht
in een bepaald district; boschopzichter. HOUTVESTERIJ, v. het opzicht over de bosschen enz.
HOUTVEZEL, v. (-s), (plantk.) vezel in het
hout; ...VIJL, v. (-en), (timm.) werktuig met
elkaar kruisende insnijdingen om bout glad te vijlen,
fijne houtrasp; ...VIM, v. (-men), (gew., Zuidn.)
houtmijt; m. (-en), zekere vogel, eene
soort van grijs vliegenvangertje ; ...VLOT, o. (-ten) ;
...VRIJ, bn. geen houtdeelen bevattend houtvrij
papier.
HOUTWAGEN, m. (-s), voor het vervoer van
bout; ...WAREN, v. my. voorwerpen van bout
vervaardigd; bout voor timmerlieden enz. : hij
handelt in houtwaren ; ...WERK, o. al wat van bout
vervaardigd is ; ...WOL, v. large, krullende draden
van wol, gebruikt tot verpakking en opvulling
van matrassen ; ...WORM, m. (-en), de larve
van den houtkever ; ...ZAAGMOLEN, m. (-s),
fabriek waarin de balken aan planken gezaagd
worden ; stoomhoutzaagmolen, waarin stoom (en
niet de wind) de beweegkracht is ;
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v. het zagen van balken hij heeft veel geld verdiend met de houtzagerij.
HOUVAST, o.gelegenheid om vast te houden,
in de uitdr. ergens geen houvast aan hebben, er
geen vat op hebben; —, (-en), eene zware kram met
eene wigvormige punt aan beide uiteinden, waarmede balken, delen enz. worden vastgelegd; (ook)
puntige bout (met spijkergaten); —STEEN, m.
1. HOUW, m. het houwen of hakken van hout :
hout van den tweeden houw; ergens den vollen houw
vinden, (fig.) van den ruimen overvloed rfjkelijk
kunnen toetasten; —, (-en), een slag met een scherp
werktuig : het is een houw in de lucht, een slag in
de lucht, iets dat niet geeft.
2. HOUW, m. (-en), (kuip ) houweel met korten
steel ; kalkkloet.
3. HOUW, v. (veearts.) oogeelt, zekere oogziekte.
HOUWDEGEN,
(-s), degen om mede te houwen (in tegenst. met stooklegen); (fig.) vechter, vechtersbaas ; iizervreter.
HOUWEEL, o. (-en), een gekromd, scherp
ijzer (van verschillenden vorm) aan een steel, om
den grond los te maken en het onkruid uit te houwen, boomen te kappen, steenkool enz. in de
mijnen los te hakken, enz.
HOUWEELZAAD, o. (gew.) aveelzaad.
HOUWEN, (hieuw, heeft gehouwen), slaan met
een scherp voorwerp : met eene sabel (een zwaard,
eene bijl) houwen; iets in stukken houwen; — er op
in houwen, met kracht toeslaan.
HOUWHAMER, m. (-s), hamer der loodgieters
om gaten in muren te kloppen enz.; smidshamer
om ovensteenen uit te kappen; hamer der vijlenkappers.
HO UW IT SER, m. (-s), (art.) krombaangesehut:
een houwitser is korter en dikker dan een kanon,
maar slanker dan een mortier.
1. HOVELING, m. (-en), iem. die tot de omgeving van den vorst behoort; (ook) vleier, kruiper.
2. HOVELING, m. (-en), (hist.) hoofdling
HOVENIER, m. (-s, -en), tuinier iem;. die den
tuinhouw beoefent; tuinman, tuinbaas.
HOVENIEREN, (hovenierde heeft gehovenierd),
den tuinbouw beoefenen, in den tuin werken.
HOZEBEK, m. (-ken), zeeduivel, zekere visch
met zeer widen bek.
HUBERTUS, w. naam van een heilige, die
patroon van de jacht en beschermer tegen hondsdolheid is; — BROOD, o. brood op Sint Hubertusdag gewijd om tegen de razernij te beschermen ; —DAG . m. (-en), 3 November.
HUGENOOT, m. (Hugenoten), (hist.) in de l6de
en 17de eeuw naam van de aanhangers der Hervorming in Frankrijk.
HUI, v. vv ei (van gekarnde melk).
HUIBOTER,v. boter van hui gemaakt.
HUICHELAAR, m. (-s, ...laren), iem. die huichelt,
schijnheilige. HUICHELAARSTER, v. (-s).
HUICHELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), schijnheilig : huichelachtige woorden.
HUICHELARIJ, v. (-en), gehuichel, schijnheiligheld.
HUICHELEN, (huichelde, heeft gehuicheld), zich
anders voordoen dan men is, inz. in woorden en
gebaren ; — iets voorwenden vriendschap huichelen.
HUID, v. (-en), het natuurlijke bekleedsel van
het dierlijk lichaam, bestaande uit de lederhuid en
de opperhuid; (van menschen) vel ; hi) steekt,
in eene slechte huid, is niet Oink gezond; — iem.
de huid over de ooren halen, hem villen, afzetten; —
iem. op zijne huid komen, geven, zitten, hem afrossen;
hij is bang voor zijne huid, beducht voor slaag
of voor zijn leven; — het met de huid betalen, er zijn
leven bij inschieten; zijne huid duur verkoopen,
zich tot het uiterste verdedigen; — iemand de huid
vol schelden, hem met scheldwoorden. overladen;
(ook) het dunne bekleedsel van inwendige
lichaamsdeelen, vgl. slijmhuid; — (ook) het vezelachtige weefsel, dat sommige plantendeelen bekleedt : de huid van kastanjes, van uien enz.; — (ook)
buitenbekleeding van een schip een schip met
koperen huid. HUIDJE, o. (-s), (scherts.) jas.

HUIDIG.
HUIDIG, bn. van heden: ten huidigen dage, thans;
tot den huidigen dag toe, tot nu toe; het huidige geslacht, de menschen van nu.
HUIDUITSLAG, m. (geneesk.) uitslag op de huid ;
...VETTEN, o. leerlooien, bereiden van huiden ;
...ZIEKTE, v. (-n).
HUIF, v. (huiven), zeker hoofddeksel voor vrouwen, kap (in Zuidn. nog gebruikelijk ais kleedingstuk der nonnen, doch overigens verouderd) ;
(zegsw.) iemand de huif aflichten, hem (of haar)
aan de kaak stellen; — (bij valkeniers) de kap die
men den afgerichten valk opzet; — (bij vergelijking)
de op bogen rustendelinnen bedekking van sommige
karren.
HUIFKAR, v. (-ran),
m. (-a), kar
of wagon met eene huif overdekt.
HUIG, v. (-en), (ontl.) het kegelvormig uitsteeksel van het weeke gehemelte, aan den ingang van
de keel, het lelletje in de keel : mijn huig hangt,
mijn huig is gezwollm; (ook al a benaming van dit
ongemak) : ik heb de huig; de huig lichten.
HUIK, v. (-en), Lange kapmantel, zoowel door
mannen als vrouwen gedragen : de hulk near den wind
hanger, (eig.) zoo dat men tegen den wind beschut
is; (fig.) van partij veranderen, naar de omstandigheden dit raadzaam, voordeelig schijnen to maken.
HUIKELING, v. (-en), hooiopper.
HUILEBALK, m. en v. (-en), (eert.) gehuurde
schreier of schreister bij begrafenissen ; — kind
dat gedurig schreit of huilt; —, v. (-en), vilten
hoed met ronden bol en slappen zeer breeders,
rondom neerhangenden rand, nog door de koetsiers van lijkwagens gedragen.
HUILEBALKEN, (huilebalkte, heeft gehuilebalkt), aanhoudend huilen, schreien.
HUILEN, (huilde, heeft gehuild), een hoog en
hol, klagend, onaangenaam geluid doen hooren :
wat ligt die hond te huilen; huilen met de wolven (of
honden), waarmede men in het bosch is, met verloochening van eigen mooning meedoen met hen
in wier gezelschap men is; de wind huilt; (ook)
met eene luide en klagende stem weenen hij
huilde van de Rijn; (in Holl.) schreien, weenen (zonder onaangenaam bijdenkbeeld).
HUILERIG, bn. bw. (-er, -st), huilend, schreiend.
HUIS, o. (huizen), gebouw om in to wonen : een
groot, een klein huis; een oud huis; een vochtig huis;
met de deur in 't huis vallen, zonder inleiding over
iets spreken, het doel zijner komst zeggen; het
Huis des Heeren, de kerk, tempel; —van huis uit,
van afkomst, oorspronkelijk ; van coeden huize, van
goede afkomst ; er is geen huis met hem te houden,
er is met hem nets te beginnen, niet om te gaan ;
voor ieders oog, —huizenadwgtmr,in
het openbaar to werk gaan, publiek optreden ;
schouwburg : een uitverkodht huis ; gezin ; handelshuis vorstelijke familie : het huis van Oranje.
HUISAKTE, v. (-n), akte van bekwaamheid tot
het geven van huisonderwijs in een of ander vak.
HUISANKER, o. (-5), hechtijzer voor de muren
van een huis; ...APOTHEEK, v. (...theken), medicijnkistje voor huiselijk gebruik; m.
arbeid binnenshuis : de huisarbeid der kleermakers;
o. (...archieven), het archief van een
(vorstelidk) geslacht : het huisarchief des Konings;
...ARREST, o. gevangenschap in zijne woning :
huisarrest hebben, (scherts.) niet mogen uitgaan
wegens ongesteldheid; ...ARTS, m. (-en), huisdokter; ...BAAS, m. (...bazen), huisheer; hospes;
huiseigenaar, verhuurder (tegenover zijn huurder).
HUISBAKKEN, bn. to huis gebakken : huisbakken brood, eigengebakken brood (ook brood dat
men zest opmaakt, maar door den bakker laat
bakken) ; — (fig.) onontwikkeld, bekrompen
huisbakken wijsheid.
HUISBEDIENDE, m. en v. (-n), bediende voor
huiselijk werk; — (Ind.) „jongen" voor de bediening
in huis; ...BEZOEK, o. (-en), bezoek aan
huis om eenig onderzoek in to stellen; bezoek
dat een predikant aan de laden zijner gemeente
brengt, inz. om hen tot deelneming aan het Avondmaal op te wekken : huisbezoek doen ; ...BRAAK,
v. diefstal met inbraak.
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HUISMARTER.

HUISDEUR, v. (-en), voordeur van het huis;
...DIEF, m. (...dieven), bediende die zijne meesters besteelt; ...DIER, o. (-ran), tam dier ter wine
van het nut of de gezelligheid door den mensch
gehouden en verzorgd: de hond behoort tot de nuttige
huisdieren.
HUISELIJK, ook HUISLIJK, bn. bw. (-er, -st),
tot het hula behoorende of daarop betrekking hobbende : huiselijke zorgen , pension met huiselijk
verkeer ; veel of gaarne thuis zijnde, (ook) huishoudelijk een huiselijk mensch ; huiselijk bijeenzitten, gezellig. HUIS(E)LIJKHEID, v. zin voor
de gezelligheid binnenshuis ; gezellige vertrouwelijkheid van den familekring.
HUISGEIT, v. (-en), tamme geit; ...GEMEENTE,
v. (-n), (godg.) benaming voor de eerste Christengemeenten, die in huizen en niet in kerken vergaderden; ...GENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n),
medebewoner van hetzelfde huis; lid van hetzelfde
gezin; (bijb.) de huisgenooten des geloofs, zij die
dee] hebben aan het Christelijk geloof; ...GEZIN, o.
( -nen), de gezamenlijke laden van een gezin, familia:
een gelukkig huisgezin; ...GODEN, m. my. (hist.)
bij de Romeinen: beschermgoden van huis en
familie, wier beeltenissen bij den haard stonden
(laren en penaten).
HUISHOUDBOEK, o. (-en), book waarin de
uitgaven voor het huishouden worden geboekt.
HUISHOUDELIJK, bn. (-er, -st), zooals in eene
goede huishouding past, spaarzaam, ordelijk ; —
op de huishouding betrekking hebbende : huishoudelijke zaken.
1. HUISHOUDEN, o. het bestuur des huizes: de
oudste dochter neemt het huishouden waar; (-s),
huishouding ; — wat tot de huishouding behoort,
huisraad : al zijn huishouden is voor schuld verkocht;
huisgezin : een aardig huishouden.
2. HUISHOUDEN, (hield huis, heeft huisgehouden),
het huis besturen, regelen : zuinig huishouden ;
ergens ruw, vreemd huishouden, te work gaan.
HUISHOUDSCHOOL, v. (...scholen), school om
de huishouding te leeren.
HUIDHOUDSTER, v. (-s), zij die bij ontstentenii
der huisvrouw de huishouding bestuurt : eene
huishoudster gevraagd.
HUISHUUR, v. (...huren), huurprijs voor eene
woning : hij kan de huishuur niet betalen; —INDEMNITEIT, v. (-en), tegemoetkoming in de kosten
eenbr woning : de Europeesche onderwijzers in
India genieten huishuurindemniteit.
HUISINDUSTRIE, v. industrie aan huis, in de
eigen woning; ...JAPON, v. (-nen), japon die men
in huis draagt, ochtendjapon; (voor mannen) sjamberloek; ...JAS, v. (-sen); ...JASJE, o. (-s).
HUISJESMELKER, m. (-s), iem. die, huizen, inz.
armelijke woningen to duur verhuurt, en van de
opbrengst leeft; (gew. ook) ...SLEK, v.
(-ken), slak die haar huisje (of horentje) op den
rug met zich draagt.
HUISJONGEN, m. (-a), (Ind.) huisbediende.
HUISKAMER, v. (-s), woonkamer, waar men
dagelijks huist ; ...KAT, v. (-ten), tamme kat ;
...KNECHT, m. (-s), knecht voor huiselijke bezigheden ; ...KRUIS, o. lastpost in huis ; aanhoudend
verdriet in huis.
HUISLIJK, bn. zie HUISELIJK.
HUISLOOK, o. benaming van verschillende
vetplanten.
HUISLUCHT, v, minder frissche lucht in huis.
HUISMAN, m. (...lieden), landman, boar : hij
weet meer dan een huismans hen, hij is zoo dom
niet; huisvader, gezinshoofd.
HUISMANSDOCHTER, v. (-s), boerendochter.
HUISMANSKIESRECHT, o, algemeen stemreeht
der gezinshoofden, met uitsluiting der vrouwen.
HUISMANSWONING, v. (-en), (gew.) boerderij.
HUISMARTER, m. (-s), tamme marter, steenmarter (mustela foina); ...MEESTER, m. (-s),
(veroud.) opzichter over eene huishouding; (ook),
gouverneur, huisonderwijzer; ...MEID, v. (-en),
vrouwelijke dienstbode; — (Ind.) binnenmeid;
...MIDDEL, o. (-en), gewoonlijk ...MIDDELTJE, o.(-s), geneesmiddel dat men in huis heeft,
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inz. een dat niet door den geneesheer wordt voorges4reven ; ...MOEDER, v. (-s), vrouw des huizes.
HUISMUIS, v. (...muizen), gewone muis (mks
musculus); ...MUSCH, v. (...musschen), zekere
vogel, gewone musch (fringilla domestica) ; (fig.)
iemand die altijd thuis zit ; ...ONDERWIJS, o.
lager onderwijs aan kinderen van ten hoogste drie
gezinnen gezamenlijk bij hen aan huis gegeven ;
...ORDE, v. (-n), benaming van sommige ridderorden ter belooning van diensten, aan het vorstenhuis bewezen : de Huisorde van Oranje, ingesteld in
1905; ...ORGEL, o. (-s), orgel voor huiselijk gebruik
(in tegenst. van kerkorgel).
HUISPLAAG, v. (...plagen), lastige huisvrouw;
...PLOERT, m. (-en), (stud.) huisbaas.
HUISPOSTILLE, v. (-s), boek met stichtelijke
Zondagslectuur voor het huisgezin; ...PRELAAT,
m. (...prelaten), (R. K.) priester van hoogen rang,
aan het pauselijk hof verbonden; (ook) kerkelijk e
eeretitel door den pans verleend.
HUISRAAD, o. M.eubelen, inboedel.
HUISVESTEN, (huisvestte, heeft gehuisvest),
iemand een tijdelijk verblijf verschaffen, hem herbergen : ik kan hem niet huisvesten;
wonen,
zich ophouden, gevestigd zijn. HUISVESTING, v.
verblijf, inwoning: ergens voedsel en huisvesting
vinden.
HUISVLIEG, v. (-en), de gewone vlieg (musca
domestica).
HUISVLIJT, v. industrie die in huis kan
worden uitgeoefend (mandenmaken, houtsnijden
enz.) : school voor huisvlijt ; —SCHOOL, v.
(...scholen) ; —TENTOONSTELLING, v. (-en).
HUISVREDE, v. rust, vrede in huis.
HUISVREDEBREUK, v. (recht.) wederreohtelijk in iemands woning binnendringen, tegen zijn
wil daar vertoeven en weigeren zich te vervvijderen.
HUISVRIEND, m. (-en), vriend des huizes;
...VROUW, v. (-en), vrouw des huizes : de bezige
huisvrouw liep of en aan; echtgenoote.
HUISWERK, o. werk om het huis schoon, in
orde te houden ; schoolwerk dat thuis verrieht
moet worden.
HUISWET, v. (-ten), wet of regel voor het huis.
HUISWAARTS, bw. naar huis : de arbeiders keerden vermoeid huiswaarts.
HUISZITTEND, bn. thuis blijvende huiszittende armen, diaconiearmen en bedeelden, in
tegenst. met straatbedelaars.
HUISZITTENHUIS, o. (...huizen), benaming
van een armhuis te Amsterdam, voor de huiszittende armen, gebouw waar de huiszittenmeesters
vergaderen en waar zij hunne uitdeelingen (b. v.
van brood en turf) houden; ...MEESTER, m. (-s),
armvoogd.
HUISZOEKING, v. (-en), gerechtelijk onderzoek
in iemands woning : huiszoeking bij iemand doen;
...ZORG, v. (-en), huiselijke beslommering; zorg
voor de huishouding; huishoudster; ...ZWALUW,
v. (-en), de gewone zwaluw (chelidon urbica);
...ZWAM, v. (-men), eene soort van paddestoelen
op voohtig hout, inz. onder tegen vloerbalken en
vloeren van huizen die het hout verteren (merulius
lacrymans).
HUIVEN, (huifde, heeft gehuifd), eene huif opzetten : een valk huiven; — (fig.) omhullen.
HUIVEREN, (huiverde, heeft gehuiverd), rillen,
beven (van koude, koorts, schrik, vrees, afschuw) :
hij stond te huiveren; voor iets terugschrikken,
terugdeinzen, het niet aandurven, er slechts aarzelend toe besluiten.
HUIVERIG, bn. (-er, -st), lioht rillende (van koude
of koorts) : dat koude, natte weer maakt iemand
huiverig; (fig.) vreesachtig, aarzelend om lets te
ondernemen . ik ben huiverig om het te doen.
HUIVERING, v. (-en), rilling, aandoening (van
koude, afgrijzen enz.).
HUIVERINGWEKKEND, bn. (-er, -st), eene
huivering opwekkende.
HUIZEN, (huisde, heeft gehuisd), wonen : ergens
huizen; met iemand huizen.
HUIZING, v. (-en), ook HUIZINGE, huis,
woning, inz, in de samenst. heerenhuizing(e).

HULPONDERWIJZER.

HUK, v. (-ken), (gew.) hurk : op zijn hukken
gaan zitten, neerhurken; een hukje, klein ventje.
IUKKEN, (hukte, heeft gehukt), hurken, inz.
om zich schuil te houden; — (Zuidn.) lang blijven
plakken (in de herbergen).
1. HUL, v. (-len), eenvoudige linnen vrouwen,
muts. HULLETJE, o. (-s).
2. HUL, m. ( -len), (gew.) groep van zich te zamen
bevindende dingen of personen: een hul bloemen.
HULDE, v. eer, eerbetoon : iemand hulde brengen
(of bewijzen); — (fig.) om hulde aan de waarheid
te doen, om haar openlijk te erkennen; (hist.) hulde
doen, den leeneed doen., iem. als zijn leenheer
huldigen.
HULDEBETOON, o. het betoonen van hulde en
eerbied; ...BLIJK, o. (-en), bewijs van hulde.
HULDIGEN, (huldigde, heeft gehuldigd), hulde
doen : een vorst huldigen, hem inhuldigen; eere
aandoen, hulde bewijzen : de 7 0-jarige dichter wend
door zijne vrienden gehuldigd; — de waarheid huldigen, waarheid spreken; — een stelsel huldigen, het
toegedaan zijn.
HULDIGING, v. (-en), het huldigen; inhuldiging.
HULDIGINGSEED, m. (-en), de eed van gehoorzaamheid en trouw door de onderdanen aan den
landheer gedaan bij zijne huldiging.
HULK, v. (-en), (eert.) eene soort van groot en
log koopvaardijschip, van de 15de tot de 17de
eeuw algemeen gebruikt; (thans dicht.) schip (in
't algemeen) : de hulk zwalkte op de baren; (fig.) de
staat, het staatsbestuur; levenshulkje, steek in zee
(fig. van het leven). HULKJE, o. (-s).
HULLEN, (hulde, heeft gehuld), bedekken, omhullen, inhullen hij was in een mantel gehuld;
alles was in rook gehuld; — rich hullen, zich kleeden
in : zij hulde zich in zijde en satijn.
HULLIE, pers. vnw. hunlieden.
HULMAN, m. (-s), eene apensoort in Voor-Indio,
die als heilig wordt beschouwd (semnopithecus
entellus).
HULP, v. bijstand, ondersteuning; m. en
v. helper, helpster : zij is mijne trouwe hull); —
in samenst. met benamingen van gebouwen,
bouwwerken enz. dient huip- om aan te duiden,
dat het bedoelde gebouw ter nood dient, b. v, om
tijdelijk een ander te vervangen, als : hulpbeurs,
hulpbrug, hulphaven, hulpkerk, hulppostkantoor,
hulpschool, hulpstation enz.; in samenst. met den
naam van personen wordt daardoor aangeduid
iemand die den genoemden ambtenaar tot huip
is toegevoegd, b. v. hulpbesteller (bij de posterijen),
hulponclerwijzer enz.
HULPAKTE, v. (-n), akte voor het geven van
lager onderwijs als hulponderwijzer of -onderwijzeres zijne hulpakte halen (bij de wet van 1878
is die naam vervallen).
HULPBANK, v. (-en), voorschotbank waar onder
borgtecht (soms rentelooze) vocrschotten verstrekt worden, die in kleine bedragen kunnen agelost worden.
HULPBEHOEVEND, bn. (-er, -st), huip noodig
hebbende.
HULPELOOS, bn. bw. (...looter, -t), zonder
huip, verlaten : hij stond hulpeloos.
HULPKRUISER, m. (-s), koopvaardijschip tijdelijk als oorlogsschip ingericht.
HULPLIJN, v. (-en), (muz.) lijntje dat de plaats
aangeeft van noten onder en boven den notenbalk: — (meetk.) eene lijn die in de figuur getrokken
wordt ten behoeve van het bewijs; — (teek.) uitwischbare lijn, die getrokken wordt om het uitvoeren der teekening te vergemakkelijken.
HULPLOON, o. loon dat betaald wordt wegens
huip, verleend aan schepen in nood.
HULPMIDDEL, o. (-en), middel dat de bereiking van een doel bevordert.
HULPOFFICIER, m. (-en), (recht.) benaming
voor de amotenaren (kantonrechters, burgemeesters,
commissarissen van politie, waterschouten en offieieren van de marechaussee), die in plaats van
officier van justitie kunnen optreden..
HULPONDERWIJZER, m. (-s), onderwijzer,
niet in het bezit der hoofdakte.

HULPVAARDIG.
HULPVAARDIG, bn. (-er, -st), bereid om te
helpen, gedienstig : een huipvaardig mensch.
HULPWAPEN, o. (-s), (mil.) benaming voor de
technische troepen, pionniers en pontonniers.
HULPWERKWOORD, o. (-en), (taalk.) werkwoord dat dient om eene bepaalde betrekking van
andere Tv erkwoorden uit te drukken : hulpwerkwoorden van tijd (hebben, zijn, zullen), van wijze
(mogen, kunnen, laten), van den lijdenden vorm
( worden).
HULPWETENSCHAP, v. (-pen), wetenschap
waarvan de uitkomsten alleen of hoofdzakelijk ten
dienste van eene andere gebruikt worden; ...ZEEL,
o. (-en), kruiszeel, helpzeel.
HULS, ook HULZE, v. (hulzen), (plantk.) eene
droge, tweekleppige, tweenadige vrucht, zonder
overlangsch middelschot, die aan beide naden
openspringt en eene rij van zaden bevat, peul :
de huizen van erwten, boonen, enz.; — het gevlochten
omhulsel van stroo, waarin wijnflesschen verzonden
worden.
HULSEL, o. (-s), omhulsel, bedekking.
HULST, m. (-en), zekere altijdgroene heester
met stijve, stekelpuntige bladeren (ilex aquifolium).
HULSTBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...bezien),
roode besachtige vrucht van den hulst.
HULTE, v. (-n), (Zuidn.) hoogte, hobbel : hulten
en bulten.
HULZEBOOM, m. (-en), hulst.
HULZENBOSCH, o. (...b osschen), hulstbosch.
HUM, o. schertsende verkorting van humeur,,
in de uitdr. : hij is uit (of in) zijn hum, (niet) in
zijn schik. HUMMETJE, o.
HUMAAN, bn. bw. (humaner, -st) menschlievend, welwillend, van een ruim en zacht oordeei,
vriendelijk en zorgzaam tegenover ondergeschikten
en afhankelijken : een humaan man.
HUMANIORA, o. my. de studien` die iemand tot
mensch vormen, inz. als benaming voor de studie
der classieke talen en letterkunde.
HUMANISEEREN, (humaniseerde, heeft gehumaniseerd), tot een (zedelijk) mensch maken, veredelen.
HUMANISME, o. het streven humaan te zijn,
eene zaohte en menschlievende zedeleer; — herleving van kunst en letteren (14de--16de eeuw),
vooral zich kenmerkende door de studie der oude
wijsbegeerte, letteren en kunst.
HUMANIST, m. (-en), aanhanger van het humanisme; (ook) iemand die de humaniora beoefent
en onderwijst.
HUMANITAIR, bn. bw. humaan.
HUMANITEIT, v. menschelijkheid, menschlievendheid, welwillendheid enz.; het humaan zijn.
HUMATEN, v. my. humuszure verbindingen.
HUMBUG, v. bluf, opsnijderij : wat een humbug !
HUMECTEEREN, (humecteerde, heeft gehumecteerd), bevochtigen.
HUMERAAL, v. (...ralen), schouderdoek van een
vierhoekig stuk linnen waarmee de priester zich
hals en schouders bedekt.
HUMEUR, o. (-en), gemoedsgesteldheid, stemming, luim: hij heeft een goed humeur, is steeds
opgewekt; een lastig humeur, dat dikwijls ontstemd
is ; in zijn humeur zijn,- good geluimd zijn.
HUMEURIG, bn. bw. (-er, -st), ongelijk van
humour, dikwijls ontstemd : ze is erg humeurig.
HUMEURPIJN, v. scherts. voor kwade luim.
HUMIDITEIT, v. vochtigheid.
HUMILIANT, bn. vernederend.
HUMILIATIE, v. (...liatien), vernedering.
HUMMEL, m. (-s), (gew.) dreumes.
HUMMER, m. (-s), gewone zeekreeft (homarus
vulgaris).
HUMOR, m. de edelste vorm van het komische :
het bock vloeit over van humor; luimigheid, de citing
eener yroolijke levensopvatting.
HUMORESKE, v. (-n), humoristisch vertelsel.
HUMORIST, m. (-en), humoristisch sehrijver.
HUMORISTISCH, bn. bw. vol humor.
HUMUS, m. teelaarde; de donkere stof door verrotting en 'V ermolming van organische stoffen ontstaan; —LAAG, v. (...laten) ; —VORMING, v. ;
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—ZUUR, o. benaming der zuren die zich in humus
ontwikkelen.
1. HUN, pers. vnw., m. my., 3de nv. van *hij.
2. HUN, bez. vnw. van den 3den pers., m. my. :
hun vaderland; (zelfst. gebruikt) de hunnen, hun
gezin.
HUNEBED, o. (-den), zie HUNNEBED.
HUNKEREN, (hunkerde, heeft gehunkerd), rusteloos verlangen, met ongeduld verlangen.
HUNNEBED, ook HUNEBED, o. (-den), benaming der uit reusaehtige steenen opgestapelde
v66rhistorische begraafplaatsen, die in Drente,
Denemarken, Engeland enz. worden aangetroffen.
HUNNENT (TE en TEN), bw. uitdr. in hun huis,
bij hen : men wordt ten hutment gastvrij ontvangen.
HUNNENTHALVE, bw. om hunnentwil; ...WEGE, bw. uit hun naam, namens, wegens hen ;
...WIL (OM), bw. uitdr. ter wille van hen.
HUNNER, pers. vnw., m. my., 2de nv, van hij.
. HUNNERZIJDS, bw. van hunne zijde.
HUPPELEN, (huppelde. heeft en is gehuppeld),
zich met sprongetjes, zich onregelmatig dansend
voortbewegen : de lammeren huppelen in de weicle.
HUPPEN, (hupte, heeft en is gehupt), (gew.)
hippen, met tegen elkaar gedrukte voeten
springen.
HUPSCH, bn. bw. (-er, meest -), net, voorkomend,
aardig, beleefd : een hupsch mensch; dat was niet
hupsch van hem. HUPSCHHEID, v.
HURDLE-RACE, (Eng.), v. (-s), wedren met
hindernissen.
HUREN, (huurde, heeft gehuurd), in dienst
nemen tegen geldelijke vergoeding : eene meid huren;
— iets tegen betaling eener bepa'lde som tijdelijk
in gebruik nemen : een huis, een rok huren.
HURK, v. (-en), in de uitdr. op de hurken zitten,
met gebogen knieen z66 op den grond zitten, dat
het achterste op de hielen rust.
HURKEN, (hurkte, heeft gehurkt), op de hurken
zitten : zij zaten op den grond gehurkt.
HUSSIET, m. (-en), aanhanger van Joannes
Huss, kerkhervormer in Bohemen (1369-1415).
HUT, v. (-ten), bedekte, tegen het weer beschutte
plaats ; — kleine armoedige woning, van hout,
riot, stroo of plaggen gebouwd : in hutten woven;
eene leemen hut; de hutten der armen; — woning in
't algemeen : treedt binnen in mijne nederige hut;
(dicht.) de hut mijner sterfelijkheid, mijn lichaam; —
(scheepst.) de verblijfplaats der stuurlieden en
mindere officieren aan boord ; —
met hutje en mutje, met alles en alles; daar is het
hutje en (of met) het mutje, de geheele boel.
HUTSELBEKER, m. (-s), beker waarin men de
dobbelsteenen door elkaar hutselt, dobbelbeker.
HUTSELEN, (hutselde, heeft gehutseld), heen
en weer bewegen, door elkaar schudden : de gekookte aardappelen hutselen.
HUTSEN, (hutste, heeft gehutst), hutselen.
HUTSPOT, v. (in Zuidn. HUTSEPOT) zekere
spijs, aardappelen, wortelen, uien en (ossen)vleesch door elkaar : hutspot koken: Geldersche -,
Leidsche hutspot; — (fig.) zij worden als hutspot
door elkander gegooid, van vijanden die in verwarring geraken.
HUTTENTUT, v. zomeroliezaad ; vlasdotter.
HUUR, v. (huren), loon (voor bewezen diensten) :
mijne meid krijgt f 200 huur; — geldelijke vergoeding voor iets, dat men huurt : de huur bedraagt
f 5; hij betaalt f 500 huur voor dit huis; zij zitten op
hooge huur; — het huren : land iv, incur hebben; eene
huur sluiten; Lem. de huur opzeggen; — huurtijd : de
huur gaat met November in; de huur is om; —dienst,
waar men zich als meid ci knecht verhuurd heeft.
HUURAKTE, v. (-n), ...CEEL, v. (-en), ...CONTRACT, o. (-en), het geschreven stuk, ten bewijze
van de huurovereenkomst opgemaakt.
HUURDER, m. (-s), die huurt of pacht.
HUURHOUDER, m. (-s), (Zuidn.) stalbouder,
rijtuigverhuurder ; ...HUIS, o. (...zen), gehuurd
huis ; ...KIEZER, m. (-s), iem. die kiezer is op
grond van de huishuur die hij betaalt ; ...KOETSIER, m. (-s), iem. die rijtuigen verhuurt of een
huurrijtuig bestuurt.
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HUURLING, in. en v. (-en), iem. die een ander
voor geld dient (meestal in ongunstigen zin).
HUURLOON, o. (-en), het loon waarvoor eene
dienstbode of knecht gehuurd wordt; ...OVERFtENKOMST, v. (-en), de overeenkomst die men
aangaat bij het huren van een perceel; ...PAARD,
o. (-en), gehuurd paard; ...PENNING, m. godspenning (die men bij het huren geeft); -, (-en),
de huur of pachtsom voor eene woning enz ;
...PRIJS, m. (...prijzen), de prijs waarvoor men
iets kan huren; ...RIJTUIG, o. (-en), gehuurd
rijtuig ; ...SOM, v. (-men), pachtsom; ...STEE, v.
(-en), pachthoeve.
HUURSTER, v. (-s), vrouw die huurt of pacht.
HUURTIJD, m. (-en), tijd waarvoor men gehuurd
heeft ; ...TROEPEN, m y. huurbenden ; ...WAARDE, v. (-n).
HUWBAAR, bn. den leeftijd hebbende, waarop
men kan huwen, volwassen een huwbaar meisje.
1. HUWELIJK, o. (-en), echt, echtverbintenis,
echtvereeniging: de wettige of kerkelijke plechtigheid
waarbij een man en eene vrouw zich tot wettig
samenleven verbinden : een huwelijk sluiten.
2. HUWELIJK, bn. in de uitdr. de huwelijke staat
het huwelijk : in den huwelijken staat treden.
HUWELIJKSAANGIFTE, v. (-n), het laten aanteekenen van het huwelijk bij den burgerlijken
stand, de oildertrouw; ...AANKONDIGING, v.
(-en), bericht van voorgenomen huwelijk; ...AANZOEK, o. (-en), het ten huwelijk vragen van een
meisje; ...ADVERTENTIE, v. (-s, ...tien), advertenti • waarbij men iem. ten huwelijk vraagt; ...AFKONDIGING, v. (-en), door de Wet voorgeschreven
aflezen van de namen der ondertrouwden voor
de deur van het raadhuis; ...AKTE . v. (-n),
officieel stuk, verklarende dat een huwelijk
wettig gesloten is; ...BAND, m. (-en), band des
huwelijks : zij zijn door den huwelijksband ver eenigd.
HUWELIJKSCH, bn. bet huwelijk betreffende
huwellyksche voorwaarden, de overeenkomst tusschen
toekomstige echtgenooten, rege!ende hunne rechten
op elkanders goederen of inkomsten ; beter is :
huwelijksvoorwaarden.
HUWELIJKSCONTRACT, o. (-en), het contract
van het huwelijk; huwelijksche voorwaarden;
...FEEST, o. (-en), bruiloft; ...FORMULIER, o.
(-en); ...FUIK, v. als zinnebeeld van het huwelijk
in de huwelijksfuik zijn; ...REISJE, o. (-s),
pleizierreis die de jonggehuwden ondernemen:
...ZEGEN, m. de zegen over het huwelijk uitgesproken; de kinderen waarmede het huwelijk
gezegend wordt.
HUWEN, (huwde, heeft en is gehuwd), een
huwelijk aangaan, in den echt treden, trouwen.
HUZAAR, m. (huzaren), soldaat der lichte ruiterij.
HUZARENBOON, v. (-en), (scherts.) blauwe
boon, kogel iemand eene huzarenboon geven, hem
doodschieten ; ...MANTEL, m. (-s) ; ...SLA, v.
salade met koud vleesch ; ...UNIFORM, v.
1. HYACINT, m. (-en), (als stofnaam o. gmv.),
(delfst.) zeker edelgesteente van geelachtig roode
kleur; -KRISTAL, o. (-len), een kristal van het
hyacint.
2. HYACINT, v. (-en), zekere uit het Oosten
afkomstige. zeer gezochte bolplant met fraaigekleurde, geurige bloemen, die in tal van verscheidenheden wordt gekweekt (hyacinthus orientalis);
de wilde hyacint (endymion nutans) is in boschachtige
streken vrij algemeen.
HYACINTENBED, o. (-den), een bed of perk met
hyacinten; ...BOL, m. (-len), bol van de hyacint;
...HANDEL, m. handel in hyacinten.
HYADEN, v. my. (Gr. myth.) beek- en vijvernimfen.
HYALOGRAPHIE, v. glasgraveerkunst.
HYALIET, o. (delfst.) zeker witachtig, doorsehijnend mineraal, eene verscheidenheid van het
°peat, glasopaal, glassteen; -GLAS, o. door middel
van nikkeloxyde enz. zwart gekleurd glas,
lavaglas.
HYBRIDE, m. en v. (-n), een hybridisch wezen,
bastaard (zoowel plant als dier).
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HYBRIDISCH, bn. van tweeerlei afkomst : een
muilezel is een hybridisch schepsel, want hij stamt
of van het paard en den ezel; een hybridisch woord,
dat samengesteld is uit woorden van verschillende
talen, als baddokter, luchtballon, galavoorstelling enz.;
iets dat uit heterogene elementen beQtaat.
HYDRA, v. (-'s), (Gr. myth.) watersiang, inz. de
negenkoppige hydra van Lerna, die door Hercules
werd gedood ; - meerhoofdige draak (ins. fig.) :
de hydra der revolutie; - (nat. hist.) zekere soort van
poliep.
HYDRAAT, o. (hydraten), (scheik.) eene verbinding van een basis of zuur, met water.
HYDRAULICA, v. (nat.) de leer der vloeistoffen,
omvattende de hydrostatica en hydrodynamica;
(gewoonlijk) de leer der practische toepassing van
de beweging van het water.
HYDRAULISCH, bn. bw. waarbij van de hydraulica gebruik wordt gemaakt ; hydraulische druk.
HYDRIATIEK, v. watergeneeskunde.
HYDROCYANZUUR, o. (scheik.) blauwzuur.
HYDRODYNAMICA, v. (nat.) leer van de beweging der vloeistoffen.
HYDROGENIUM, o. (scheik.) waterstof.
HYDROGRAPHIE, v. (aardr.) deel der natuurkundige aardrijkskunde, beschrijving van de zeeen,
rivieren, meren enz. (ook met het oog op de belangen der scheepvaart).
HYDROGRAPHISCH, bn. wat met de hydrographie in verband staat : hydrographische kaarten.
HYDROKINETER, m. (-s), (stoomw.) stoomstraalapparaat om het water in een stoomketel to
verwarmen met stoom nit een anderen ketel.
HYDROLOGIE, v. leer van de samenstelling van
het water.
HYDROMANIE, v. overdreven voorliefde voor
water. inz. als geneesmiddel.
HYDROMEL, o. honigdrank, mede.
HYDROMETEOREN, m. my. de verschijnselen
die gepaard gaan met de afkoeling of condensatie
van den waterdamp in de lucht : mist, regen, hagel,
sneeuw enz.
HYDROMETER, m. (-s), vochtweger, areometer;
(ook) werktuig om de snelheid van stroomend
water to meten.
HYDROMETRIE, v. watermeetkunde.
HYDRO-OXYGEENGAS, o. (scheik.) een mengsel
van 1 deel zuurstof en 2 deelen waterstof, kludges.
HYDROPATHIE, v. (geneesk.) watergeneeskunde,
geneeswijze waarbij de patient met koud water
behandeld wordt.
HYDROPHAAN, m. (...phanen), (delfst.) zekere
verscheidenheid van het opaal, die in het water
gelegd kleur en glans verkrijgt, meat in drogen
toestand niet doorschijnend is, ook werekloog genoemd.
HYDROPHOBIE, v. (geneesk.) watervrees, hondsdolheid.
HYDROPS, HYDROPSIE, v. (geneesk.) waterzucht; (ook) HYDROPISME of HYDROPISIE.
HYDROPLAAN, v. (...planen), glijboot, vaartuig
met zoo weinig mogelijk diepgang en voortbewogen
door luchtschroeven.
HYDROSPHEER, v. het water op aarde (beschouwd als een vloeibare band om den aardbol);
ook de waterdamp in de atmospheer.
HYDROSTATICA, v. (nat.) leer van hot evenwicht der vloeistoffen.
HYDROSTATISCH, bn. op de hydrostatica berustende : de hydrostatische wet, de wet van Archimedes.
HYDROTHERAPIE, v. (geneesk.) hydropathie.
HYDROXYDE, o. (scheik.) verbinding van een
oxyde met water, basis.
HYENA, v. (-'s), zeker roofdier met gevlekte of
gestreepte huid, dat hoofdzakelijk op lijken aast :
de gestreepte hyena (hyaena striate); de gevlekte hyena
(h. crocuta); de Kaapsche hyena, strandwolf (h.
brunea); - de hyena's der slagvelden, zij die de
lijken of zwaargewonden op de slagvelden berooven; BOND, m. (-en), roofdier in Afrika
(cans pictus), eene op hyena's gelijkende hondensoort met gevlekte huid en wijde ooren, steppenhond
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HYPNOTISEEREN, (hypnotiseerde, heeft gehypnotiseerd), iem. in hypnotischen toestand brengen; (ook fig.) sterk onder zijn invloed brengen : hij
hypnotiseert zijne geheele omgeving. HYPNOTISEUR, m. (-5), persoon die hypnotiseert.
HYPNOTISME, o. het kunstmatig brengen
van iemand in een zenuwslaap, waarbij zijn wil
gehee] onder den invloed komt van den hypnotiseur.
HYPOCHONDER, bn. hypochondrisch.
HYPOCHONDRIE, v. (geneesk.) zwaarmoedigheid, zekere zielszickte, waarbij de hider voortdurend zich bezorgd maakt over allerlei ziekten
en daardoor lusteloos en zwaarmoedig wordt.
HYPOCHONDRISCH, bn. bw. lijdende aan hypochondrie, zwaarmoedig.
HYPOCHONDRIST, m. en v. (-en), iem. die aan
hypochondrie lijdt.
HYPOCRIET, m. (-en), huichelaar, schijnheilige.
HYPOTENUSA, v. (-'s), (meetk.) de schuine
zijde van een rechthoekigen driehoek.
HYPOTHECAIR, bn. betrekking hebbende op de
hypotheek hypothecair verband, bezwaard met
hypotheek ; hypothecaire leening, het leenen van
geld onder verband van vaste goederen.
HY P OTHEEK, v. (...theken), zakelijke zekerheid
op onroerend goed ; geidsom op zoodanig onderpand verstrekt ; -AKTE, v. (-n), notarieele akte
die opgemaakt wordt bij het aangaan eener hypothecaire schuld; -BANK, v. (-en), inrichting van
crediet, die geld op hypotheek geeft; -BEWAARDER, m. (-s), de ambtenaar die aan het hoofd
staat van een hypotheekkantoor; -HOUDER, m.
(-5), die geld op hypotheek heeft voorgeschoten ;
-KANTOOR, o. (...kantoren), kantoor waar de
hypotheken worden geregistreerd ; -RECHT, o.
recht van den hypotheekhouder.
HYPOTHEKEEREN, (hypothekeerde, heeft gehypothekeerd), als hypotheek of onderpand stellen.
HYPOTHESE, v. (-n), als waarheid aangenomen
veronderstelling, inz. geargumenteerde ,gissing ten
aanzien van de weten.schappelijke verklaring van
eenig verschijnsel.
HYPOTHETISCH, bn. bw. op veronderstelling
berustende, niet zeker een hypothetisch oordeel.
HYPSOMETER, m. (-s), (nat.) hoogtemeter, inz.
barothermometer. HYPSOMETRIE, v. hoogtemeting. HYPSOMETRISCH, bn.
HYSOP, v. lipbloemige heester, die rijk is aan
aetherische olie en vroeger als geneesmiddel werd
gebruikt (hyssopus officinalis) ; -DRANK, m.
(-en). uit hysop bereide drank ; -OMB, v.
HYSTERIE, v. (geneesk.) eene met het geslachtsleven samenhangende zenuwziekte, inz. bij vrouwen
voorkomende, die zich uit in de gemoedsstemming,
in verlamming, kramp, zenuwachtigheid enz.; ook
gelijksoortige zenuwziekte nit andere oorzaken
voortkomende; sexueele overspanning. HYSTERISCH, bn. aan hysteric lijdende, overspannen,
zenuwziek.

HYGIEA, v. (Gr. myth.) godin der gezondheid.
HYGIENE, v. gezondheidsleer; algemeene goede
gezondheidstoestand.
HYGIENISCH, bn. bw. met betrekking tot, overeenkomstig de gezondheidsleer.
HYGIENIST, m. (-en), beoefenaar der hygiene.
HYGROGRAAF, v. (...grafen), zelfwerkend toestel om den graad van vochtigheid der lucht op
te teekenen.
HYGROLOGIE, v. leer der luchtvochtigheid.
HYGROMETER, m. (-s), werktuig dat de vochtigheid der lucht aanwijst. HYGROMETRIE, v.
leer van het bepalen der hoeveelheid waterdamp in
een bepaald volume lucht. HYGROMETRISCH,
bn. bw. de hygrometrische toestand der lucht, de
verhouding van den waterdamp, dien deze werkelijk
bevat, tot de hoeveelheid, die zij zou bevatten,
indien zij daarmede verzadigd ware.
HYGROSCOOP, m. (...scopen), toestel dat aangeeft of de hoeveelheid waterdamp meer of minder
wordt. HYGROSCOPISCH, bn. zout is hygroscopisch, trekt de vochtigheid der lucht tot zich;
hygroscopische planten, planten die waterdamp uit
de lucht opnemen.
HYMEN, m. (Gr. myth.) de god des huwelijks,
algebeeld als een jongeling met bruiloftsfakkel en
sluier; (fig.) de echt, het huwelijk.
HYMNE, v. (-n), plechtige of vurige lofzang,
godsdienstige, gewijde lofzang.
HYPER, voorvoegsel met de bet. van overdreven,
over.
HYPERAENEMIE, v. ophooping van bloed in
eenig lichaamsd,eel.
HYPERBOLISCH, bn. bw. (redek.) den vorm van
eene hyperbool hebbende; overdreven, overdrijvend : hyperbolisch gesproken.
HYPERBOOL, v. (...bolen), (meetk.) eene kegelsuede (doorsnede van een kegel), wier vlak evenwijdig loopt met de as des kegels : een ongesloten
kromme lijn, wier verlengden tot in het oneindige
voortloopen; (redek.) rhetorische figuur overdrijvende, vergrootende uitdrukking, b. v. zoo snel als de
bliksem.
HYPERCRITIEK, v. te ver gedreven critiek.
HYPER CULTTJUR, v. overbeschaving.
HYPERMETROOP, bn. (geneesk.) verziend (van
het oog). HYPERMETROPIE, v. verziendheid.
HYPERMODERN, bn. bw. overdreven, buitensporig modern : een hypermodern huwelijk.
HYPERTROPHIE, v. overvoeding, abnormale
toeneming in omvang en gewicht van een orgaan.
HYPNOS, in. god des slaaps.
HYPNOSE, v. het teweegbrengen van kunstmatigen slaap door psychische middelen; een op
deze wijze veroorzaakte slaap : iem. onder hypnose
brengen.
HYPNOTICA, my. (gen.) slaapmiddelen.
HYPNOTISCH, bn. bw. op de hypnose betrekking hebbende hypnotische slaap, toestand enz

I.
I, v. (-'s), 9de letter van het alphabet;
iets zeer nauwgezet
-depuntjsoiz,
uitvoeren, behandelen ; (ook) jets zeer stipt
nagaan ; de gezamenlijke namen of woorden in een adresof woordenboek, die met i beginnen; Romeinsch cijfer voor het getal 1; in afkortingen
I.
- Imperator - (in Romeinsche
inscripties); ib., ibid. - ibidem - aldaar, op dezelfde
plaats, op dezelfde bladzijde; -

i. b. d.
c.
I etus
id.
I. D. B.

- in buitengewonen dienst, b.v.
Kamerheer der Koningin i.
b. d.;
in case - in dit geval;
Iurisconsultus - rechtsgeleer de;
- idem, hetzelfde;
illiced-diamond-buyer - (Z. A.)
iem. bij wien een of meer diamanten gevonden worden, die
in de officieele registers niet
zijn aangeteekend; -

I.
i. e.
i. e. w.
i. 1.

— id est — dat is;
— in Ben woord;
— ipse fecit — hij heeft het zelf gemaakt;
1. g. s.
— in geheime zitting;
I. H. S. — in hoc salus — hierin (ligt) de
zaligheid; -- Jezus, eig. de drie eerste letters
van den Griekschen vorm van
dat woord : (III.^.0Y2) ; ook
verklaard als Iesus hominum
salvator, Jezus, de heiland der
menschen; ---- Iesus hortator sanctorum — Jezus,
de vermaner der heiligen; —
— in hoc sign (vines) — in dit
teeken (zult gij overwinnen);
i. 1.
— in loco — ter plaatse;
i. M.
— in Memoriam — ter gedachtenis;
_ in marge, margin — op den
i. m.
rand;
imp.
— imperator — de Keizer, de bevelhebber; - imperatief — gebiedende wits; —
impr.
— imprimatur — zie aldaar;
incl.
— inclusief — ingesloten, met inbegrip van;
I. N. D. — in nomine Dei of Domini — in
naam Gods of des Heeren;
—inf.
— infra — beneden, verder in het
bock; - infinitief, zie aldaar; - infanterie;
I. N. I. — in nomine Jesu — in den naam
van Jezus; —
inl.
— inleiding;
I. N. R. I. — Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum — Jezus van Nazareth,
Boning der Joden;
insp.
— inspectie, zie aldaar;
I. N. S. T. — in nomine Sanctae Trinitatis —
in naam der heilige Drieeenheid; —
int., intr. — interest, intrest;
inv.
— invenit — hij heeft het uitgevonden
(onder
teekeningen,
enz.); —
inz.
— inzonderheid;
i. p. i. — in partibus infidelium — in het
gebied of land der ongeloovigen
(der niet Roomsch-Katholieke
Christenen; (sedert 1882 verouderde titulatuur der bisschoppen zonder diocees); —
i. pl. v.
— in plaats van;
Ir.
— ingenieur (met diploma van de
Technische Hoogeschool ; —
Isr.
— Israelietisch;
it.
— item — zie aldaar;
I. V.
(Ind.) inlandsche vijand; —
i. v.
— in voce — op dat woord.
IA, tw. klanknabootsing van het geluid, dat de
ezel maakt.
IBIS, m. (-sen), een geslacht van vogels nit de
orde der steltloopers : heilige ibis (threskiornis
religiosa), een door de oude Egyptenaars godsdienstig vereerde vogel; de roode ibis. (ibis rubra).
ICARUS, m. (fig.) zinnebeeld van de onbezonnen
waaghalzerij der jeugd. (Icarus, zoon van Daedalus,
ontvluchtte het labyrint te Creta door middel van
kunstvleugels (van veeren en was samengesteld),
doch vloog tegen het bevel zijns vaders te hoog,
de hitte der zon deed het was smelten en hij vond
niet ver van Samos een ellendigen dood in de zee,
die naar hem later de Icarische werd geheeten.)
ICARUSVLEUGELS, m. my. onbetrouwbaar
hulpmiddel om zich uit een neteligen toestand te
redden.
ICHNEUMON, m. (-8), (nat. hist.) een op den
bunzing geltkend dier,
de Egyptenaars
vereerden, omdat het, met
met
ongemeene gulzigheid,
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de eieren der krokodillen, slangen enz. verslond,
ook spoorwezel, pharaonsrat en spoorrat genoemd :
(herpestes ichneumon); — eene familie van sluipwespen met meer dan 2200 soorten.
ICHTHYOGRAPHIE, v. beschrijving der visschen.
ICHTHYOLIET m. (-en), versteeningen van
visschen.
ICHTHYOL, o. vischolie, eene onaangenaam
riekende dikke bruine olie, als geneesmiddel tegen
ontstekingen aangewend.
ICHTHYOLOGIE, v. vischkunde, kennis der
visschen ; ICHTHYOLOGISCH, bn.
ICHTHYOPHAGEN, in. my. vischeters, volken,
wier hoofdvoedsel visch is.
ICHTHYOSAURUS, m. (-sen), vischhagedis; zeker
dier uit de voorwereld, 2-9 meter lang.
ICONOCLASTEN, my. beeldenstormers in de
Grieksche kerk.
ICOSAEDER, o. (-s), (meetk.) regelmatig twintigvlak, begrensd door 20 gelijkzijdige driehoeken.
1.. IDEAAL, o. (idealen), voorstelling van iets in
den toestand van volkomenheid ; iets wat men zich
als het beste, het hoogste voorstelt : de idealen
zijner jeugd.
2. IDEAAL, bn. wat aan het ideaal beantwoordt :
eene ideate deugd; ideale toestanden; volmaakt.
IDEALISEEREN, (idealiseerde, heeft geldealiseerd), jets werkelijks zoo voorstellen of vormen,
dat het beantwoordt aan het ideaal (vooral zoo in
de beeldende kunst). IDEALISEERING, v. (-en).
IDEALISME, o. idealiseerendelevensbesohouwing;
— (in de kunst) streven naar het ideale, schoonhei dsleer.
IDEALIST, m. (-en), iem. van' eene idealiseerende
levensopvatting.
IDEALISTISCH, bn. bw. op de wijze van een
idealist : eene idealistische levensopvatting.
IDEE, o. (ideeen), (in hoogeren stiji v.) voorstelling, begrip; denkbeeld, gedachte: dat is een gelukkig idee; wie is op dat idee gekomen I; gevoelen,
meening ; ik ben niet van dat idee; — idee-fixe
denkbeeld dat iem. geheel vervult, iuz. waanvoorstelling die iem. blijft drukken of kwellen ;
plan, voornemen, ontwerp, inval: wat een gek idee!
IDEtEL, bn. ideaal, wat alleen in de gedachte
bestaat, denkbeeldig.
!DIM. dezelfde, hetzelfde.
IDENTIEK, bn. identisch.
IDENTIFICEEREN, (identificeerde, heeft geidentificeerd), twee zelfstandigheden als een en dezelfde
beschouwen : socialisme en communisme nwgen niet
getientificeerd worden ; zich identificeeren, zijne
identiteit bewijzen.
IDENTISCH, bn. eenerlei, in een of ander opzicht
gelijk : betide gevallen zijn identisch.
IDENTITEIT, v. eenzelvigheid, volkomen overeenstemming, persoonsgelijkheid.
IDEOGRAPHIE, v. schrift, waarin geen klank-,
maar begripteekens worden gebruikt (zooals in
het Chineesch en in het oude spijkerschrift).
IDIO-ELECTRISCH, bn. (nat.) isoleerend, de
electriciteit niet geleidend.
IDIOMATISCH, bn. het idioom betreffende.
IDIOOM, IDIOMA, o. bijzondere eigenaardigheden
eener taal, taaleigen : het Duitsche idioom; dichterlijk idioom; tongval : het Vlaamsche idioom.
1. IDIOOT, m. (idioten), stompzinnige; iem. met
een zwak hersengestel, halve krankzinnige.
2. IDIOOT, bn. bw. (idioter, -st), dwaas, krankzinnig, onzinnig, bespottelijk : op idiote wijze.
IDIOTENGESTICHT, o. (-en), gesticht tot verpleging van idioten.
IDIOTENSCHOOL, v. (...scholen), school voor
idioten.
IDIOTERIG, bn. bw. als een idioot.
IDIOTICON, o. (-5), woordenboek van een idioom
of dialect : Vlaamsch idioticon.
1. IDIOTISME, o. (-n), eigenaaidigheid van een
•
idioom : een Duitsch idiotisme.
2. IDIOTISME, o. toestand van geestelijke zwakte, stompzinnigheid.
IDO, o. verbeterde esperantotaal, op het oogenblik de nieu%ste wereldtaal.
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IDOLAAT, bn. bw. atgodisch.
IDOOL, o (idolen), afgodsbeeld, afgod.
IDUNA, IDOENA, v. (Germ. myth) godin der
eeuwige jeugd, gade van Bragi.
IDYLLE, v. (-n), dichterlijke schildering van
het leven van eenvoudige, haast onbedorven menschen, Welke in nauwe betrekking met de natuur
verkeeren.
IDYLLISCH, bn. bw. als van eene idylle, bekoorlijk door landelijken eenvoud en onschuld ; een
ichillisch plekje ; een idyllisch verhaal.
IE, pers. voorn. hij : waar is ie 7
IEDER, onbep. vnw. elk.
IEDEREEN, onbep. vnw. een ieder : iedereen
kent hem.
IEGELIJK, onbep. vnw. ieder, wie ook.
IEMAND, onbep, vnw. de een of andere persoon,
wie ook maar ; — (Zuidn.) ge zult hem niet Ixdriegen, er is iemand thuis, hij is er veel te flunk
veer.
IEME, v. (-n), (gew.) honingbij.
IEMKER, m. (-s), (gew.) bijker, bijenhouder.
' IEP, m. (-en), olm, de welbekende loofboom
(ulmus).
IEPEBLAD, o. (-en, -eren), blad van den iep;
...BOOM, m. (-en).
IEPELOOF, IEPENLOOF, o. loof van een of meer
iepen.
IEPEN, bn. van lepenhout : iepen klossen.
IEPENBOSCH, o. (...bosschen), bosch van tapeboomen ; —ROUT, o. hout afkomstig van den
iepeboom ; ...HOUTEN, bn. van iepenhout.
IER, m. (-en), inboorling van Ierland; -- een
wilde ier van eene meid, een wild, ongegeneerd
meisje.
1. IERSCH, bn. van, uit Ierland ; Ierseh mos,
eene soort van wier, dient tot voedsel en als geneesmiddel.
2. IERSCH, o de Iersche taal
IERSCHE, v. vrouw uit Ierland. (In het my.
Iersche vrouwen).
IET, onbep. vnw. lets (veroud.) nog gebruikt in :
als niet komt tot iet, dan is 't allemans verdriet, dart
kent iet zichzelven niet, daar is niets erger, onaangenamer, aanmatigender enz. dan een gek, die
fortuin gemaakt heeft ; — (Zuidn.) als iet, dient
om den volstrekt overtreffenden trap uit to drukken : hij is zoo gezcmd, zoo ziek als iet.
IETS, onbep. vnw. eene onbepaalde zaak, een
ongenoemd voorwerp : Hebt gij ook iets gehoord ?;
een weinig, een gedeelte : ik zal je er iets van vertellen; (bijw.) hij is iets beter.
IETWAT, onbep. vnw. (verouderend) iets : hebt
gij nog ietwat to zeggen ? — (bijw.) een weinig.
IEZEGRIM, m. (-men), brompot, knorrepot,
nurksch mensch.
IEZEGRIMMIG, bn. bw. (-er, -st), als een iezegrim.
IFTE, v. (gew.) klimop.
IGNATIUS-BOON, v. (-en), bittere, vroeger als
geneesmiddel gebruikte vrucht van den Ignatiusboom, die op de Philippijnsche eilanden en in CochinChina groeit.
IGNOBLL, bn. bw. laag, laaghartig.
IGNORANTIE, v. onwetendheid, onkunde, domheid.
IGNOREEREN, (ignoreerde, heeft geignoreerd),
niet weten, niet willen weten, zich onkundig (van
iets) houden.
LIAR, m. (Hebr.) de achtste maand van den
Israel. kerkelijken kalender.
IJBOKKING, m. (-s, -en), ...BOKKUM, m. (-s),
(gew.) bokking in de Zuiderzee gevangen; ...BOT,
v. enz.
IJDEL, bn. lm. (er, -st), (Zuidn.) ijdele eaten,
ledig, niet vol; — onnut, vruchteloos : ijdele dingen;
ijdele pogingen; ijdele hoop, die niet vervuld wordt
of kan worden; — zich verheffend op nietigheden,
met zichzelf ingenomen, gevoelig voor vleierij
(thans de meest gewone bet.): een ijdel meisje; —
zuiver, louter, niets dan : ijdel vertoon.
IJDELHAVER, v. wilde haver.
IJDELHEID, v. (...hedcn), nietigheid, verganke-

IJSBREKER.
lijkheid: de ijdelheid van 't ondermaansche; — bovenmatige zucht naar ijdele dingen : de vrouwelijke
ijdelheid; — to hooge dunk van eigen voortreffelijkheid : zijne ijdelheid kent geen grenzen; — nietigheid,
nietige zaak of ding : de ijdelheden dezer wereld.
IJDELLIJK, bw. zonder nut, buiten noodzakelijkheid.
IJDELTUIT, m. en v. (-en), iem did erg ijdel,
met zich zelf ingenomen is. IJDELTUITJE,
o. (-s).
IJF, m. (ijven), taxis (taxus baccata). (De IJF is
wel te onderscheiden van den IJP.)
IJFEL, m. (-s), ijf, taxis; boog van Welhout,
ijvenhout, ijbenhout.
IJK, m. merk, dat op meet- en weegwerktuigen
(maten, gewichten, strijkstokken) geslagen of gebrand wordt, ten teeken dat zij beantwoorden aan
de bij de wet bepaalde eischen; — plaats waar geijkt wordt.
LIKEN, (ijkte, heeft geijkt), meet- en weegwerktuigen toetsen aan de gestelde eischen, ze indiennoodig en mogelijk daaraan doen beantwoorden,
en ten bewijze daarvan er den ijk op zetten; (fig.)
als wettig erkennen. IJKING, v. het ijken. '
IJKKANTOOR, o. (...toren), kantoor van den
ijkmeester; ...LOON, o. (-en), ijkgeld, ...MEESTER,
m. (-s) ; ...MERK, o. (-en) ; ...WET, v. (-ten).
1. IJL, v. (-en), (gew.) regenworm, pier : ijlen
zoeken om te visschen.
2. IJL, v. in alter ijl, met den grootsten spoed;
in der ijl, met haast.
3. IJL (samentr. van IJDEL), bn. (-er, -st), ledig :
de ijle ruimte; — ijle haring, haring zonder hom of
knit ; eene ijle landstreek ; ill haar, dun ; ijle lucht
van minder spanning. IJLHEID, v.
IJLBODE, m. (-n), renbode.
IJLBOT, v. verbasterde vorm voor HEILBOT.
1. IJLEN, (tilde, heeft en is geijld), haast, speed
hebben; Wings voortloopen : hij ijlde near huffs.
2. IJLEN, (Wde, heeft geijld), verward, onsamenhangend spreken (vooral van een koortslijder).
ULGOED, 0. (-eren), goederen, die op een spoorweg met den sn qtrein vervoerd worden. IJLGOEDERENBUREAU, o. (-'s, -x); ...TARIEF,o.(...rieven), tarief voor ijlgoederen.
IJLHOOFD, rn. en v. (-en), dolleman, onbesuisde :
handelen als een ijlhoofd.
IJLHOOFDIG, bn. (-er, -st), Licht in het hoofd,
zinneloos; dwaas; droomerig; onbesuisd.
IJLIG, bn. bw. haastig; met speed.
IJLINGS, bw. in alley ijl, in groote haast; met
veel speed.
IJM, v. (-en), (gew.) imme, honigbij.
IJMKER, m. (-s), (gm.) bijenhoudet. Zie IMKER.
IJP, enz. zie IEP, enz.
IJS, o. bevroren water • -- beslagen ten Vs komen,
goed voorbereid op iets zijn; — hij gaat niet over
ijs van an nacht, hij is geen waaghals, hij wil in
alles, wat hij ,doet, zeker gaan ; — het ijs breken,
toenadering bewerken ;
andere door koude vastgeworden vloeistoffen,
(banketb.) lekkernij uit suiker, melk, eieren en
kruiderijen, specerijen of vruchten met ijs toebereid : vanille-ijs.
IJSBAAN, v. (...banen), geveegde vlakte op het
ijs voor de schaatsenriiders ; ...BANK, v. (-en).
1. IJSBEER, m. (...beren), een witte beer, die de
poolstreken der oude en nieuwe wereld bewoont,
(ursus maritimus); — zekere vogel, staartmees
(acredula caudate); — nurksch mensch.
2. IJSBEER, in. (...beeren), ijsbok.
IJSBEREN, (ijsbeerde, heat geijsbeerd), nijdig,
brommerig in een vertrek heen en weer loopen.
IJSBERG, m. (-en), drijvende ijsschotsen (opeangepakt en van ontzaglijke grootte).
IJSBLINK, m. weerschijn der ijsvelden.
IJSBLOEMEN, v. my. op bloemen gelijkende
flguren door ijskristallen op vensterruiten enz.
gevormd.
IJSBREKER, m. (-s), vaartuig met scherpe ijzers
aan den boeg, er op ingericbt, om het ijs in de
rivieren to breken ; — stevig paalwerk om brugpijlers enz. tegen ijsgang to besehutten, ijsbok.
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IJSCILINDER, ...CYLINDER, m. (-s), eene
blikken bus voor de bereiding van likeuren, die
men als Us of sorbet wil voordienen; ...CLUB, v.
(-8), vereeniging tot beoefening of bevordering van
het ijsvermaak ; ...DAM, m. (-men), breede ijsbank
in eene groote rivier.
IJSEL, m. naam van 2 rivieren in ons land :
de Geldersche en de Hollandsche LI sal.
IJSELIJK, bn. bR. ‘ -er, -st), verschrikkelijk, afgrijselijk : eene ijselijke daad; eene Ljselijke wraak
nemen; — zeer, in hooge mate: iyselijk koud.
IJSELMOP, v. (-pet), eene soon, van metselsteen,
aan de oevers van den IJsel gebakken.
IJSELSTEEN, m. (-en), [v. als stofnaam] steen,
die langs den IJselgebakken wordt.
IJSGANG, m. het zich beNc egen van drijfijs :
bij ijsgang dubbel. tar'ief (aan de meeste overzetveren) ; (Zuidn.) ook ijzel ; ...GLAS, o. dik ruw
spiegelglas, dat wel in vloeren wordt gebruikt, om
eenig Iicht door te laten; — merglas met korrelig
oppervlak en half doorschijnend, voor kelken,
vazen enz.
IJSGORS, v. (...zen) (cakarius lapponicus), 16
cM. lang, broedt in dc toendra's en komt bier op
den trek voor; hij zingt onder hot zweven evenals
de leeuwerik.
IJSHEILIGE, m. (-n), een heilige, wiens vierdag
(hoewel 11-14 Mei vallend) sores zeer koud kan
zijn : de vier ijsheiligen zijn Mammertus, Pancratius, Servatius en Bonifacius.
IJSKAMhR, v. (-s), groote ijskast ; ...BAST, v.
(-en), kart waarin aan bederf onderhevige waren
door ijs worden koel gehouden, inz. bij slagers.
IJSKOUD, bn. zoo koud als ijs : mijne handen
zljn iiskoud; — (fig.) uiterst onhartelijk, hoogst
ongevoelig : eene ijskoude ontvangst.
IJSLANDSCH, bn. van het eiland IJsland;
o. de IJslandsche taal.
IJSLEPELTJE, o. (-s), lepeltje om vruchtenijs
enz. to eten; ...MACHINE, v. (-s), machine voor
de bereiding van kunstijs : ijsmachine van Carre.
IJSPEER, v. (...peren), glanspeer : eene Boort
van zeer sappige winterpeer; ...PERIODE, (-n),
geologisch tijdperk dat het Us een groot deel der
landen in de gematigde luchtstreek bedekte, ijstijd.
IJSPLOEG, m. (-en), ijsbreker met stoomvermogen; ...PUDDING, v.
IJSVELD, o. (-en), ijsvlakte; zeer groote ijssehots.
IJSVOGEL, m. (-s), kleine vogel met grooten kop,
die zich met insecten en kleine visschen voedt,
welke hij vangt door langs de oppervlakte der
wateren to zweven (alcedo ispida); ...VOS, m. (-son),
poolvos.
IJSWATER, o, water van gesmolten ijs; water,
waarin smeltend ijs ligt; water door middel van
stukjes ijs koud gemaakt.
IJSZAAG, v. (...zagen), werktuig om het Us stuk
to zagen; ...ZAK, m. (-ken), zak om ijs in to be waren; gutta-percha zak om ijs in to doen dat op door
ziekte verhitte lichaamsdeelen gelegd moat worden.
IJSZEE, v. (...zeeen), zee om de polen: de Noordelijke 1 Jszee, om de Noordpool; de Zuidelijke
1 Jszee, om de Zuidpool.
IJVER, m. sterke aandrift (bij de behartiging van
iets), hevig gevoel (voor lets), geestdrift, hartstocht :
godsdienstilver, ijver voor yolk en vaderland; blinde
Cjver; vurig streven (ter bereiking van zeker doel),
vuur, voortvarendheid.
IJVERAAR, in. (...raren, -s), IJVERAARSTER,
v. (-s), iem. die met vuur voor iets ijvert, opkomt,
vurig voorvechter inz. van den godsdienst.
IJVEREN, (ijverde, heeft geijverd), vol vuur voor
,of tegen iets opkomen, vol verlangen zijn iets te
doen.
IJVERIG, bn. bw. (-or, -st), vurig, driftig, hartstochtelijk, van werkzame liefde vervuld : een ijverig
prediker; een ijverig christen; zijn godsdienstplichten
ijverig waarnemen; — met toewijding werkzaam,
vlijtig, arbeidzaam, naarstig : een ijverig scholier.
LIVERZUCHT, v. jaloezie, jaloerschheid; de ijverzucht zi3ner vrouw maakte hem ongelukkig; — na'jiver : mijn voorspoed maakte zijne ijverzucht gaande.
IJZEGRIM, zie IEZEGRIM.
Van Dale, Handwoordenboek.

IJZIG.
IJZEL, m. dunne ijskorst op de wagon, gevolg
van op den grond tot ijs geworden neersiag.
IJZELEN, (het ijzelde, heeft geijzeld), ijsvorming
op den grond bij vallenden neerslag.
IJZEN, (ijsde, heeft geijsd), beven van vrees;
van afgrijzen bevangen worden; verstijven, koud
worden (van schrik) : ik ijs er van of voor.
IJZER, o. bekend metaal, : gedegen ijzer, zuiver
ijzer, niet vermengd met andere stoffen; ruw ijzer,
ijzer zooals het uit de hoogovens komt; ijzer smeden,
gloeien; gegoten ijzer, geslagen ijzer ; — zoo sterk
als ijzer, zeer sterk; — het is lood om oud ijzer, het
een heeft al even weinig waarde als het andere;
het onmoge—menkagijzrthdenbk,
lijke is niet to doen; — het ijzer smeden, terwijl het
beet is, eene gunstige gelegenheid niet ongebruikt
laten voorbijgaan; —
(mv. -s), allerlei voorwerpen van ijzer gemaakt,
ijzeren plaat, blad, punt enz. ; oud ijzer, oude
ijzeren voorwerpen : handelaar in oud ijzer.
IJZERAARDE, v. aarde met ijzerdeelen vermengd : blauwe ijzeraarde.
IJZERDRAAD, m. (...draden), als voorwerpen.,
een draad van ijzer getrokken; o. als stofnaam ;
dat is sterk ijzerdraad; gegalvaniseerd enkel en dubbel
ijzerdraad; — TOUW, o. (-en), touw van ijzerdraad;
—VERSPERRING, v. (-en).
IJZEREN, bn. van ijzer, uit ijzer vervaardigd; —
(fig.) zeer sterk : eene ijzeren maag.
IJZEREN-SPOORWEG, m. (-en), (veroud.) spoorbaan.
IJZEREN-WEG, m. (-en), (Zuidn.) spoorweg.
IJZERERTS, o. (-en), ijzer met andere stoffen
verbonden; inz. die delfstoffen, welke het ijzer in
zulke hoeveelheden bevatten, dat dit zich daaruit
met voordeel laat afzonderen ; ...GIETERIJ, v.
(-en).
IJZERHARD, bn. zoo hard als ijzer.
IJZERHOUDEND, bn. ijzerdeelen bevattend;
...ROUT, o. zeer hard, donker hout voor verschillende werktuigen in gebruik en van verschillende
boomsoorten afkomstig; ...HOUTEN, bn. van ijzerhout.
IJZEROER, o. een phosphorus bevattend ijzererts ; men onderscheidt het in moeras- of moddererts,
veld- of weideerts, en poelerts; het ijzeroer levert zeer
goed gietijzer.
IJZEROKER, v. aardachtige tjzersteen : ruode,
gele, bruine ijzeroker, aardachtige roode, gele, bruine
ijzersteen.
IJZEROXYDE, ...OXYDULE, o. (scheik.) verbinding van ijzer met zuurstof; zwavekuur ijzeroxydule, ijzervitriool, groan vitriool, koperrood.
IJZERPAPIER, o. (Zuidn.) schuurpapier, papier
met ijzervijlsel belijmd; ...PERIODE, v. ijzertijd.
IJZERPROEF, v. (...van), onderzoeking van het
ijzer; (oudt.) zeker godsoordeel, waarbij de beschuldigde een gloeiend ijzer in de hand moest dragen,
een gloeienden ijzeren handschoen moest aantrekken, of blootsvoets over gloeiende ploegijzers moest
loopen.
IJZERRIJK, bn. rijk aan ijzer : ijzerrijke ertsen.
IJZERROEST, o. de gewone naam voor ijzeroxydehydraat.
IJZERSLAKKEN, v. my . glasachtige massa,
die na het uitsmelten van ijzer uit ijzererts overblij ft.
IJZERSMEDERIJ, v. (-en), plants waar het ijzer
gesmeed wordt; ...SMELTERIJ, v. (-en), inrichting waar het ijzer gesmolten wordt.
UZERSTERK, bn. zeer stork.
IJZERTIJD, m., ...TIJDPERK, o. ijzerperiode,
dat tijdperk in de menschelijke ontwikkeling,
waarin men metalen uit moeilijk to zuiveren ertsen
(vooral ijzer) leerde winnen.
IJZERVRETER, m. (-s), gehard en ruw krijgsman ; ...WAREN, v. my. van ijzer gemaakte
voorwerpen ; ...WERK, o. wat van ijzer gemaakt is ;
ijzerwaren ; ...WINKEL, m. (-s).
IJZERVAST, • bn. zeer vast.
1. IJZIG, bn. bw. (-er, -st), met ijs bedekt :
hij wil door 't ijzig noord, naar 't zengend oosten
heen; — scherp koud : een ijzige noordenwind.
26

IJZIG.
1 IJZIG, bn. bw. (-er, -st), doende ijzen, ijselijk,
ijzingwekkend : h8, hoe ijzig.
IJZINGWEKKEND, bn. (-er, -st), wat doet
ijzen : een ijzingwekkend verhaal.
IK, pers. vnw. voor den isten persoon; —, o. :
het ik; dat ongelukkige eigen ik !, die ongelukkige
zelfzucht! — mijn tweede ik, de persoon, wiens innerlijk of uiterlijk met het mijne overeenkomt, mijn
beste vriend, mijn echtgenoot. IRHEID, v. individualiteit, persoonlijkheid.
IKZUCHT, v. zelfzucht, egoisme.
ILIADE, v. Zie ILIAS.
ILIAS, in. (Iliaden), naam van het heldendicht
van Homerus, waarin hij den Trojaanschen oorlog
bezingt, aldus geheeten naar Ilium, d. i. Troje;
(fig.) een ilias van plagen, eene reeks.
ILLEGAAL, bn. (...galer, -st), onwettig, onrechtmatig, wederrechtelijk.
ILLEGALITEIT, v. (-en), onwettigheid, onrechtmatigheid.
ILLEGITIEM, bn. (-er, -st), onwettig, onecht.
ILLEGITIMITEIT, v onwettigheid, afstamming
nit een onwettig huwelijk.
ILLIBERAAL, bn. bw. (...raler, -st), niet vrijzinnig of vrijgevig, niet ruim van opvatting.
ILLIBERALITEIT, v. het illiberaal zijn.
ILLICITE, bn. ongeoorloofd, verboden.
ILLICO, bw. terstond, dadelijk.
ILLIQUIDE, bn. niet-verrekenbaar, nog niet
dadeliik te vereffenen (b.v. eene rekening).
ILLUMINATIE, v. (-s, _Alen), feestelijke verlichting in de open lucht.
ILLUMINEEREN, (illumineerde, heeft geillumineerd), feestelijk verlichten.
ILLUSIE, v. (-s, ...sien), droombeeld, denkbeeld
waaraan men waant dat de ,aerkelijkheid beantwoordt of dat men gaarne verwezenlijkt zou
zien.
ILLUSOIR, bn. denkbeeldig, niet werkelijk bestaande : dat voordeel is slechts illusoir.
ILLUSTRATIE, v. (-s, -Alen), gravure in boek
of tijdschrift; geillustreerd tijdschrift : de buitenlandsche illustration, de Fransche, Engelsche,
Duitsche enz.; — mededeeling ter toelichting,
vet dui delij king of kenschetsi ug.
ILLUSTRE, on. voortreffelijk, uitstekend.
ILLUSTREEREN, (illustreerde, heeft geuilustreerd), met afbeeldingen voorzien (een boek);
toeliehten, teekenen, kenschetsen.
IMAGINAIR, bn. bw. denkbeeldig, hersenschimmig ; imaginaire winst, vermoedelijk ; imaginaire
getallen, niet bestaanbaar.
IMAGINATIE, v. verbeelding ,verbeeldingskracht.
IMAGINEEREN, ZICH —, (imagineerde zich,
heeft zich geimagineerd), uitdenken, zich voorstellen, zich inbeelden.
IMAGO, 0. (-'s), volkomen ontwikkeld insect,
in tegenst. met larva en pop.
IMAM, m. (-s), (Arab.) eig. opperste, eerste, enz
titel der Kaliefen.
IMBECIEL, bn. bw. stompzinnig, onnoozel,
wezenloos.
IMBECILITEIT, v. beperktheid van geestvermogens, wezenloosheid, onnoozelheid, stompzinnigheld.
IMITATIE, v. (-s, ...tien), navolging, nabootsing;
het nagevolgde, kopie.
IMITEEREN, (imiteerde, heeft geimiteerd), navolgen, nabootsen, nadoen.
IMKER, m. (-s), bijenhouder, bijenboer.
IMKEREN, (imkerde, heeft geImkerd), bijen
houden.
IMMANENT, bn. inwonend, innerlijk bijblijvend;
aanklevend.
IMMANUEL, m. (d. I. God met ons) naam
voor Jezus Christus.
IMMATERIALISME, ...MUS, o. leer der onstoffelijkheid der ziel.
IMMATERIEEL, bn. onstoffelijk, geestelijk.
IMMATURITEIT, v. onrijpheid.
IMME, v. (-n), bij, honigbij; bijenzwerm; bijenyolk benevens de korf.
IMMEDIAAT, bn. bw. onmiddellijk, recht-
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streeksch, rechtstreeks, zonder tusschenkomst van
een derde.
IMMEDIATISEEREN, (immediatiseerde, heeft
geimmediatiseerd), onafhankelijk maken.
IMMENKORF, m. (...ven), bijenkorf; ...STAL,
m. (-len), bijenstal.
MIENS, bn. bw. onmetelijk, ontzaglijk : hij
is immens rijk.
IMMENSITEIT, v. onmetelijkheid, oneindigheid.
IMMENSURABILITEIT, v. onmeetbaarbeid.
IMMER, bw. ooit, altijd; steeds, aanhoudend.
IMMERGROEN, o. (plantk.) duizendschoon, hanekam, fluweelkam.
IMMERMEER. bw. (w. g.) immer, voortdurend,
voor altijd : Hij blijft u immermeer getrouw.
IMMERS, bw. toch.
IMMERSIE, v. (-s, ...sien), het begin der bedekking van een hemellichaam door een ander, of de
schaduw er van, voor het oog des waarnemers;
het weer te voorschijn komen heet emersie.
IMMIGRANT, m. (-en), inkomend landverhuizer.
IMMIGRATIE, v. (-s, ...tiOn), landverhuizing,
het zich metterwoon komen vestigen uit een ander
land; —BUREAU, o. (-'s, -x).
IMMIGREEREN, (immigreerde, is geimmigreerd),
zich uit een ander land komen vestigen.
IMMINENT, bn. (-er, -st), nakend, dreigend;
een imminent gevaar, boven 't hoofd hangend.
IMMISSIE, v. (-s, ...sien), gerechtelijke toewijzing.
IMMOBIEL, bn. (-er, -st), onbeweeglijk.
IMMOBILIEN, v. my. immobilair eigendom,
onroerende, vaste goederen (landerijen, huizen enz.).
IMMOBILITEIT, v. onbeweeglijkheid.
IMMODERAAT, bn. (...rater, -st), onmatig,
overdreven.
IMMODEST, bn. (-er, -st), niet passend, onwelvoeglij k ; niet beschei den.
IMMOLEEREN, (immoleerde, heeft gelmmoleerd),
opofferen.
IMMORAAL, bn. (...raler, -st). Zie IMMOREEL,
dat de voorkeur verdient.
IMMORALITEIT, v. onzedelijkheid.
IMMOREEL, bn. bw. (-er, -st), onzedelijk, in
strijd met de begrippen van eer en plicht, strijdig
met de goede zeden.
IMMORTALITEIT, v. onsterfelijkheid.
IMMORTELLE, v. (-n), naam voor verschillende
planten, vooral uit de familie der composieten, wier
„bloemen" uit strooachtige bladeren bestaan.
IMMUNISEEREN, immuun voor eene zekere
ziekte maken. IMMUNISEERING, v.
IMMUNITEIT, v. (-en), ontheffing van openbare
lasten, vrijdom van rechten, voorrecht ; onschendbaarheid ; — onvatbaarheid voor eenige ziekte of
eenig vergift.
IMMUUN, bn. onvatbaar voor eenige ziekte of
eenig vergift.
IMPASSE, v. (-s), slop, steeg die doodloopt; (fig.)
moeilijkheid waaruit men zich niet weet te redden :
in eene impasse geraken.
IMPEDIEEREN, (impedieerde, heeft geimpedieerd), verhinderen, belemmeren, verwarren.
IMPEDIMENT, o. (-en), verhindering, belemmering, beletsel.
IMPENETRABEL, bn. (-er, -st), ondoordringbaar, ondoorgrondelijk, onnaspeurbaar; waterdicht.
IIVIPENETRABILITEIT, v. ondoordringbaarheid;
ondoorgrondelijkheid.
1. IMPERATIEF, m. (...tieven), (taalk.) gebiedende wijs.
2. IMPERATIEF, bn. (...ver, -st), gebiedend,
dwingend, bevelend: een imperatief mandaat, gebiedende opdracht aan een afgevaardigde om zus of
zoo te stemmen.
IMPERATOR, m. (-s), (Rom. gesch.) opperbevelhebber; (sedert Augustus) heerscher, keizer.
IMPERATORISCH, bn. gebiedend; keizerlijk.
IMPERCEPTIBEL, bn. (-er, -st), onmerkbaar,
niet waar te nemen.
IMPERFECT, bn. onvolmaakt, niet voltooid,
gebrekkig.
IMPERFECTIE, v. onvolkomenheid, gebrek.

IMPERIAAL.
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1. IMPERIAAL, bn. keizerlijk; statelijk, heerlijk;
imperiaal papier, papier van het grootste formaat
2. IMPERIAAL, v. (...rialen), het met zitplaatsen
voorziene bovendeel van eene tram, omnibus,
diligence enz.
3. IMPERIAAL, in. (...rialen), grootstepapierformaat, — (veroud.) de grootste soort drukletter
bij de Duitschers ; — Russische gouden munt van
15 roebels.
IMPERIALISME, o. politiek van heerschzucht;
het streven naar de oppermacht.
IMPERIALIST, m. (-en), aanhanger, voorstander, voorvechter van het imperialisme.
IMPERIALISTISCH, bn. bw. een imperialistisch
streven, streven naar de oppermacht, naar de wereldheerschappij : imperialistische gevoelens, politiek.
IMPERIEUS, bn. (...zer, -t), gebiedend, heerschzuchtig.
IMPERIUM, o. heerschappij ; oppermacht ; rijk,
keizerrijk; een imperium in imperio, een staat in den
staat (b. v. het gezag der Kerk zich mengende in
het staatsgezag).
IMPERMEABEL, m. (-s), mantel, regenjas
waardoor het water niet heendringt.
IMPERTINENT, bn. bw. (-er, -st), onbehoorlijk,
onbeschaamd, overmoedig, brutaal : impertinent
optreden.
IMPERTINENTIE, v. (-s), onbetamelijkheid, onbeschoftheid; brutaliteit : ik "laat mij van u Beene
impertinenties zeggen (niet beleedigen).
IMPETUEUS, bn. (...zer, -t), onstuimig, luidruchtig.
IMPETUOSO, bw. (muz.) onstuimig.
IMPETUOSITEIT, v. onstuimigheid, drift.
IMPI, v. (-'s), (Z. A.) kafferleger.
IMPIETEIT, v. (-en), goddeloosheid, snoodheid,
zonde.
IMPITOYABEL, bn. (-er, -st), onmeedoogend,
hardvochtig, onbarmhartig.
IMPLACABEL, bn. (-er, -st), onverzoenlijk;
onverzoenbaar
IMPLICATIE, v. (-s, -Men), verwikkeling, verwarring.
IMPUCEEREN, (impliceerde, heeft geimpliceerd),
verwikkelen, (iem.) betrekken (in eene zaak) ; instalten, omvatten, begrepen.
IMPLICIET, IMPLICITE, bn. bw. mede in
betrokken, stilzwijgend er in begrepen : dit is
implicate door hem erkend, stilzwijgend.
IMPLORANT, m. (-en), aanzoeker (om hulp
enz.), klager, eischer.
IMPLOREEREN, (imploreerde, heeft geimploreerd), verzoeken (hulp), aanzoek doen (bij iem.
om iets).
IMPONEEREN, (imponeerde, heeft gemponeerd),
opleggen (b. v. het stilzwijgen aan iem.); achting,
eerbied, ontzag inboezemen, zich van de gemoederen meester maken, ze overweldigen.
IMPOPULAIR, bn. (-der, -st), niet in achting,
niet bemind bij het yolk; te hoog, te verheven voor
het yolk.
IMPOPULARITEIT, v. zijne impopulariteit is
groot, het yolk wil niets van hem weten.
IMPORT, m. invoer van koopwaren uit het
buitenland.
IMPORTANT, bn. (-er, -st), gewichtig, belangrijk,
van belang ,• importante mededeelingen.
IMPORTANTIE, v. belangrijkheid, gewicht.
IMPORTATIE, v. goederen-invoer.
IMPORTEEREN, (importeerde, heeft geimporteerd), vreemde waren invoeren; van belang zijn.
IMPORTEUR, in. (-s), hij die er zijn beroep van
maakt, goederen uit het buitenland te betrekken.
IMPORTUNEEREN, (importuneerde, heeft gelmportuneerd), lastig vallen, ongelegen komen.
IMPORTUNITEIT, v. overlast, ongelegenheid ;
ongepastheid, n. I. niet op het passend oogenblik.
IMPOSANT, bn. bw. (-er, -st), ontzagwekkend,
indrukwekkend.
IMPOST, m. (-en), belasting, accijns op voorwerpen van verbruik; verbruiksbelasting; rechten.
IMPOTENT, bn. (-er, -st), geestelijk onbekwaam,
verminkt, gebrekkig, mal.

IN.
IMPOTENTIE, v. onvermogen; onbekwaamheid.
IMPRECATIE, v. (-s, -Alen), verwensching,
vloek.
IMPRESARIO, m. (-'s), ondernemer, inz. ondernemer van tooneelvoorstellingen, concerten, opera's
enz. (meestal op eigen risico).
IMPRESSIE, v. (-s, ...Bien), indruk; invloed.
IMPRESSIEF, bn. (...ver, -st), indrukmakend,
indrukwekkend; krachtig.
IMPRESSIONNISME, o. richting in de schilderkunst, getrouw den algemeenen indruk weer te
geven, en niet alle onderdeelen van het onderwerp.
IMPRESSIONNIST, m. (-en), schilder die het
impressionnisme aanhangt.
IMPRESSIONNISTISCH, bn. bw. alleen den
algemeenen indruk weergevend, met verwaarloozing der details : de impressionnistische school.
IMPRIMATUR, o. (boekdr.) (eigenl. het worde
gedrukt), verlof om een geschrift te laten afdrukken; (R. K.) het verlof door den Bisschop of diens
gemachtigde gegeven na het nihil obstat (er is geen
bezwaar) van den censor.
IMPROBABEL, bn. (-er, -st), onwaarschijnlijk.
IMPROBATIE, v. (-s, ...tien), afkeuring.
IMPROBEEREN, (improbeerde, heeft gelmprobeerd), laken, afkeuren, verwerpen.
IMPROBITEIT, v. oneerlijkheid, slechtheid,
goddeloosheid.
IMPRODUCTIEF, bn. (...ver, -st), niet voortbrengend, geen winst opleverend, onvruchtbaar,
schraal.
IMPRODUCTIVITEIT, v. onvruchtbaarheid.
IMPROMPTU, o. (-'s), iets, dat zonder voorbereiding, voor de vuist is gemaakt, eene snel
opgevatte, zinrijke of muzikale gedachte, fijne of
schrandere scherts, extempore.
IMPROVISATIE, v. (-s, ...tien.), rede, mondelinge
of instrumentale voordracht, die op het oogenblik
zelve bedacht is; inz. een voor de vuist gemaakt
gedicht.
IMPROVISATOR, m. (-s, -en). die improviseert.
IMPROVISATRICE, v. (-s), die improviseert.
IMPROVISEEREN, (improviseerde, heeft geimproviseerd), eene rede of voordracht houden, een
gedicht voordragen, muziek spelen, die op het
oogenblik zelve is bedacht; — jets bedenken.
IMPROVISTE (A L' —), bw. onvoorbereid, onverwachts.
IMPRUDENT, bn. bw. onvoorzichtig.
IMPUDENTIE, v. (-s, ...tien), onbeschaamdheid,
schaamteloosheid.
IMPULS, m. (-en), IMPULSIE, v. (-s), aandrift,
stoot, drang, prikkel, aansporing, beweeggrond.
IMPULSIEF, bn. bw. aandrijvend, prikkelend,
opwekkend : de impulsieve man, vol stuwende geestdrift en kloeke werklust.
IMPULSIVITEIT, v. het impulsief houden.
IMPUNITEIT, v. straffeloosheid, het uitblijven
der straf.
IMPUTABEL, bn. toerekenbaar.
IMPUTATIE, v. (-s, ...ten), toerekening ; telastlegging, aantijging : — opheffing, vereffening van
wederziidsche vorderingen.
IMPUTEEREN, (imputeerde, heeft geimputeerd),
toerekenen (iets aan iem.), ten laste leggen, aantijgen, wijten, de schuld geven van jets.
IMPUUR, bn. bw. onzuiver, onrein.
IN, vz. in huis; in een uur;
bw. hij liep het huis in, was er eerst buiten; ik
ben er in, ik ben binnen; dat wil er bij mij niet in,
dat kan ik niet gelooven.
IN in scheidbare samenstellingen met een werkw.
tredend (klemtoon op in), beteekent : binnen zekere
ruimte, naar binnen (vgl. inzitten, indringen), of
ineen (vgl. inzakken), viaaruit zich dan weer verschillende andere beteekenissen hebben ontwikkeld,
als : in zijn bezit krijgen, verkrijgen (vgl. innemen),
kleiner worden (vgl. inbakken), (een afstand) kleiner
waken (vgl. inrijden, inroeien, enz.);
in samenstellingen met bn. en bw. doet het den
dienst van versterkend partikel met de bet. tot
in het binnenste toe, geheel en al, in hoo ge mate
(inkoud, ingierig, enz.).

IN.

404

INCARNEEREN.

IN: in dubio, in twijfel, te betaijfelen, — in duoINBLAZEN, (blies in, heeft ingeblazen), door
decimo, boektormaat van 24 bladzijden per vel; — in
blazen inkomen ; — (fig.) inboezemen, ingeven
duplo, dubbel, in twee afschriften; — in effigie, in
iem. moed inbiazen; — in het aor blazen, infiuisteren,
beeltenis: in effigie verbranden; —in extenso, volledig,
,tot iets aanzetten. INBLAZING, v. (-en), het
uitvoerig; — in petto, in de borst, in den zin;
inblazen; inboezeming; ophitsing dat is eene inin gereedheid, in voorraad; iets in petto houden
blazing van den booze.
of bewaren (tot gelegener tijd) ; — in piano
INBOEDEL, m. (-s), INBOEL, m. (-en), al het
huisraad in een gezin : de geheele inboeclel van
(drukk.), het blad in zijn geheel, ongevouwen,
op losse vellen — in pleno, in voile vergadehet afgebrande huis was verzekerd. INBOEDELTJE
ring ,•
in pontificalibus, in feesttooi, in pries(INBOELTJE), o. (-s).
terlijke ambtskleeding ;
INBOEKEN, (boekte in, heeft ingeboekt), in
in praxi, in de uitoefening, in de practijk; in purls naturalibus,
een boek, een register schrijven.
geheel naakt; in quantum de jure, voor zoover de
INBOETEN, (boette in, heeft ingeboet), in de
rechten het veroorloven ; — in quarto, in vieren
plaats brengen van iets, dat vervangen moet worgevouwen, 8 blz. ; — in salve, in zekerheid ;
den : een nieuw stuk (in een net) inboeten; geld,
—insedcmo,
in het boektormaat, van 16 oladen
zijn leven er bij inboeten, verliezen.
of 32 bladzijden per vel; — in solidum, alien voor
INBOEZEMEN, (boezemde in, heeft ingeboeOen en 66n voor allen (b. v. borg blijven, in de kosten
zemd), inprenten, iem. iets doen opvatten, ermede
veroordeeld worden); — in spe, in hoop; toeverrullen : eerbied, ontzag, vrees inboezemen; verkomstig.
trouwen, wantrouwen inboezemen. INBOEZEMING,
INACCESSIBEL, bn. ontoegankelijk, ongenaakv. (-en).
baar.
INBOORLING, m. en v. (-en), die geboren is in
INACCURAAT, bn. bw. onnauwkeurig.
het land of in de stad, waar hij woont; (inz.) iemand
INACHTNEMING, v. zorg ; betrachting ; met
van de inlandsche bevolking van een land, waar
inachtneming van, lettende op, zorgende voor.
zich kolonisten hebben gevestigd : de inboorlingen
INACTIEF, bn. werkeloos ; buiten dienst.
van Afrika. INBOORLINGE, v. (-n).
INACTIVITEIT, v. werkeloosheid, staat van rust.
INBOOS, bn. zeer boos, door en door boos.
INADEMEN, (ademde in, heeft ingeademd), met
INBORST, v. geaardheid, aard, karakter : hij i.
den adem naar binnen brengen.
van eene zachtzinnige inborst.
INAKKEREN, (akkerde in, heeft ingeakkerd),
INBRAAK, v. het inbreken (in een huis met het
(Zuidn.) inploegen : het onkruid inakkeren.
doel om te stelen enz.) : diefstal met inbraak.
INALIENABEL, bn. onvervreemdbaar.
INBRAAKVRIJ, bn. inbraakvrije kluizen, bestaud
INALTERABEL, bn. onveranderlijk, niet aan
tegen inbraak.
bederf onderhevig.
INBREKEN, (brak in, heeft en is ingebroken), zich
INAMOVIBILITEIT, v. de onafzetbaarheid van
met geweld toegang verschaffen, inbraak doen in
ambtenaren.
een huis ; —
INAPPELLABEL, bn. niet vatbaar voor hooger
breken, doorbreken : deze dijk is herhaaldelijk inberoep.
gebroken; inbrekend ijs, dat breekt, als er een last
INATTENTIE, v. onoplettendheid, achteloosheid,
op komt; verbreken, sehenden, vgl. inbreuk.
INAUGURAAL, bn de inwijding betreffende :
INBREKING, v. (-en).
een inauguraal geschrift; eene inaugurale rede. rede
INBREKER, m. (-s), INBREEKSTER, v. (-s),
bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt.
die zich aan diefstal met inbraak schuldig maakt.
INAUGURATIE, v. (-s,
plechtige bevestiINBRENG, m. wat man of vrouw bij een huwelijk
ging in eene waardigheid, inwijding.
meebrengt, gewoonlijk aanbreng genoemit ; —
INAUGUREEL, bn. Zie INAUGURAAL.
wat in eene spaarkas ter bewaring, in eene maatINAUGUREEREN, (inaugureerde, heeft geinauguschappij om daarmee to handelen gebracht of in
reerd), plechtig bevestigen, inwijden.
eene bank van leening verpand wordt; huis van
INBAAR, bn. invorderbaar, wat met recht kan
inbreng, een pandjeshuis.
geeischt worden : inbare schulden.
INBRENGEN, (bracht in, heeft ingebracht), naar
INBAKEREN, (bakerde in, heeft ingebakerd), in
binnen brengen : den oogst inbrengen; modeluiers wikkelen een kind inbakeren; (fig.) warm
brengen bij een huwelijk zijne vrouw heeft een
kleeden, warm instoppen.
groot vermogen ingebracht; — hij ken dear nets
INBEELDEN, (beeldde in, heeft ingebeeld), zich
tegen inbrengen, niet tegenspreken, het ontkennen,
lets voorstellen als werkelijk bestaande of gebeuontzenuwen.
rende : hij beeldt rich in, dat hij ziek is; een ingeINBREUK, v. schending (van een recht); overbeelde zieke; (fig.) verwaand zijn, een overdreven
treding (eener wet); inbreuk maken op de rechten
gevoel van eigenwaarde hebben.
en vrijheden van een ander.
INBEELDING, v. (-en), hersenschim : kom, kom,
INBROKKELEN, INBROKKEN, (brokkelde,
gij zijt niet ziek; het is maar inbeelding; (fig.) vooringebrokte in, heeft en is ingebrokkeld, ingebrokt),
nomenheid (met zichzelven), verwaandheid.
kleine stukjes brood of beschuit brokkende in iets
INBEGREPEN, dit of dat inbegrepen, medegere(drank of spijs) doen; — (fig.) hij heeft er zijn geheele
kend, medegeteld.
vermogen bij ingebrokkeld, ingeschoten, gaandeweg
INBEGRIP, o. met inbegrip van, daaronder be.
verloren ; — afbrokkelen, brokken laten vallen.
grepen, ingesloten : met inbegrip van alle onkosten.
INBUIGEN, naar binnen buigen, gebogen worden.
INBESLAGNEMING, v. (-en), beslaglegging.
INBUIGING, v. (-en).
INBEWARINGHOUDING, v. het in bewaring
INBURGEREN, (burgerde in, heeft en is Ingehouden. Zoo ook INBEWARINGGEVING,
burgerd), tot burger maken, het burgerrecht geven;
...NEMING; INBEZITNEMING, ...STELLING,
(fig.) basterdwoorden, die bij ons ingeburgerd zijn„
...TREDING. v.
die als inheemsch zijn geworden; hij is er al ingeINBIJT, o. (veroud.) ontbijt; — m. (Zuidn.) begin..
burgerd, voelt er zich reeds geheel thuis.
1. INBIJTEN, (beet in, heeft ingebeten), invreINCAPABEL, bn. onbekwaam, ongeschikt.
ten : het sterkwater bijt de metalen in; lets met een
INCAPACITEIT, v. onbekwaamheid, ongeschiktWend vocht bewerken, om het te kleuren.
heid.
2. INBIJTEN, (b(jtte in, heeft ingebijt), een schip
INCARNATIE, v. (godg.) vleesch-, menschworde haven inbijten, door in het ijs gehakte bijten
ding, inz. de menschwording (het aannemen eener
binnenbrengen. INBIJTING, v,
menschelijke natuur) van J. C., den Zoon Gods,
INBINDEN, (bond in, heeft ingebonden), door
en in de Indische godenleer de tien gedaanten
middel van een band vereenigen, samenvoegen
van dieren en menschen, die Vischnoe, heeft aanboeken inbinden ; in iets binden ; jonge boomen
genomen; — hij is de incarnatie van de gierigheid,
in stroo inbinden ; — de reilen inbinden, minderen ;
de gierigheid is als 't ware in hem belichaamd.
zijne driften wat inbinden, beteugelen; — minder
INCARNEEREN, (incarneerde, heeft geincar veeleischend worden, een minder hoogen toon
neerd), eene lichamelijke gestalte geven; belichamen,
aanslaan.
verpersoonlijken.

INCASSATIE.
INCASSATIE, v. (...tien), het incasseeren.
INCASSEEREN, (incasseerde, heeft geincasseerd),
geld innen, ontvangen. INCASSEERING, v. (-en).
INCASSEERDER, m. (-s), die incasseert.
INCASSO, o. kassiersloon voor het innen van
gelden; —BANK, v. (-en), bankinstelling die zich
speciaal belast met het innen van wissels of kwitanties.
INCH, (Eng.), o. (-es), Engelsche duim, lengtemaat van 2.54 e.M.
INCHOATIEF, o. (...tieven), (taalk.) werkwoord dat eene aanvangende handeling of het overgaan in een anderen toestand uitdrukt, b. v. bevriezen, ontvlammen.
INCIDENT, o. (-en), onvoorziene gebeurtenis,
voorva] ; (rechst.) gesehil in eon gelling, b y. over
de toelaatbaarheid van een bewijsmiddel — storend voorval; stoornis.
INCIDENTEEL, bn. een incidenteel geschil ; incidenteele vordering, tusschenvordering.
INCIPIEEREN, (incipieerde, heeft geincipieerd),
beginnen, aanvangen.
INCIPIENT, tn. (-en), aanvanger, beginner, leerling.
INCISIE, v. (-s, ...sign), insnijding, snede.
INCISIEMES, o. (-sen), insnijmes.
INCITABILITEIT, v. prikkelbaarheid der 'evenswerkz aamhei d
INCITATIE, v. (-s, ...tiön), aanzetting, aansporing, prikkeling; opruiing, ophitsing.
INCITEEREN, (inciteerde, heeft geinciteerd),
aanzetten, aandrijven, aansporen, prikkelen, aanvuren; opruien.
INCLINATIE, v. (-s,
neiging, helling; de
inclinatie der magneetnaald, de hoek, dien eene
zontaal zwevende magneetnaald maakt met he
vlak van den horizon ; (fig.) liefde, genegenheid
INCLINATIEKAART, v. (-en), kaart waarop door
lijnen de plaatsen verbonden zijn, die dezelfde
inclinatie vertoonen.
INCLINATORIUM, o. (-s, ria), koperen toestel
tot het meten van de magnetische inclinatie.
INCLINEEREN, (inclineerde, heeft geinelineerd),
neigen, overhellen; neiging tot iets hebben; inclineerenden (gegadigden, belanghebbenden) worden
verzocht enz.
INCLUDEEREN, (includeerde, heeft geIncludeerd), insluiten, in zich sluiten, bevatten,
INCLUIS, bn. medegerekend, met inbegrip van,
ingesloten.
INCLUSIE, v. (-s, ...si gn), insluiting.
INCLUSIEF, bw. met inbegrip van, medegerekend; ingesloten.
INCOGNITO, bw. onder een vreemden naam; hij
reist incognito; -, o. het verbergen van naam of stand : het
incognito bewaren.
INCOHAERENTIE, INCOHAESIE, v. gebrek
aan samenhang.
INCOMMENSURABEL, bn. onderling onmeetbaar, geene gemeene mast hebbende.
IN COMMODEEREN, (incommodeerde, heeft
geincommodeerd), lastig zijn, lastig vallen, ongelegen komen, hinderen.
INCOMPATIBEL, bn. onvereenigbaar, onbestaanbaar (met).
INCOMPATIBILITEIT, v. onvereenigbaarheid,
oneensgezindheid; incompatibiliteit van humeur,
het elkander niet kunnen verdragen.
INCOMPENSABEL, bn. niet te vergoeden.
INCOMPETENT, bn. onbevoegd; zich incompetent
verklaren tot het uitspreken van een oordeel over iets.
IN COMPETENTIE, v. onbevoegdheid; ontoereikendheid; ongeschiktheid.
INCOMPLEET, bn. (...pleter, -st), niet compleet,
niet volledig; (van eene vergadering) onvoltallig.
INCONFORM, bn. niet overeenstemmende, niet
gelijkvormig met.
INCONSEQUENT, bn. bw. (-er, -st), zich niet
gelijk blijvende, zichzeiven tegensprekend : inconsequent te werk gaan.
gebrek aan
INCONSEQUENTIE, v. (-s,
eonsequentie, het ziehzelven niet gelijk blijven.
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INCONSTITUTIONEEL, bn, bw. tegen, in strijd
met de grondwet, ongrondwettig.
INCONTESTABEL, bn, onbetwistbaar, onwedersprekelijk.
INCONTRIBUABEL, bn. niet schatplichtig, onbelastbaar.
INCONVENIENT, o. (-en), ongelegenheid, bezwaar, ongerief, ongemak.
INCORPORATIE, v. (-s, inlijving (bij).
opneming (in); de menschwording van Chr., (apoth.)
de vermenging van droge en vloeibare stoffen tot
eene pil- of pleistervormige massa.
INCORPOREEREN, (incorporeerde, heeft gelnoorporeerd), inlijven, vereenigen met, opnemen (in
iets).
INCORRECT, bn. bw. (-er -et). onnauwkeurig,
gebrekkig : incorrect spreken; oubehoorlijk.
INCOURANT, bn. (-er, -st), niet gangbaar, niet of
moeilijk verkoopbaar: incourante fondsen; incouranteartikelen, waar weinig vraag naar is.
INCREDULITEIT, v. ongeloovigheid, twijfelzucht.
INCRIMINEEREN, (incrimineerde, heeft gelncrimineerd), als strafbaar beschouwen, als font
aanrekenen : de geincrimineerde woorden, feiten.
INCROYABEL, bn. ongeloofelijk.
INCROYABLE, m. (-s), modegek, modeheertje,.
pronkertje; ook een buitengewoon groote driekante
hoed
INCRUSTATIE, v. (-s, ...tien), omkorsting van
voorwerpen, door ze in kalk- of kiezelhoudend
verharding, verkalwater te dompelen; —
invatting van fine steenen.
king van weefsels;
IN CRUSTEEREN, (incrusteerde, heeft geinerusteerd), omkorsten. INCRUSTEERING, v
INCUBATIE, v. trapsgewijze ontwikkeling eener
ziekte; —TIJDPERK, o (-en), tijdruimte tusschen
de npneming van eene infectiestof en het uitbreken
van de daardoor veroorzaakte ziekte.
INCULPATIE, v. (-s,besehuldiging, aanklacht.
INCULPEEREN, (inculpeerde, heeft gelnculpeerd), beschuldigen, aanklagen, ten laste leggen,
aantijgen.
INCUNABEL, m. (-en), oudste voortbrengsel
der boekdrukkunst, inz. een druk, welke van vO6r
1500 afkomstig is, wiegedruk.
INCURABEL, bn. ongeneeslijk, onheelbaar.
INDABA, v. (-'s), (Z. A.) raadsvergadering der
Kaffers.
INDACHTIG, bn. aan iets denkende; aan iets
indachtig zijn; iem. iets indachtig maker.
INDAGEN, (daagde in, heeft ingedaagd), een afwezige oproepen (voor de rechtbank enz.), dagvaarden. INDAGING, v. het indagen; bevelschrift
waarbij iem. wordt ingedaagd.
AIDAMMEN, (damde in, heeft ingedamd), met
een dam of dijk omringen, water door dijken
insluiten een ondiep gedeelte van eene binnenzee
indammen. INDAMMING, v. (-en).
INDEBITUM, o. betaLing uit vergissing of zonderverplichting.
INDECENT, bn. (-er, -st), (van iemands houding.
en gebaren, kleeding, taal en woorden enz.) onwelvoeglijk, onbetamelijk, onfatsoenlijk, aanstootelijk,
onzedelijk.
onwelvoeglijkheid,
INDECENTIE, v. (-s,
onbetamelijkheid, aanstootelijkheid.
INDECISIE, v. besluiteloosheid; onbeslistheid.
INDECLINABEL, bn. (taalk.) onverbuigbaar.
INDEELEN, (deelde in, heeft ingedeeld), verdeelen, in deelen splitsen, in klassen rangschikken ;
— inlijven zijn de miliciens al ingedeeld ? INDEELING, v. het indeelen.
INDELICAAT, bn. bw. (...cater, -st), onkiesch,
niet fijngevoelig, ruw, grof.
INDEMNISATIE, v. (-s, ...tien), schadeloosstelling, vergoeding.
INDEMNISEEREN, (indemniseerde, heeft geindemniseerd), schadeloosstellen, vergoeden, vrij-houden.
INDEMNITEIT, v. schadevergoeding.
INDENKEN, (dacht in, heeft ingedacht), na--
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denken, overdenken; peinzen over : ik heb deze zaak
nader ingedacht; — zich indenken, zijn gedachten
met iets gespannen bezig houden, door denken
zich eene juiste voorstelling van iets inaken.
INDEPENDENT, bn. (-er, -st), onafhankelijk,
zelfstandig.
INDEPENDENTEN, m. en v. my. de aanhangers
eener kerkelijke partij, in het begin der 17de eeuw
in Engeland ontstaan, die leerde dat elke kerkelijke
gemeente geheel vrij is.
INDEPENDENTIE, v. onafhankelijkheid.
INDERDAAD, bw. Nsferkelijk, wezenlijk.
INDERHAAST, bw. in haast, met spoed.
' INDERTIJD, bw. vroeger, op een onbepaalden tijd
in bet verleden (in tegenst. met destijds, dat op een
bepaalden tijd betrekking heeft).
INDETERMINISME, o. (wijsb.) leer dat de wil
Tan den mensch volkomen vrij is, staat tegenover
determinisme.
INDEX, m. wijsvinger: — (boekdr.) afbeelding
van eene hand met gestrekten wijsvinger,
register, bladwijzer, inhoudsopgave : dit boek heeft
Been index; — (R. K.) index librorum prohibitorum,
lijst der door de gRoomsche curie verboden boeken :
deze werken zijn op den index geplaatst; (fig.) iem.
op den index zetten, uit den omgang bannen, uitsluiten.
INDIA-RUBBER, o. verbinding van caoutchouc
met 12°J0 zviavel, eene zeer veerkrachtige stof met
hoog smeltpunt : India-rubber-stempel.
INDIAAN, m. (Indianen), inboorling van
Amerika.
INDIAANSCH, bn. van of als de Indianen; —, o.
de Indiaansche tail; — eene Incliaansche, vrouw
of meisje van de Indianen.
INDICATIE, v. (-s, _Alen), aanwijzing; (recht.)
grond van verdenking; inz. het kenteeken eener
ziekte, de ziekte-aanwijzing.
INDICATIEF, m. (...tieven), (spraakk.) aantoenende wijs.
INDICEEREN, ...QUEEREN, (indic(qu)eerde,
heeft geindic(qu)eerd), aanwijzen, aanduiden.
INDICIEN, v. my. kenteekenen, gronden van
vermoeden.
INDICTIE, v. bijeenroeping tot eene kerkvergadering; kerkelijke oproeping; (tijdr.) de Romeinsche
indictie, tijdkring van vijftien jaren.
INDIE, o. (-n), de beide Indian; Britsch- Indie.
INDIEN, vw. bijaldien, ingeval, zoo.
INDIENEN, (diende in, heeft ingediend), bij de
bevoegde macht inleveren, onderwerpen, voorleggen : bezwaren, klachten, een verzoekschrift indienen. INDIENING, v.
INDIENNE, v. Oostindische katoenen stof, fijn
gedrukt katoen, sits.
INDIEPEN, (diepte in, heeft ingediept), (timm.)
inlaten, eene kleine inkassing ergens in maken.
INDIER, m. (-s), inboorling, inwoner van Indie;
Sinjo of Indo-Europeaan.
INDIFFERENT, bn. (-er, -st), onverschillig; lauw;
ongevoelig.
INDIFFERENTISME, o. onverschilligheid, lauwheld.
INDIGENT, bn. (-er, -st), behoeftig, arm, nooddruftig.
INDIGESTIE, v. gestoorde spijsvertering ale gevolg van overlading van de maag.
INDIGNATIE, v. verontwaardiging, misnoegen.
INDIGNITEIT, v. (-en), onwaardigheid,
INDIGO, v. eene verfstof van prachtig blauwe
kleur, die uit verschillende planten, maar in hoof dzaak uit de tropische indigoplant, wordt bereid;
— o. de donkerblauwe kleur, iets lichter dan
marineblauw ; —
, bn. indigokleurig : eene indigo upon.
INDIJKEN, (dijkte in, heeft ingedijkt), door een
dijk omgeven, afsluiten en droogmaken : kings
deze rivier is al heel wat kind ingedijkt.INDIJKING,
v. (-en), het indijken; ingedijkt land : de indijkingen
in Friesland.
INDIRECT, bn. bw. middellijk, niet rechtstreeksch : indirecte belastingen, verbruiksbelastingen, aceljnzen; -- niet rechtstreeks, zijdelings :

-ipq; —
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iem. indirect schade toebrengen; — (taalk.) indirecte
rede, het s eergeven van iemands woorden of gedachten in een anderen vorm dan de zijne. INDIRECTELIJK, bw.
INDISCH, bn. wat betrekking heeft op, afkomstig is nit Indie : de Indische talen.
INDISCHGAST, m. (-en), ...MAN, m. (-nen),
iem. die langen tijd in Ned. Indie is geweest.
INDISCIPLINE, v. gebrek aan tucht.
INDISCREET, bn. bw. (...ereter, -st), onbeschei den.
INDISCRETIE, v. (-s), onbescheidenheid; praatzucht.
INDISPENSABEL, bn. (-er, -st), onmisbaar,
volstrekt noodzakelijk.
INDISPONEEREN, (indisponeerde, heeft geindisponeerd), misnoegd, wrevelig, boos maken, vertoornen, in eene kwade luim brengen.
INDISPONIBEL, bn. onbeschikbaar.
INDISSOLUBEL, bn. onoplosbaar.
INDIVIDU, m. o. (-'s), ondeelhaar, onscheidbaar
geheel; ieder mensch (of dier) op zich zelf oeschouwd,
persoon, enkeling, ee,nling. ('t Woord is vooral dan
onz. wanneer men met minachting van iem.
spreekt : hij was een raar individu).
INDIVIDUALISEEREN, (individualiseerde, heeft
geindividualiseerd), op zich zelf beschouwen, aan
iets een individueel karakter geven. INDIVIDUALISEERING, v.
INDIVIDUALISME, o. leer die de rechten van
het individu boven die der gemeensehap stelt.
INDIVIDUALITEIT, v. het geheel der eigenschappen en hoedanigheden, die een bepaald individu onderscheiden of kenmerken, eigen aard,
persoonlijk karakter, persoonlijkheid.
INDIVIDUEEL, bn. bw. afzonderlijk aan een
enkel voorwerp eigen, persoonlijk.
INDO, m. (-'s), verkorting van Indo-Europeaan,
INDOENA, m. (-'s), (Z. A.) raadsman, hoveling,
legeraanvoerder, minister (onder de gaffers).
INDO-EUROPEAAN, m. (...anen), zoon van een
volbloed Europeaan en eene inlandsche vrouw.
INDO-EUROPEESCH, INDO-GERMAANSCH,
bn. de Indo-Europeesche talen, de talon weike in
het grootste gedeelte van Europa en in een gedeelte
van Azle worden gesproken en die van bone grondtaal afstammen; ook Arische talen geheeten.
INDOLENT, bn. (-er, -st), onverschillig, zorgeloos, traag.
INDOLENTIE, v. onverschilligheid, zorgeloosheid, vadsigheid, traagheid.
INDOLOGENBAL, o. bal gegeven door de indologen.
IDOLOGIE, v. studie van Indie, n, 1. van zijne
geschiedenis, letterkunde, wijsbegeerte enz.
INDOLOOG, m. (...logen), beoefenaar van de
Indologie; studeerende voor Oostindisch arabtenaar.
INDOM, bn. bw. zeer, in hooge mate dom.
INDO-MEISJE, o. (-s), (Ind.) dochter van een
volbloed Europeaan en eene inlandsche vrouw.
INDOMMELEN, (dommelde in, is ingedommeld),
insluimeren : onder het gesprek was hij kalm op zijn
stoel ingedommeld; — (fig.) door voorspoed indommelen, niet meer waakzaam zijn.
INDONESIE, o. de eilanden van den 0. I.
archipel.
INDONESIER, m. (-s), bewoner van Indonesia.
INDONESISCH, bn. betrekking hebbende op,
afkomstig van Indonesia.
INDOSSABILITEIT, v. vatbaarheid voor endossement.
INDOSSANT, m. INDOSSEEREN, INDOSSEMENT, o. Zie ENDOSSANT enz.
INDRI, m. (-'s), eene groep van halfapen.
INDRIFT, v. (-en), (gew.) landweg, toepad.
INDRINGEN, (drong in, heeft en is ingedrongen), dringend in iets brengen, indrijven : zij werden
de sloot ingedrongen; (fig.) iemand in een ambt indringen, hem door list of geweld een ambt bezorgen; het leeren wordt niet ingedrongen. ZICH INDRINGEN, zich door list, onbeschaamdheid enz.
den toegang bezorgen.
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INEFFECTIEF, bn. zonder kracht, zonder uitINDRINGEND, bn. (-er, -st), zich door list enz.
working.
den toegang bezorgend : die man is zeer indringend.
INEGAAL, bn. bw. (...galer, -st), ongelijk; verINDRINGER, m. (-s), INDRINGSTER, v. (-s),
anderlijk.
die ergens binnendringt, zich' in lets (een gezelv. ongelijkheid.
INEGALITEIT,
schap, eene familie enz.) indringt.
INENTEN, (entte in, heeft ingeent), (tuin.) eene
INDRINGERIG, bn. (-er, -st), indringend.
ent inzetten; — (gen.) verzwakte smetstof in het
INDRINKEN, (dronk in, heeft ingedronken),
blood brengen (als voorbehoedmiddel tegen sommige.
inzwelgen (drank); lets met de moedermelk indrinken,
infectie-ziekten) : inenten tegen hondsdolheid; in
het er tegelijk mede inzuigen.
Indic laten reel personen rich tegen cholera inenten;
INDROGEN, (droogde in, is ingedroogd), opinz. pokstof (van mensch of koe) in het bloed
drogen, droog worden : zijn tweet laten indrogen;
brengen (als voorbehoedmiddel tegen de kinderdoor opdrogen inkrimpen, aan gewicht verliezen:
ziekte), vaccineeren : iem. de pokken inenten.
die kaas is 10 % ingedroogd.
INEPT, bn. bw. ongerijmd, dwaas, zot.
INDROOG, bn, zeer droog, door en door droog.
INEPTIE, v. (-s, ...tien), zotheid, ongerijmdheid.
INDROS§EN, (droste in, is ingedrost), (Z. A.)
INERTIE, v. (nat.) traagheid, de eigenschap derergens onverwachts binnenloopen.
lichamen om to volharden in den toestand van
INDRUISCHEN, (druischte in, heeft en is ingerust of beweging, waarin zij zich bevinden.
druischt), met geweld inkomen; (fig.) indruischen
INESSENTIEEL, bn. niet wezenlijk.
tegen, in strijd zijn met, onvereenigbaar zijn met :
INEVITABEL, bn. (-er, -st), onvermijdelijk, niet
dat druischt tegen de waarheid in.
to ontgaan.
INDRUK, m. (-ken), merk, teeken, spoor, dat
INEXACT, bn. bw. (-er, -st), onnauwkeurig;door indrukking ontstaat : op de sneeuw waren de
onjuist.
indrukken van menschenvoeten zichtbaar; — (fig.)
INEXCUSABEL, bn. (-er, -st), onverschoonbaarr
werking van lets op het gemoed of den geest : een
onverantwoordelijk, niet to verontschuldigen.
dieven. levendigen indruk maken.
INEXORABEL, bn. bw. (-er, -st), onverbiddelijk.
INDRUKWEKKEND, bn. bw. wat indruk maakt,
INFAAM, bn. (...famer, -st), eerloos, snood;
treffend, aangrijpend.
schandelijk.
INDUBITABEL, bn. (-er, -st) ontwijfelbaar.
INFAMANT, INFAMEEREND, bn. (-er, -st),.
INDUCEEREN, (induceerde, heeft geinduceerd),
onteerend, eerroovend enz.
(nat.) door inductie werken : gelnduceerde stroomen;
INFAMIE, v. eerloosheid; schandelijke daad,
induceerende stroomen; - verleiden, misleiden,
schanddaad; laster.
overreden; — een gevolg trekken, afleiden, beINFANT, m. (-en), Prins van den bloede (in Spanje.
sluiten.
en Portugal). INFANTE, v. (-s), eene koningsINDUCTIE, v. (-5, ...tien), aanleiding; — gedochter, koninklijke princes in Spanje en Portugal.
volgtrekking, besluit van het bijzondere tot bet
INFANTERIE, v. (mil.) voetvolk; —GEWEER,
algemeene (in tegenoverst. met deductie); — (nat.)
o. (...weren); —KAZERNE, v. (-s); —OFFICIER,
opwekking van een secundairen electrischen stroom.
m. (-s, -en); enz.
INDUCTIEF, bn. bw. uit het bijzondere tot
INFANTERIST, m. (-en), soldaat to voet.
het algemeene besluiten : de inductieve methods.
INFATIGABEL, bn. (-er, -st), onvermoeibaar,
INDUCTIEKLOS, m. (-sen), toestel tot het oponverdro ten.
wekken van inductiestroomen ; ...MOTOR, m.
INFATSOENLIJK, bn. door en door fatsoenlijk.
(-en); ...STROOM, m. (-en), electrische stroom,
INFECT, bn. aangestoken, besmet; (fig.) atdie in een geleider ontstaat doer midde1 van een
schuwelijk
: eene infecte leugen
electrischen stroom in een tweeden geleider, of
INFECTEEREN, (infecteerde, heeft ge1nfecteerd),
door invloed van een magneet.
besmetten, aansteken.
INDUCTOR, m. (-en), toestel tot het opwekken
INFECTIE, v. aansteking, besmetting; (ook),
van sterke inductiestroomen.
door besmetting veroorzaakte ziekte. INFECTIEINDULGENTIE, v. (-s, „Alen), toegevendheid,
ZIEKTE, v. (-n), ziekte welke, hetzij direct, hetzij
verschooning; ontheffing van straf, aflaat.
indirect van het eene levende organisms op het
INDULT, o. (hand.) vergund uitstel van betaling,
andere kan worden overgedragen.
respijt; — (R. K.) genadebrief, pauselijke verINFEREEREN, (infereerde, heeft geinfereerd),
gunning, dispensatie, gewoonlijk geschonken aan
inbrengen; opdrogen; offeren; besluiten, gevolg
vorsten of hooge prelaten.
trekken, afleiden.
INDUSTRIE, v. nij yerheid, techniscb bedrijf,
1. INFERIEUR, bn. (-er, -st), lager, minder in,
fabriekswezen : eene bloeiende industrie; de katoenrang of stand, ondergeschikt : eene inferieure beindustrie; — chevalier d'industrie, gelukzoeker.
trekking; minder in hoedanigheid of waarde, goring,
1. INDUSTRIEEL, m. (-en), eigenaar van eene
slecht : inferieur week; van inferieure qualiteit.
groote nijverheidsonderneming; fabrikant.
2. INFERIEUR, m. (-en), mindere, onderge2. INDUSTRIEEL, bn. tot de industrie, tot de
schikte, lagere in rang, inz. in den militairen stand.
beroepsnijverheid behoorende.
INFERIEURE, v. ondergeschikte, mindere, lagero
INDUSTRIEPLANTEN, v. my. planten welke de
in rang.
grondstoffen leveren voor eene of andere industrie.
INFERIORITEIT, v. minderheid (in rang, verINDUSTRIESCHOOL, v. (...scholen), nijverdienste of waarde); toestand van ondergeschiktheidsschool, technisehe school, handwerkschool.
held; het achterstaan bij anderen..
INDUSTRIEUS, bn. bw. werkzaam, vindingrijk.
INFERNAAL, bn. helsch, duivelsch, afschuweINDUTTEN, (dutte in, is ingedut), in den dut
lijk, snood, boosaardig.
geraken, in slaap vallen. INDUTTING, v het
INFIDEEL, bn. (-er, -st), ontrouw, trouweloos.
indutten.
INFIDELITEIT, v. ontrouw, trouweloosheid.
INEEN, bw. het eene in het andere, samen, to
INFIJN, bn. bw. bijzonder fijn.
zamen, bij elkander. Ineen vormt met verschillende
INFILTRATIE, v. langzame indringing, gelijkwerkw. scheidbare samenstellingen, die dan bematige afzetting van vreemde weefselelementen
teekenen : door de working komen of brengen in
(b.v.
etter) of vochten (bloed, lymphe, gal) in de
den toestand door ineen uitgedrukt, soms met het
tusschenruimten der weefsels, waardoor deze
bijdenkbeeld z66 dat de deelen een goed geheel
zwellen.
nitmaken; ook wel, dat het aohteloos, c3 lordig
INFINITEIT, v. oneindigheid, eindeloosheid.
geschiedt, zooals ineenflansen. Voor de vervoeging
INFINITESIMAAL-REKENING, v. rekening met
Bier werkw. zie men bij de enkelvoudige.
oneindig kleine en oneindig groote grootheden;
INEENBRENGEN, het een in het andere brengen;
hiertoe
behooren de differentiaal- en de integraal(zeew.) ineenzeilen; ...BUIGEN; ... D 0 E N; ...DUrekening.
WEN; ...DRAAIEN; ...DRIJVEN; ...DRINGEN,
INFINITIEF, m. (...tieven), (taalk.) onbepaalde
...DRUKKEN; ...FLANSEN; ... FROMMELEN.enz.
wijs (de zelfstandig-naamwoordeli jke norm van
INEENGEDRONGEN, bn. kort en dik : een ineenhet
werkwoord).
gedrongen ventje. INEENGEDRONGENHEID, v.

INFIRM.
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INFIRM, bn. zwak, krachteloos.
INFIRMATIEF, bn. (...ver, -st), vernietigend,
ongeldig yerklarend.
INFIRME, m. (-n), (w. g.) hulpbehoevend milltair, niet meer in staat om te dienen.
INFIRMERIE, v. (...rieen), ziekenhuis (inz. voor
militairen); een ziekenvertrek in kloosters, op
schepen; .-. de plaats voor kwijnende planten in
broeikasten.
INFLAMMATIE, v. (-s, ...tien), (gen.) ontsteking,
brand.
INFLAMMEEREN, (inflammeerde, heeft gelnfiammeerd), (gen.) ontsteken.
INFLECTEEREN, (inflecteerde, heeft gelnflecteerd), buigen, (taalk.) verbuigen.
INFLEXIBEL, bn. (-er, -st), onbuigzaam, hardnekkig.
INFLEXIE, v. (-s, ...xien), buiging, afwijking,
(der lichtstralen); bulging (der stem); verandering
(van toon).
INFLEXIO S COOP, m. (...scopen), toestel om
de breking der lichtstralen aanschouwelijk voor
te stellen.
INFLICTIE, v. het opleggen (eener straf).
INFLORESCENTIE, v. (-s, ...tien), bloeiwijze
der planten.
INFLUEEREN, (infiueerde. heeft en is geinflueerd), invloed hebben op.
INFLUENCEEREN, (influenceerde, heeft genfluenceerd), invloed hebben of oefenen (op iem.
of iets).
INFLUENTIE, v. invloed, inwerking.
INFLUENZA, v. epidemische aandoening der
ademhalingswerktuigen, gepaard met koorts, hoofdpijn enz., griep; — eene besmettelijke paardenziekte; —BACIL, m.; —EPIDEMIE, v. (-en).
INFLUISTEREN, (fluisterde in, heeft ingefluisterd), zachtjes in het oor zeggen ; inblazen, met
arglistige bedoeling heimelijkmededeelen. INFLUISTERING. v. (-en).
INFORMALITEIT, v (-en), het niet in overeenstemming zijn met den voorgeschreven vorm;
(euphema) onregelmatige handeling van een ambtenaar, ambtsvergrijp.
INFORMATIE, v. (-s. -Men), inlichting, onderzoek, navorsching; — mededeeling, bericht : informaties inwinnen; nadere information zijn te bekomen
bij . . . .; —BUREAU, o. (-'s, -x), kantoor waar
inlichtingen worden verstrekt.
INFORMEEREN, (informeerde, heeft geinf ormeerd), berichten, kennisgeven, melden; inlichtingen inwinnen, onderzoek doen naar.
INFORMES, v. my. de sterren, die niet tot eenig
sterrenbeeld kunnen gerekend worden.
INFRAAI, bn. zeer fraai; (Zuldn.) zeer braaf en
zachtmoedig : een infraai kind.
INFRACTIE, v. (-s, ...tien), inbreuk (op), schending, afwijking.
INFRUCTUEUS, bn. (...zer, -t), vruchteloos,
nutteloos.
INFUSIE, v. (-s), aftreksel, inz. van eene plantaardige stof met kokend water.
INFUSIEDIERTJE, o. (-s), afgietseldiertje : zeker
microscopisch diertje (in vloeistoffen).
INFUSORIEN-AARDE, v. opeenhoopingen (van
•eonige voeten dik) uit de kiezelskeletten der diatomeeen.
INGAAN, (ging in, heeft en is ingegaan), binnengaan, binnentreden ;• op een verzoek ingaan, het
inwilligen ; op een kwestie nader ingaan , ze nader
behandelen ; het nieuwe jaar ingaan, beginnen.
INGAANDE, bn. de in- en uitgaande rechten, be'lasting op den in- en uitvoer.
INGANG, m. (-en), het ingaan, binnengaan : iem.
den ingang beletten; — de opening, plaats waardoor
'men binnentreedt : een nauwe, wijde ingang; —
begin, aanvang : hem is ontslag verleend met ingang
van 1 April; dit huis is gehuurd met ingang van 1
Mei; — (fig.) indruk, geloof : mijne woorden vinden
bij hem weinig ingang.
INGEBEELD, bn. (-er, -st), slechts in de verbeel.ding bestaande, hersenschimmig : een ingebeeld
geluk; ingebeelde kwalen; — verwaand; ingebeelde gek.

INGEZONKEN.

INGEBOREN, bn. in het land geboren : een
ingeboren vorst; — aangeboren, ingeschapen.
INGEBORENE, m. en v. (-n). inboorling, inlander.
INGEERFDE, m. en v. (-n), eigenaar, eigenares
van vaste goederen binnen zeker gebied, grondbezitter, grondbezitster.
INGEKANKERD, bn. diep ingeworteld; hij heeft
een ingekankerden hekel aan hem.
INGELAND, (-en), INGELANDE, (-n), m. en
v. bezitter, bezitster van land in een bedijkten
polder; de gemeene ingelanden, al de grondeigenaars
binnen zekeren polder; hoofdingeland.
INGELASCHT, bn. een ingelaschte dag, een tusschengevoegde dag (b. v. 24 Februari in een schrikkeljaar : Zie SCHRIKKELDAG).
INGELEGD, bn. ingelegd werk, mozalek; fijn
schrijnwerk, werk met verdiepingen; een ingelegde
vloer, een parketvloer; — ingelegde augurken, haring,
in zuur ingemaakt; — ingelegde vruchten, geconfijt; — ingelegde snijboonen, in pekel ingemaakt.
INGEMAAKT, bn. ingelegd : ingemaakte groenten, vruchten, haring.
INGEMEEN, bn. bw. door en door gemeen.
INGENIEUR, m. (-s), officier bij het mapen der
genie; — wetenschappelijk gevormd technicus
voor den openbaren burgerlijken dienst of voor de
verschillende takken van de bijzondere nijverheid:
ingenieur van den waterstaat ; mijningenieur.
INGENIEUS, bn. bw. (...zer, -t), vindingrijk, vernuftig, geestig uitgedacht.
INGENIUM, o. natuurlijke aanleg.
INGENOMEN, bn. (-er, -st), ingenomen met,
bijzonder gesteld (op), verzot (op), bij uitstek
houdende (van) : hij is zeer ingenomen met zijne
nieuwe betrekking. INGENOMENHEID, v.
INGENUE, v. (-s), naief onschuldig meisje (zekere
rol in tooneelstukken).
INGENUTTEIT, v. naleve eenvoud, ongekunsteldheid.
INGEROEST, bn. niet meer weg te nemen :
ingeroeste vooroordeelen.
INGE S CHAPEN, bn. aangeboren.
INGESLOTEN, bn. biigevoegd ; inbetrre-nen.
INGESNEDEN, bn. (plantk.) ingesneden bladeren,
met diepe, smalle insnijdingen.
INGETOGEN, bn. bw. (-er, -st), zedig, stemmig,
matig, (ook) vrij van zedelijke buitensporigheden
of uitspattingen, kuisch : een ingetogen leven Leiden.
INGEVAL, vw. ter inleiding van eene voorwaarde, waarvan de verwezenlijking als twijfelachtig wordt voorgesteld.
INGEVEN, (gaf in, heeft ingegeven), (iem. lets)
doen nemen, naar binnen brengen : v6624 den nacht
moet gij den patient nog twee poeders ingeven; —
(fig.) het is hem met den paplepel ingegeven, hij heeft
van jongs of niet anders gehoord en gezien;
iem. iets in den geest brengen, in 't gemoed geven;
doe wat uw hart u ingeeft, doe wat gij 't beste denkt,
inboezemen, inspireeren, inblazen. INGEVING, v.
(-en), plotselinge gedachte, goede inval.
INGEVOLGE, vz. naar aanleiding van, tengevolge van, overeenkomstig : ingevolge uw verzoek.
INGEWAND, o. (-en), de inwendige deelen van
het lichaam van mensch en dier; inz. die van de
buikholte, moor bepaald : de darmen — (fig.) binnenste (van den mensch, van de aarde).
INGEWEIDE, o. (w.g.) ingewand (van een dier).
INGEWIJDE, m. en v. (-n), die met eene voor
anderen geheime zaak bekend is : alleen de ingewijden werden toegelaten; — bedrevene in zeker yak,
die op de hoogte is van zekere zaak.
INGEWIKKELD, bn. bw. (-er, -st), verward,
niet duidelijk : een ingewikkeldproces; — moeilijk,
duister : een ingewikkeld vraagstuk; — bedektelijk.
INGEWORTELD, bn. diep en vast gevestigd,
niet uit te roeien : een ingewortelde ha,at.
INGEZETENE, m. en v. (-n), wie minstens 18
maanden in het Rijk woont, of 1 jaar in Provincie
of 0 emeente.
INGEZONKEN, bn. diep liggend, hol : ingezonken oogen; — geheel of gedeeltelijk onzichtbaar :
ingezonken batterij, bij welke de began grond tot
cool van het schietgat dient.

INGIERIG.
INGIERIG, bn. zeer gierig.
INGLIPPEN, (glipte in, heeft en is ingeglipt),
naar binnen glippen, heimelijk insluipen.
INGOED, bn. zeer goed.
INGRAMMATICAAL, bn. niet taalkundig, in
strijd met de taalregelen.
INGRAVEN, (groef in, heeft ingegre pen), begraven ; zich ingraven, zich door ingraving versehansen.
INGRAVING, v. (-en).
INGREDIENT, o. (-en), noodig bestanddeel (b. v.
van spijzen, aitsenij enz.).
INGRIJPEN, (greep in, heeft ingegrepen), in iets
grijpen; (van tanden van raderen enz.) in elkander
grijpen, pakken; (fig,) inbreuk maken (op de
rechten van iem.); zich bemoeien met, met zijn gezag zich doen gelden, zich mengen in : in het werkelijke levers der menschen ingrijpen; ingrijpen in
de verhouding tusschen vraag en aanbod; – met gezag
en kracht tusschenbeide komen, een eind aan iets
maken.
INGROSSATIE, v. (-s), inschrijving in het register
der hypotheken.
INGROSSEEREN, (ingrosseerde, heeft geIngrosseerd), inschrijven in het hypotheken- of pandboek.
INHAERENT, bn. onafscheidelijk verbon den
met; behoorend bij; aanklevend, in verband zijnde
met (in vonnissen).
INHAKKEN, (hakte in, heeft ingehakt), door
hakken insnijden ; hakkende inslaan, broken :
de dear inhakken ; op den vijand inhakken, met woede
aanvallen, niemand sparen.
INHALATIE, v. (-s, ...Men), (gen.) inademing
van gas-, damp- of poedervormige geneesmiddelen,
inz. bij plaatselijke ongesteldheid der luchtwegen.
INHALATORIUM, o. (...ria), inhalatieinrichting.
INHALEEREN, (inhaleerde, heeft geinhaleerd),
inademen van geneeskrachtige dampen enz.
INHALEN, (haalde in, heeft ingehaald), thuis,
in huis, in de schuur 4balen, enz. binnenbrengen
den oogst inhalen; de was inhalen; em schip de haven
inhalen; plechtig of feestKijk tegemoetgaan, ontvangen. : de Franschent wertten als broeders ingehaald; een vorst, den b Argemeester inhalen; een lijk
inhalen, gezegd van de priesters die in kerkgewaad
een Iijk tegemoet gaan am het dan onder gebeden
en gezangen in de kerk to leiden; – het Trojaansche
paard inhalen, oorzaak zijn van zijn eigen ongeluk;
terwiji men meent in zijn belang to handelen; –
naar zich toe halen, binnentrekken : de stak
haalt hare horens in; den schauder inhalen; een, touw,
de vlag inhalen;
(zeew.) de zeilen inhalen„ naar
beneders trekkers;
eene groote hoeveelheid lucht
inhalen, inademen;
ineen, in elkaar halen eene stof inhalen, rimpelen ;
iem. inhalen, door snel loopen iem., die vooruit
is, bereiken; als gij hard loopt, kunt gij hem nog
wel inhalen; – (fig.) ik zal hem wel inhalen, zorgen,
dat ik even ver kom als hij.
INHALIG, bn. (-er, -st), van elke ge/egenheld
gebruik makende om zooveel mogelijk to bemachtigen; hebzuchtig, schraapzuchtig; vrekkig. INHALIGHEID v. hebzucht, schraapzucht.
INHALINGSKLASSE, v. (-n), klasse, waar jongens en meisjes dat onderwijs kunnen ontvangen,
dat zij vroeger verzuimd hebben.
INHAM, m. (-men), kleine bocht of baai.
INHANGEN, (hing in, heeft ingehangen), in iets
hangers, hangende vasthechten een venter inhangen; den stinger inhangen, in een uurwerk;
dat zal er inhangen, dat zal heel wat
kosten.
INHEBBEN, (had in, heeft ingehad), (een drank,
een maaltijd, een geneesmiddel enz.) in.genomen,
ingekregen hebben ; een brom inhebben, dronken
zijn ; de duivel inhebben, woedend zijn ; in zijn maeht
hebben aan boord hebben ; inhouden ; dat heeft
nets in, heeft weinig to beduiden ; dat heeft wat in I
kost veel moeite.
INHECHTENISNEMING, v. (-en), het in hechtenis nemen, gevangenneming, arrestatie; ...STELLING, v. (-en).
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INJURIEEREN.

INHEEMSCH, bn. in het land zeif voorkomende,
niet van elders ingevoerd : inheemsche planten; die
ziekte is in dat land inheemsch.
INHEET, bn. zeer heet.
INHEIEN, (heide in, heeft ingeheid), inslaan
(palen in den grond, door middel van een heiwerktuig); (fig.) de jaartall en zitten, er ingeheid, muurvast ingestampt, die zullen ze niet vergeten.
INHIBEEREN, (inhibeerde, heeft geinhibeerd),
verhinderen, stuiten, verbieden.
INHIBITIE, v. (-s, ...tiers), (recht.) verbod om
met iets voort to gaan.
INHIJSCHEN, (heesch in, heeft ingeheschen),
naar binnen hijschen.
INHOEK, m. (-en), inwaarts gebogen hoek.
,INHOLLEN, (holde in, is ingehold), hollende
inkomen : het paard holde den stal in.
INHOUD, m. (-en), wat in iets bevat is, wat eene
afgesloten ruimte bevatten kan : het vat was lek geworden en de inhoud er van liep over de straat; hoeveel bedraagt de inhoud van dat vat ? dit schip heeft
tweehonderd ton inhoud; – alles wat in een bock,
geschrift enz. begrepen is : kept gij den inhoud, van
dezen brief ? lijst van onderwerpen, die in een
bock zijn behandeld : zoek de bladzijde maar in den
inhoud op; – (wisk.) grootte van een figuur of
lichaam : de inhoud van een driehoek; de inhoud
van een bol.
INHOUDEN, (hield in, heeft ingehouden), ruimte
hebben; in zijne lichamelijke ruimte bevatten; in
zich hebben : weet gij, hoeveel dat vat inhoudt ?; –
behelzen ; matigen ; temperen ; loon inhouden,
niet , uitbetalen ; rich inhouden, zijne gevoelens
bedwingen.
INHOUDSMAAT, v. (...maters), maat om den inhoud van droge of natte waren to bepalen; ...OPGAVE, v. (-n).
INHULDIGEN, (huldigde in, heeft ingehuldigd),
hulde bewijzen aan een vorst bij de aanvaarding
zijner regeering, hem den eed van getrouwheid
zweren ; (ook) morgen wordt onze nieuwe burgemeester ingehuldigd. INHULDIGING, v. (-en), het
inhuldigen.
INHUMAAN, bn. bw. (...maner, -st), onmenschlievend, onwelwillend, onvriendelijk; onmenschelijk, gevoelloos wreed.
INHUMANITEIT, v. wat in strijd is met de
humaniteit.
INHUMATIE, v. (-5,
teraardebestelling,
begrafenis.
INHUREN, (huurde in, heeft ingehuurd), de
huur (van een huis enz.) verlengen ; wij hebben
weer ingehuurd; (pcherts) gezegd van iem. die
op den dood of is gem, eest en weer beter wordt hij
schijnt weer ingehuurd to hebben.
INIQUITEIT, v. onbillijkheid, hardheid; ongerechtigheid.
INITIA, o. my. eerste beginselen.
INITIAAL of INITIALE, v. (initialen), a,anvangsletter, groote beginletter; (ook) de eerste
letter of voorletter van iemands naam (zonder dezen
voluit to schrijven). INITIAALLETTER, v. (-s).
INITIATIE, v. inwijding.
INITIATIEF, o. (...ven), het geven van den eersten
stoot, het begin van iets: het initiatief nemen, het
eerst een voorstel tot lets doen, het eerst eene zaak
op touw zetten; – het recht van initiatief, recht der
Loden van de Tweede Kamer om voorstellen enz.
to doen; op initiatief van, op zijn voorstel.
INJECTIE, v. (-s, –Alen.), (gen.) inspuiting.
INJECTIE-POMP, v. (-en), (nat.) de injectie-pomp
der hydraulische pers, de perspomp, die het water
in den grooteren cilinder drijft; ...SPUITJE, o.
(-s), klein spuitje om daarmede injecties to
geven.
INJECTOR, m. (-s), toestel tot het voeden van
stoomketels.
INJUNCTIE, v. (-s, ...tien), uitdrukkelijk, gerechtelijk bevel; inscherping; voorschrift.
INJURIE, v. (-s, ...rien), onrecht; beleediging;
hoop ; mishandeling; schade.
INJURIEEREN, (injurieerde, heeft gelnjurieerd),
onrecht aandoen; beleedigen, hoonen; schelden.

INJURIEUS.
INJURIEUS, bn. beleedigend, eerroovend, sma.delijk.
INK, m. (-en), trechter van netwerk, zooals er
een of meer in eene vischfuik zijn uitgespannen.
INKALVEN, (kalfde in, is ingekalfd), stuksgewijze instorten (van zand of aarde bij het graven
van putten enz.).
INKANKEREN, (kankerde in, is ingekankerd),
door kanker ingevreten worden; die boom kankert
hoe Langer hoe meer in; — (fig.) de boosheid kankert
in, woekert voort, neemt toe. INKANKERING, v.
1. INKARNAAT, o. v]eeschkleur, hoogroode kleur;
kleur tusschen kers- en rozerood : het inkarnaat
der lippen.
2. INKARNAAT, INKARNATEN, onverand. bn.
hoogrood, rozerood: met gloeiende inkarnate wangen.
INKAVELEN, (kavelde in, heeft en is ingekaveld), (Zuidn.) inkepen; inkalven.
INKEEP, v. (...kepen), inkeping, inkerving,
insnij ding.
INKEER, m. (w. g.) intrek : ik zal bij u mijn
inkeer nemen; — berouw : tot inkeer komen, berouw
hebben over wat men gedaan heeft.
.
INKEEREN, (keerde in, is ingekeerd), tot richselven inkeeren, berouw gevoelen, zijn handel en
wandel overdenken en tot bezinning komen ; —
,(Zuidn.) Binds moet gij links inkeeren, afslaan.
INKELDEREN, (kelderde in, heeft ingekelderd),
In den kelder doen : bier inkelderen; — het keldert
hier in, het wordt bier ondermijnd (door een stroomend water b. v.). INKELDERING, v.
INKEN, in. INKENNING, v. (Zuidn.) bekend=aking, kennisgeving, mededeeling.
INKENNIG, bn. (gew. en Z. A.) eenkennig.
INKEPEN, (keepte in, heeft ingeki3ept), een
keep maken (in hoot). INKEPING, v. (-en).
INK.r.,RVEN, (korf in, heeft en is ingekorven),
een kerf snijden in ; bersten : die zijde kerft in,
,de inglazdraad breekt.
INKIJK, m. hier is veel inkijk, men kan van buiten alles zien wat binnen gebeurt.
INKIJKEN, (keek in, heeft ingekeken), inzien,
naar binnen zien ; mag ik bij u inkijken I in uw
bock zien; in 't voorbijgaan keek hij even in; hebt
gij dat al eens ingekeken ? vluchtig kennis genomen
van den inhoud.
INKLAREN, (klaarde in, heeft ingeklaard), aangifte doen van de ingevoerde voorwerpen en er
de inkomende rechten van betalen : een schip inklaren; ingeklaarde schepen.
INKLARING, v. (-en), bewijs van inklaring, dat
men de inkomende rechten betaald heeft.
INKLEEDEN, (kleedde in, heeft ingekleed),
een monnik, eene non inkleeden, door het plechtig
Aandoen van het ordesgewaad in de orde opnemen;
--- (fig.) in zekeren vorm gieten, op zekere wijze,
An zekere bewoordingen voordragen.
1. INKLINKEN, (klonk in, heeft ingeklonken),
door klinken (met den hamer) ergens in vastmaken;
finhameren : spijkers, bouten inklinken.
2. INKLINKEN, (klonk in, is ingeklonken), inkrimpen, lager worden (door indroging of vaster
$neenwerking), inz. van aardwerken, van den bodem
van ,droogmakerijen en van versch metselwerk.
INKNIJPEN, (kneep in, heeft ingeknepen), ineenixnijpen, samenknijpen; iets (aan lets) den kop inknijpen, (lasterpraatjes enz.), het smoren.
INKOKEN, (kookte in, heeft en is ingekookt),
ender het komen verminderen, verkoken.
INKOMELING, ni. v. (-en), vreemdeling.
1. INKOMEN, (kwam in, is ingekomen), binnenkomen : de stall inkomen; hij Wilde joist vertrekken,
toen ik de deur inkwam; — de belastingen enz. komen
slecht in, het gaat slecht met de betaling er van;
er komt weinig geld in, wordt ontvangen; — de wind
komt rechts in, waait van rechts; — inkomende
goederen, die ingevoerd worden ; — ingekomen
stukken, brieven, mededeelingen enz. die men aan
het bureau van een college, commissie of bestuur
ter mededeeling of behandeling heeft doen toekomen; — er zijn klachten ingekomen, ingebracht.
2. INKOMEN, o. het binnenkomen, het ingaan; —
(mv. -s), de geheele som die iem. ontvangt of
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verdient : hij heeft een inkomen van 2000 gulden.
INKOMEND, bn,. inkomende rechten, rechten
van invoer.
INKOMST, v. ingang, binnenkomst : blijde inkomst, (oudt.) een gesohenk, dat door de staten
van een gewest den vorst bij zijne troonsbeklimming, bij zijn eerste bezoek aan het gewest, gegeven
werd; (ook) de voorrechten en vrijheden van het
gewest, welke bij die gelegenheid door den vorst
verleend en bezworen werden; — alleen my. (-en),
inkomen, renten : van zijne inkomsten Leven.
INKOMSTENBELASTING, v. (-en), belasting op
de inkomsten.
INKOOP, m. (-en), het inkoopen (van iets, inz.
om het weder te verkoopen) : hij belast zich met
den inkoop van allerlei artikelen; — het ingekochte :
hij trachtte zijn geheelen inkoop zoo spoedig mogelijk
weer van de hand te doen; — inkoopsprijs : hoeveel
bedraagt de inkoop daarvan; — recht dat men zich
koopt om in een gesticht opgenomen te worden.
INKOOPEN, (kocht in, heeft ingekocht), (goederen) voor zich koopen : levensmiddelen inkoupen;
— goederen, waren koopen met het doel om die
weder aan anderen te verkoopen; — zich inkoopen, eene zekere som betalen, om ergens (in een
genootschap, in een gesticht) opgenomen te worden.
INKOOPSPRIJS, m. (...zen), prijs waarvoor lets
wordt ingekocht.
INKORTEN, (kortte in, heeft en is ingekort),
kleiner, korter maken : een touw, de teugels inkorten; — gij moet uw verhaal wat inkorten, bekorten;
iem. inkorten, korter houden, beteugelen ; de voorraad kort in, wordt minder.
INKOUD. bw. door en door koud.
INKRIMPEN, (kromp in, heeft en is ingekrompen), door krimpen dichter maken of worden :
voordat gij dit goed naait, moet gij het eerst inkrimpen; — (fig.) de slagorde inkrimpen, dichter bijeentrekken; — kleiner maken : zijne uitgaven inkrimpen; — rich inkrimpen, zijne uitgaven verminderen; icmands gezag inkrimpen.
INKT, m. gekleurde, inz. zwarte, vloeistof, waarmede men schrijft of drukt : zwarte inkt; zoo zwart
als inkt, zeer zwart; pen en inlet; roode, blauwe inkt;
— Oostindische inkt, eene duurzame inktsoort
door eene lijmoplossing in vasten toestand gebracht
en gebruikt bij het teekenen en schilderen; —
bruinzwart vocht dat de inktvisch uitspuit.
INKTACHTIG, bn bw. (-er, -st), bp inkt gelijkende, als van inkt : een, inktachtige smaak.
INKTAPPEL, m (-s), galnoot.
INKTEN, (inktte, heeft geinkt), van inkt voorzien, met drukinkt bedekken.
INKTFABRIEK, v. (-en), waar inkt vervaardigd
wordt; ...FABRIKANT, m. (-en); ...FLESCH,
v. (...flesschen) ; ...KOKER, m. (-s) ; ...LAP,
m. (-pen), om de pen aan of te drogen ; ...POT,
m. (-ten) ; ...POTLOOD, o. (-en), potlood waarvan men door bevoehtiging inktschrift krijgen
kan; ...ROL, v. (-len), (boekdr.) waarmee de drukinkt op de vormen wordt gebracht ; ...STEL, o.
(-len). inktkoker met toebehooren.
INKTVIS CH, m. (...visschen), zeekat (sepia
offccinalis), koppootig weekdier dat, wanneer het
achtervolgd wordt, uit eene blaas een zwart vocht
afscheidt, dat bij de schilders onder den naam van
sepia bekend is.
INKUILEN, (kuilde in, heeft ingekuild), in een
kuil bewaren: de winteraardappels inkuilen, ze in den
grond begraven en met stroo en aarde bedekken.
INKWARTIEREN, (kwartierde in, heeft ingekwartierd), militairen bij burgers inlegeren.
INKWARTIERING, v. (-en), huisvesting van
militairen bij burgers : biljet van inkwartiering;
zulke gehuisveste militairen : inkwartiering hebben.
INLAAG, INLAGE, v. (...lagen), het inleggen;
wat ingelegd wordt ; geldsom tot zeker doel ingelegd.
INLAAT, m. (...laten), plants waar iets ingelaten
wordt : de inlaat en de uitlaat van een gasmeter.
INLAATDUIKER, m. (-s), duiker om water in
te laten (in een polder of een gedeelte daarvan).
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INLAATKRAAN, v. (...kranen), (aan eene
luchtpomp, stoomwerktuigen enz.); ...ROL, v.
(-len), afvoerrol; ...SLUIS, v. (...sluizen), sluis
om water in een polder enz. in te laten.
INLADEN, (laadde in, heeft ingeladen), in een
schip laden. INLADING, v. (-en).
INLANDER, m. (-s), inboorling des lands, inz.
de inheemsche bevolking van overzeesche bezittingen, en meer bepaald nog die van Nederlandsch-Indic.
INLANDSCH, bn. van, uit, in het land zelf :
inlanclsche nijverheid, inlandsehe brandewijn, in
Nederland gemaakt (in tegenstelling met Fransche);
— eene inlandsche (vrouw), inboorlinge; een inlandsch
meisje.
INLASSCHEN, (laschte in, heeft ingelascht), met
lasschen inzetten ; — tusschenvoegen, invoegen.
INLATEN, (liet in, heeft ingelaten), binnenlaten : na tien uur wordt niemand meer uit- of ingelaten; — versch water inlaten (in een polder, eene
gracht) ; — rich inlaten met iem., betrekkingen
aanknoopen met iem., die beneden ons staat ;
zich inlaten met iets, zich bemoeien met lets, inz.
met iets dat beneden onze waardigheid is : met
zulke kleinigheden laat ik mij niet in.
INLEG, m. geld. dat ingelegd wordt (b. v. in
eene spaarbank, eene loterij, in een gezelschapsspel,
in den handel enz.) ; — (naaist.) ingelegd gedeelte,
zoom, plooi.
INLEGBLAD, o. (-en), blad dat tusschen de
beide helften van het blad eener uitschuiftafel
kan ingelegd worden.
INLEGEREN, (legerde in, heeft ingelegerd),
troepen in garnizoen leggen ; inkwartieren. INLEGERING, v.
INLEGGELD, o. (-en), geld dat ingelegd is :
de tweede prijs is 40°/,, der inleggelden (bij een
wedstrijd).
INLEGGEN, (legde, leide in, heeft ingelegd,
ingeleid), een zoom inleggen, naar binnen leggen en
daardoor het kleedingstuk korter maken; — (haring,
vruchten, snijboonen enz.) inmaken ; — geld
inbrengen (voor den handel, een gezelschapsspel,
in spaarbanken) ; — (sehrijnw.) op kunstvaardige,
smaakvolle wijze stukjes, aderen enz. andersgekleurd hout, ivoor enz. inlijmen : deze tafel,
doos is fracd, ingelegd ; — eer erbij inleggen, behalen ;
daar kunt ge niets tegen inleggen, aanvoeren, inbrengen ; — een trein inleggen, tusschenvoegen.
INLEGGER, m. (-s), INLEGSTER v. (-s), die
inlegt, inz. geld in eene spaarbank.
INLEIDEN, (leidde in, heeft ingeleid), (w. g.)
binnenleiden, naar binnen brengen : iem. in een
gezelschap inleiden, introduceeren; — een spreker
wordt door iem. bij het publiek, een candidaat bij de
kiezers ingeleid, aan hen voorgesteld, bekendgemaakt; — iets bij het publiek inleiden, het bekend
en aannemelijk maken, ingang doen vinden.
INLEIDER, m. (-s), INLEIDSTER, v. (-s), die
inleidt.
INLEIDING, v. (-en), het binnenleiden; — (fig.)
aanvang, begin ; — voorbericht (van een boekwerk, van eene verhandeling).
INLEKKEN, (lekte in, heeft ingelekt), lekkende
Indruipen : ik geloof dat het op wider inlekt.
INLEVEN, (leefde in, heeft ingeleefd), zich
geheel en al met zijne gedachten in iets verplaatsen :
zich in een boek inleven.
INLEVEREN, (leverde in, heeft ingeleverd),
afleveren, bezorgen (lets dat men verplicht is) in
handen van hem bij wien en ter plaatse waar het
behoort.
INLICHTEN, (lichtte in, heeft ingelicht), eene
zaak voor iem. duidelijk maken, iem. over iets
opheldering geven ; — gij zijt beter ingelicht dan
ik, gij zijt beter op de hoogte, weet er meer van.
INLICHTING, v. (-en), (fig.) het inlichten, verklaring, toelichting, opheldering, nadere mededeeling : inlichtingen vragen.
INLIEF, bn. zeer lief; innig lief : een inlief kind.
INLIGGEND, bn. wat in iets ligt : inliggende
brief; inliggend krijgsvolk, dat in bezetting ligt.
INLIJSTEN, (lijstte in, heeft ingelijst), in eene
lijst zetten : een portret inlijsten.

INNEN.
INLIJVEN, (lijfde in, heeft ingelijfd), in, bij iets
opnemen, iets met lets anders vereenigen : we
zullen deze leerlingen maar bij de tweede klas inlijven; — als lid van een genootschap aannemen :
ieder nieuw ingelijfd lid; — plaatsen, indeelen
(krijgsvolk bij regimenten); — grondgebied van
een staat bij dat van een anderen voegen.
INLOOPEN, (liep in, heeft en is ingeloopen),
naar binnen loopen : hij liep woedend het huis in; —
eene zijstraat inloopen, ingaan; — bij iem. inloopen,
aanloopen, even hem bezoeken; — er iem. laten
inloopen, hem het slachtoffer laten, worden van
de eene of andere fopperij ; — inhalen met loopen ,
— hij kan het alleen niet inloopen, klaarspelen, alles
afdoen.
INLOSSEN, (loste in, heeft ingelost), door lossen
(weder) in zijn bezit krijgen; vrijkoopen; betalen
wat op een pand geleend is ; (fig.) zijn woord
inlossen, zijne belofte gestand doen.
INLUIDEN, (luidde in, heeft ingeluid), door
klokgelui aankondigen (de kermis enz.); — een
nieuwen tijd inluiden, aankondigen; bekendmaken
door woord of door voorgang.
INLUIEN, (luide in, heeft ingeluid), inluiden.
INLUIING, v.
INMAAK, v. en m. het inmaken : we , zijn druk
aan den inmaak; — wat ingemaakt is.
INMAAKBUS, v. (-sen), bus voor verduurzaamde
groenten; ...FLESCH, v. (...flesschen); ...GLAS, o.
(...glazen), flesch om groente of vruchten in te
maken; ...GROENTE, v. groente om in te maken;
ingemaakte groente.
INMAKEN, (maakte in, heeft ingemaakt), konfijten, zouten, pekelen : abrikozen inmaken; groente,
haring inmaken ; INMAKING, v.
INMENGEN, (mengde in heeft ingemengd), door
mengen in- of bijdoen; rich inmengen, zich ongevraagd met lets inlaten, ongevraagd zich er mede
bemoeien.
INMETEN, (mat in, heeft ingemeten), door
het royaal meters minder uitmeten dan eigenlijk
zou kunnen : op dat stuk laken heeft hij 3°/. ingemeten. INMETING, v.
INMETSELEN, (metselde in, heeft ingemetseld),
door metselen invoegen, bevestigen : eene koperen
plaat inmetselen; dat kozijn is slecht ingemetseld; —
met metselwerk omringen : hij had zijn schat ingemetseld.
INMETSEN, (metste in, heeft in gemetst), (Znidn.)
inmetselen.
INMIDDELS, bw. middelerw ijl, in den tusschentijd.
INNAAIEN, (naaide in, heeft ingenaaid), door
naaien nauwer maken ; door naaien vereenigen ;
een boek innaaien, de vellen met een draad stevig
verbinden, zonder er een band om te zetten.
INNAME, v. het innemen, de inneming : de
inname van Jeruzalem.
INNEMEN, (nam in, heeft ingenomen), naar
binnen nemen, opnemen en naar binnen brengen :
neem het (wasch)goed in, want het regent; — in
huis nemen : een reiziger innemen; niemand wilds
hem innemen; — bezetten, beslaan: die tent neerni
de helft van het plein in; veel plaats innemen; —
eene zitplaats innemen, willekeurig en eigenmachtig
in bezit nemen of met het verlof er tijdelijk van
gebruik te maken; — (fig.) eene eigen plaats innemen, niet gelijk zijn aan de rest;— iemands plaats inns men, voor hem in de plaats komen, hem vervangen;
— (fig.) een zeker standpunt innemen; (fig.) vervullen : de droefheid neemt zijn hart in; — met
geaeld nemen, zich meester maken (van), veroveren, bemachtigen : de vijand heeft de stall stormenderhand ingenomen; — met zachtheid winnen :
hij wilt haar voor zich in te nemen, hare genegenheid
te winnen.
INNEMEND, bn. bw. (-er, -st), (van personen,
hun voorkomen, inborst, gedrag, manieren enz.)
geschikt, in staat om iem. in te nemen, voorkomend,
bevallig, beleefd : zij heeft een innemend voorkomen.
INNEN, (inde, heeft geind), invorderen, benren :
belastingen, geld innen.
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INNERLIJK, bn. bw. wat door de oppervlakte,
het uiterlijk voor het oog bedekt is, inwendig;
wat in het wezen der zaak ligt : de innerlijke waarde
-van een muntstuk; — hartelijk, oprecht, in gemoede : innerlijk overtuigd, innerlijk verheugd;
o. het binnenste; het innerlijke van den mensch.
INNIG, bn. bw. (-er, -st), waar, echt : innige
blijdschap; — vurig : een innig gebed; — oprecht:
het doet mij innig leed.
INNIGHEID, v. warmte; godsvrucht; gemoedelijkheid.
INNOCENT, bn. (-er, -st), eenvoudig, onschuldig,
onschadelijk.
INNOVATIE, v. (-s,
nieuwigheid, invoering van iets nieuws.
INNOVEEREN, (innoveerde, heeft geinnoveerd),
nieuwigheden invoeren.
INOBSERVANTIE, v. het niet opvolgen (van
voorschriften); onachtzaamheid, zorgeloosheid.
INOCULATIE, v. (-s, „Alen), inenting, inz. met
menschelijke pokstof (in tegenstelling met vaccinatie).
INOCULEEREN, (inoculeerde heeft geinoculeerd), inenten.
INOOGSTEN, (oogstte in, heeft ingeoogst), veldvruchten (in den oogst) inzainelen; — (fig.) vruchten plukken (van volbrachten arbeid) ; eer, roem
inooasten. verkrijgen.
INPAKKEN, (pakte in, heeft ingepakt), in een
pak doen, inwikkelen, tot een pak maken : hebt gij
dat postpakket wel goed ingepakt ?; — (fig.) iem.
inpakken, iem. in hooge mate voor zich innemen ;
,(Zuidn.) iem. inpakken, hem herbergen.
INPALMEN, (palmde in, heeft ingepalmd), allengs
naar zich toehalen : een touw inpalmen; (fig.) zich
wederrechtelijk (en telkens wat) van iets meester
maken : hij heeft alles ingepalmd ; iem. inpalmen,
inpakken, voor zich winnen.
INPANDGFVING, v. (-en), het in pand geven.
INPEPEREN, (peperde in, heeft ingepeperd), met
peper bestrooien; (fig.) dat zal ik hem inpeperen,
dat zal ik hem betaald zetten; hiertoor zal ik hem
laden boeten.
INPInitt N, (pikte in, heeft ingepikt), regelen,
aanleggen ; hij pikt alles in, maakt zich van alles
meester ; — (Zui dn.) goed ingepikt zijn, van alles
goed voorzien zi4n.
INPOLDEREN, (polderde in, heeft ingepolderd),
tot polder maken, bedijken. INPOLDERING, v.
het inpolderen ;• het ingepolderde.
INPOMPEN, (pompte in, heeft ingepompt), (fig.)
met moeite en door voortdurende herhaling iets
leeren (aan iem.)..
INPRENTEN, (prentte in, heeft ingeprent), door
herhaalde leering diep indrukken.
INQUISITEUR, m. (-s, -en), geloofsonderzoeker;
geloofsrechter.
INQUISITIE, v. eene instelling van de R.-K. kerk
tot onderzoek naar het geloof en de zeden bij de leden
der Kerk en het terechtwijzen en straffen der afvalligen; de Spaansche inguisitie, het Spaansche kettergericht, de in Spanje met dergelljk doel door de
kerkellike en wereldlijke overheid ingestelde rechtgeloofsvervolging, ketterjacht.
banken ;
INQUISITORIAAL, bn. tot het ambt van een
inquisiteur behoorende.
INREKENEN, (rekende in, heeft ingerekend), vuur
met asch bedekken ; — yin verzekerde bewaring
brengen : de politic had dien dronkaard heel gauw
ingerekend.
INRICHTEN, (richtte in, heeft ingericht), in orde
brengen : de Dude kazerne wordt tot eene lakenfabriek
i ngericht; die spoorweg wordt voor dubbel spoor
ingericht; — eene woning keurig inrichten, meubileeren; op logeergasten zijn wij niet ingericht, die
kunnen wij niet hebben; — (fig.) schikken, regelen,
doen overeenstemmen : iets goed inrichten.
INRICHTING, v. (-en), wijze van samenstelling,
constructie; — toestel; schikking, regeling; de inrichting van een huis, verdeeling in kamers enz.; (ook)
meubileering en stoffeering;
organisatie : rechterlijke inrichting, regeling der rechtsmacht; de inrichting van den staat;
instelling, gebouw of
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gesticht tot openbaar gebruik: inrichting voor
onderwijs.
INRIGGED-BOOT, v. (-en), INRIGGED-GIEK,
v. (-en), (Eng.) boot of giek, waarvan de dollen op
de, boorden zijn aangebracht (in tegenstelling met
outrigged-boot).
INRIGGER, (Eng.) m. (-s), inrigged-boot.
INRIJ, m.plaats, zijde van de straat waar men
inrijdt: verboden inrij.
INRIT, m. het inrij den ; verboden inrit ; de plaats
waar men inrij dt : inrit en stalling.
INROEPEN, (riep in, heeft ingeroepen), bij zich
in huis, naar binnen roepen, (fig.) iemands hulp
inroepen, vragen.
INROESTEN, (roestte in, is ingeroest), door den
roest ingevreten worden : de kchel roest in; — door
roesten vastklemmen : de degen zat in de scheede
ingeroest; — (fig.) ingroeien, vastgroeien.
INRUILEN, (ruilde in, heeft ingeruild),
scion (tegen lets anders of tegen geld): bij degen
goudsmid kunt ge uw oud goud inruilen.
INRUIMEN, (ruimte in, heeft ingeruimd), plaats,
ruimte maken ; opbergen.
INRUKKEN, (rukte in, heeft en is ingerukt),
(mil.) binnenrukken : de vijand is de stad ingerukt;
de troepen zijn weder ingerukt, in de kazerne teruggekeerd; ingerukt marsch I (commando); — (gemeenz.) ruk in 1 ga weg, loop heen.
INSCHAKELEN, (schakelde in, heat ingeschakeld), iets tusschenvoegen : een watermeter in de
leiding inschakelen; (inz. electr.) een weerstand
inschakelen. INSCHAKELING, v. (-en).
INSCHENKEN, (schonk in, heeft ingeschonken),
ingieten : koffie. wijn inschenken.
INSCHEPEN, (scheepte in, heeft ingescheept),
aan boord van een schip laden : troepen inschepen;
zich inschepen; zich aan boord begeven met het
doel om de reis mode to maken.
INSCHERPEN, (scheepte in, heeft ingescherpt),
(fig.) in het gemoed prenten, nadrukkelijk aanbevelen, met klem gelasten.
INSCHEUREN, (scheurde in, heeft en is ingescheurd), naar binnen opscheuren : ik heb den nagel
van mijn ringer ingescheurd; — scheuren, vaneengaan: dit taken scheurt overal in.
INSCHIETEN, (schoot in, heeft en is ingeschoten),
ergens, jets snel, met vaart binnengaan of komen
ineens schoot hij het huis in; de stoomboot schoot de
haven in; daar schiet mij juist een aardig voorbeeld in, valt mij in, schiet mij to binnen;
geld er bij inschieten, er op toeleggen, het verliezen; — zoo ook • het leven, zijn vermogen zijn
gezondheid er bij inschieten; — mijn eten, het reisje
schoot er bij in, miste ik, ontging mij ;
een kanon inschieten. al schietende den juisten
afstand bep alen en nauwkeurig doelen.
INSCHIKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), toegevend,
handelbaar, gewillig, meegaand. INSCHIKKELIJKHEID, v. (...heden).
INSCHIKKEN, (schikte in, heeft en is ingeschikt),
schikkende ruimte maken, inschuiven kunt gij
nog niet wet inschikken — (fig.) toegeven.
INSCHIKKEND, bn. toegevend.
INSCHRIFT, o. (-en), wat in iets geschreven is,
inscriptie een bock met een inschrift op het titelblad.
INSCHRIJVEN, (schreef in, heeft ingeschreven),
schrijven in (een book, register enz.), op-, aanteekenen: iem. ale leerling eener school, als lid inschrijven;
is deze post reeds ingeschreven I; — (van aannemers)
opgeven voor welken prijs men aanneemt, zeker
work to maken, to doen : voor die nieuwe school met
12 lokalen schreef hij in voor f 60.000; — opgeven
voor welken prijs men iets wil pachten, huren,
leveren voor de tienden is laag ingeschreven.
INSCHRIJVER, m. (-s), INSCHRIJFSTER, v.
(-5), die inschrijft (vooral bij eene aanbesteding) :
het werk is aan den laagsten inschrijver gegund.
INSCHRIJVING, v. (-en), aan-, op-, inteekening
inschrijvingen in het grootboek der rationale schuld; —
deelneming (aan eene leening enz.).
IN SCHRIJVINGSBILJET, o. (-ten), formulier
van inschrijving.
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INSCHUIVEN, (schoof in, heeft ingeschoven),
naar binnen schuiven ;naar elkaar toe schuiven.
INSCHVLD, v. (-en), invorderbare geldschuld.
inschrift, opschrift.
INSCRIPTIE, v. (-s,
INSECT, o. (-en). een door tracheeen ademend
geleed dier, welks lichaam in drie afdeelingen
(kop, borststuk en achterlijf) is verdeeld : de insecten worden gewoonlijk in tien klassen verdeeld.
INSECTARIUM, o. (-S. ...ria), bewaarplaats van
insecten.
INSECTENBLOEM, v. volksnaam voor de vliegenorchis (ophrys musifera).
INSECTENDOODER, m. (-s), eenige zwammen
die in insecten of hunne larven leven en ten slotte
hun dood veroorzaken.
INSECTENDOOS, v. (...zen), door om insecten in
te bewaren.
INSECTENETEND, bn. die insecten eet : insectenetende dieren, eene orde der zoogdieren; insectenetende planten, planten die in hare bladeren, welke
bij aanraking ineenrollen, insecten vangen en zich
daarmee voeden.
INSECTENETERS, m. mv. naam van eene
familie van zoogdieren (mollen, spitsmuizen, muskusratten, egels, gordeldieren) en ook van eene
menigte vogels, die zich uitsluitend of grootendeels
met insecten voeden.
INSECTENHUISJE, o. (-s), kastje van metaalgaas
om daarin insecten op te kweeken.
INSECTENKENNER,
(-s), entomoloog.
INSECTENKUNDE, v. entomologie.
INSECTENPLAAT, v. (...platen), plaat van
kurk of van turf tot het opprikken van insecten.
INSECTENPOEDER, o. poeder tot verdelging
van lasti gv insecten.
INSECTIVORA, mv. insecteneters.
INSECTOLOGIE, v. entomologie; INSECTOL 0 0 G, m. ( ...logen), insectenkenner.
INSECURITEIT,v. onzekerheid.
INSEPARABEL, bn. onafscheidelijk; — eene
soort van papegaaien ter grootte van eene musch
(agapornis), die onafscheidelijk van elkaar leven.
INSERAAT, o. (...raten), het ingelaschte;
(rechtst.) bijlage, naschrift: — aankondiging,
bekendmaking in een dagblad.
INSEREEREN, (insereerde, heeft geinsereerd),
lnlasschen; laten opnemen (in een dagblad).
IN SERTIE, v. (-s, _den), inlassching, invoeging.
INSGELIJKS, bw. evenzoo, ook.
INSIDER (Eng.), m. (-s), iem. die goed op de
hoogte eener onderneming of speculate is.
• INSIDIEUS, bn. bw. (...zer, -t), geniepig, arglistig,
verraderlijk.
INSIGNE, o. (-s), officieel kenteeken eener weardigheid; onderscheidingsteeken.
meer of minder
INSIMULATIE, v. (-s,
ongegronde beschuldiging.
INSINUATIE, v. (-s, ...tien), gerechtelijke aanzegging, kennisgeving, beteekening ; toedichting van
afkeurenswaardige bedoelingen, hande]ingen ; bedekte ;with
zii deli nzsch e ver (I achtmaking.
INSINUEEREN, (insinueerde, heeft geinsinueerd),
gerechtelijk beteekenen; bedektelijk aantijgen.
ZICH INSINUEEREN, zich in iemands gunst
dringen.
INSISTEEREN, (insisteerde, heeft geinsisteerd),
insisteeren op, aandringen op, staan op.
INSLAAN, (sloeg in, heeft en is ingeslagen), in
iets slaan; door slaan indrijven : sla lien paal nog
twat dieper in; — voorraad opdoen (vooral van
groote hoeveelheden) : bier, wijn inslaan; (fig.)
aan iets den bodem inslaan, eene zaak doen mislukken,
een einde aan jets maken ; die taal sloeg in, maakte
indruk ; — ingaan, nemen, volgen : een weginslaan;
hij sloeg de verkeerde straat in.
INSLAG, m. inweefsel, Braden die door de schering worden ingeslagen ; dat is schering en inslag
bij hem, dat doet 'hij gestadig ; — (naaist.) ingeslagen gedeelte ; — het opdoen van voorraad;
—DR A A D. m. (...Braden).
INSLAPEN, (sliep 'in, is ingeslapen), in sleep
vallen (fig.) sterven, ontslapen; — dof, onverschillig,
onvatbaar voor indrukken worden.

INSPRINGEN.
INSLECHT, bn. bw. door en door slecht.
INSLECHTEN, (slechtte in, heeft ingeslecht),
(gaten en kuilen in een weg) vullen, dichtwerpen;
(gezaaid graan) in den grond eggen.
IN SLEEPEN, (sleepte in, heeft ingesleept),
sleepende naar binnen trekkers. INSLEEPING, v.
het insleepen.
INSLIKKEN, (slikte in, heeft ingeslikt), naar
binnen slikken ; zijne woorden inslikken, onduidelijk
spreken. (ook) terugnemen wet men gezegd heeft.
INSLUIMEREN, (sluimerde in, is ingesluimerd),
beginnen te sluimeren : eerst tegen den morgen ben
ik wat ingesluimerd; (fig.) overlijden; — (van gevoelens, begeerten, gaven enz.) zijne werking, zijne
kracht gaan missen.
INSLUITHAARD, m. (-en), open haard joist
binnen den schoorsteenmantel passende.
INSLUITINGSTEEKEN, o. (-s), teksthaakjes [1;
parenthesis ( ).
INSNEEUWEN, (sneeuwde in, is ingesneeuwd),
door sneeuw omringd, opgesloten worden;
insneeuwen, door de sneeuw niet verder kunnen
gaan.
INSOCIABEL, bn. (-er, -st), ongezellig, onverdraagzaam; onvereenigbaar, niet te verbinden.
INSOLATIE, v. het blootstellen aan de werking
der zonnestralen, om te drogen, te verdampen;
ook geneeskundig.
INSOLENT, bn. (-er, -st), onbeschaamd, grof,
lomp, onbescheiden.
onbeschaamdheid.
INSOLENTIE, v. (-s,
INSOLIDE, bn. bw. niet solide.
INSOLVENT, bn. een gefailleerde, die niet een
accoord tot stand brengt, is insolvent.
INSOLVENTIE, v. onvermogen om zijne schulden te betalen.
INSPANNEN, (spande in, heeft ingespannen), voor
den wagen spannen : de paarden_inspannen; ik ret
maar gaan inspannen; (Zuidn.) kort ingespannen
zijn, kort aangebonden, spoedig boos zijn; — van
het noodige voorzien : ik heb hem behoarlijk ingespannen, toen hij het huis uitging; — (fig.) al zijne
krachten inspannen, zijn best doen; rich inspannen,
zijn best doen, de uiterste pogingen aanwenden;
ingespannen, zijn uiterste best doende.
INSPECTEEREN, (inspecteerde, heeft geinspecteerd), bezichtigen, nauwgezet in oogenschouw
nemen met het doel om het te beoordeelen, te keuren; inspectie houden; op eene inspectiereis zijn.
INSPECTEUR, m. (-en, -s), ambtstitel voor hem,
wien de inspectie van, het opzicht en toezicht over
lets is opgedragen : inspecteur der registratie en
domeinen; inspecteur van politie.
INSPECTIE, v. (-s, ...tien), onderzoek, toezicht,
opzicht; — op inspectie gaan, zijn, van controleerende ambtenaren gezegd; wapenschouwing,
monstering ; — ambtsgebied van een inspecteur :
voor het toezicht op het middelbaar onderwijs is het
land verdeeld in twee inspection.
INSPECTORAAT, o. (...raten), ambt van inspectour.
INSPECTRICE, v. (-s), vrouwelijk inspecteur.
INSPETEN, (speette in, heeft ingespeet), (Zuidn.)
inbakeren, inspeldcn : een kind inspeten.
INSPIRATIE, v. (-s, ...tien), ingeving : eene
inspiratie krijgen, hebben, ingeving, gelukkige
gedachte; — bezieling.
INSPIREEREN, (inspireerde, heeft geinspireerd),
ingeven, inblazen, inboezemen, bezielen, aanvuren.
INSPRAAK, v. ingeving, stem van binnen, inwendig gevoel : de inspraak van het geweten, van
het blood.
INSPREKEN, (sprak in, heeft ingesproken),
door spreken (iets) veroorzaken : moed, vertrouwen,
hoop inspreken, inboezemen.
INSPRINGEN, (sprong in, is ingesprongen),
springende inkomen : de kinderen kwamen den twin
inspringen; — met een sprong inkomen (b.v. bij het
touwtje springers) : gij moogt eerst inspringen;
ge kunt wet eens een dag
—(fig.)emvran:
uitgaan, dan zal ik wel voor je inspringen; — springende broken; achteruitwijken, zich naar binnen uitstrekken dat huis, die akker springt dear in.

INSTAAN.

414

INSTAAN, (stond in, heeft ingestaan), borg zijn
(vooral met het oog op zedelijke verantwoordelijkheid) : ik sta voor hem in; ergens voor instaan,
zich aansprakelijk ervoor stellen; — met zijn Leven
voor iets instaan, zijn leven ervoor verpanden.
INSTAL, m. komt alleen voor in de uitdr. iem.
instal doen, zijn goeden naam bekladden, hem te
schande maken.
INSTALLATEUR, m. (-s), iem. die eene (eleotrische) installatie plaatst.
INSTALLATIE, v. (-s, ...tien), plechtige bevestiging in een ambt • de installatie van de nieuwe
leden van het studentencorps, plechtige opneming
in de vereeniging ; — het zich ergens vestigen
en inrichten : hun installatie in Den Haag kostte
f 5000; — de oprichting van de noodige toestellen
voor een of ander technisch doel of bedrjjf, inz.
gezegd van een toestel benoodigd voor de levering
van electriciteit.
INSTALLEEREN, (installeerde, heeft geinstalleerd), (iem.) in een ambt of eene waardigheid
plechtig bevestigen : iem. installeeren als burgemeester, als lid van den Raad van State; de groenen
installeeren, plechtig als lid van het corps opnemen;
— zich ergens installeeren, vestigen en geheel inrichten; — (van machines enz.) aanbrengen, stellen
en voor het gebruik gereedmaken; — (lokalen
en gebouwen voor technisch gebruik) ze inrichten,
uitrusten.
INSTALLIG, bn. (w. g.) een huis installig maken,
er zoo ongunstig over spreken, dat niemand het
huren of koopen wil •, iem. installig maken, zooveel
kwaad van hem vertellen,, dat hij alle vertrouwen
verliest ; — installige schulden, die men te vorderen
heeft.
INSTANDHOUDING, v. het in stand houden.
INSTANTANE, bn. (eig.) oogenblikkelijk; photographic instantanee, die in een onderdeel van eene
seconde wordt of is genomen, zoodat het origineel
niet in rust behoeft te zijn; -, o. photographie in een klein onderd eel eener
seconde genomen. Instantanetje en instantaneetje,
0. (-s).
INSTANTANE-OPNAME, v. (-n), opname door
photographie instantanee.
INSTANTELIJK, bw. bn. dringend, met aandrang,
nadrukkelijk; iem. iets instantelijk verzoeken, gelasten; — onverwijld, terstond.
INSTANTIE, v. (-s, ...ten), dringend verzoek; —
(recht.) behandeling eener rechtszaak voor eene der
opvolgende gerechten ; ter eerste instantie, bij de
eerste rechtbank, in hoogere instantie, bij een
hooger gerecht, in hooger beroep; een proces door
alle instantien winner, verliezen; (bij uitbr.) in eerste
instantie, bij wijze van eersten maatregel, om
mede to beginnen.
INSTAURATIE, v. wederoprichting, hernieuwing,
herstelling.
INSTEKEN, (stak in, heeft ingestoken), jets ergens in steken : boomen insteken, ze inzetten, planten; — bij het breien de naald in eene vorige steek
steken; — (eene pen) in de inkt doopen; een draad
insteken, in het oog eener naald; — een bock insteken, innaaien.
INSTEL, m. (Zuidn.) pas, som waarop bij eene
openbare veiling jets ingezet wordt.
INSTELLEN, (stelde in, heeft ingesteld), vaststellen. invoeren, oprichten, tot stand brengen,
stichten : de orde van het Gulden Vlies is ingesteld
door Philips den Goeden; nieuwe bisdommen instellen; — aanvangen, beginnen : een onderzoek, eene
vervolging instellen; — de gezondheid van iem. instellen, een toost uitbrengen op; — (recht.) opstellen,
in schrift brengen; — een miscroscoop instellen, zoo
stellen dat men het waar to nemen voorwerp
zoo scherp mogelijk ziet; lenzen, eene camera scherp
instellen.
INSTELLING, v. (-en), het instellen, op-, inrichting, vaststelling : de instating der Olympieche
spelen; — wat ingesteld wordt, inrichting ; —
stichting, gesticht, gebouw.
INSTEMMEN, (stemde in, heeft ingestemd);
met iem. insfemmen, van hetzelfde gevoelen zijn; --

INSTRUMENTEEREN.

met iets instemmen, zich aansluiten bij, zich er voor
verklaren.
INSTEMMING, v. eenstemmigheid van gedachten of gevoelens; ingenomenheid, goedkeuring, bijval : instemming vinden, betuigen, toonen.
INSTIGATIE, v. aandrijving, aansporing, opstoking, ophitsing; op instigatie van.
INSTIGEEREN, (instigeerde, heeft geinstigeerd),
aanhitsen, opruien.
INSTIJGEN, (steeg in, is ingestegen), in een
rijtuig stijgen.
INSTINCT, o. natuurdrift; inwendig gevoel dat
tot handelen aanspoort, inz. ingeschapen aandrift
tot onbewust doeltreffend handelen : instinct tot
zelfbehoud; alleen uit instinct handelde hij aldus;
aangeboren geestesgave ; intuftie.
INSTINCTIEF, bn. bw. instinctmatig, onwillekeurig, onbewust, onberedeneerd : eene instinctieve
beweging.
INSTINCTMATIG, bn. bw. onwillekeurig, uit
instinct : zij ken hem instinctmatig niet uitstaan.
INSTITUEEREN, (institueerde, heeft geinstitueerd), instellen, stichten, oprichten.
INSTITUTEUR, m. (-s, -en), kostschoolhouder.
INSTITUTRICE, v. (-s), kostschoolhouderes.
INSTITUTIE, v. (-5, ...tien), staats- en burgerlijke instelling; het inzetten in een ambt.
INSTITUUT, o. (...tuten), instelling: het instituut
van het huwelijk; — genootschap tot bevordering
van kunsten en wetenschappen : het K. Instituut
van Ingenieurs; het instituur Pasteur; instelling van
onderwijs: het Indisch instituut; het K. Instituut voor
de Marine; — kostschool; — instelling van liefdadigheid : doofstommeninstituut; — my. dat deel van
het Corpus juris (verzameling van Romeinsche
wetten van keizer Justinianus), waarin de eerste
beginselen van 't Romeinsche recht zijn opgesteld.
INSTORTEN, (stortte in, heeft en is ingestort),
stortende indoen, ingieten : granen instorten, in
een zak, in eene maat; — (fig.) inboezemen, ingeyen : het krijgsvolk mood instorten; — krakende en
brekende ineenvallen, neerstorten (van huizen,
torens enz.); — opnieuw ziek worden na aan de
beterhand to zijn geweest.
INSTRUCTEUR, m. (-s), leermeester, onderrichter, exercitiemeester.
INSTRUCTIE, v. (-s, „Alen), onderwijs, onderrichting, inz. aan soldaten en zeelieden; — aanwijzing van hetgeen gedaan, hoe gehandeld moot
worden : instructies vragen; — dienstvoorschriften,
aan ambtenaren gegeven tot regeling van hunne
werkzaamheden of van hunne handelingen ; —
(recht.) laatste deel van een voorbereidend onderzoek in strafzaken • rechter van instructie, rechtercomraissaris; gewijsde van instructie, voorbereidend
gewii sde.
INSTRUCTIE-BATALJON, o. militaire school te
Kampen, tot opleiding van sergeants bij de infanterie; ...-COMPAGNIE, v. militaire school te
Schoonhoven tot opleiding van korporaals en sergeants bij de artillerie; ...-SCHIP, o. (...schepen),
opleidingsvaartuig voor de marine.
INSTRUCTIEF, bn. bw. leerrijk, leerzaam.
INSTRUEEREN, (instrueerde, heeft geinstrueerd),
onderrichten; eene gedragslijn voorschrijven; —
(recht ) een proces instrueeren, ter behandeling voorbereiden, het vooronderzoek leiden.
INSTRUMENT, o. (-en), werktuig; inz. voor heelkunde en physica : natuurkundige instrumenten; —
muziekinstrument.
INSTRUMENTAAL, bn. door middel van
(muziek-) speeltuigen voortgebracht : instrumentaal
concert; instrumentale muziek.
INSTRUMENTARIUM, o. (-s, i-ria), stel instrumenten, benoodigd voor de uithefening van een
bepaald yak.
INSTRUMENTATIE, v. (-s, „Alen), instrumenteering.
INSTRUMENTEEREN, (instrumenteerde, heeft
geinstrumenteerd), het zetten van een muziekstuk
voor de verschillende instrumenten van een orkest;
(recht.) akten opmaken.
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INSTRUMENTIST, m. (-en), (muz.) bespeler van
een muziekinstrument.
INsTUDk.',EREN, (studeerde in, heeft ingestudeerd), eene rol. een tooneelstuk instudeeren, leeren.
INSUBORDINATIE, v. verzet in den dienst;
Weerspannigheid tegen hooger geplaatsten, tegen
de overheid.
INSUFFISANT, bn. bw. ongenoegzaam, niet
toereikende.
INSULAIR, bn. de eilanden betreffende.
INSULINDE, o. Nederlandsch Oost-Indie; Australisch Insulinde, de Papoesche eilandengroep.
INSULT, o. (-en), INSULTATIE, v. (-s, „Alen),
beleediging, hoon.
INSULTEEREN, (insulteerde, heeft geInsulteerd),
beleedigen, hoonen.
INSURGENT, m. (-en), oproerling, opstandeling.
opstand, oproer.
INSURRECTIE, v. (-s,
INTACT, bn, onaangeroerd; rein; onverlet;
ongerept.
INTEEKENBILJET, o. (-ten), bewijs van inteekening.
INTEEKENEN, (teekende in, heeft ingeteekend),
inschrijven; door het teekenen van zijn naam op
eene lil st zich tot lets verbinden. IN TI4MK EN IN G, v.
INTEEKENLIJST, v. (-en), lijst van inteekenarcn : list van inschriiving.
INTEGENDEEL, bw. (bij het tegenstellend zinsverband, als de inhoud van den tweeden zin staat
tegenover hetgeen in den eersten ontkend wordt) :
hij heeft dit huis niet te duur gekocht; integendeel
(hij heeft er een koopje aan).
1. INTEGRAAL, bn. bw. op zichzelf bestaande,
.een geheel uitmakend : integrale spoorwegen.
2. INTEGRAAL, v. (...gralen), onaflosbare staatsachuld, inz. de 2 1/2 °/. Nederlandsche werkelijke
schuld.
INTEGREEREN, (integreerde, heeft geIntegreerd),
het berekenen van de integraal eener functie of
vergelijking ; volledig maken : integreerend deel,
deel, dat wezenlijk tot het geheel behoort.
INTEGRITEIT, v. ongeschon den toestand, behoud;
— (in het volkenrecht) onschendbaarheid van de
souvereiniteit van een staat met betrekking tot zijn
.gebied ;
rechtschapenheid, onomkoopbaarheid.
INTELLECT, o. verstand; iem. van een groot
verstand; het intellectueele deel eener natie.
INTELLECTUALIST, m. (-en), koel, nuchter
verstandsmensch.
INTELLECTUALITER, bw. volgens, naar het
verstand.
INTELLECTUEEL, bn, bw. verstandig, op het
verstand betrekking hebbende, geestig, schrander;
intellectueelt, vorming, de vorming, beschaving van
den geest of het verstand; intellectueele arbeid.
INTELLIGENT, bn. (-er, -st), verstandig, schrander, ervaren, wijs.
INTELLIGENTIE, v. verstand, doorzicht, schranderheid;
bericht, tijding,
INTELLIGIBEL, bn. verstaanbaar, begrijpelijk,
klaar.
INTEMPEESTEN, (Zuidn.) al razende en tierende
binnenkomen.
INTEMPESTIEF, bn. bw. (...ver, -st), ontijdig,
ongepast, op een ongelegen oogenblik.
INTENDANCE, v. administratief oppertoezicht;
corps ambtenaren daarmede belast; militaire intendance, de militaire administratie belast met de zorg
voor de voeding, kleeding en verpleging van het
leger.
INTENDANT, m. (-en), ambtenaar belast met het
beheer van de huishoudèlijke aangelegenheden
intendant van hetpaleis; intendant van den hofschouwburg; ook als bloote titel; intendant bij het leger,
bij de intendance geplaatst.
INTENDEEREN, (intendeerde, heeft geIntendeerd), op iets letten, iets in het oog hebben; beoogen, bedoelen.
INTENS, bn. bw. eene hoedanigheid in hoogen
graad bezittend; seer groot, levendig, sterk, hevig :
een intens verlangen, plezier; intens genieten.
INTENSIE, v. innerlijke kracht of sterkte;innerbike deugdelijkheid.

INTERIM.
INTENSIEF, bn• bw. innerlijk, sterk, levendig :
eene intensief blauwe kleur, sterk blauw; (landb.)
intensieve cultuur, waarbij de produetiviteit ,z00
groot mogelijk wordt gemaakt; — intensief werkzaam zijn; intensieve werkwoorden (intensieven),
(taalk.) werkwoorden van during, die van andere
zijn gevormd, door het verscherpen van den slotmedeklinker des stams.
INTENSITEIT, v. innerlijke kracht, sterkte;
werkzame kracht; hevigheid (der koude, der
warmte).
INTENTIE, v. (-s, oogmerk, bedoeling,
voornemen; (R. K.) eene Mis tot zekere ivtentie
opdragen, met eene bijzondere bedoeling, die men
anderen niet behoeft mede te deelen.
INTENTIONEEL, bn. bw. met eene zekere bedoeling.
INTER, vz. tusschen, onder, gedurende, terwijL
inlassching.
INTERCALATIE, v. (-s,
INTERCALEEREN, (intercaleerde, heeft gemntercaleerd), inlasschen, tusschenvoegen.
INTERCEDEEREN, (intercedeerde, heeft geintercedeerd), tusschenbeide komen, als bemiddelaar
optreden; zich voor iem. in de bres stellen, een
goed NN, oord voor hem doen.
INTERCELLULAIR, bn. (nat., ontl.) zich tusschen de cellen bevindende : intercellulair vocht.
INTERCEPTEEREN, (intercepteerde, heeft gelntercepteerd), onderscheppen, opvangen.
INTERCEPTIE, v. (-s, „Alen), onderschepping,
opvanging.
INTERCESSIE, v. (-s, ...sign), tusschenkomst,
voorspraak.
INTERCOMMUNAAL, bn. tusschen verschillende
gemeenten onderling : intercommunale telefoon.
INTERCONTINENTAAL, bn. tusschen verschillende vastelanden intercontinentale spoorwegen,
bootdiensten.
INTERDICT, o. (R. K.) schorsing der kerkelijke
bedieningen als straf aan eene gemeente, een land
of eene corporatie van personen opgelegd.
INTERDICTIE, v. (-s, ...tiên), verbod, ontzegging.
INTEREN, (teerde in, heeft en is ingeteerd),
door vertering langzamerhand minder maken of
minder worden : hij heeft reeds een aanzienlijk
deel van zijn kapitaal ingeteerd; — (gew.) in verval
geraken, arm worden, achteruitgaan, (ook) vermageren. INTERING, v. het interen.
INTERESSANT, bn. bw. (-er, -st), belangwekkend,
de aandacht, de nieuwsgierigheid prikkelend.
INTERESSE, v. (w. g.) belane; v)ortt& 1
INTERESSEEREN, (interesseerde, heeft geint&
resseerd), stoffelijk bij iets betrokken zijn hij is
bij, in die zaak geinteresseerd, heeft er geld in zitten;
zich voor iem. of iets interesseeren, belangstellbag er
voor toonen.
INTEREST, INTREST, m. (-en), belang; gewin,
winst, rente (van uitgezet of bele gd geld); geld op
interest uitzetten; interest van interest; interest op
interest of samengestelde interest : de rente van de
telkens met hare rente vermeerderde hoofdsom;
iem. iets met interest betaald zetten, met v oeker, dubbel en dwars hem evenzoo bejegener; — (Zuidn.)
schade; verlies : slecht weder in den oogst is een
groote interest voor den boer.
INTERFERENTIE, v, gelijktijdige werking van
twee bewegingen, die elkander belemmeren of
versterken; — (nat.) de interferentie van het licht,
de wederzijdsche werking der lichtstralen op elkander bij het samentreffen ; — (fig.) inmenging;
tusschenkomst.
INTERGLACIAALTIJD, m. tijdvak tusschen
twee ijsperi oden.
INTERIEUR, o. (-s), het inwendige van een
gebouw, huis, vertrek ;• inz. uit een oogpunt van
kunst; vandaar : voorstelling, afbeelding van een
gebouw, huis, vertrek van binnen : een schilderachtig interieur; huiselijke kring : een gezellig
interieur.
INTERIM, o. tusschentijd, inz. tijd tusschen het
aftreden van een functionaris en het optreden van
zijn opvolger : minister ad interim, tjjdelijk, waarnemend.
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INTERIMAAT, o. onder het interimaat van X,
tijdens deze ad interim bestuurde.
INTERIMAIR, bw. tijdelijk, waaniemend : de
interimaire minister.
INTERIMDIVIDEND, o. (-en), voorloopig dividend.
INTERIM-VREDE, in. voorloopige vrede, in
1532 to Neurenberg tusschen de leden van het
Schmalkaldisch verbond en Karel V gesloten.
INTERJECTIE, v.(-s, ...tien), (taalk.) tusschenwerpsel.
INTERLINEAIR, bn. tusschen de regels geschreyen of gedrukt : eene interlineaire vertaling, letterlijke tusschen de regels van den oorspronkelijken
tekst geplaatste vertaling.
INTERLINIE, v. (-s, ...nien), (letterz.) ruimte
tusschen twee regels; langwerpig metalen plaatje
om in het zetsel de regels van elkander to scheiden.
INTERLOCUTIE, v. (-s, ...Men), of INTERLOCUTOIR, o. (-en), (recht.) tusschenuitspraak.
INTERLOCUTOIR, bn. een interlocutoir vonnis,
vonnis betreffende de bewijsvoering in een proces.
INTERLUDIUM, o. (...dia, -s), (muz.) tusschen- '
spel.
INTERMEDIAIR, o. tusschenkomst, bemiddeling.
INTERMEDIUM, o. tijd tusschen twee vervaldagen of termijnen; (nat., scheik.) eene stof, die den
overgang of vereeniging van twee andere teweegbrengt.
INTERMEZZO, o. (-'s), tusschenspel, kleine dramatische voorstelling, zangspel of ballet tusschen
de bedrijven van een tooneelstuk gegeven; klein
muziekstuk; — (fig.) afwijking, afdwaling van het
eigenlijke onderwerp; — incident.
INTERMISSIE, v. (-s, ...sien), het uitblijven,
nalaten; tusschentijd..
INTERMITTEEREND, bn. bw. met tusschenpoozen verschijnend : eene intermitteerende koorts.
INTERN, bn. inwendig : interne geneeskunde;
—inwoed:
interne leerlingen; -- m. en v. (-en), kostleerling; inwonend geneesheer of assistent in een ziekenhuis.
INTERNAAT, o. (...naten), kostschool.
INTERNATIONAAL, bn. tusschen de natien of
volkeren bestaande, tusschen hen aangenomen of
gebruikelijk ; eene internationale tentoonstelling,
waartoe uit alle landen voorwerpen zijn ingezonden;
het internationaal verkeer ; — de internationale,
algemeen socialistisch werkliedenverbond, in 1866
door Karl Marx gesticht; socialistisch bondslied.
INTERNEEREN, (interneerde, heeft geinterneerd), iem. in het binnenland eene bepaalde verblijfplaats aanwijzen, met verbod die to verlaten ;
de vreemde krijgslieden, werdengeinterneerd. INTERNEERING, v. (-en).
INTERNEERINGSKAMP, o. (-en), kamp van
interneering ; ...LOODS, v. (-en).
INTERNIST, m. (-en), geneeskundige voor inwendige ziekten.
INTERNODIUM, v. (...dia, ...dien), (plantk.)
stengellid .
INTERNUNTIUS, in. (-sen), pauselijke vertegenwoordiger aan 't hof van een kleinen vreemden
staat.
INTEROCEANISCH, bn. tusschen twee oceanen.
INTERPARLEMENTAIR, bn. tusschen verschillende parlementen : de interparlementaire Unie.
INTERPELLANT, m. (-en), die interpelleert.
INTERPELLATIE, v. (-s, ...tien), tusschenrede,
afbreking der rede; — (recht.) opeisching, bestrijding van een bezit; — vraag om inlichting (in eene
vertegenwoordigende vergadering tot een of meer
leden van het bewind).
INTERPELLEEREN, (interpelleerde, heeft gelnterpelleerd), in de rede vallen; opheldering of inlichting vragen; voor het gerecht dagen, opeischen.
INTER POCULA, bw. uitdr. onder een glaasje.
INTERPOLATIE, v. (-8, ...tien), inlassching (van
woorden, volzinnen enz.) in een handschrift; —
(wisk.) tusschenvoeging van een gegeven aantal
termen eener reeks tusschen twee gegeven termen.
INTERPOLEEREN, (int..,rpoleerde, heeft geinterpoleerd), inlasschen, tusschenvoegen.

INTREK.

INTERPONEEREN, (interponeerde, heeft gemnterponeerd), tusschen plaatsen; zich als bemiddelaar aanbieden.
INTERPOSITIE, v. tusschenkomst, bemiddeling.
INTERPRETATIE, v. (-s, -Alen), uitlegging,
Terklaring; wetsinterpretatie, het naspeuren van de
gedachte, in de woorden der wet neergelegd.
INTERPRETEEREN, (interpreteerdl, heeft gelnterproteerd), uitleggen, verklaren ; eene wet interpreteeren, de beteekenis ervan vaststellen met
het oog op de toepassing.
INTERPUNCTIE, v. het plaatsen der schei- en
zinteekens; leer hiervan; — LEER, v.
INTERPUNGEEREN, INTERPUNCTEEREN,
(interpungeerde, interpuncteerde, heeft geinterpungeerd, geinterpuncteerd), van zin- en scheiteekens voorzien.
INTERREGNUM, o. tusschenregeering; (Duit
sche gesch.) de tijd van den dood van Koenraad IV
tot aan de verkiezing van Rudolf I, 1254-1273.
INTERROGATIE, v. ondervraging.
INTERROGATIEF, bn. bw. vragenderwijs.
INTERROGEEREN, (interrogeerde, heeft geinterrogeerd), vragen, of-, uit-, ondervragen, verhooren.
INTERROMPEEREN, (interrompeerde, heeft geInterrompeerd), in de rede vallen, storen.
. INTERRUPTIE, v. (-s, ...tien), afbreking, stoornis.
INTERSECTIE, v. (-s, ...tien), doorsnij ding,
kruising; snijdingspunt, snijpunt.
INTERSIEK, bn. bw. (volkstaal) intrinsiek.
INTERVAL, o. (-len), tusschenruimte; tusschentijd; gaping, opening ; — (muz.) afstand tusschen_
bwee tonen, toonverhouding.
INTERVENIEEREN, (intervenieerde, heeft gemnberverdeerd), tusschenbeide treden of komen, bemiddelen.
INTERVENIENT, tusschenkomende partij.
INTERVENTIE, v. tusschenkomst.
INTERVIEW (Eng.), o. (-s), vraaggesprek.
INTERVIEWEN (Eng.), (interviewde, heeft gelnterviewd), een of ander bekend persoon ondervragen (door een journalist). INTERVIEWER,
m. (-s), die interviewt.
INTESTAAT, m. v. (...staters), iem. die zonder
testament gestorven is ; heres ab intestato, natuurlijke, wettige crfgenaam.
INTIEM, bn. bw. (-er, -st), innig; vertrouwelijk;
huiselijk.
INTIJDS, bw. tijdig.
INTIMIDATIE, v. (-s, -Alen), het bevreesd
maken, vreesaanjaging, ontmoediging.
INTIMIDEEREN, (intimideerde, heeft geintimideerd), bevreesd maken, schrik aanjagen, inz. door
bedreigingen verlammen, afscbrikken, weerhouden.
INTIMITEIT, v. (-en), innigheid, vertrouwelijkheld; intimiteiten, vertrouwelijke mededeelingen; —
huiselijkheid.
INTIMUS, m. (intimi), boezemvriend.
INTOCHT, m. (-en), het in- of binnentrekken ;
plechtige inkomst ; de intocht van den vorst.
INTOLERABEL, bn. (-er, -st), onverdraaglijk,
onuitstaanbaar.
INTOLERANT, bn. (-er, -st), onverdraagzaam
(inz. in godsdienstzaken).
INTOLERANTIE, v. onverdraagzaamheid.
INTONATIE, v. (-s), (muz.) het aangeven der
tonen, het inzetten der stemmen; stembuiging.
INTONEEREN, (intoneerde, heeft geIntoneerd),
beginnen to zingen of to spelen.
INTOOMEN, (toomde in, heeft ingetoomd), den
toom korter nemen; breidelen; (ook fig.) matigen,
bedwingen : zijne driften, hartstochten intoomen.
INTOXICATIE, v. (-s), vergiftiging door doode
giftige stoffen.
INTRA, bw. binnen, van binnen, inwendig;
intra muros, binnen de muren, binnenshuis.
INTRADEN, v. my. staatsinkomsten.
INTRANSIGENTEN, m. my. de onverzoenlijken.
INTRANSITIEF, bn. bw. (taalk.) onovergankelijk:
intransitieve werkwoorden.
INTREDE, INTREE, v. plechtige inkomst.
INTREK, m. verblijf : ergens zijn intrek nemen.
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INTREKKEN, (trok in, heeft en is ingetrokken),
naar binnen trekken • de kat kan haar nagels intrekken ; bij iem. intrekken, gaan wonen ; eene wet
intrekken, krachteloos, niet langer geldig verklaren ;
ziin woorden intrekken, terugnemen. INTREKKING,
v. (-en).
INTRENSIEK, bn. bw. innerlijk, wezenlijk.
INTREPIDITEIT, v. onversaagdheid, onverschrokkenheid.
INTRICAAT, bn. (—cater, -st), ingewikkeld, verward, moeilijk, netelig.
INTRIGANT, bn. bw. (-er, -st), indringend, vol
listen en streken, arglistig; ---, m. (-en), indringer, arglistig mensch, vriend
van kuiperijen. INTRIGANTE, v. (-n).
INTRIGE, INTRIGUE, v. -(-s), verwikkeling;
knoop (van een tooneelstuk enz.); kuiperij, listige
streek.
INTRIGEEREN, (intrigeerde, heeft geintrigeerd),
met slinksche streken omgaan, een heimelijken
invloed aanwenden tot het bereiken van zijne
oogmerken ; dat intrigeert mij, maakt mij nieuwsgierig, benieuwd.
INTRINSIEK, bn. bw. de intrinsieke waarde,
wezenlijke, innerlijke waarde; (van munten) de
waarde volgens het gehalte aan edel metaal.
INTRODUCE, m. en v. (-'s), iem. die ergens
gentroduceerd wordt of is.
INTRODUCEEREN, (introduceerde, heeft gelntroduceerd), iem. plechtig binnenleiden, voorstellen, in een besloten kring toegang verschaffen.
INTRODUCTIE, v. (-s ...tien), plechtige binnenleiding in eene vergadering; bemiddeling van den
toegang voor iem. tot een persoon, een kring, een
gezelschap enz. : lezing met introductie; recht van
introductie; — middel waardoor men iem. bij
anderen introduceert eene introductie meegeven; introductiebewijs; — (muz.) inleiding tot
een muziekstuk.
INTROTTUS, m. (R. K.) inleiding tot de Mis,
welke het Kyrie elelison onmiddellijk vooraf gaat.
INTUITIE, v. (-s, ...tien), innerlijke aanschouwing, zinnelijke (als ware het ingegeven) voorstelling; onmiddellijke overtuiging van eene waarheid,
di e zich aan het verstand voordoet.
INTUITIEF, bn. als bij intuitie, onmiddellijk gewaarwordend : een intuitief doorzicht.
INTUSSCHEN .bw. middelerwijl.
INUNDATIE, v. (-s, overstrooming; het
onder water zetten a1s middel tot verdediging;
terrein dat onder water gezet is; het water waarmee
men inundeert.
INUNDEEREN, (inundeerde, heeft en s geInundeerd), (lager gelegen land) overstroomen; onder
water zetten.
INVAART, v. het binnenvaren, ook monding,
ingang : de invaart der haven is te nauw.
INVAL, m. (-len), het invallen, instorten ;
plotselinge nadering, onverwachte komst des
vijands een vijandelijke inval; een inval doen (in
een land); — de politie deed in dat huis een inval,
drong daar bij verrassing binnen (om eenig misdrijf
to constateeren); plotseling opkomende gedachte,
denkbeeld : dat is een goede inval; — (nat.) hoek van,
inval, bij de terugkaatsing, de hoek dien een lichtof geluidsstraal (in 't algemeen elke lijn waarlangs
eene beweging plants heeft) maakt met den verticaal op het punt van inval.
1. INVALIDE, bn. zwak, krachteloos, bouwvallig;
gebrekkelijk, zwak; inz. uitgediend hebbende,
verder onbekwaam tot den dienst, niet meer
bruikbaar;
(recht.) ongeldig.
2. INVALIDE, m. (-n), oud of gebrekkelijk, verminkt soldaat, niet meer in staat om dienst to doen.
INVALIDITEIT, v. ongeschiktheid voor eenigen
dienst verzekering tegen invaliditeit.
INVALIDITEITSPENSIOEN, o. (-en), ...RENTE,
v. pensioen wegens invaliditeit toegekend; ...WET v.
INVALLEN, (viel in, is ingevallen), naar binnen
vallen, in iets vallen; (ook fig.): het Licht moet van
links invallen; — de invallende lichtstralen; — een
inval doen (in een land); — plotseling verschijnen
(in eene woning); — (muz.) bier moet de bas invalVan Dale, Handwoordenboek.

INVOERARTIKELEN.
leit, zich eensklaps bij de andere stemmen laten
hooren; de dooi is onverwachts ingevallen, begonnen; — met invallende duisternis, wanneer het
duister wordt; — indringen (van de zonnestralen); —
een inval krijgen dit is mij zoo even ingevallen,
deze gedachte is zoo even bij mij opgekomen;
dat viel mij te laat in; zijn naam wil mij near niet
invallen, to binnen schieten; eene invallende gedachte; — ineenvallen, instorten : het huis viel
in; (fig.) de zieke is weer ingevallen; inzinken,
inzakken : de vloer viel in; — (fig.) hare wangen
zijn ingevallen; ingevallen oogen; — door vallen
breken : het kind viel de hersens in.
INVARIABEL, bn. (-er, -st), onveranderlijk.
INVASIE, v. (-s, ...si gn), vijandelijke inval,
overval, strooptocht.
INVATTEN, (vatte in, heeft ingevat), in lets
doen vast zitten, vasthouden ; zetten (edele steenen
in metalen), monteeren. INVATTING, v. (-en)*
INVECTIEF, o. (...tieven), hoon, smaad, grot
scheldwoord, schimpwoord.
INVENTARIS, m. (-sen), lijst van voorwerpen„
zulk.
aanwezig in een huis, op een schip enz.;
eene lijst, door een bevoegd beambte opgemaakt;
boedelbeschrijving.
INVENTARISATIE, v. boedelbeschrijving, het,
opmaken van den inventaris.
INVENTARISEEREN, (inventariseerde, heeft geInventariseerd), een inventaris opmaken.
INVENTIE, v. (-s, ...tiön), uitvinding; vinding;
kunstgreep; verdichtsel.
INVER SIE, v. ( -s, ...si gn), omkeering; (red ek. )
omzetting der woorden, waarbij deze hun logisch
karakter, behouden, b. v. God is rechtvaardig , rechtvaardig is God.
INVERT, bn. omgekeerd; —LICHT of —GLOEILICHT, o. hangend gloeilicht.
INVESTIGATIE, v. (-s,
opsporing, flavorsching, onderzoek.
INVESTITUUR, v. (...turen), plechtige huldiging
bij de aanvaarding eener nieuwe waardigheid; —
plechtige aanbieding of omhanging van de onderscheidingsteekenen eener waardigheid ; — plechtige
bevestiging in een geestelijk arabt; (inz.) het toereiken van den staf en den ring aan een nieuwbenoemden bisschop door den Paus.
INVIOLABEL, bn. (-er, -st), onschendbaar, onverbrekelijk.
INVISIBEL, bn. (-er, -st), onzichtbaar.
INVITATIE, v. (-s, ...tien), uitnoodiging; —CONCERT, o. (-en), concert waartoe men genoodigd
wordt; —KAART, v. (-en).
INVITE, m. en v. (-'s), uitgenoodigde.
INVITEEREN, (inviteerde, heeft geinviteerd),
uitnoodigen, to gast vragen, verzoeken.
INVLECHTEN, (vlocht in, heeft ingevlochten),
door vlechten inbrengen; (fig.) tusschenvoegen,
iets in iets anders opnemen.
INVLOED, m. (-en), uitwerking van de eene
zaak op de andere; — zedelijke uitwerking van
den eenen persoon op den anderen, vermogen, gezag, overwicht; — hij heeft veel invloed aan het hof,
hij vermag daar veel.
INVLOEDRIJK, bn. (-er, -st), veel invloed hebbende : invloedriike vrienden.
INVLOEDSSFEER, v. (-en), kring waarbinnen
iem. of een staat invloed heeft, inz. bij de verdeeling van Afrika onder de Europeesche staters.
INVOCATIE, v. (-s, ...tien), aan-, inroeping, afsmeeking.
INVOCHTEN, (vochtte in, heeft ingevocht),
vochtig maken : strijkgoed invochten, alvorens het
to strijken; tabak invochten, waardoor zij de brosheld veriest en verwerkt kan worden.
INVOEGE, vw. invoege dat, in dier voege, zoodanig,
op zulk eene wijze.
INVOEGEN, (voegde in, heeft ingevoegd), inlasschen : wilt gij dat in uw brief nog invoegen
INVOER, m. (-en), het invoeren : de invoer
van die artikelen is verboden; — ingevoerde goederen.
INVOERARTIKELEN, o. my. handelsartikelen,
die van elders worden aangebracht.
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INVOEREN, (voerde in, heeft ingevoerd), iem.
binnen eene ruimte brengen; ook fig.; iem. ten tooneele brengen : iem. sprekende, handelende invoeren;
— (inz.) goederen uit een ander gebied of land
nanvoeren horloges ter sluiks invoeren, zonder de
versehuldigde inkomende rechten ervoor te betalen; jets vrij invoeren, zonder inkomende
rechten verschuldigd te zijn; — (denkbeelden, gevoelens, meeningen, spreekwijzen enz.) in zwang
brengen, in gebruik doen komen ; eene wet
invoeren, in werking doen treden; — belastingen
invoeren. INVOERING, v. het invoeren.
INVOERHANDEL, m. handel in goederen van
elders aangevoerd; ...MARKT, v. (-en), markt
voor de van elders aangebrachte artikelen;
...RECHT, o. (-en), belasting op den invoer.
INVORDEREN, (vorderae in, heeft ingevorderd),
inmanen, betaling eisohen; innen (belastingen enz.).
INVORDERING, v. (-en).
INVRETEN, (vrat in, heeft en is ingevreten),
beschadigend of verterend, vernielend aldoor
dieper of verder gaan roest vreet het ijzer in; de
kanker vreet geweldig in; (fig.) eene invretende droefheid; een invretend kwaad; — (scheik.) inbijten; — de
stroom vreet hier erg in, doet veel van den oever
afbrokkelen; — (van insecten) vretende groeven,
gangen, holen in jets maken.
INVRIEZEN, (vroor in, is ingevroren), door de
worst in of op eene plaats moeten blijven.
INVRIJHEIDSTELLING, v. (-en), het teruggeven
der vrijheid.
INVULLEN, (vulde in, heeft ingevuld), eene
ledige ruimte vullen; schrijven op eene in een
geschrift opengelaten plants, de open plaatsen
met het ontbrekende vullen.
INVULSEL, o. (-s), wat ingevuld wordt.
INWAARTS, bw. binnenwaarts : inwaarts draaien.
INWAARTSCH, bn. binnenwaartsch eene inwaartsche beweging.
INWACHTEN, (wachtte in, heeft ingewacht),
wachten op (iets) : ik zal uw antwoord inwachten.
INWATEREN, (waterde in, heeft ingewaterd),
van doordringend of indringend water doortrokken
worden : omdat de goot lekt, is de muur hier geheel
ingewaterd; — doorzijgen boven op zolder watert
het in, de regen sijpelt er door.
INWEGEN, (woog in, heeft ingewogen), door het
geven van overwicht minder uitwegen dan men werkelijk heeft : bij den verkoop wordt 5°/ ingewogen.
INWENDIG, bn. bw. van binnen; zich binnen in
lets bevindende : de inwendige deelen van het menschelijk lichaam,
INWERKEN, (werkte in, heeft ingewerkt),
(fig.) zich ergens inwerken, zich geheel ervan op de
hoogte brengen : hij is in die betrekking nog niet
ingewerkt, is nog niet van alles op de hoogte.
INWIJDEN, (wijdde in, heeft ingewijd), plechtig
wijden (een gebouw enz.) tot zeker gebruik : het
huis des Heeren inwijden; — (met zekere plechtigheid) in gebruik nemen : den nieuwen schouwburg
inzegenen : een vaandel inwijden;
inwijden;
geheel bekend maken met.
plechtig instellen ;
INWIJDINGSFEEST, o. (-en), feast ter gelegenheid eener inwijding; ...REDE, v. (-nen), rede bij
eene inwijding uitgesproken.
INWIJK, v. (-en), inham, kreek, kleine baai.
INWIKKELEN, (wikkelde in, heeft ingewikkeld),
in een omslag doen : iets in papier inwikkelen;
een kind warm inwikkelen, warm kleeden, instoppen; (fig.) (jm. in jets) betrekken.
INWILLIGEN, (willigde in, heeft ingewilligd),
toestaan : hij heeft dadelijk mijn verzoek ingewilligd;
— toegeven, zich inschikkelijk betoonen.
INWINNEN, (won in, heeft ingewonnen), herwinnen, het verlorene terugwinnen; — inhalen
(verzuimden tijd); — trachten te verwerven ik
zal information inwinnen. INWINNING, v.
INWISSELEN, (wisselde in, heeft ingewisseld),
ruilen, het een voor het ander geven.
oonde in, heeft ingewoond), in
INWONEN,
zekere plants wonen; bij iem. gehuisvest zijn.
INWONER, m. (-8), INWOONSTER, v. (-s),
bewoner, bewoonster.
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INWORTELEN, (wortelde in, is ingeworteld),
wortels in de aarde schieten; wortel vatten deze
boom is goed ingeworteld; (ook fig.) het kwaad is
reeds ingeworteld; een ingewortelde haat.
INWRIJVEN, (wreef in, heeft ingewreven), door
wrijven in of op (iets) brengen; wrijvende (met
jets) bestrijken : de stoelen met was inwrijven.
INZAAT, INZATE, v. (gew.) inzet; hoogste 'hod
op goederen (bij de eerste veiling) : bericht van inzate.
INZAGE, v. het inzien : een boek ter inzage ontvangen; de lijst ligt bij mij ter inzage.
INZAMELEN, (zamelde in, heeft ingezameld),
inoogsten : vruchten inzamelen; bijeenbrengen; giften, bijdragen inzamelen. INZAMELING, v. (-en),
het inzamelen ; collecte.
INZEEPEN, (zeepte in, heeft ingezeept), met
zeep, met zeepschuim insmeren : het waschgoed
inzeepen; mijn barbier had mij al ingezeept en zou
mij juist gaan scheren; — (fig.) iem. inzeepen,
hem foppen; hem bekijven; hem afranselen; hem
veal doen verliezen. INZEEPING, v. (-en), het
inzeepen.
INZEEPER, m. (-a), barbiersleerling.
INZEGENEN, (zegende in, heeft ingezegend),
door zegenen inwijden; een huwelijk inzegenen, naar
de gebruiken van de Kerk bevestigen, voltrekken.
INZEGENING, v. (-en), het inzegenen, de plechtigheid van het inzegenen.
INZENDEN, (zond in, heeft ingezonden), toezenden, doen toekomen : sollicitatiestukken inzenden, aan de bevoegde autoriteit. INZENDING,
v. (-en).
INZET, m. (-ten), eerste bod bij eene openbare
veiling; inleg (bij het spel); de geheele inzet, de pot.
INZETTEN, (zette in, heeft ingezet), in eene
plaats zetten; tusscheninvoegen : tanden later
inzetten; — het eerste bod doen : ik heb het huis
ingezet op 3000 gulden; — geld inzetten ik zet
een gulden in; wie heeft nog niet ingezet; (bijb.)
vaststellen, invoeren, verordenen : de inzettingen,
die gij ingezet hebt.
INZICHT, o. (-en), doorzicht, begrip : hij heeft
een goed inzicht in de zaak; tot inzicht komen of
meaning naar mijn inzicht.
geraken;
1. INZIEN, (zag in, heeft ingezien), in jets zien ;
- doorzien, een blik in lets slaan om den inhoud
bespeuren,
eevan te kennen : een brief inzien;
beschouwen
vatten ; — begrijpen, bevatten ;
als, houden voor;
doordringen, onderzoeken; —
(fig.) verschoonen, door de vingers zien, vergeven,
geduld hebben met;
wachten, talmen, opschorten, uitstellen.
2. INZIEN, o. meaning, inzicht.
INZINKEN, (zonk in, is ingezonken), in jets,
naar beneden zinken ;(van personen) verslappen,
den moed verliezen ; (van fondsen) lager van koers
worden.
INZINKING, v. (-en), toestand van tijdelijke
groote liehamelijke of geestelijke verslapping ;
- economische achteruitgang.
INZONDERHEID, bw. voornamelijk, vooral, in
het bijzonder.
INZOUTEN, (zoutte in, heeft ingezouten), ter
bewaring tegen bederf, voor later gebruik, met
zout bestrooid of ingewreven, in vaten enz. leggen
seek, vleesch, haring, groente inzouten; (fig.) voorgoed
wegbergen, in verzekerde bewaring houden.
INZUIGEN, (zoog in, heeft ingezogen), naar
binnen zuigen ; lets met de moedermelk ingezogen
hebben, vanaf zijne prille jeugd ermee vertrouwd zijn.
INZWELGEN, (zwolg in, heeft ingezwolgen), naar
binnen zwelgen, gulzig eten of drinken : men staat
er verbaasd van, zooveel als hij kan inzwelgen;
inslikken, verslinden een groote snoek kan een
karper ineens inzwelgen; — (fig.) verzwelgen.
I0 (eig. Jovis), tw. hoezee !;!. io vivat !, de twee
eerste woorden van can onder dezen naam bekend
studentenlied.
ION, o. (ionen), atomen stof die de electrische
ladingen bij de strooming afscheiden en meevoeren.
IONISCH, bn. van, uit, behoorende tot Tonle,
eene landstreek op de kust van Klein Azle (in de
oudheid) : de Ionische bouworde.
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IONISEEREN, (ioniseerde, heeft geloniseerd),
een gas ioniseeren, voor de electriciteit geleidend
maken.IPECACUANHA, v. zekere kina-achtige plant,
uit Zuid-Amerika die ons den welbekenden braakwortel yerschaft.
IPSE, zelf ; ipse dixit, hij zelf, (de meester)
heeft het gezegd ; ipso facto, door de daad
zelve, feitelijk ; ipso jure, van zelf, rechtens,
van rechtswege, onmiddellijk.
IRADE, v. (-8), (Arab.) besluit van den Sultan
aan den grootvizier, die dit last afkondigen.
IRASCIBILITEIT, v. prikkelbaarheid, geneigdheid tot toorn, oploopendheid, opvliegendheid.
IRENE, v. (myth.) godin des vredes.
IRENISCH, bn. vredestichtend, bemiddelend.
IRIAS, v. (-sen), (plantk.) lischbloem, zwaardlelie, iris.
IRIDIUM, o. zeker zilverwit, glanzend metaal,
in 1803 door Tennant in het platina ontdekt, met
een s. g. van 22.4 en een smeltpunt van 1950°.
1. IRIS, v. (myth.) eene maagdelijke godin, de
gevleugelde bode en dienares der goden, inz. van
Juno; — regenboog; (ontl.) regenboogvlies (in
het oog).
2. IRIS, m. (-sen), zeker edelgesteente, welks
kleuren gelijken op die van den regenboog.
3. IRIS, v. (-sen), (plantk.) de lischbloem.
IRISPAPIER, o. zekere soort van gestreept
behangselpapier; ...VLINDER, m. (-s), soort van
vlinder (nymphalis iris) van hoofdkleur bruin met
blauwen weerschijn; ...WORTEL, m. de welriekende wortelstok van de iris; het daarvan bereide
poeder.
IRMIN, m. (Germ. myth.) god van hemel en
aarde en der veldslagen.
IRONBRICK (Eng.), m. (-s), ijzersteentegel,
bruine ruitvormig ingekerfde trottoirtegel.
IRONIE, v. een spottend of schamper prijzen van
hetgeen men wezenlijk afkeurt: fijne, bittere ironie.
IRONISCH, bn. hvc. spotachtig, sarcastisch,
schamper.
IRRADIATIE, v. zeker optisch versohijnsel,
optisch bedrog (b. v. lichte voorwerpen op donkeren grond schijnen grooter dan zij zijn, en omgekeerd).
IRRAISONNABEL, bn. bw. onverstandig; onbillijk, onredelijk.
IRRATIONAAL, bn (rek.) een irrationaal getal,
dat door een geheel getal of door eene breuk slechts
bij benadering kan worden aangeduid, b y. V 2.
IRRATION'EL, bn. bw. strtdig met de rede,
met het gezond verstand.
•
IRREDENTA, bn. Italia irredenta, het onbevrijde
Italie, een Italiaansch genootschap dat alle Italiaansch sprekende gewesten met Italie zou Killen
vereenigen.
IRREDENTIST, m. v. (-en), politieke partij in
Italic.

,

IRREGULIER, bn. onregelmatig; de irreguliere
(ongeregelde) troepen (in tegenstelling van het
leger).
IRRIGATIE, v. (-s, kunstmatige bevloeiing of bewatering van een terrein; —KANAAL, o.
(...nalen).
IRRIGATIE-WERKEN, o. my. bevloeiingswerken; waterwerken, waardoor bouwland behoorlijk
van water wordt voorzien; ...WATER, o.
IRRIGATOR, m. (-s, -en), (gen.) toestel voor
reinigen van wonden en het uitspoelen van lichaamsholten.
IRRIGEEREN, (irrigeerde, heeft geirrigeerd),
(bouw- of weiland) bevloeien, behoorlijk van water
voorzien.
IRRITABILITEIT, Y. prikkelbaarheid (inz. der
zenuwen), lichtgeraaktheid.
IRRITATIE, v. prikkeling tot boosheid, ongeduld, ontstemming enz.
IRRITEEREN, (irriteerde, heeft geirriteerd),
prikkelen; boos of ongeduldig maken, ergeren.
IRVINGIAAN, m. (...ianen). aanhanger, volgeling van ,den Schotschen predikant Edward Irving
(1792-1'834).
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ISABEL, zie IZABEL.
ISAGONISCH, bn. gelijkhoekig.
ISCHIAS, v. (gen.) heupjicht; —LIJDER, m. (-s
ISIS, v. Egyptische godin der natuurkracht.
ISLAM, m. ISLAMISME, o. (Arab.) de leer van
Mohammed, de Mohammedaansche godsdienst; —
de Muzelmannen.
ISLAMIET, m. (-en), aanhanger van den Islam,
Mohammedaan.
ISLAMIETISCH, bn. Mohammedaansch.
ISLAMISEERING, v. bekeering tot den Islam,
ISOBAREN, v. my. lijnen welke plaatsen met gelijken luchtdruk verbinden.
ISOBAROMETRISCH, bn. (nat.) isobarometrische
lijnen, zekere lijnen op de wereldkaart, getrokken
door plaatsen, waar de jaarlijksche barometerveranderingen even groot zijn.
ISOCHIMENEN, v. my. lijnen, die op de kaart
plaatsen op hetzelfde haifrond verbinden, welke.;
gelijke gemiddelde winterkoude hebben.
ISOCHRONISCH, bn. even lang durend, op ge-Bjke tijdstippen terugkeerende (b. v. van de schom-melingen eene slingers).
ISOCLINISCH, bn. (nat.) isoclinische lijnen, die.
op de wereldkaart de plaatsen vereenigen, waar
de helling eener in het zwaartepunt opgeha4ngen
magneetnaald even groot is.
ISODYNAMISCH, bn. (nat.) isodynamische lijnen, die op de wereldkaart de plaatsen vereenigen,
waarop de sterkte van de magneetkracht der aarde
even groot is.
ISOGONEN, v. my . lijnen op de wereldkaart,
die de plaatsen vereenigen, waar de afwijking der
magneetnaald van den geographischen middag,
cirkel het grootst is.
ISOLATIE, v. afzondering; omkleeding van een
electriciteitsgeleider met eene niet-geleidende stof;
—MATERIAAL, o.
ISOLATOR, M. (-s, -en), lichaam, dat de electriciteit niet of bijna niet geleidt; (inz.) de porseleinen
of glazen koppen aan. telegraafpalen.
ISOLEEREN, (isoleerde, heeft gelsoleerd), rondom
afzonderen (b. v. lijders aan besmettelijke ziekten);
hij isoleevt zich te veel, onttrekt zich te veel aau
de samenleving ; op ziohzelf plaatsen, besehouwen;
—(nat.) een lichaam in zulk een toestand brengen, dat het de daaraan medegedeelde eleetriciteit
niet door geleiding kan verliezen. ISOLEERING,
V. afzondering.
ISOLEMENT, o. afzondering, het afgezonderd zijn,
het alleen staan: in mijn isolementligtmijnekracht.
ISOMERISCH, bn. gelijk verdeeld, gelijkdeelig.
ISOMORPHISCH, bn. van dezelfde gedaante.
ISOPERIMETRISCH, bn. isoperimetrische figuren, die een gelijken omtrek hebben.
ISORACHIEN, v. my. lijnen ter verbinding van
de punten der aarde, die op denzelfden tijd hoogwater hebben.
ISOSEISTEN, v. my. lijnen die de punten aangeven, waar het aardbevingsverschijnsel met gelijke
intensiteit tot uiting is gekomen.
ISOTHEREN, v. my. lijnen die op eene kaart de
plaatsen op hetzelfde halfrond verbinden, die gelijke
gemiddelde zomerhitte hebben.
ISOTHERMEN, v. my. lijnen die op eene
kaart de plaatsen op hetzelfde halfrond verbinden, welke eene gelijke gemiddelde jaartemperatuur hebben.
ISRAEL, m. de aartsvader Jakob; de kinderen
Israels, de nakomelingen van Israel, de Israelieten.
ISRAELIET, m.(-en), (oudt.) man tot het
Joodsche yolk behoorende; (thane) belijder der
Mozaische leer; een Israeliet zonder bedrog, iem. Bien
men volkomen kan vertrouwen.
ISRAELIETISCH, bn. van Israel; tot de MozaTsche leer behoorend : het Israelietische yolk.
ISRAELITISME, o. de godsdienstleer, zeden en
gebruiken der Israelieten.
ISTHMUS, tn. landengte; inz. de landengte van Corinthe; (oudt.) de isthmische spelen, openbare kampspelen, die om de twee jar,3n op den isthmus of de
landengte van Corinthe in Griekenland gevierd
werden.
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ITALIAAN, m. (...1ianen), inboorling van Italie;
— (Zuidn.) rondreizende muzikant ; — soort van
populier.
1. ITALIAANSCH, bn. van, uit Italie ; Italiaansch boekhouden, dubbelboekhouden.
2. ITALIAANSCH, o. de Italiaansche taal.
ITALIAANSCHE, v. vrouw, meisje uit Italie.
(In het my. zegt men Italiaansche vrouwen, dames
enz.)
1. ITEM, bw. desgelijks, insgelijks, evenzoo.
2. ITEM, o. (-8), post (op eene begrooting, rekening enz.). ITEMPJE, o. (-s) : er komt nog wel een
itempje bij, nog wel wat bij (van ongerekende onkosten).
ITERATIE, v. (-s, -Alen), stijlflguur der herhaling.
ITERATIEF, bn. herhalend, herhaaldelijk; — o.
(...tieven), werkwoord van herhaling, frequentatief.
ITINERARIUM, o. (...ria), reisboek; reisbeschrijving ; — (R. K.) gebeden te bidden door wie op
rein gnat.
IVOOR, o. olifantstand, elpenbeen; bewerkte
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olifantstanden; plantaardig ivoor, het hard geworden
kiemwit van eene palmsoort uit Zuid-Amerika (phytelephas macrocarpa); zwart ivoor, vroegere benaming voor de negerslaven; — tandjes als ivoor,
zeer wit en blinkend.
IVOORACHTIG, bn. (-er, -st), op ivoor gelijkend.
IVOORZWART, o. onder afsluiting der lucht
gegloeid ivoor, dat eene zwarte olieverf oplevert.
IVOREN, bn. van, uit ivoor; eene ivoren doos;
(fig.) blank : eene rij ivoren tandem.
IVORIG, bn. op ivoor gelijkende.
IXIA, v. ('s), eene plant, de Engelsche zwaardlelie.
IXION, m. (myth.) het rad van Ixion, beeld van
eene altoosdurenae marteling. (Ixion was een koning
der Lapithen in Italie, die op Juno verliefd werd.
Om hem daarvoor te straffen, slingerde Jupiter
hem in den Tartarus, waar hij hem met slangen
aan een rad liet boeien, dat eeuwig door den stormwind wordt voortgedreven).
IZABEL, bn. izabelkleurig (inz. van het haar
van paarden); — m. (-len), geelachtig paard met
witten of geelwitten staart en toanen.
IZEGRIM, zie IEZEGRIM.

J.
J, v. ('s), 10de letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek die met j beginnen;
in afkortingen :
Jan. — Januari;
— Jacobus, de apostel;
Jac.
J. C. — Jezus Christus;
— Jeremia; —
Jet.
— Jesaja;
Jes.
— jaargang; —
5g.
— jonkheer;
Jhr.
J.H.S. — Jongens Hoogere School (Z. A.); —
J. H.S. — Jesus Hominum Salvator; — Jezus
de Verlosser der menschen; —
Jkvw. — jonkvrouw;
— jongstleden; —
it.
— Johannes, de Evangelist;
Joh.
— junior — de j ongere; —
jr.
J. U.D. — juris utriusque doctor — doctor in
beide rechten (het canonieke en
Romeinsche); —
— Janszoon, Jacobszoon enz.
Jz.
JA, bw. uitdrukking van bevestiging, toestemming, inwilliging enz. : zijt gij daar geweest ?
gaat hij merle ? — Ja;
—Ja;
ja (en zelfs, wat meer is) hij deed het; hij wordt,
ja is reeds rifle; — (vaak nog versterkt door zelfs)
mannen, vrauwen en grijsaards, ja zelfs kinderen
werden mishandeld; - o. bevestiging, toestemming : mijn ja is
zoo goed als zijn neen ; uw ja zij ja, wees trouw aan
uw woord ; ja en amen op iets zeggen, het beamen,
goedvinden.
JAAGBAAR, bn. een jaagbaar hert, waarop men
jagen mag . minstens 4 of 5 jaar oud.
JAAGGELD, JAAGLOON, o. loon voor den
sager eener trekschuit.
JAAGHARING, v. door een haringjager aangevoerde haring.
JAAGHOUT, o. (-en), (zeew.) verlengstuk voor
den boegspriet.
JAAGIJZER, o. (-s), (oliesl.) een der ijzers, die
dienen om de olie uit het zaad te slaan; ook jager
en jachti3zer geheeten.
JAAGLIJN, v. (-en), treklijn der trekschuiten;
(molenm. schip.) een touw, waarmede men iets
naar boven hijscht; ...PAARD, o. (-en), paard
voor eene trekschuit, jagerspaard; ...PAD, o.
(-en), weg voor den jager eener trekschuit.
JAAGSCHUIT, v. (-en), trekschuit.

JAAP, m. (japen), (gemeenz.) diepe, gapende
snijwonde : een jaap in 't gezicht; een jaap in den
vinger; — verkorte mansnaam : Jakob. JAAPJE,
o. (-s).
JAAR, o. (jaren), de omloopstijd der aarde om
de zon, tijd van 12 maanden ; — (recht.) /mar en
dag, wettige termijn van bezit, verjaringstermijn
(oudtijds : een jaar, zes weken en drie dagen) ;
na jaar en dag op lets terugkomen, zeer lang daarna,
wanneer anderen het reeds lang vergeten zijn;
—jarineut,
steeds, zonder ophouden ; die
hoed is van het jaar nul, zeer oudervvetseh; —
ook met betrekking tot de temperatuur, den
oogst : een warm jaar; een vruchtbaar jaar; een goed
tarwejaar ; — ouderdom, leeftijd: een man van mijne
jaren; — hij is al op jaren, hij is al oud, al bejaard; — (Zuidn.) op of tot zijn jaren komen, meerderjarig worden ; zijn jaren hebben, meerderjarig
zijn ; in den bloei zijner jaren, op jeugdigen leeftijd ;
— studiejaar : hij is van het derde jaar.
JAARBERICHT, o. (-en), jaarverslag; ...BOEK,
o. (-en), kroniek; boek, waarin degebeurtenissen
naar orde der jaren zijn opgeteekend ; ...DAG,
m. (-en). veriaardag.
JAARDICHT, o. (-en), 6(m of meer versregels,
of wel eene korte spreuk, waarin de letters M.
D, C, L. X, 1J, V, W en IJ als Romeinsche eijfers beschouwd, bij samentelling zek or jaartal geven,
ook ehronogram, jaertalvers, getalvers en tijdvers
geheeten.
JAARDIENST, m. (-en), (R. K.) de Mis voor een
overledene, 66n jaar of telken jare na zijn dood
opgedragen; ...FEEST, o. (-en), viering eener
verjaring, jaarlijksch feest.
JAARGANG, m. (-en), al de afieveringen (van
een tijdschrift of eenig ander vterk), die in een
jaar zijn uitgegeven.
JAARGELD, o. (-en), de jaarlijksche som, die
aan iemand van wege zijne verdiensten, nit genegenheid enz. wordt toegelegd.
JAARGETIJ, o. (-en), ...GETIJDE, o. (-n),
(w. g.) de op eon bepaalden tijd van het jaar wederkeerende dag : jaargetijde van Oldenbarneveldt; —
telkens wederkeerende tijd of gedeelte van het jaar,
seizoen : — (R K.) jaardienst.
JAARLETTER, v. (-s), het voor den ijk, herijk
of waarhorgstempeling van een bepaald jaar vastgestelde letterteeken.
JAARLIJKS, bw. alle jaar, ieder jaar : - hij komt
jaarlijks meer te kort.
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JAARLIJKSCH, bn. wat ieder jaar voorkomt :
de jaarlijksche draaiing der aarde om de zon; jaarlijksche volkstellingen; een jaarlijksch inkomen.
JAARLING, m. (-en), dier (inz. van paarden en
rundvee) dat een jaar oud is : hij heeft twee zwarte
jaarlingen op stal staan.
JAARLOON, o. (-en), jaarwedde, traktement;
...LOT, o. het in 6én jaar gemaakte schot van eene
plant; ...MARKT, v. (-en), groote markt, die op
een vasten tijd in het jaar wordt gehouden, mis,
kermis; ...MERK, o. (-en), tand, die bij de paarden
hun ouderdom aantoont ; ...RING, m. (-en), ring
van nieuw hout, op de doorsnede van den stain te
zien.
JAARTAL, o. (-len), getal van het jaar
inz. bij het geschiedenisonderwijs : jaartallen opschrijven, leeren; — getal van iemands levensjaren ; ...TELLING, v. (-en) ; ...VERSLAG, o.
(-en), jaarlijksch verslag eener instelling, vereeniging enz.
JAARWEDDE, v. (-n), de jaarlijksche bezoldiging (gewoonlijk van ambtenaren van rang), traktement.
JABOT (Fr.), m. (-s), genlooide strook aan de
borst van een mansoverhemd (thans veroud.); —
kanten plooisel door dames op het japonlijf gedragen.
JABROER, in. (-s), iem. die alles goedvindt,
iem. zonder eigen meening.
1. JACHT, v. (-en), het jagen, jachttijd; haast;
drift; overijling.
2. JACHT, o. (-en), snelzeilend vaartuig met
een dek; inz. sportboot met een mast en veel zeil
bij zeilwedstrijden; — pleiziervaartuig, sierlijk en
vaak weelderig ingericht.
JACHTAKTE, v. (-n), jachtbewijs : groote jachtakte, volledige jachtpermissie; ...ARTIKELEN, o.
my. benoodigdheden voor de jacht; ...AVONTUUR,
o. (...turen); ...BEDRIJF, o. ; ...DELICT, o.
(-en), jachtovertreding.
JACHTEN, (jachtte, heeft gejacht), sterk aanzetten, haasten : als gij hem zoo jacht, wordt hij
zenuwachtig; — zich haasten, jacht hebben, grooten
haast maken : gij behoeft niet zoo te jachten.
JACHTHOND, m. (-en), hoed, die op de jacht gebruikt wordt; de jachthonden, zeker sterrenbeeld;
...HOORN, ...HOREN, m. (-s), horen, NNaarop
de jager blaast ; ...HUIS, o. (...huizen), een
voor de jacht gebouwd huis in een bosch ;
...HYENA v. (-'s), de Afrikaansche steppenhond
(canis pictus).
JACHTIG. bn. bw. (-er, -st), haastig, driftig.
JACHTRECHT, o. recht (dat iem heeft) om op
zekere plaats te jagen ; ...ROER, o. (-en), geweer.
JACHTSCHOTEL, m. (-s), warme schotel van
vleesch, aardappelen, uien (en zure appelen);
...SLOT, o. (-en), kasteel, waar de jagers bijeenkomen of uitrusten, vorstelijk jachthuis.
JACHTSNEEUW, v. zeer snel voortgedreven fijne
droge sneeuvr.
JACHTSPIN, v. (-nen), eene soort van spinners,
die geen netten maken, maar op de insectenjacht,
uitgaan; zij loopen verwonderlijk snel en bemachtigen dikwijls hare proof, door ze in te halen op de
wijze der jachthonden (dolomedes).
JACHTSPRIET, m. (-en), wapen, waarvan men
zich bij de jacht op wilde zwijnen bedient;
...STOET, m. gezelschap jagers (van een vorst
enz.); ...STUB, o. (-ken), (schild.) afbeelding van
eene jacht ; zie ook jagersstuk ; ...TERM, m.
(-en), jagersterm, term aan de jacht ontleend;
...TIJD, m. tijd, wanner gejaagd wordt; ...VELD,
o. (-en) veld waar men jaagt; ...VERMAAK, o.
(...vermaken).
JACOB, JAKOB, m. (-s), mansnaam, ook verkort tot JAAP; het huis Jacobs, het nageslacht
van den aartsvader Jacob, de Israelieten.
JACOBA, v. (-'s), vrouwennaam.
JACOBAGOED, o. bruin, verglaasd aardewerk :
koffiekannen, pannen, schotels enz.; ...KA NNETJE, o. (-s), ...KRUIKJE, o. (-s), zekere
kannetjes of kruikjes van (gewoonlijk .onverglaasd
aardewerk, veelvuldig in en om de rulnen van oude
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gebouwen, en vooral bij het slot Teilingen gevonden
en zoo geheeten naar Jacoba van Beieren.
JACOBIET, m. (-en), naam voor de leden eener
oude ehristelijke sekte; — (gesch.) aanhanger
van Jacobus II van Engeland, na diens afzetting
en van zijn zoon, den Pretendent; partijgenoot
van de Stuarts.
JACOBIETISCH, bn. tot de partij der Jacobieten
behoorende.
JACOBIJN, m. (-en), naam voor de eerste Dominicanen in Noord-Frankrijk; — naam voor de leden
eener staatkundige club in 1789 te Parts in het
voormalige Jacobijnenklooster opgericht, die de
beginselen der uiterste democratie en der meest
volstrekte gelijkheid vonden.
JACOBIJNSCH, bn. Jacobijnsche gevoelens, theoridn, als die der Jacobijnen.
JACOBINISME, o. vrijheidsdweperij zooals die
der Jacobijnen.
JACOBSZALM, m. (-en), (als stof.n. v.); kleine
soort van zalm omstreeks Sint Jacob (25 Juli)
gevangen.
JACOBUS, m. mansnaam, — oud Engelsch goudstuk van ongeveer f 12; — gew. benaming voor
het vischdiefje (sterna hirundo).
JACONNET, o. fijne katoenen stof, lenig opgemaakt.
JACQUARD, v. (-s), —MACHINE, v. (-s), (wev.)
toestel aan een weefgetouw tot het weven van
patronen; zoo geheeten naar den uitvinder Jacquard,
te Lyon in 1752 geboren.
JACQUERIE, v. naam van den grooten boerenopstand van 1358 in Frankrijk.
JACQUET, o. (-s, -ten), manskleedingstuk :
pandjasje met weggesneden schooten; — dames
taille-manteltje ; —JAS, v. (-sen), —JASJE, o.
(-s), jas, jasje in den vorm van een jacquet.
JAGEN, (jaagde, heeft gejaagd; ook joeg), wild
vervolgen, op de jacht zijn : (op) konijnen, herten
jagen; ik heb dit jaar nog niet gejaagd; (fig.) naar
eer en roem jagen, rusteloos streven, trachten te
verkrijgen- — vervolgen om te verdrijven : iem.
uit het huis jagen; de kippen van het erf jagen; —
tot spoed aanzetten, snel doen gaan : koeien in
den stal jagen; zij jaagt de meiden altijd, gunt ze
den noodigen tijd niet; — gejaagd zijn werk doen,
overhaast; — gejaagd zijn, onrustig, angstig zijn;
zijne pots jaagt, klopt te snel ; — iem. op kosien
jagen, hem kosten veroorzaken ; — drtiven: ion.
op de vlucht jagen, doen vluchten ; — zich een
kogel door 't hoofd jagen, zich voor 't hoofd
schieten ; — alles door de keel jagen, al zijn
geld en goed aan spijs of drank verkwisten.
JAGER, m. (-s), die op de jacht gaat of is; —
lichte keurinfanterie, soldaat, tot een jagerbataljon behoorende; — geleider van een jaag•
paard; haringjager ; eene soort van sneeuwvogels ; aanjager.
JAGER, (Hd.) o. luchtig wollen weefsel voor
onderkleeding, volgens het systeem van Dr. G.
Jager; in samenst. —BROEK, v. (-en); enz.
JAGERMEESTER, m. (-s), zekere waardigheid
ten hove; een voornaam ambtenaar, die het opzicht
_
heeft over een geheel jachtdistrict.
JAGERSHARING, v. de eerste haring, die door
de jagers wordt aangebracht.
JAGERSLATIJN, o. grootspraak van jagers,
ongelooflijke verhalen van jachtavonturen. doorspekt met jagerstermen ; ...TASCH, v. (...tasschen), weitasch ; ...TERM, m. (-en), eigenaardige
woorden en zegswijzen, bij jagers in gebruik.
JAGOEAR, m. (-s), de Z.-Amerikaansche panter
(felis onca), een verscheurend dier, tot de teengangers van de orde der roofdieren behoorende.
JAHVEH, m. Hebreeuwsche naam van God.
JAK, o. (-ken), niet nauwsluitend vrouwenlijf (gewoonlijk van katoen) der lagere yolksklassen.
JAKHALS, m. (...zen), zeker nachtroofdier, tot
het hondengeslacht van de familie der teengangers
behoorende (canis aureus); — (fig.) armzalig
mensch : een kale jakhals.
JAKKEREN, (jakkerde, heeft gejakkerd), door

JAKKES.
overdreven spoed en te weinig rust afmatten,
zoowel van werken als rijden gebezigd.
JAKKES, bw. uitroep van tegenzin.
JAKO, (-'s), soort van Afrikaanschen papegaai, zeer leerzaam van aard, aschgrauw van kleur
met rooden staart (psittacus erithacus).
JAKOB, zie JACOB enz.
JALAP, JALAPPE, v. (-n), onderaardsche
stengeldeelen eener Mexicaansche plant, exogonium purga, met sterk purgeerend vermogen.
JALAPPEHARS, o. v.; ...KNOL, m. (-len).
JALOERSCH, bn. bw. (-er, meest-), naijverig,
ijverzuchtig : jaloersch zijn op iem. JALOERSCHHEID, v. ijverzucht.
1. JALOEZIE, v. jaloerschheid; jaloezie de métier,
naijver tusschen personen van hetzelfde yak.
2. JALOEZIE, v. (...zieen), zonneblind.
JALON, m. (-s), bakers, bakenstok (bij 't landmeten).
JALONNEEREN, (jalonneerde, heeft gej alonneerd), afbakenen (met stokken), afpalen, richten.
1. JAM, v. (-men), eene soort van aardappel :
Friesche, Zeeuwsche jammen.
2. JAM, (Eng.) v. gelei van met sulker gekookte
vruchten, konserf.
JAMA, m. (Ind. myth.) god van den dood en
rechter over de afgestorvenen.
JAMBE, v., JAMBUS, m. (jamben), (dicht.)
versvoet, die uit eene korte en eene lange lettergreep bestaat.
JAMBISCH, bn. uit jamben bestaand.
JAMMER, o. (-en), het weeklagen, klacht, gejammer; diepe ellende : de jammeren des oorlogs; in
jammer en ellende; medelijden; droefenis.
JAMMER, tw. helaas.
JAMMERDAAD, v. (...daden), betreurenswaardige handeling; ...DAL, o. (fig.) tranendal, de
wereld.
JAMMEREN, (jammerde, heeft gejammerd),
weeklagen, treuren.
JAMMERKLACHT, v. (-en), weeklacht;
...KREET, m. (...kreten), jammergeschrei;
...LIED, o. (-eren), treurzang.
JAMMERLIJK, bn. bw. (-er, -st), ellendig, deerniswaardig,' hartbrekend : een jammerlijk geschrei.
JAMMERNIS, v. klachten; ...POEL, m. (-en),
afgrond 'van ellende; ...RIJK, o. (dicht.) het rijk
der verdoemden, de hel, het vagevuur; ...ZANG,
m. (-en), klaagzang.
JAMMERTE, v. (Z. A.) jammer; medelijden.
1. JAN, m. (-nen) algemeen voorkomende mansnaam; naam in het algemeen gegeven aan iem.
dien men niet kent, vandaar algemeene roepnaaAn voor koffiehuisbedienden;
in uitdr. wat Jantje niet leert, zal Jan niet kennen,
wat men in zijne jeugd niet leert, weet men op rijper
leeftijd niet; beter bloo Jan dan doo Jan, beter wat
voorzichtig te zijn, dan gevaar of schade te lijden; —
ten Jantje lacht en Jantje huilt, gezegd van een
kind dat spoedig huilt en ook weer gauw lacht;
(ook) kaatsbal met twee gezichten (een huilend en
een lachend);
Sint Jan, Johannes de Dooper; gedenkdag van
dien heilige op 24 Juni.
2. JAN, m. (-nen), jan, eene soort van aardappel:
Brielsche Jannen.
JANBOEL, m. ongeordend huishouden, verwarde
rommel : 't is hier een echte janboel.
JANDOPPIE, JANDORIE, tw. bastaardvloek.
JANGAT, m. (-s), onnoozele, onhandige
1. JANHAGEL, v. eene soort van broze koek
in den vorm van dunne rechthoekige bladen.
2. JANHAGEL, o. de heffe des yolks, het gemeene
yolk.
JANHEN, m. (-nen), jangat.
JANITSAAR, m. een Turksch soldaat, behoorende tot de in 1826 opgeheven bevoorrechte klasse
van soldaten, die weleer de kern waren van het
Turksche voetvolk.
JANKEN, (jankte, heeft gejankt), weemoedig
in gerekte toners huilen, inz. van honden en vossen;
-- (fig.) schreeuwen, krijten (van kinderen); lastig
aanhouden om lets, plagen, dwingen.
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JANMAAT, m. de algemeene naam van den
matroos.
JANOOM.
(-s), lommerd. pandjeshuis.
JANPLEZIER, m. (-s), soort van tentwagen
voor een groot gezelschap.
JANSALIE, m. (-s), iem. zonder energie; slap,
traag, vadzig persoon; droge vervelende vent.
JANSALIEACFITIG, bw. (-er, -st), zonder energie,
lamzalig, lamlendig.
JANSALIEGEEST, m. lamlendigheid.
JANSENISME, o. leer der Jansenisten.
JANSENIST, m. (-en), naam, door de R.-K.
kerk gegeven aan hen, die de onderteekening weigeren van de bul van paus Alexander VII (1656),
waarin vijf stellingen worden veroordeeld, geleeraard door Cornelius Jansenius, bisschop van
IJperen, overleden in 1638. In Nederland heet
men ze de R.-K. der bisschoppelijke clerezie.
JANTJE, o. (-s), marinier, matroos : de Hollandsche Jantjes ; rich met een Jantje van Leiden ergens
van afrnaken, met een smoesje, een mooi praatje.
JANUARI, m. eerste maand van het jaar, Louwmaand (31 dagen).
JANUARIUS, m. Orde van den heiligen Janucorius, ridderorde van het voormalige koninkrijk
der Beide SicilMn.
JANUS, m. aloude godheid der Romeinen o. a.
ook van den tijd, gewoonlijk afgebeeld met twee
aangezichten,
JAN-VAN-GENT, m. (-s), eene soort van rotspelikaan, die vooral het Schotsche eiland Bass bij
duizenden en duizenden bezoekt (sula bassana).
JAP, m. (-pen) verkorting van : Japannees.
JAPANNEES, m. (...zen). inboorling van Japan.
JAPANNEESCH, JAPANSCH, bn. van, uit,
betrekking hebbende op Japan : de Japansche
vloot; Japansche gebruiken;
o. de Japansche taal.
JAPANNER, m. (-s), Japannees.
JAPANSCH, bn. van, uit Japan; —, o. de Japansche taal.
JAPEN, (jaapte, heeft gejaapt), een jaap, eene

fiksche snede geven.

JAPON, v. (-s, -nen), vrouwenkleed; huisjapon,
japon die de vrouw 's morgens of 's avonds in
huis draagt. JAPONNETJE, o. (-s).
JARDINIERE, v. (-s), kostbare bloemenvaas of
bak.
JARGON, o. koeterwaalsch ; dieventaal; bargoensch; brabbeltaal.
JARIG, bn. een jaar oud : een jarig kalf; jarige
rogge;
jarig zijn, zijn verjaardag vieren.
JARRETELLE, v. (-s), band, elastiek om kousen
op to houden.
1. JAS, v. (-sen), bovenkleedingstuk voor mannen;
(sprw.) zooals de wind is, waait zijn jasje, gezegd
van iem. die met alle winden meewaait.
2. JAS, m. (kaartsp.) troefboer (in het jasspel).
JASJURACK, v. (-s), sluier der Turksche vrouwen, waarmee zij den heals en het hoofd tot aan de
oogen bedekken.
JASKER, m. (-s), kleine windmolen voor polderbemaling.
JASMIJN, v. (-en), een algemeen bekende, in
Zuid-Europa tehuis behoorende heester (philadelphus), geliefd em zijne fraaie, welriekende bloemen.
JASPIS, (-sen), (o. ale stofn.); eene tot het
kwarts behoorende steensoort, volkomen ondoorzichtig, van geringen glans, met roode, groene en
bruine kleuren.
JASSEN, (jaste, heeft gejast), zeker kaartspel
spelen; (fig.) ijverig, vlijtig arbeiden; — aardappelen
jassen, schillen.
JATAGAN, m. (-s), eene soort van Turksche
kromme sabel.
JATIHOUT, JATTI-HOUT, 0. Zie DJATTI.
JATTEN, (jatte, heeft gejat), (diev.), jutten,
gappen, wegdieven. JATTER, m. (-s).
JAVA, o. het belangrijkste der groote Soenda
eilanden. JAVAAN, m. (Javanen), inboorling op
Java.
JAVAANSCH, bn. van, uit Java : de Javaansche
tad; dat is echt Javaansch; o. de Javaansche
taal.
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JAVAASCH, bn. van Java : de Javasche Bank.
JAVA-KOFFIE, v. koffie op Java geteeld;
—RIJST, v.; —SUIKER, v. enz.
JAVELIJN, v. (-en), werpschicht.
JAWEL, bw. (versterkt) ja, toch.
JAWOORD, o. toestemming, van een rp.eisje tot
verloving of huwelijk om het jawoord wages.
JE, (gemeenz.) pers. voornw. gij, u; ga je weg ?; -als stopwoord : het is je wat te zeggen; 't is om je
een ongeluk te lachen; —
ook bez. voornw. uw : is dit je boek 1;
—(gemnz.)
dat is je tabak, de beste die je krijgen
kunt, die je bepaald nemen moet.
JEAN POTAGE, m. hansworst.
JEE, tw. uitroep van teleurstelling (verbastering
van Jezus, evenals JEMIE, JEMENIE).
JEGENS, vz. ten aanzien van, tegenover : de
plichten jegens God; vriendelijk jegens iem. zijn.
(Jegens wordt, in tegenoverstelling van tegen,
gewoonlijk in een gunstigen, vriendschapplijken
zin gebruikt).
JEHOVA, m. de Eeuwige God.
JEKKER, m (-s), korte jas van dikke wollen
stof, even over de heupen reikende.
JELUI, pers. vnw.
gijlieden; ulieden : ik heb
het jelui gezegd.
1. JENEVER, m. (-s), jeneverboom.
2. JENEVER, v. alcoholische drank, bedeeld
met de vluchtige olien van jeneverbessen, die in
de jenever het aroma uitmaken.
JENEVERBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...ziên),
bes van den jeneverstruik.
JENGELEN, (jengelde heeft gejengeld), dwingend builen, drenzen.
(-s), kruidnagel, Fr. giroflee.
JENOFFEL,
JENT, bn. (-er, -st), (gew.) net, sierlijk, keurig;
bevallig, vlug ; een jent meisje.
JENTIG, bn. (gew.) keurig, net, aardig.
JEREMIADE, v.
-n), klaaglied; jammerklacht
JERICHO-ROOS, v. (...rozen), eenjarige, kruis bloemige plant met langgesteelde langwerpige
bladeren; zij groeit in de woestijn, trekt zich door
droogte samen, doch zet zich bij bevochtiging
weer uit (anastatica hierochuntica).
JERSEY (Eng.). v. (4), nauwsluitend sportkleed
om het bovenlichaam (bij voetballen, roeien, enz.).
JERUZALEM, o. hoofdstad van het Joodsche
land ; hij is een vreemdeling in Jeruzalem, is van het
besprokene niet op de hoogte, (ook) voelt zich in
dat gezelschap niet thuis ; het hemelsch Jeruzalem,
hemelsehe gelukzaligheid.
JERUZALEMMER, m. (-s), ..TERUZALEMMERTJE, o. (-s), eene soort van appel.
JEU, v. (uitgesproken als zjeu), sap of nat (van
gestoofde of gebraden spijzen); vleeschnat; (fig.)
er moet ook wat jeu bij wezen, er dient eene aardigheid, eene grap (ook R at opschik enz.) bij.
JEU DE GRACE (Fr.), o. luchthoepelspel voor
meisjes.
1. JEUGD, v. de eerste, vroegste leeftijd van den
mensch, het jong zijn, de jonkheid : in zijne jeugd;
van zijne jeugd af, van jongs af; — in zijne grille
jeugd, toen hij nog heel jong was; zalig hij, die
zijn juk in zijne jeugd draagt; eene zonde der jeugd; —
(fig.) de jeugd der volken, de eerste tijd van hun
bestaan.
2. JEUGD, v. sap, nat : de jeugd van 't vleesch.
JEUGDIG, bn. bw. (-er, -st), jong, in de jeugd,
dat aan de jeugd eigen is of past.
JEUK, m. krieuwelende gewaarwording aan de
oppervlakte der huid.
JEUKEN, (jeukte, heeft gejeukt), krieuwelen :
ik ben gisteren gevaccineerd en nu jeukt mijn arm; —
het jeukt mil op den rug, mijn rug jeukt; — (fig.)
lust hebben (om lets te doen): mijne handen jeuken
om hem een pak slaag te geven.
JEUKERIG, bw. (-er, -st), jeuk veroorzakende ;
jeuk gevoelende ; begeerig jeukerig naar buit en
eer.
JEUKTE, v. het jeuken, gejeuk.
JEUNESSE DOREE, v. rijke jongelui die vele
verteringen maken.

JOHANNESBLOEM.
JEUZELEN, (jeuzelde, heeft gejeuzeld), zeuren,
zaniken.
JEZUTET, m. (-en), lid van de geestelijke orde
(de societeit, het gezelschap) van Jezus; (fig.) schijnheilige bedrieger, sluwe indringer.
JEZUTETENKERK, v. (-en) ; ...KLOOSTER,
o. (-s).
JEZUTETISCH, bn. bw. van de Jezuieten, tot
hen behoorende, naar hunne leer; — (fig.) schijnheilig.
JEZUIETISME, o. leer van Loyola; — (fig.) schijnheiligheid; huichelachtigheid.
JICHT, v. ziekte , die berust op afzetting van
nrinezure zouten in de gewrichten en omgelegen
weeke deelen, zich voornamelijk kenmerkende door
hevige gewrichtspijn.
JICHTIG, bn. (-er, -st), door de jicht aangetast,
er aan onderhevig mijn vader is nu oud en
jichtig.
JID, m. (-den), (Barg.) Jood.
JIDDISCH, o. Joodsch-Duitsch.
JIGGER, in. (-s), grootzeil van den achtersten
mast van een viermastbark.
JIJ, pers. vniN. (gemeenz.) gij.
JIJEN, (jijde, heeft gejijd), iem. met jij toespreken.
JINGO, m. ('s), dweepziek Engelsch patriot,
Engelsche chauvinist; (Z. A.) verengelscht Afrikaner ; — PERS, v.
JINGOYSME, o. het voorstaan van de ultraimperialistische politiek der jingo's.
JOB, m. naam van den lijder der oudheid in
het bijbelboek, dat naar hem is genoemd; zoo arm
als Job. straatarm; zoo geduldig Ws Job, bijzonder
geduldig.
JOBBER (Eng.), m. (-s), daglooner, handlanger;
ondernemer in 't klein, makelaartje, woekeraar.
JOBSBODE, m. en v. (-n), ongeluksbode; ...GEDULD, 0. zeer groat, taxi geduld; ...POST, v. (-en),
kwade tijding; ...TIJDING, v. (-en), droevige tijding.
JOCHIE, o. (-5), (gew.) jongetje.
JOCKEY, m. (-s), rijknecht, voorrijder, pikeur
die bij wedrennen het paard berijdt; ook wel:
rij- of staljongen.
JOCKEY-CLUB, v. (-s), besloten gezelschap van
liefhebbers van wedrennen of harddraverijen;
...PET, v. (-ten). pet met grooten ronden bol.
JOCRISSE, m. (-n), onnoozele bleed, hals, sul,
uilskuiken.
JODELEN, (jodelde, heeft gejodeld), eigenaardige
nianier van zingen bij de Alpenbewoners, waarbij
men snel van de borsttonen in de falsettonen overspringt. JODELER, m. (-s), die jodelt.
JODENBUURT, v. (-en), buurt in hoofdzaak of
uitsluitend door Joden bewoond.
JODENDOM, o. het Joodsche yolk, al de Israelieten; (fig.) de Mozaische leer.
JODENLIJM, v. asphalt of aardhars; (scherts.)
iets met jxlenlijm vastplakken, met speeksel.
JODIN, v. (-nen), Joodsche vrouw, Joodsch
reeisje. JODINNETJE, o. (-s).
JODIUM, o. (scheik.) een metalloide, door Courtois (1811) ontdekt, waarvan de damp eene praohtige violetkleur heeft; vandaar de naam.
JODOFORM, o. eene verbinding van koolstof,
Nsaterstof en jodium, eene vaste gekristaliiseerde
gele stof met eigenaardigen reuk ; een antiseptisch
middel ; ...GAAS, o. • ...WATTEN, v. mv.
JOEDELEN, (joedelde, heeft gejoedeld), jodelen.
JOELEN, (joelde, heeft gejoeld), een vroolijk,
vroolijk an, druk
luidruchtig getier maken ;
door elkander loopen, pret hebben.
o.
winterfeest
der
oude Germanen
JOELFEEST,
na den kortsten dag, ter eere van Julvatter, den
god der vroolijkheid : in Zweden heet het Kerstfeest
nog het Joelfeest.
JOEPEN, (j oente. gej oept), (gemeenz.) springen.
JOHANNESBLOED, o. Duitsche cochenille, eene
schildluis van scharlakenroode kleur, vroeger voor
het roodverven gebezigd.
JOHANNESBLOEM, v. (-en), (plantk.) groote
madelief, kalfsoog.

JOHANNESBROOD.
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JOHANNESBROOD, o. de roodbruine, eetbare
peul van een in het Oosten en in Zuid-Europa
wassenden boom (ceratonia siliqua).
JOHANNESKEVER, m. (-s), (nat. hist.) Junikever een bladsprietig kevertje.
0 H ANNITE R-RID JOHANNES-RIDDER,
DER, m. (-s), lid eener Duitsche orde, welke tijdens
de kruistochten in Palestina ontstond.
JOHANNES-WORMPJE, o. (-s), glimworm.
JOHN BULL, schertsende benaming van de
Engelsche natie, het eerst door John Arbuthnot
fin 1712) gebruikt.
JOK, m. scherts, boert: uit jok iets zeggen.
JOKKEBROK, m. v. (-ken), (in kindertaal) iem.
die vaak jokt.
1. JOKKEN, (jokte, heeft gejokt), boerten,
schertSen : wat jokt, dat lokt; — (vooral in kindertaal) verzachtende uitdrukking voor onwaarheid
spreken, liegen.
2. JOKKEN, m. (-s), leugen. JOKKENTJE, o. (-s).
JOKKENAAR, m. JOKKENAARSTER, v. (-s),
JOKKER, m. JOKSTER, v. (-s), die jokt, onwaarheid spreekt.
JOKKERNIJ, v. (-en), boert, scherts.
JOL, v. (-len), licht roei- en zeilvaartuig; inz. de
kleinste sloep op oorlogsschepen en andere groote
zeeschepen. JOLLETJE, o. (-s).
JOLEN, (joolde, heeft gejoold), pret maken.
JOLIG, bn. bw. (-er, -st), prettig, opgeruimd,
uitgelaten : 't is een jolig heer.
JOLLEMAN, m. (-nen), iem. die met eene jol
vaart, b y. om over to zetten.
JOLLEN, (jolde, heeft gejold), een kreunend
geluid maken.
JONAS, m. profeet ten tide van Jerobeam II ;
kijken als Jonas in den walvisch, verslagen, bedremmeld.
JONASSEN, (jonaste, heeft gejonast), iem. aan
arm en en beenen of in een kleed horizontaal vasthouden en zoo na het zingen van „Jonas die in den
walvisch zat, van 66n, van twee, van drie" omhoogwerp en.
JONATHAN (BROEDER—), m. spotnaam voor
het gezamenlijke y olk der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, zooals John Bull die is voor de
Engelschen.
1. JONG, bn. bw. (-er, -st), tegenstelling van oud,
jeugdig, nog weinig jaren tellend (van personen en
dieren); — sedert korten tijd in zekeren toestand
verkeerend, onbedreven, onervaren : de jongste
bediende, die het laatst aangesteld is ; —
van planten) nog niet volgroeid : het jonge
(
hout; oj nge salade; — (van dranken) nieuw, versch ;
— de jongste dag, de laatste dag der wereld, dag
des oordeels; het jongste gericht, het laatste oordeel.
2. JONG, o. (-en), pasgeboren dier: zoo de ouden
zongen, piepen de jongen (of : ZO4 de ouden pijpen,
zingen de jongen), de kinderen doen als hunne
ouders.
JONGEDOCHTER, v. (-s), ongehuwde vrouw.
JONGEHEER, JONGENHEER, m. (-en), titel
van zoons van gegoede ouders.
JONGEJUFFROUW, v. (-en), ongehuwde dochter
van gegoede ouders.
JONGELING, m. (-en), jong manspersoon (b. v.
van 12 tot 20 jaar).
JONGELUI, my. jonge lieden; inz. volwassen
kinderen ten opzichte der ouders.
1. JONGEN, m. (-s), knaap, kind van het mannelijk geslacht : hij heeft vier kinderen ; drib jongen
en een meisje; de jongen gaan na de meisjes uit de
school; — leerling (bit ambachten); — de laagste
knecht op een oliemolen (onverschillig of hij jong
is of niet); — looper, boodschaplooper; — (Ind.)
mannelijk bediende; — (fig.) een goede jongen, een
eenvondig, (ook) gewillig mensch ; een jongen van
Jan de Witt, ferme kerel, waarop men rekenen kan.
2. JONGEN, (jongde, heeft gejongd), jongen
werpen, ter vs ereld brengen (van dieren) : onze kat
heeft vandaag gejongd.
JONGENSMUISJES, o. my. ruwe suikermuisjes ;
...STREEK, m. (...streken), streek van een
jongen.

JOUR.

JONGER, m. (-s, -en), leerling, volgeling.
JONGETJE, o. (-s), kleine jongen.
JONGGEBORENE, m. en v. (-n), pasgeborene;
kind, dat slechts eenige uren of dagen oud is.
JONGGEHUWDE, ...GETROUWDE, m. en v.
(-n), die nog slechts zeer korten tijd gehuwd zijn.
JONGGEZEL, m. (-len), ongehuwd man.
JONGLEUR, m. (-s), muzikanten of speellieden,
die de troubadours vergezelden; — kunstenmaker.
JONGMAATJE, o. (-s), jongeling, die in eenig
yak opgeleid wordt.
JONOMENSCH, o. (j ongelieden, jongelui). jongeling.
JONGS. Van jongs af, bijw. uitdr. van de
jeugd af.
JONGSKEN, JONGSKE, o. (-s), een jong kind
van het mannelijk geslacht.
JONGSTLEDEN, bn. laatstleden.
JONK, v. (-en), Chineesch koopvaardij- en
oorlogsschip van eenigszins plomp maaksel.
JONKER, m. t-s), vroeger een eeretitel voor
prinsen en zonen van den hoogen adel; thans de
zoon nit een adellijk huis.
JONKERPARTIJ, v. reactionnaire partij van
den adel in Pruisen.
JONKERVIS CH, m. (...visschen), (nat. hist.)
eene soort van lipvisch, regenboogvisch of zeejonker.
JONKHEER, m. (-en), mannelijk persoon, tot
den geringsten adel behoorende.
JONKHEID, v. jeugd.
JONKMAN, m. (jongelieden, jongelui, (gemeenz.)
jonkmans), jongeling, ongehuwde van het mannelijk geslacht.
JONKVROUW, v. (-en), ongehuwde adellijke
dame, freule.
JONQUILLE, v. (-n), tijloos, eene narcisachtige
plant.
JOOD, m. (joden), belijder van den Isradlietisohen
godsdienst : de Joden woonden eertijds in Palestina;
een Portugeesche jood; — de wandelende jood, legendarisch persoon, die veroordeeld zou zijn tot het
einde der wereld rond to dwalen zonder ooit rust
to vinden.
JOODSCH, bn. een Jood eigen; tot de Mozaische
o. de Joodsche taal.
leer behoorende;
JOOL, v. pret ; joligheid ; een of ander (luidruchtig) feest.
JOON, o. (jonen), (vissch.) boei- en bakenton
op de beug.
JOOST, m. (-en), mansnaam ; dat mag Joost
weten, dat mag de duivel weten, dat weet geen
mensch.
JOPENBIER, o. zwaar Duitsch moutbier.
JORDAAN, v. de voornaamste rivier van Palestina; typische volksbuurt in het Westen van Amsterdam.
JORDANER, m. (-s), Amsterdammer uit de buurt
van de Jordaan.
JORDEN, m. (-s), onnoozele, domme jongen.
JORMUNGAND, m. (Noorsche myth.) de vreeselijke slang die in de zee zich om a,lle landen slingert,
symbool van den allesomstroomenden Oceaan.
JOSEPH, m. eene soort van dun Fransch papier.
JOTA, v. (-'s), de Grieksche letter I: de kleinste
letter in het Grieksche alphabet; punt, puntje,
stippel, tittel ;. .geen jota, niets, zelfs het allergeringste niet : hij kent er geen jota meer van.
JOTEN, m. my. (Noorsche myth.) de reuzen die
de Asen bestrijden en in JOTENHEIM woven.
JOU, pers. vnw. (gemeenz.) u.
JOUEN, (joudo, heeft gepud) ; iem. jijen• en
jonen, iem. met jij en jou aanspreken gemeenzaam
met iem. verkeeren.
JOU!SSANCE, v. (-8), genot, genieting, vruchtgebruik.
JOUISSEEREN, (joulsseerde, heeft gejouisseerde,
genieten.
JOULE, v. (-n), eenheid van electrisohen arbeid.
JOUR, (Fr.) m. (-5), dag; on.tvangdag.
JOUR (A), opengewerkt : d jour kousen; (goudsm.)
van edelgesteenten, die louter in eon bandje zijn
gevat, dat het onderste gedeelte van den steen
onbedekt en oningesloten laat.

JOURNAAL.
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JOURNAAL, o. (...nalen), dagboek; dag-, week-,
maandblad; tijdschrift.
JOURNALISME, o., JOURNALISTIEK, v. het
dagbladschrijven en al wat er mede in verband staat;
al de periodieke geschriften -van een land.
JOURNALIST, m. (-en), dagaladschrliver.
1. JOUW, m. bespotting.
2. JOUW, bez. vnw. (gemeenz.) uw: het is het
louwe, het uwe.
JOVIAAL, bn.
(...vialer, -st), blijgeestig,
lustig, opgeruimd; gulhartig.
JOVIALITEIT, v. blijgeestigheid; gulheid; gulhartigheid.
JOZEF, m. mansnaam ; (Bijb.) de man van Maria ;
als de rechte Josef maar komt, tot een meisje gezegd,
dat zich nog niet wil engageeren.
JUBEE, o. (-8), (R. K.) zanggalerij of dokzaal;
(thans inz.) verbindingsbalk tusschen de zijwanden
der kerk, vOOr het priesterkoor aangebracht.
JUBEL, m. (-s), jubelkreet ; groote vreiigde.
JUBELEN, (jubelde, heeft gejubeld), vreugdekreten aanheffen : van blijdschap jubelen.
JUBELFEEST, o. (-en), feest ter gedachtenis van
zekere gebeurtenis, na verloop van 25,50 of 100 jaren.
JUBELJAAR, o. (...jaren), jaar, waarin een jubelfeest valt;
(bij de oude Israelieten) het vijftigste
jaar van de bebouwing ems akkers, wanner de
velden onbebouwd moesten blijven, de lijfeigenen
hunne vrijheid kregen en de vervreemde goederen
weder tot den eigenaar terugkeerden; — (R. K.)
't eerste jaar eener nieuwe eeuw.
JUBILAEUM, (-s), JUBILt, o. (-'s), jubelfeest
(inz. kerkelijk), jubeljaar; de viering van een afgeloopen tijdvak van 100 jaar, de heeft, het vierde,
of ook wel het aehtste gedeelte daarvan.
JUBILARIS, m. (-sen), iem. tot wiens eere een
jubelfeest gevierd wordt; iem. tot wiens eere een
feest gegeven wordt.
JUBILEEREN, (jubileerde, heeft gejubileerd),
juichen, jubelen; zijne 25- of 50-jarige echtverbintenis of ambtsbediening vieren, zilveren of gouden
bruiloft houden.
JUCHT, JUCHTLEDER, JUCHTLEER, o. eene
Boort van seer zacht lenig, waterdicht, sterk riekend
leder, vroeger vooral in Rusland, van de huiden
van halfvolwassen rundvee, bereid.
JUDAS, m. (-Ben); (fig.) verraderlijk mensch,
valsche vriend; plager, kweller.
JUDASHAAR, o. rood haar ; ...KUS, m. verraderlijke kus ; ...LACH, m. valsche lach ; ...00R,
o. (-en), eene zwamsoort.
JUDASPENNING, m. (-en), tweejarige plant
wier vrucht een zijdeachtig wit middelschot heeft,
op een zilverling gelijkende.
JUDASSEN, (judaste, heeft gejudast), geniepig
knijpen, pijn doen, plagen, kwellen.
JUDICATUUR, v. rechterambt.
JUDICEEREN, (judiceerde, heeft gejudiceerd),
oordeelen, rechten, vonnis vellen, uitspraak doen,
beslissen.
JUDICIEEL, bn. reehterlijk ; judicieele houding,
in het gedinz, (soms) in recite.
JUDICIEUS, bn. (...zer, -t), oordeelkundig, verstandig, wel overlegd.
JUDICIUM, o. (...cia, -s), vonnip, uitspraak; oordeel der faculteit over het afgelegd examen aan
eene universiteit.
JUF, v. (-s), (gemeenz.) verkorting van juffrouw.
1. JUFFER, v. (-s, -en), jongedochter, juffrouw.
JUFFERTJE, o. (-s), kleine, jonge juffer.
2. JUFFER, v. (-s), lange en dunne paal of mast,
steigerpaal, heipaal, spier; zolderrib; — glazenmaker
of libel.
JUFFERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), ale eene
juffer ; bedeesd ; nuffig.
JUFFEREN, (jufferde, heeft gejufferd), (gemeenz.)
wel staan, netjes zitten ; een beetje scheef, , dat juffert
wel, dat is zoo erg niet.
JUFFROUW, v. (-en), meisje, ongehuwde vrouw;
huishoudster; gouvernante, onderwijzeres ; —
vrouw uit den burgerstand, al of niet gehuwd.
JUGEEREN, (jugeerde, heeft gejugeerd), oordee•
len, heoordeelen, vonnissen, uitspraak doen.

JUS.
JUICHEN, (juichte, heeft gejuicht), luidruchtig
zijne vreugde te kennen geven.
JUIST, bn. bw. (-er, meest-), nauwkeurig, zooals
het moot zijn. precies. JUISTHEID, v.
JUJUBE, JUJUUB, v. (-s), eene steenvrucht,
die versch gegeten of bij het vervaardigen . van
het borstdeeg (pate pectorale) gebruikt wordt ;
borstdeeg ; suikergoed van gom en suiker.
1. JUK, o. (-ken), houten werktuig om er ossen
in te spanners; (fig.) wat wordt opgelegd ale
een last, toestand van drukkende dienstbaarheid
zalig hij die zijn juk in zijne jeugd draagt; — onder
het Caudijnsche juk moeten doorgaan, zich voor
den overwinnaar moeten vernederen •, onder het
juk brengen, onderwerpen ; — het juk afwerpen,
afschudden, zich vrij waken; — zijn nek onder het
juk buigen; —
zooveel ale in een juk gespannen wordt, koppel
(Statenb.) ik heb vijf juk ossen gekocht; — zooveel land als met een juk ossen in een dag wordt
geploegd, oude Nederlandsche vlaktemaat, (gew.)
nagenoeg een halve Hectare;
houten werktuig om er iets (b. v. twee emmers
at manden) aan te dragen; — een horizontale balk
rustende op eene rij verticals : het juk caner brag.
2. JUK, v. jeuk : juk hebben.
JUKBEEN, o. (-en), (ontl.) wangbeen onder het
oog : linker, rechter jukbeen; ...BO 0 G n. ( ...bogen).
JUKBOOM, m. (-en), de haagbeuk of wielboom.
JUKKEN, (jukte, heeft gejukt), jeuken.
JULI, m. zevende maand van het jaar, Hooimaand (31 dagen).
JULIAANSCH, bn.; Juliaansche periode, denkbeeldige tij dkring, genoemd naar Julius Scaliger; —
Juliaansche kalender, tijdrekening, volgens Julius
Caesar, waarbij het jaar op 365 dagen en 6 uur
gerekend werd.
JULLIE, pers. vnw. (gemeenz.) jelui, gijlieden, gij.
vereeniging, verbinJUNCTIE, v. (-s,
ding ; samenvoeging.
JUN CTU UR, v. (...turen), verbinding; tijdsgewricht, omstandigheid, toestand.
JUNI, m. zesde maand van het jaar, Zomermaand
(30 dagen).
JUNIKEVER, m. (-s), schildvleugelig insect,
half zoo groot ale de meikever.
JUNIOR, de jongere; de Heer A. Baas junior
(de jongere, de zoon); (my. -es), (sport) roeier, die
voor den isten Januari van het jaar nog Been eersten prijs heeft gewonnen (in tegenst. met senior).
JUNO, v. (myth.) de zuster en geinalin van
Jupiter.
JUNONISCH, bn. op de godin Juno gelijkende;
trotsch, majestueus.
JUNTA, v. (-'s), vergadering; raadsvergadering
(in Spanje, Portugal, Zuid-Amerika enz.); commissies
JUPIJN. m. (samentrekking van) Jupiter.
JUPITER, m. (myth.) de dondergod; de planet
Jupiter wordt aangeduid door het teeken L.
JUPON, m. (-s), vrouwenonderrok.
JURA, o. ('t my. van jus) de rechten, de recitewetenschap.
JURE. DE —, bw. uitdr. van rechtswege, rechtens.
JURE, m. (-'s), gezworene, lid van eene jury.
JURIDISCH, bn. bw. overeenkomstig de leer
van het recht, rechtskundbx, rechtelijk.
JURISDICTIE, v. (-s), rechtsgebied en rechtsmacht ; rechtspraak.
JURISPRUDENTIE, v. oorspr. rechtsgeleerdheid;
— (thans) rechtsopvatting van de rechterlijke
macht, blijkende uit de genomen beslissingen.
JURIST, m. (-en), rechtsgeleerde.
JURK, v. (-en), zeker kinderkleedingstuk; (ook)
japon voor dames. JURKJE, o. (-s).
JURKENG0F,D, o. stof veer jurls.en.
JURY, v. (-'s), rechtbank van gezworenen; cornmissie van beoordeeling (bij tentoonstellingen,
prijsvragen enz.).
1. JUS, o. het recht, de gerechtigheid, bevoegdheld, aanspraak; de macht om recht te spreken;
—, my. jura, de rechten, de wetenschap, van het
recht jus studeeren ; jus eriminale, strafrecht ;
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JUS.
jus promavendi, recht om diploma's uit te reiken;
jus docendi, recht om onderwijs te geven.
2. JUS, v. Zie JEU.
JUSTEEREN, (justeerde, heeft gejusteerd), joist
maken; richtpn; afmeten; vereffenen; nauwkeurig
bepalen; Uert; echten of echt maken.
JUSTE NT, bw. joist, precies.
JUSTIFIOATIE, v.
rechtvaardiging;
verdediging; verontschuldiging.
JUSTIFIPEEREN, JUSTIFIEEREN, austifi(c)eerde, ,heeft gejustifi(c)eerd), rechtvaardigen,
verdedigiverontschuldigen.
JUSTITt , v. Rom. godin der gerechtigheid.
JUSTITt BELEN, m. v. mv., depersonen over
wie recht, gesproken wordt.
JUSTITIE, v. het gerecht; rechtswezen; rechtsoefening, rechtspleging; paleis van justitie.
JUSTITIEEL, bn. wat op de justitie betrekking
heeft ; rechterlijk, gerechtelijk ; een justitieel onderzoek, vanwege de justitie.
JUT, v. (-ten), voor de vrucht, m. (-ten), voor
den boom; juttepeer; — (zeew.) doove jut, een houten blok aan welksi boveneinde eene inkeping is
om eene schijf in te zetten.

KAAL.

JUTE, v. eene vezelstof uit de tropen, die
gesponnen en geweven wordt tot gordijnen,
vloerkleeden, zakken enz.; —GAREN, o.; —SPINNERIJ, v.
JUTMIS, JUTTEMIS, v. (misschien) de gedenkdag van St. Judith, d. i. 17 Augustus; (spr.) met
Sint- Jutmis (als de kalveren op het ijs dansen),
nooit, nimmer.
JUTTEPEER, v. voor de vrucht : saprijke zomerpeer met harde soitil; m. voor den boom.
JUVENAAT, 44. (R. K.) inrichting van gymnasiaal
onderwijs voor aspiranten van eene of andere kloosterorde.
JUWEEL, o. (-en), elk geslepen edelgesteente,
inz. een diamant : de juweelen der kroon; een gouden
ring met juweel; — (fig.) een juweel, jets uitstekends,
iets voortreffelijks (van personen zoowel als van
zaken).
JUWEELEN, bn. uit edelgesteenten samengesteld;
met edelgesteenten bezet : een juweelen ring.
JUWELIER, m. (-s), JUWELIERSTER, v. (-s),
handelaar, handelaarster in juweelen; juweelwerker, juweelzetter : die edelsteenen, paarlen enz. in
goud en zilver zet.

K. 1)
K, v. (-'s), elfde letter van het alphabet; de
gezamenlijke namen of woorden in een adres- of
woordenboek, die met k beginnen;
In afkortingen :
Kapt.
— Kapitein; —
kar.
— karaat; —
K. B.
— Koninklijk Besluit ;
K. G.
— Knight of the Garter — ridder der
Kouseband-orde;
K. G. of Kil. — Kilogram — Ned. pond;
—K.GMilogramet
zie aldaar;
—K.GV—kleinstgem nev loud— zie
veelvoud;
K. K.
— keizerkoninkrijk — (b. v. Oostenrijk-Hongarije);
K. M.
— keizerlijke, koninklijke Majesteit;
K. M.
— Kilometer — zie aldaar;
Kol. V. — koloniaal verslag; —
Kon.
— Koninklijk; —
K. P.
— kanaalpeil; —
kubieke;
kub.
K. v. A. — Kamer van Arbeid;
K. v. K. (en F) — Kamer van Koophandel (en
Fabrieken);
K. W.
— Kilowatt, zie aldaar.
1. KA, v. verkorting van kale, zie aldaar; verkorting van den meisjesnaam Catherina.
2. KA, v. (-'s), torenkauw.
KAABA, v. (Arabisch kaba kubus) een in
den twin der groote Moskee te Mekka staand vierkant gebouw, een overoud heiligdom der Arabieren.
KAAG, v. (kagen), platboomd, binnenlandsch
vaartuig met een enkelen schuinen mast en een
halven boegspriet.
1. KAAI, v. (-en), laag dijkje langs de zomerbreedte der rivieren; gemetselde oeverkant
langs een vaarwater om meer ruimte en onmiddellijk eene grootere diepte te hebben ; huizenrij aan
de kaai gebouwd : ik woon op de Suez-kade; — de
door kaaien begrensde ligplaats voor schepen.
2. KAAI, v. (-en), uitgesmolten stukje vet of
spek; meestal kaan geheeten. KAAITJE, o. (-s).
KAAIDRAAIEN, KADRAAIEN, (kaaidraaide,
heeft gekaaidraaid), met een klein bootje bij de
schepen rondvaren, om eetwaren to verkoopen.

1. KAAIEN, (kaaide, heeft gekaaid), aan de kaai
aanleggen ; iets in het water kaaien, werpen ; de
zeilen kaaien, reven, toppen ; de ra kaaien. omhoog
hij schen.
2. KAAIEN, (kaaide, heeft gekaaid), gappem, stil
wegnemen.
KAAIER, m. (-s), (zeew.) een valsche kaaier,
harde schok of bons van een schip, doordat eene golf
er tegen breekt en het op zijde duwt.
KAAIGELD, o. (en), liggeld (voor vaartuigen).
KAAILOOPER, m. (-s), los werkman aan de kaai.
KAAIMAN, m. (-s, -nen), (nat. hist.) eene soort
van krokodil, zich van de alligc.tors onderscheidende
door het ontbreken van het beenig neusmiddelschot en door het bezit van een uit beweeglijke
platen samengesteld buikpantser; zij behooren
uitsluitend in Midden- en Zuid-Amerika thuis; —
(Ind.) eene soort van echten krokodil (crocodilus
biporcatus).
KA AIWERKER, m. (-s), lmailooper.
1. KAAK, v. (kaken), (ontl.) beenderen van de
mondholte, waarin de tanden en kiezen geplaatst
zijn : bij den mensch, onderscheidt men eene bovenaan de kaken van den dood
eft eene onderkaak;
ontsnappen, aan levensgevaar ontkomen; wang:
blozende, ingevallen kaken; — met beschaamde kaken
staan, met den blos der schaamte op het gezicht ;
met beschaamde kaken aftrekken; — kieuw van een
viscb.
2. KAAK, v. (kaken), harde scheepsbeschuit.
KAAKJE, o. (-s), bros en droog koekje van meel,
suiker en water hoofdzakelijk.
3. KAAK, v. (kaken), oorspronkelijk eene ton,
later eene houten of steenen verhevenheid, waarop
misdadigers werdon to pronk of ten toon gesteld:
iem. aan of op de kaak stellen, zijn schande bekèndmaken ; (oudt.) schandpaal.
KAAKMES, o. (-sen), scherp mesje om haring
to kaken.
KAAKSLAG, m. (-en), slag op de wang ; (fig.)
groote beleediging, hoon.
KAAL, bn. bw. (kaler, -st), haarloos, onbehaard,
geschoren, of kort geknipt : een kaal hoofd; — (van
vogels) zonder vederen ; — (van planten) zonder
bladeren ; —

1 ) Woorden die men onder de K mist, zoeke men bij de C.
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(ook van andere zaken) in 't algemeen : ontbloot
van iets : kale bergen, eene kale landstreek, zonder
plantengroei ; — zijne jas wordt kaal, de wol gaat er
af, raakt versleten ;
(het ontbrekende als Bemis gevoelende) arm,
armoedig, erbarmelijk : een kale jonker, een arme
edelman; (spr.) kale jonkers, groote pronkers;
hoe kaler, hoe royaler, hoe minder iem. bezit, hoe
meer hij bij zekere gelegenheden uitgeeft ; — ergens
kaal afkomen, er geen voordeel of eer bij behalen.
KAAM, v. wit, gerimpeld vlies op wijn, bier enz.
gevormd' door eene spruit- of gistzwam.
KAAMSEL, o. (-s). Zie KAAM.
1. KAAN, v. (kanen), (nat. hist.) griet, een lekkere platvisch (rhombus vulgaris).
2. KAAN, v. (kanen), uitgesmolten vetstukjes,
vetkorrels, reuzelkanen. Zie KAAI (2e art.).
3. KAAN, v. (kanen), schuit met vlakken bodem,
van zeer verschillende grootte.
1. KAAP, v. (kapen), in zee vooruitstekend
gebergte, voorgebergte : de kaap omzeilen; de kaap
te boven komen, haar omzeilen ; (ook) het gevaar te
boven komen ; — inz. Kaap de Goede Hoop ; —
(Z. A.) naar de Kaap gaan, naar Kaapstad.
2. KAAP, N ter kaap varen, op zeeroof, als kaper
varen (in oorlogstijd).
3. KAAP, v. (kapen), hoog toestel van balken,
gedekt door eene kap, als baak op het land dienst
doende voor de zeevaart ; baak, vuurtoren.
ilAAPKOLONIE, v. volkplanting aan de Kaap
de Goede Hoop; ...LAND, o. de kaapkolonie.
KAAPSCH, bn. van de Ka,ap (de Goede Hoop);
een Kaapsche ezel, zebra; Kaapsche schildpad,
zonneschildpad; Kaapsche wijn, waaronder Constc.ntia de beste is.
KAAPSCHIP, o. (...schepen), een schip, dat op
roof vaart.
KAAPSTANDER, m. (-s), (zeey■ .) een windas,
waarvan de rol loodrecht op het onderstel of de
voetstukken staat.
KAAPVAARDER, m. (-8), iem. die naar de
Kaap de Goede Hoop vaart; (ook) iem. die ter
kaap vaart.
KAAPVAART, v. (oudt.) vaart op de Kaap de
Goede Hoop; kaapvaardersbedrijf.
KAAPWOLKEN, v. my. twee lichtwolken in
de Zuidpoolstreek van den hemel, uit eene menigte
telescopische sterren en nevelvlekken bestaande.
KAAR, v. (karen), vischkaar, ben.
KAARDE, v. (-n), kaardebol ; — ijzeren wolkam;
rib, eetbare steel van zekere planten, als artisjok,
prei enz.
KAARDEBOL, m. (-len), bol eener kaarde ; —
v. de plant die de kaardebollen levert.
KAARDEN, (kaardde, heeft gekaard), door middel eener kaarde de vezels van de to spinnen stof
recht en naast elkander leggen : taken, wol kaarden.
KAARDENDISTEL, v. weverskaardebo].
KAARDER, m. (-s); KAARDSTER, v. (-s),
die kaardt.
KAARS, v. (-en), cilindervormige stang van vet
of was met eene pit van katoendraad in het midden om te branden : getrokken, gegoten kaars; een
eindje kaars; iem. met eene kaars uitliehten; — hij loopt
zoo recht als eene kaars, zeer rechtop; — de groote
kaars gaat uit, de zon gaat onder, het wordt donker;
— (fig.) in de kaars vliegen, zich (eindelijk) aan
rechtsvervolging, straf of onaangename gevolgen
van zijne handelwijze blootgeven ; — om de
kaars vliegen, zich onvoorziohtig (aan gevaar)
blootstellen; — dat gedieht riekt naar de kaars,
draagt blijk van groote inspanning ; — (Zuidn.)
zij is maar een kaarsje, zeer mager.
KAARSEDIEF, m. (...dieven), een vezel van de
verkoolde pit eener kaars, die haar doet afloopen.
KAARSENBAK, m. (-ken), bak met of voor kaarsen ; ...DOMPER, m. (-s) ; ...KATOEN, o. katoen
voor kaarsenitten ; ...MAKER, na. (-s).
KAARSEPIT, v. (-ten), gedraaid of gevlochten
katoenen draden in het midden eener kaars.
KAARSESNUITER, m. (-s), eene soort van schaar
Met bakje aan een der bladen om de kaars te
snuiten.

KABASSEN.
KAARSLICHT, o. licht eener kaars : bij kaarslicht werken ; schilderstuk met het lichteffekt eener
brandende kaars.
KAARSRECHT, bn. bw. zoo recht als eene kaars :
kaarsrecht loopen.
KAART, v. (-en), speelkaart; — iem. in de kaart
kijken of zien, (ook fig.) zijne geheime plannen, bedoelingen enz. doorzien; — zich in de kaart laten kijken,
zijne plannen, oogmerken voor andexen niet weten
te verbergen; — in de kaart der tegenpartij spelen,
de plannen der tegenpartij bevorderen; — met open
kaart of kaart op tafel spelen, niets verbergen;
—datisenorgkat, ;
eene afgesproken zaak
iem. de kaart leggen, hem de toekomst voorspellen ;
de gekken krijgen de kaart, het geluk helpt de doormen ;
een stiff en glad, grooter of kleiner stuk kaartenblad (karton), gewoonlijk in den vorm Ain een
rechthoek gesneden en met 't een' of ander bedrukt
of beschreven, inz. toegangskaart ;
eene teekening van de aarde of een deel daarvan,
van den hemel enz ; eene blinde kaart, zonder namen ;
de kaart van het land kennen, de toestanden,gewoonten enz. van zijne omgeving enz. goed kennen.
KAARTEN, (kaartte, heeft gekaart), kaart spelen.
KAARTENBAKJE, o. (-s), bakje voor visitekaartjes.
KAARTENBLAD, o. een blad papier, waarvan
kaarten of kaartjes gemaakt worden, karton;
papier om eene kaart op te teekenen.
KAARTENHUIS, o. (...huizen), een uit spoolkaarten gemaakt gebouwtje; (fig.) jets wat gemakkelijk yernietigd wordt; een lichtzinnig ondoordacht
plan; iets wat geen stand kan houden.
KAARTJE, o. (-s), kleine kaart; naam-, visitekaartje : zijn kaartje afgeven; zijn kaartje ergens
laten, ten blijke dat men iem. heeft willen bezoeken;
— toegangskaartje.
KAARTLEGSTER, v. (-s), vrouw, die uit de kaart
iemands toekomst leest.
KAAS, v. (kazen), de uit melk bereid . ; eetbare
zelfstandigheid: kaas maken; — daar heb ik kaas aan,
daar heb ik maling aan; — hij snijdt de kaas, hij
is een pronker, een geurmaker; — hij cal zich
de kaas niet van het brood laten halen, eten, wat
hem toekomt, zal hij zich niet later ontnemen.
KAASDOEK, m. (-en), doek waarin de wei door
wringen of persen uit de wrongel wordt verwijderd.
KAASJESKRUID, o. (plantk.) familie van
planten. (malva).
KAASKOOPER, m. (-s), handelaar in kaas ; 't
is een heele kaaskooper, hij beschikt over veel geld ;
...KOP, m. (-pen), houten vorm waarin kaas geperst
wordt ; boor, domkop ; ...MES, o. (-sen), groot mes
om kaas te snij den ; (seherts.) sabel der infanteristen.
KAATJE, o. (-s), verkleinde vrouwennaam voor
Catharina; — (spr.) 't is gedaan met Kaatje, het
is uit, er is niets meer aan to doen; — morgen,
als Kaatje verjaart, nooit.
KAATS, v. plaats, waar de (kaats)bal valt; de
kaats winnen, de kaats teekenen, de kaats missen.
KAATSBAAN, v. (...banen), ruimte, waarin
gekaatst wordt; —HOUDER, m. (-s), kaatsmeester.
KAATSBAL, w . (-len), kleine elastieken bal
waarmede men kaatst.
KAATSEN, (kaatste, heeft gekaatst), het kaatsspel spelen; — (spr.) wie kaatst, moot den bal verwachten, wie schertst, moet scherts kunnen verdragon, wie een ander plaagt, of in 't ootje neemt,
moet verwachten, geplaagd of in 't ootje genomen
te worden; — (Zuidn.) verdrijven, wegjagen.
KABAAI, v. (-en), (Ind.) gekleurd lang baadje
der inlandsche vrouw met eene speld of broche
vastgemaakt, ook kabaja; — wit dairesjak met
borduursel als huisdracht bij de sarong; — wit linnen
jasje, dicht maar ruim, als huisdracht voor heeren.
KABAAL, o. lawaai, drukte, rumoer : kabaal
maken, schoppen, zie CABAAL.
KABAJA, v. (-'s), kabaai; —SPELDJE, o. (-s).
KABAS, v. (-sen), reismandje (met hengsel); —
(Zuidn.) armkorfje.
KABASSEN, (kabaste, heeft gekabast), (gew.)
listig stolen, wegmoffelen.

KABBALA.
KABBALA, KABALLA, v. geheimleer der
Joden. Zie CABBALIST en CABBALISTISCH.
KABBELEN, (kabbelde, heeft gekabbeld), zacht
stroomen (van beken of rivieren); (Zuidn.) schiften
(van melk, soep enz.).
KABEL, m. (-s), dik touw, gewoonlijk uit drie
dunnere touwen (trossen) ineengedraaid, die elk
weer uit drie strengen bestaan; scheepstros; ankertouw : den kccbel vieren; den kabel kleeden, bekleeden; den kabel kappen; de kabel is onklaar, er is
een knoop in; — (fig.) er is een kink in den kabel,
een beletsel, eene onverwaohte verhindeiing;
—elctrishkab,
gelsoleerde (en van eene armatuur
voorziene electrische) geleiding onder water of onder
den grond; lichtkabel, telegraafkabel; — zware ketting.
KABELARING, KABELLARGA, v. een kabeltouw, minder dik dan het ankertouw, dat gebruikt
wordt om het anker op to halen; —ROL, v. (-len).
KABELBAAN, v. (...banen), electrische tram
of spoor, Niaarbij de drijfkracht met een kabel
aangevoerd wordt; ...BEKLEEDING. v. (-en).
KABELBERICHT, o. (-en), telegram van over
zee.
KABELEN, (kabelde, heeft gekabeld), aan
kabels vastmaken; telegrafeeren (inz. naar overzeesche landen).
KABELGRAM, o. (-men), bericht per telegraafkabel overgebracht.
KABELJAUW, m. (- in), (v. als stofnaam) een
visch (gadus morrhua), wordt tot 85 cM. lang en
5 K.G. zwaar, tot de orde der weekvinnigen van
de groep der beenvisschen behoorende. — (spr.)
een spiering uitgooien om Pen kabeljauw te vangen,
iets gerings opofferen om iets groots te verkrijgen.
KABELJAUWSCH, bn. Zie HOEKSCH.
KABELJAUWSCHE, m. en v. (-n), naam der aanhangers van graaf Willem V. Zij werden alzoo
genoemd naar de kleeding, die zij aan het hof
droegen, namelijk blauw en wit in schuine ruiten,
naar de kleuren, welke in 's vorsten geslachtswapen
voorkwamen.
KABELLENGTE, v. (-n), voile lengte van den
kabel; eene bij verschillende natien in afmeting
uiteenloopende maat : voor Nederland vroeger
120 Amsterdamsche vademen (204 M.); thane 225
M.; voor Duitschland 185 M.; voor Engeland
231 M.; voor Frankrijk 200 M.
KABELNET, o. (-ten), samenstel van metalen of
andere geleidende stollen, doorloopend verbonden
en geschikt tot geleiding van een electrischen
stroom.
KABELPONT, v. (-en), pont die door middel
van een kabel overgehaald wordt.
KABELSPOORWEG, m. (-en), systeem van
vervoer door middel van wagentjes langs twee stalen rails loopende of hangende aan stolen kabels,
welke een electrischen stroom geleiden voor het
bewegen van motoren in een of meer dezer wagentj es,
KABINET, o. (-ten), eene kast met boorden,
laden en schuiven : zeker gerieflijk huismeubel,
weleer het beste stuk huisraad in Nederland : een
eikenhouten kabinet; — eene kast, waarin zeldzaamheden worden bewaard; — een groot vertrek,
eene zaal of galerij, waarin de zeldzaamheden aan
de liefhebbers en kunstkenners worden vertoond;
(ook) de verzameling van zeldzaawheden of kunstvoorwerpen: kunstkabinet; een kabinet van schilderijen; kabinet van penningen; — geheim vertrek,
inz. van een vorst; (fig.) geheim ; staatsvergadering;
— de ministers, de regeering van een staat ; — klein
vertrek, kleine kamer; — geheim gemak, beste
kamer, W. C. KABINETJE, o (-s), klein vertrek.
KABINETFORMAAT, o. (phot.) formaat voor
portretten van 16 X 11 cM.
KABINETSKWESTIE en ...QUAESTIE, v.
(-s, ...tien), de kabinetskwestie Mellen, verklaren te
zullen aftreden, wanneer bij een wetsontwerp,
amendement enz. de volksvertegenwoordiging niet
met de regeering medegaat.
KABINETSSCHRIJVEN, o. brief, aanschrijving
vanwege den koning of den vorst des lands; (ook)
vanwege het geheele college van burgemeester
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en wAhouders (in groote gemeenten); (in Ind.)
vanwege den gouverneur-generaal.
KABINETSSTUK, o. (-ken), een stuk, dat van
het kabinet uitgaat; — groote schilderij.
KABINETWERK, o. schrijnwerk ; (spr.) 't is
geen kabinetwerk, 't behoeft zoo zorgvuldig niet.
KABOE, KOEBOEMIELIE, v. (-s), (Z. A.)
mais, Turksche tarwe.
KABOEPATEN, (Ind.) regentswoning op Java.
KABOUTER, m. KABOUTERMANNETJE, o.
(-s), aardmannetje; zie ald.
KABRIOOL, zie KAPRIOOL, v. (...oleo).
KABUISKOOL, v. (-en), witte kool.
KACHEL, v. (-s), ijzeren toestel ter verwarming
van vertrekken : de kachel stoken.
KACHELBLOK, o. (-ken), stuk hout, dat men in
de kachel stookt; ...DAMP, m. (-en), damp, rook
welke eene brandende kachel verspreidt; ...DEUR,
v. (-en) ; ...PIJP, v. (-en), (scherts.) hooge hoed ;
...WARMTE. v.
KADASTER, o. grondbeschrijving; boek, register
van alle gronden en onroerende eigendommen in
een land : ambtenaar van het kadaster.
KADASTRAAL, bn. bw. tot het kadaster behoorende; de kadastrale omschrijving.
KADASTREEREN, (kadastreerde, heeft gekadastreerd), volgens het kadaster omschrijven, in het
schattingsregister opschrijven.
KADAVER, 0. (-5), dood lichaam ; — lug.
KADDISCH, v. gebed dat in de synagoge door den
zoon wordt uitgesproken ter nagedachtenis van den
overledene gedurende elf maanden van het treurjaar en bij begrafenissen; naam dien men geeft
aan den zoon die de kaddisch bidt.
1. KADE, v. (-n). Zie KAAI (le art.).
2. KADE, v. (-n). Zie KAAI (2e art.).
KADER, o. (-5), (mil.) de korporaals en onderofficieren bij het leger; (eert.) dat deel van het
leger, dat steeds onder de wapenen blijft; — lust,
rand; (fig.) dat past niet in het kader.
KADET, v. (-ten), KADETJE; o. (-s), zeker
klein brbodje; zie CADET.
KADETTEN, m. my. verkorting van Konstitutioneel Democratisch, politieke partij in Rusland,
in den herfst van 1905 ontstaan in de Doenia.
KADI, m. (-'s), een rechter of reohtsgeleerde; bij
de Mohammedanen de titel van een rechter, die
volgens de godsdienstwetten oordeelt.
KADIN, v. (-s), bevoorrechte vrouw van den
harem des sultans.
KADRAAI, v. (-en), vaartuigje waarin de zoetelaars bij de schepen hun waren rondventen. KADRAAIEN, KADRAAIER, zie KAAIDRAAIEN
enz.
KADUK, bn. versleten; ziekelijk. KADUKKIG.
1. KADUL, bw. zijne tong slaat kadul, dubbel,
de drank doet hem stamelen.
2. KADUL, m. (-s), (Zuidn.) lustige kerel.
KAF, o. de schutblaadjes van gedorschte korenaren; (fig.) het kaf van het koren ziften, scheiden, goad
van kwaad scheiden; — er is veel larf onder het
koren, veel bij dat nutteloos is; — geen koren zonder
kaf, er is geen deugd zonder gebreken, geen goud
zonder schuim; —
de niet spinbare, zeer korte haartjes van katoen;
afval bij het kaarden van katoen.
KAFFA, o. eene soort van Indisch bont katoen.
KAFFAR, m. belasting op de vreemdelingen in
Turkije.
KAFFER, m. (-s), KAFFERSCHE, v. (-n), inboorling van het Kafferland in Zuid-Afrika; (fig.)
lomperd, vlegel.
KAFIR, m. ongeloovige, scheldnaam door de
moslim aan den andersgeloovige gegeven; inz. aan
de kaftrs van Midden-Aziö, een Arischen volksstam
die Kaftristan, een bergland in Afghanistan, bewonen.
KAFJES, o. my. (plantk.) kafblaadjes.
KAFNAALD, v. (-en), (plantk.) een borstelvormige verlenging van de middelnerf der kafjes.
KAFT, o. (-en), omslag van een boek.
KAFTAN, m. (-s), lang opperkleed der Oostersche
volken.

KAFTEN.
KAFTEN, (kaftte, heeft gekaft), (een boek) van
een om.slag voorzien.
KAIK, m. (-s), een klein vaartuig, in gebruik
op de Zwarte zee; (te Konstantinopel) een bevallig
en licht vaartuig, met een of meer roeiers.
KAIN, rn. (bijb.) eerstgeboren zoon van Adam,
die zijn broeder Abel doodde; — (fig.) wrevelig,
norsch, boosaardig menseh ; hij draagt het KAINSTEEKEN aan zijn voorhoofd, men kan hem wel
aanzien, welk een schurk hii is.
KAJAK, v. (-ken), een Groenlandsch vaartuigje
voor de vischvangst.
KAJAPOETBOOM, m. (-en), Indische boom,
van 't mirtengeslacht, welks takken en bladeren
door stoking, de kajapoetolie opleveren (inz.
melaleuca cajaputi).
KAJAPOETOLIE, KAJOEPOETIHOLIE, v.
eene lichtgroene aetherische olie.
KAJATENHOUT, o. (Z. A.) algemeene benaming
voor het djati- of teakhout.
KAJUIT, v. (-en), scheepskamer, verblijf van den
kapitein; verblijf der passagiers.
KAJUITSJONGEN, m. (-s), knecht van den kapitein, scheepsjongen; ...POORT, v. (-en), verlichting van de kajuit; geschutpoort; ...RAAM, o.
(...ramen), het raam der kajuit; (spr.) door de
kajuitsramen aan boord komen, (eig.) als bevelhebber
aangesteld worden, zonder ale ondergeschikte te
hebben gevaren; (fig.) in eene betrekking worden
geplaatst, waartoe men de noodige kennis mist.
KAKEBEEN, o. (-en), (ontl.) been, waarin de
tandkassen zitten, kinnebak. Zie KAAK.
KAKELAAR, m. (-s), prater, babbelaar.
KAKELBONT, bn. (-er, -st), smakeloos bijeengebracht (van allerlei kleuren).
KAKELEN, (kakelde, heeft gekakeld), het roepen der kippen als zij gelegd hebben; (fig.) luid
babbelen, snateren; luid door elkander praten,
twisten.
KAKEMONO, v. (-'s), Japansche wandversiering.
KAKEN, (kaakte, heeft gekaakt), de kaken
(kieuwen), ingev% anden en een deel van den has
wegsnijden: haring, ansjovis kaken. KAKER, m. ( -s).
KAKERD, m. (-s), laatstuitkomend ei van een
broedsel, nestkuiken; bij uitbreiding laatstgeboren
jong van een dier.
KAKETOE, v. (-s), eene soort van papegaai
(plictolophus) in Australia en den Indischen Archipel.
KAKKERLAK, m. (-ken), een vraatzuchtig
insect (blatta), tot de orde der rechtvleugeligen
behoorende.
KALAMINK, KALMINK, o. zekere wollen stof,
aan de eene zijde geglansd als satijn, meer gestreept
dan gebloemd.
KALAMINKEN, KALMINKEN, bn, van kalamink : een kalaminken rok.
1. KALANDER, m. (-s), (nat. hist.) korenworm
een vraatzuchtig zwart insect, tot de orde der
schildvleugeligen behoorende (calandra granaria).
2. KALANDER, v. (-s), machine om te glanzen,
ook bij de drukkers in gebruik om stiepen te
maken ; stofglanzer; glans (van stoffen).
KALANDEREN, (kalanderde, heeft gekalanderd),
met de kalander werken, glanzig maken.
KALEBAS, KALBAS, v. (-sen), eene soort van.
pompoen : eene komkommerachtige plant (cucurbita pepa) ; de vrucht daarvan.
KALEIDOSCOOP, m. (...scopen), zie CALEIDOSCOOP.
1. KALENDER, m. (-s), almanak, aanwijzer
van den datum; — (fig.) tijdrekening: de Gregoriaansche kalender.
2. KALENDER, m. (-s), bedelderwisch, bij de
bevolking hoog in aanzien.
KALENDERJAAR, o. (...jaren), jaar van 1
Januari tot 31 December, in tegenst. met boekjaar,
vereenigingsjaar enz.
KALES, v. (-sen), eene seort van open koets.
KALF, o. (...ven, ...vers, ...veren), jong van sommige viervoetige dieren, b. v. van een hart beneden
het jaar; inz. jong eener koe; —een nuchter kalf, dat
nog niet gezogen heeft, een kalf van 1-8 dagen;
gemeste kalf slachten, bijzonder feestelijk uithalen ;
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(spr.) den put dempen als het kalf verdronken
is, men herstelt de fout of het gebrekkige,
wanneer het te laat is, het niet meer baten
kan ; met eens anders kalf ploegen, stil het werk van
een ander gebruiken en het voor eigen werk doen
doorgaan ; over koetjes en kalfjes praten, over alledaagsehe zaken ; — (met St. Juttemis) als de
kalveren op het ijs dansen, nooit ; —
(fig.) onnoozele bloed zoo'n kalf kunt ge alles
wijs maker; een kalf Mores, een zeer goedaardig
mensch ; een kalf van een jongen, flauwe kinderachtige jongen ; —
afgezakte grond, langs slooten en aardwerken;
(bouwk.) glashout, regel tusschen deur en lichtraam of tusschen onder- en bovendorpel ; —
(scheepsb.) stopstuk, aanvullingsstuk, klamp, kiessing.
KALFAATHAMER, m. (-s), breeuwhamer.
KALFATEN, (kalfaatte, heeft gekalfaat), breeuwen, scheepsnaden dicbten met werk en teer; —
in orde brengen, herstellen, opknappen : laat
mij dat maar kalfaten; — (gemeenz.) de dokter
heeft den zieke weer wat weten te kalfaten.
KALFATEREN, (kalfaterde, heeft gekalfaterd),
herstellen, opknappen.
kalfaten, breeuwen;
KALFATERING, v. (-en), het kalfateren.
KALFSLEDER, ...LEER, o. van kalfshuid
bereid leder; (boekb.) in kalfsleer gebonden;... LEDEREN, ...LEEREN, bn. van kalfsleder.
KALFSOESTER, v. (-s), rond lapje kalfsvleesch,
ter grootte van eene oester, in eiwit en paneermeel
gebakken.
KALFSOOG, o. (-en), (fig.) groote uitpuilende
oogen ; ...POELET, o. stukjes kalfsvleesch voor
soep ; ...SOEP, v. ; ...VEL, o. (-len), (fig.) trom ;
het kalfsvel volgen, soldaat worden ; ...VLEESCH,
o. ; ...ZWEZERIK, m. (-en), onontwikkelde borstklier van een kali.
1. KALI, v. (-'s), (Ind.) rivier.
2. KALI, v. (scheik.) kalium; kaliumverbinding;
patentkali : het land met kali bemesten.
KALIBER, o. middellijn van de ziel van vuurwapens en van kogels geschut van groot kaliber;
soort : zij zijn van hetzelfde kaliber.
KALIEF, m. (-en), eigenlijk plaatsvervanger (van
den Profeet namelijk); naam dien de opvolgers van
Mohammed droegen; geestelijk en tijdelijk opperhoofd der Mohammedanen; (thans) geestelijke
titel van den Sultan van Turkije.
KALIFAAT, o. rijk, waardigheid der kaliefen.
KALIS, m. (-sen), schooier. arme drommel.
KALIUM, o. (scheik.) potassium, een alkalimetaal, een zilverwit glinsterend metaal.
KALIZOUTEN, o. my. verbindingen van zuren
waarin de waterstof geheel of ,gedeeltelijk door
kalium is vervangen.
KALK, v. een koolzuurzout van het metaal
calcium, dat in kalkspaat, mariner, krijt, merge',
schelpen enz. voorkomt; de door gloeiing van kalksteen of schelpen ontstane zelfstandigheid; ongebluschte kalk; — het witte poeder, dat onder ontwikkeling van veel warmte door de vereeniging
van water en ongebluschte kalk is ontstaan :
gebluschte kalk en dat hoofdzakelijk bij het metselen en het witten wordt gebruikt; — mortel of
metselspecie.
KALKGROEF, v. (...ven) •, ...GROND, m. (-en),
kalkhoudende grond ; ...HOUW, v. (-en),
...KLOET, m. (-en), roerstok voor kalk.
KALKEN, (kalkte heeft gekaakt), met kalk
bemesten; — (muren) met kalk besmeren; — met
kalk of krijt schrijven; schrijven in het algemeen.
KALKKUIP, v. (-en), looikuip; ...LAT, v. (-ten),
/at op de buitenzijde der stijlen aangebracht om
in het muurwerk bemetseld te worden; ...LICHT,
o. Drummonds-licht, dat verkregen wordt door
een stuk krijt te laten gloeien in de knalgasvlam.
1. KALKOEN, m. (-en), oorspronkelijk Am erikaansche vogel (meleagus gallapavo) tot de orde
der hoenders behoorende.
2. KALKOEN, m. (-en), (smed.) omgebogen deel
aan de uiteinden der hoefijzertakken; schroefkalkoen, schroef met scherpe punt, welke in de
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hoefijzers geschroefd wordt, om de paarden bij
glad weer scherp te zetten.
KALKOENENEI, o. (-eren, -ers) ; ...NEST, o.
(-en) ; ...VLEESCH, o.
KALKOENSCH, bn.; een kalkoensche haan, eene
kalkoensche hen; — (spr.) hij wordt zoo rood als
een kalkoensche haan, hij wordt rood van toorn.
KALKOENTJE, o. (-s), hoekig wijnfleschje van
een kwartliter inhoud.
KALKOVEN, m. (-s), oven, waarin kalk wordt
gebrand ; ...SPONNING, v. (-en), groef aan de
buitenzijde der stijlen, die bij het aanmetselen
volgewerkt wordt; ...STEEN v. als stofn.; m. (-en),
als voorwerpsn. : koolzure kalk, een meestal sedimentair gesteente van dierlijken oorsprong.
.
KALLE, v. (-n), (Zuidn.) kerkkraai; kraai; ekster;
— praatzuchtige vrouw.
KALLEN, (kalde, heeft gekald), (gew.) praten,
babbelen, snappen.
KALM, bn. bw. (-er, -st), stil, bedaard, zonder
beneging : eene kalme zee; — kalm weder, zonder
veel wind; — niet bewonen door innerlijke hartstochten, niet zenuwachtig : wees kalm.
KALMAR, m. (-s), (nat. hist.) de eigenlijke inktvisch, een weekdier, tot de klasse der koppootigen
behoorende.
KALMEEREN, (kalmeerde, heeft gekalmeerd),
kalm maken, doen bedaren, tot rust brengen.
KALMOEK, o. kalmuk, haardoek, langharig
doek.
KALMOES, m. (plantk.) eene plant, tot de
familie der aronskelken behoorende, ook zwanenbrood geheeten.
KALMPJES, bw. bedaard, rustig, niet gejaagd.
KALMTE, v. bedaardheid, gerustheid.
KALONG, m. (-a), (Ind.) vliegende hond op Java.
1. KALOT, v. (-ten), deksel boven de onrust
in een uurwerk.
2. KALOT, v. (-ten), priestermutsje. KALOTJE,
o. (-s), klein mutsje of kapje, dat b. v. door oude
menschen enz. binnenshuis wordt gedragen.
KALVARIEBERG, m. zie CALVARIEBERG.
KALVEN, (kalfde, heeft gekalfd), een kalf
werken ; (gemeenz.) braken, overgeven ; — de
grond kalft, zakt in, brokkelt af, inz. bij aardwerken.
KALVEREN, (kalverde, heeft gekalverd), kalven.
KALVERLIEFDE, v. jongensverliefdheid; (spr.)
hij is de kalverliefde door, hij is boven de 25 jaar.
KALVIJN, v. (-en), eene soort van kantigen
appel; —, m. (-en), de boom waaraan de kalvijnen
groeien.
KAM, m. (-men), getand werktuig om het haar
te ontwarren of bijeen te houden ; — alien over
(een kam scheren, allen gelijk behandelen, Been
.onderscheid maken tusschen ; —
overeind staan4e vleezige uitwas op den kop
-van sommige vogels, ook op den kop van vele
slangen en op den rug van den kamhagedis; —
(spr.) een rooden kam hebben, boos zijn; — iem.
in den kam zitten, pikken, zich met scherpe woorden
tegen hem verzetten; — den kam opsteken, zich
halsstarrig toonen, zich verzetten ;
de lijn die men over de toppen van een gebergte
kan trekkers, bergkam; de kam der duinen;
—(mil.)dekruin,hetbovenlakenrbostwering;—
(techn.) draaiijzer met een aantal spitse en
scherpe tanden om schroefwindingen in te snijden;
— wolkam, weverskam; — tand van een rad,
houten blokje dat dwars door den rand van het
wiel wordt heengestoken;
min of weer spits toeloopend uitsteeksel o p beenderen, waarop de spieren ingeplant zijn (b. v.
op het borstbeen van vele vogels) ; —
overeind staand houtje onder de snaren van een
strljkinstrument of gitaar.
KAMDUIKER, m. (-s), (nat. hist.) kuifeend.
1. KAMEEL, in. (-en), een herkauwend zoogdier
met gchapekop en hooge pooten (camelus), dat
vooral in Azle gevonden wordt; inz. de tweebultige
kameel (camelus bactrianus).
2. KAMEEL, o. (-en), (zeew.) toestel om zwaargeladen sohepen over ondiepten te lichten.

KAMFER.
KAMEELIN, v. (-nen), wijfje van den kameel.
KAMELEON, o. (-s), (nat. hist.) eene soort van
geschubde hagedis die van kleur veranderen kan; —
vandaar (fig.) persoon, die vaak van stelsel of
partij verandert.
KAMELEONTISCH, bn. veranderlijk, ongestadig : kameleontische politiek.
KAMELOT, o. stof, van geiten- of kemelshaar
geweven.
1. KAMELOTTEN, onverand. bn. van kamelot.
2. KAMELOTTEN, (kamelotte, heeft gekamelot),
kamelot werken, vervaardigen.
KAMEN, (kaamde, heeft gekaamd), beschimmelen, kamig worden.
KAMENIER, v. (-s, -en), kamerjuffrouw, die
Naar meesteres helpt kleeden en kappen.
KAMENIEREN, (kamenierde, heeft gekamenierd), eene dame helpers kappen en kleeden; als
kamenier dienen.
.
KAMER, v. (-s), vertfek in een huis, geschikt
om in te wonen of voor andere doeleinden ingericht ; — hij woont op kamers, heeft eenige
kamers van een huis in huur; — de kamer doen, ze
schoonmaken; — zijne kamer houden, die wegens
ongesteldheid niet verlaten ; —
vereeniging van personen, die met zeker doel vergaderen, college : kamer van koophandel en fabrieken, in sommige gemeenten een lichaam, dat
voor de belangen van handel en nijverheid waakt;
— kamers van arbeid, college tot behartiging der
belangen van den arbeid; — (inz.) het college van
afgevaardigden ter Staten-Generaal : de leven van
de Eerste en Tweede Kamer; — (in Belgiö inz.)
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senatoren : in de Kamers zitten, lid van eene der
twee Kamers zijn ;
(mil.) eene vernauwing achter in de ziel van een
geschut, waarin de buskruitlading komt te liggen.
KAMERAAD, m. en v. (-s, ...raden), metgezel,
metgezellin, makker : vriend, vriendin ; —SCRAP,
o. vriendschap.
KAMERAADSCHAPPELIJK, bn. bw. als kameraden, vriendschappelijk : kameraadschappelijk omgaan.
KAMERAAR, m. (-a), kamerdienaar van den
paus of van een aartsbisschop.
KAMERARREST, o. (mil.) gedwongen verblijf
op eene kamer of in een huis; kamerarrest hebben,
tot straf zijne kamer moeten houden; (ook scherts.)
wegens ongesteldheid zijne kamer moeten houden;
...BEWAARDER, m. (-s), kamerdienaar van een
minister (aan het ministerie).
KAMEREN, (kamerde, heeft gekamerd), kamers
laten bewonen (door eene vrouw, waarmede men
leeft); in eene kamer opsluiten.
KAMERGELEERDE, m. (-n), geleerde die weinig
ondervinding heeft van het praktische leven.
KAMERGERECHT, o. (-en), een keizerlijk
gerechtshof, in 1495 door Maximiliaan I in Duitschland ingesteld, dat alle geschillen moest beslissen
en zoo een einde maakte aan het zoogenaamde
vuistrecht.
KAMERGYMNASTIEK, v. lichte gymnastische
oefeningen zonder toestellen, geschikt om in huis
te beoefenen.
KAMERHEER, m. (-en), dienstdoende edelman
van een vorstelijk huis, chambellan.
KAMERLID, o. (...leden), lid van eene der
Kamers der Staten-Generaal, (in Belgie) van de
twee Kamers van afgevaardigden.
KAMERLING, m. (-en), kardinaal-voorzitter
der apostolische kamer. .
KAMERMUZIEK, v. muziek bestemd om door
weinige personen uitgevoerd en in eene kamer
gehoord te worden.
KAMERONTBINDING, v. (-en), het ontbinden
der Kamer (der Staten-Generaal) ; ...OVERZICHT, o. (-en), beknopt verslag van het dien dag
behandelde in de Kamer (der Staten-Generaal) ;
...VERSLAG, o. (-en) ; ...ZITTING, v. (-en).
KAMFER, v. eene brosse, kleurlooze, doorschijnende en kristallijne stof met eigenaardig sterken
reuk en heeten smaak, door sublimatie verkregen
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uit de vluchtige olie, die door distillatie met water
bereid werd uit het fijngemaakte hout van den
kamferboom; zij wordt ook kunstmatig bereid.
1. KAMGAREN, o. (-s), garen uit kamwol gesponnen; de daarvan geweven stof.
2. KAMGAREN, bn. van kamgareu.
KAMGRAS, o. (plantk.) eene der algemeenste
grassoorten in Nederland, welke op wei- en hooi land nimmer ontbreekt (cynosurus cristatus).
KAMHAGEDIS, v. (-sen), leguaan, geschubde
hagedis van Z. Amerika.
KAMHOUT, o. Afrikaansch roodhout.
KAMIG, bn. (-er, -st), met kaam, beschimmeld.
KAMILLE, v. (-n), (plantk.) eene samengesteldbloemige plant ; — kamillebloem ; — gedroogde
bloemen van de echte of gemeene kamille ; —
zweetdriivend aftreksel hiervan.
KAMILLEPOT; m. (-ten), pot, waarin men
de kamillethee zet ; ...THEE, v. aftreksel van
kamillen.
KAMIZOOL, o. (...zolen), eene soort van borstrok voor mannen.
KAMKIEUWIGEN, v. mv. eene groote afdeeling
der slakken, met eene ademholte op den rug,
waarin eene groote kamvormige kieuw en eene kleinere bijkieuw (ctenobranchiata).
KAMMEN, (kamde, heeft gekamd), Karen kammen, ordenen met een kam; — wol kammen, ontwarren, in eene richting brengen door middel van
een kam ; — in elkaar grijpen (van de kammen
van molenwielen): dat rad kamt niet.
KAMOES, KAMOESLEDER, KAMOESLEER,
o. zwart geverfd gemzenleer.
1. KAMP, o. leger, legerplaats ; — (fig.) er ontstond oneenigheid in het liberale kamp, in de liberale partij; — (Ind.) wijk eener stad, waar Chineezen of andere vreemde Oosterlingen woven : het
Chineesche, Arabische kamp.
2. KAMP, m. (-en), afgepaald veld.
3. KAMP, m. strijd, gevecht, worsteling..
4. KAMP, bw. effen, gelijk : wij zijn kamp ;
kamp op spelen, zonder te winnen of te verliezen ;
Been kamp geven, zich niet gewonnen geven.
KAMPANJE, v. (-s), (zeew.) bovenste achterdek
van een schip van den bezaansmast tot den achtersteven, boven de kajuit en bcschut door eene
zonnetent. Zie CAMPAGNE.
KAMPEEREN, (kampeerde, heeft gekampeerd),
een kamp betrekken, zich legeren.
KAMPEMENT, o. (-en), kamp, legerplaats; —
(Ind.) iedere plaats waar troepen verblijven.
KAMPEN, (kampte, heeft gekampt), strijden,
vechten, worstelen : tegen een vijand kampen;
met gebrek te kampen hebben, gebrek lijden;
—(fig.)
wedijveren, een wedstrijd voeren.
KAMPERFOELIE, v. eene plant, met fraaie
en aangenaam riekende bloemen, die tot de heesters en tevens tot de slingerplanten behoort.
KAMPERNOELIE, v. eene soort' van eetbaren
paddenstoel.
KAMPERSTEUR, m. harde eieren met mosterd.
KAMPERSTREEK, m. (...streken), ...STUKJE,
o. (-s), dwaze streek, onzinnige handeling.
KAMPIOEN, m. (-en), (fig.) voorvechter, verdediger; (sport) hij die in alle wedstrijden overwinnaar
is gebleven : hij is de kampioen van Europa op
de lange baan; wereldkampioen.
KAMPONG, m. v. (-s), (Ind.) omheind erf; verzameling van inlandsche woningen door paggers of
heggen omgeven; gehucht; buurt, wijk.
KAMPPLAATS, v. (-en), strijd-, vechtplaats;
...RECHT, o.; ...RECHTER, m. (-s), rechter,
prijsuitdeeler bij de oude worstelstrijden; iem. die
bij kampspelen, wedstrijden beslist.
KAMRAD, o. (-eren), rad of wiel met kammen,
die in een rondsel grijpen.
KAN, v. (-nen), een cilindervormig of zich in het
midden buikvormig verwijdend vaatwerk voor
vloeistoffen (van metaal : gaud, zilver, tin, koper
enz., van porselein, steen, aardewerk of hout) :
-.,-- (fig.) de kan aanspreken, (sterken drank) drinken; — te diep in de kan kijken, te veel drinken; —
liefhebber van de kan (van drinken) zijn; — (spr.)

KANJER.
wie het onderste uit de kan wil hebben, dien valt het
lid (d. i.* deksel) op den neus, wie te begeerig is,
krijgt vaak niets, komt bedrogen nit; — inhoudsmaat voor vloeistoffen, liter. KANNETJE, o. (-s),
kleine kan.
KANAAL, o. (...nalen), pijp, Buis : de kanalen
in stoomketels; rookkanaal . — (ontl.) buisvormig
orgaan, waardoor zich vloeistoffen of vaste stollen
een weg banen : darmkanaal; —
gracht, gegraven waterleiding : beide rivieren
zijn door een kanaal verbonden; het kanaal van
Voorne; — eene zeeengte in het groot ;
(fig.) bron, oorsprong : uit welk kanaal hebt
gij dat I van waar hebt gij dat gekregen of vernomen I
KANAALPEIL, o. vast waterpeil in een kanaal ;
...TOL, m. (-Jen), tol voor het bevaren van een
kanaal.
KANAAN, o. het beloofde land, Palestina; de
tale Kanadns, spreektaal doorspekt met bijbelt erm en .
KANAANIET, m. (-en), bewoner van Kanaiin
vOOr den intocht der Hebreeuwen.
KANAANIETISCH, bn. van, uit, betreffende
Kanaan.
KANALISATIE, v. de aanleg of het graven van
kanalen ; het bevaarbaar maken van rivieren door
kanalen; — buizennet.
KANALISEEREN, (kanaliseerde, heeft gekanaliseerd), bevaarbaar maken door kanalen : eene
rivier kanaliseeren; — van kanalen voorzien.
KANALJE, o. gemeen yolk, gepeupel, janhagel ;
m. en v. (-s), gemeen, laag persoon.
KANARIE, m. (-s), KANARIEVOGEL, m. (-s),
zeker bekend geel vogeltje van de Canarische eilanden (serinus canarius); — (Ind.) politiedienaar,
geelvink. KANARIETJE, o. (-s).
KANARIEBOOM, m. (-en), een olie- en harerijke boom van den 0. I. Archipel, uit welks nootvormige vruchten men some smakelljke koekjes
bereidt (canarium).
KANARIEVOGEL, m. (-s), kanarie.
KANARIEZAAD, o. als stofn.; m y. (...zaden),
in de beteekenis van soorten van kanariezaad;
wit vogeltjeszaad; klein kanariezc.ad,
KANDEEL, v. warme drank, bereid uit melk of
wijn met dooiers van eieren, suiker en kaneel.
KANDELAAR, m. (...laren, -s), kaars- of lichtdrager; (fig. godg.) glorie, luister der kerk.
KANDELAARTJES, o. my. (plantk.) soort van
steenbreek (saxifragc., tridactylides), algemeen op
drogen zandgrond, some zelfs tusschen straatsteenen en op muren voorkomende.
KANDELAREN, (kandelaarde, heeft gekandelaard), de groote takken van een ouden of ziekelijken boom tot op een paar vingers lengte kort
afhakken.
KANDELABER, v. (-s), kroonluchter, kroonkandelaar.
KANDIJ, (Zuidn. ook) KANDIJS, v. gekristalliseerde suiker, gewoonlijk klontjes geheeten.
KANEEL, o. v. de gedroogde binnenbast van den
kaneelboom.
KANEELAPPEL, m. (-s), inheemsche bruingrijze
soort van appel met kaneelgeur.
KANEELBAST, m. bast van den kaneelboom;
...BLOEM, v. (-en); ...BLOESEM, m. (-s); ...BOOM,
m. (-en), een boom, uit Ceylon afkomstig, welks
+weede of binnenbast het welbekende verwarmende
kaneel is (taurus cinnamomum).
KANEELIG, bn. bw. als kaneel : dii smaakt
kaneelig.
KANEFAS, o. als stofn ; (-sen), in de beteekenis
van : soorten van kanefas ; zekere katoenen stof;
ruw lijnwaad, dat veel tot voering wordt gebruikt;
— my. (-sen), eerste ontwerp, schets.
KANGOEROE, v. (-s), (nat. hist.) springhaas
(macropodinae), zeker buideldier.
KANIS, v. (-sen), vischkorf met houten deksel ;
(gew.) blikken eetketeltje voor werkvolk.
KANJER, m. (-s), iets dat groot is in zijne soort,
kokkerd : een kanjer van een appel ; — 't is zoo'n
kanjer, nare, beroerde vent.
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KANKER, m. een kwaadaardig woekergezwel
dat zich spoedig uitbreidt en snel tot ontbinding
en verettering overgaat ; snel voortwoekerend moreel
kwaad : jenever is de kanker der maatschappil.
KANKERACHTIG, bw. op kanker gelijkende.
KANKERBLOEM, v. (-en), volksnaam voor de
gele waterlelie, de dotterbloem, de duizendbloem,
de waterranonkel, de paardenbloem, de klaproos
en de groote weegbree.
KANKEREN, (het kankerde, is gekankerd),
weg-, invreten (door den kanker); (fig.) zich verspreiden (van kwaad) ; — wrokkend mopperen.
KANNEKENSKRUID, o. bekerplant.
KANNENGIETER,.m. (-s), (fig.) politieke kannengieter, (elders : politieke tinnegieter), iem. die zonder
voldoende kennis over allerlei staatkundige aangelegenheden meepraten wil.
KANNIBAAL, m. menscheneter; wilde.
KANNIBAALSCH, bn. bw. ale van de kannibalen ; onmenschelijk wreed.
KANNIBALISME, o. het eten van menschenvleesch door menschen.
KANO, v. (-'s), Indiaansch bootje, uit een boomstam gemaakt; ook CANO.
1. KANON, o. (-nen), grof stuk geschut.
2. KANON, m. (-s), zie- CANON.
KANONNADE, v. (-s), beschieting met kanonnen, hevig en aanhoudend geschutvuur.
KANONNEERBOOT, v. (-en), snelvarend oorlogsschip, dienende tot verdediging der kust en
der rivieren.
KANONNEEREN, (kanonneerde, heeft gekanonneerd), met kanonnen beschieten, bombardeeren.
KANONNENKOORTS, v. groote vrees voor 't
kanonvuur.
KANONNIER, m. (-s), soldaat die het gesohut
bedient, artillerist.
KANONSCHOT, o. (-en), schot met een kanon.
KANS, v. (-en), (eig.) wore bij het dobbelspel :
eene kans wagen, zijn geluk beproeven; wisselvalligheid, mogelijkheid : de kansen der fortuin; —
waarschijnlijkheid, uitzicht, gegronde hoop op goed
geluk : ge.ede, slechte kans hebben.
KANSEL, m. (-s), preek-, predikstoel.
KANSELARIJ, v. (-en), griffie, kantoor (van regeeringsmachten, gezantschappen of consulaten).
KANSELARIJSTIJL, m., ...TAAL, v. officieele
stijl en taal der kanselarij.
KANSELIER, m. (-s, -en), hoofd eener kanselarij, uitvaardiger van regeeringsoorkonden; staatskanselier, eerste minister (in Rusland); rijkskanseller, de eerste staatsdienaar in Duitschland (ook
in Oostenrijk en Rusland).
KANSELREDENAAR, m. (-s), welsprekend prediker.
KANSREKENING, Y. (-en), (wisk.) waarsehijnlijkheidsleer ; ...SPEL, o. (-en), hazardspel.
1. KANT, m. (-en), zijde, rand; ,dat raakt kant
moch wal, dat is glad verkeerd ; (ook) dat is onzin ;
—Alisandezugkt,
vrij zuinig ; iets over
ruin kant laten gaan, daar niets van zeggen (van
tekortkomingen, verkeerde dingen, plichtsver:zuim, enz.) ; zijn zaken, aan kant doen, zetten, er
mede uitscheiden ; de Kamer is aan kant, gedaan,
opgeruimd, in orde ;
tem. van kant helpen, om het leven brengen; —
zich van kant maken, zich dooden.
2. KANT, v. (-en), fijn, licht weefsel met open-,
gewerkte bloemen of teekeningen, dat tot versiering van randen en boorden dient.
3. KANT, bn. (timm., steenh.) scherpzijdig,
met scherpe kanten : kant zagen; kant houwen; —
(zeew.) gespannen : de zeilen kant zetten; — (zegsw.)
vet je zeil kant, (tot een dronkaard) houd je roer
recht; alles is kant en klaar, geheel gereed, in
orde ; flink, handig, stevig gebouwd : eene
karate
KANTEEL, m. (-en), getand metseiwerk op oude
stads- en burchtmuren; schietgat.
KANTELEN, (kantelde, heeft en is gekanteld),
over den kant wenden, omkeeren ;
omslaan.
KANTELINGS, bw. (Zuidn.) op het kantje af,
bijna te veel, te last, te erg enz.

KAP.
KANTELOEP, v. (-en), een meloen met uitstekende zij den en knobbels, de knobbel- of wratmeloen (cucumus melo cantalupa).
1. KANTEN, (kantte, heeft gekant), kant maken
of houwen : een steen kanten; balken kanten; —
kantelen, omvallen ; — zich tegen iets kanten,
zich er tegen verzetten.
2. KANTEN, bn. van kant een kanten kraagje.
(ANTIC, bn. bw. (-er, -st), hoekig, scherp behouwen; (fig.) zijn karakter, zijne persoonlijkheid
was te kantig (te hoekig, te scherp).
KANTINE, v. zie CANTINE.
KANTJE, o. (-s), (haringv.) vaatje, dat ongeveer 620 stuks haring bevat.
KANTJIL, o. (-s), (Ind.) zeer klein hert op Java,
niet grooter dan een middelmatige hond.
KANTKOEK, m. (-en), (als stofn. v.) reep
koek dien men van de zijde van gewone koek
afsnij dt.
KANTLAAF, v. (bouwk.) diepte die een voorwerp
binnen zeker vlak terugspringt : de kozijnen moeten
gesteld worden met een kantlaaf van 8 cM., de voorkant van het kozijn meet 8 cM. binnen het muurvlak komen.
KANTLID, o. (...leden), persoon die aan de
buitenzijde van eene societeit mede van de muziek
geniet ; (fig.) buitenstaander.
KANTLIJN, v. (-en), links op het papier, een paar
cM. van den kant ; (meetk.) ribbe.
KANTON, o. (-s), afdeeling (van grondgebied),
onderdeel van een arrondissement; (in Zwitserland)
provincie; (wapenk.) schildhoek.
KANTONGERECHT, o. (-en), gebouw waar een
kantonrechter rechtspreekt.
KANTONNAAL, bn. tot een kanton behoorende;
kantonnale reditspraak, van den kantonrechter.
KANTONNEEREN, (kantonneerde, heeft gekantonneerd), de troepen in verscheidene bijeengelegen
dorpen en steden inkwartieren.
KANTONNEMENT, o. (-en), plaats, waar militairen ingekwartierd zijn.
KANTONNIER, m. (-s), arbeider beast met het
dagelijksch onderhoud der groote wegen.
KANTONRECHTER, m. (-s), rechter in een
kanton.
KANTOOR, o. (...toren), vertrek, kamer, waar
een koopman en zijne klerken, waar bestuurders,
ontvangers, notarissen enz. hunne werkzaamheden
verrichten : mijnheer is op zijn kantoor; het kantoor
is geopend van 9 tot 12 uur; — (fig.) deze notaris
heeft een zeer druk kantoor, heeft zeer veel te doen; —
handelshuis, firma : dat is een der voornaamste
kantoren in de stall; — factorij, nederzetting (van
den handel).
KANTOORALMANAK, m. (-ken), almanak voor
kantoorgebruik ; ...BEHOEFTEN, v. m y. papier,
pennen, inkt enz. ; ...HAND, v. fraaie schrijfhand ;
...KLERK, Ill. (-en) ; ...LOOPER, m. (-s);
...SCHRIJVER, m. (-s) ; ...WERK, o.
KANTRECHTEN, (kantrechtte, heeft gekantreeht), de kanten (van planken) haaks afzagen.
KANTTEEKENING, v. (-en), aanteekening op de
zijde van een blad.
KANTVISSCHERIJ, v. het vangen van platvisschen in het zachte jaargetijde dicht langs de
kust door middel van schrobnetten, ook zomeren schrobnetvisscherij geheeten.
KANTWERK, 0. (-en), werk in of van kant ;
speldenwerk ; —SCHOOL, v. (...seholen).
KANTWERKSTER, v. (-s), vrouw die kantwerk
maakt.
KANUNNIK, m. (-en), (R.-K.) een koor-, domof stiftsheer; een wereldlijk geestelijke, die deel
uitmaakt van het kapittel, of ook die eene prove
of prebende bezit.
KANUNNIKENBANK, v. (-en), (R.-K.) het vaste,
gewoonlijk fraai bewerkte gestoelte in het hoogkoor; ...PLAATS, v. (-en), domheerschap
KAOLIN, o. porceleinaarde, ontstaan uit de verweering van veldspaatsoorten. •
1. KAP, v. (-pen), hoofddeksel, inz. van vrouwen
en van kloosterlingen Noordhollandsche, Friesche
kap; — de kap aannemen, kloostergelofte doen;
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de kap op den tuin hangen of over de haag smijten,
den monnikenstand verlaten, (ook) een beroep
vaarwel zeggen; gelijke monniken, gelijke kappen,
men wag Been anderscheid waken ; 't kontt alles
op min kap, ik krijg van alles de schuld; — binnenbekleedsel van eenhoed ; —
allerlei zaken, die met eene kap worden vergeleken, bovendeel : de kap van een wagen ; de kap van
een molen ; kappen van laarzen ; losse kappen om
de broeksp 4,jpen, leeren omslagen wijze van.
laarzekappen ; (bouwk.) de kap van een schoolssteer, houten of ijzeren tafel op een schoorsteen,
om het inregenen te beletten ; — de kap van een
vogel, de kuif.
2. KAP, v. (-pen), korst, ulteinde van een brood.
3. KAP, m. (-pen), houw, inhakking.
KAPARANG, v. (-s), (Z. A.) los houten schoeisel
der Maleiers.
KAPBEITEL, m. (-s), koubeitel.
KAPBLOK, o. (-ken), slagershakblok.
KAPDOOS, v. (...zen), toiletdoos.
1. KAPEL, v. (-len), vlinder, familie van de
schub yleugelige insecten.
2. KAPEL, v. (-len), (R. K.) kleinere bedeplaats,
hetzij in tegenstelling van, hetzij als onderdeel
in eene kerk; ook in een klooster, paleis enz.; bedehuisje aan den weg;
korps muzikanten ; — muziekgezelschap.
3. KAPEL, v. (-len), de helm van den distilleerketel.
KAPELAAN, m. (-5, ...lanen), (R.-K.) geestelijke, onder den pastoor eener parochie werkzaam ;
— geestelijke, die de huiselijke godsdienstoefeningen leidt.
KAPELANIJ, v. (-en). woning voor een kapelaan.
KAPELLETJE, o. (-s), kleine kapel; vlindertje; —
(fig.) kleine herberg ; alle kapelletjes aandoen,
alle herbergen langs den weg bezoeken.
KAPELMEESTER, m. (-s), hoofd van een korps
(militaire) muzikanten; orkest-directeur.
KAPEN, (kaapte, heeft gekaapt), rooven, stelen; zeeroof plegen; (fig.) behendig wegnemen.
KAPENAAR, m. (-s), inwoner van Kaapstad.
1. KAPER, m. (-s), KAAPSTER, v. (-s), die
kaapt, steelt.
2. KAPER, m. (-s), zeeroover, vrijbuiter; (ook)
kaperschip; (spr.) er zijn kapers op de kust, er is
onraad, anderen dingen met ons naar hetzelfde
doel (betrekking, voordeel enz.).
3. KAPER, v. (-s), eene soort van vrouwen- of
kindermuts : eene wollen kaper.
KAPERBRIEF, m. (...ven), lastbrief tot kapen
in oorlogstijd ; ...KAPITEIN, m. (-s) ; ...SCRIP,
o. (...schepen).
KAPGEBINT, o. (-en), dakstoel ; ...GEWELF,
o. (...ven), gewelfde kap van een gebouw.
KAPHAMER, m. (-s), bilhamer.
1. KAPITAAL, o. (...talen), hoofdsom, inlegsom,
zekere geldsom: kapitaal ea interest ; — doodkapitaal, dat geen rente oplevert ; — vermogen, saldo
tusschen bezitting en schuld.
2. KAPITAAL, bn. bw. (...taler, -st), voornaam,
groot : een kapitaal gebouw; eene kapitale letter,
hoofdletter; eene kapitale lout, een groote misslag ;
voortreffelijk, uitstekend—hijoudtzckapl, ;
— kapitaal liegen, onbeschaarnd.
KAPITAALARM, bn. weinig kapitaal bezittend;
bw. over veel kapitaal kunnende
beschikken.
KAPITAALSVERZEKERING, v. (-en).
KAPITAALVORMING, v.
KAPITALISATIE, v het kapitaliseeren.
KAPITALISEEREN, (kapitaliseerde, heeft gekapitaliseerd), in kapitaal omzetten; een kapitaal
laten aangroeien, vermeerderen; kapitaal vormen.
KAPITALISME, o. het maatschappelijk stelsel
waarbij kapitaal eene bron van inkomsten kan
zijn; overmacht van het geld in het maatschappelijk leven : de vloek van het kapitalisme.
KAPITALIST, m. (-en), geldbezitter.
KAPITALISTISCH, bn. bw. in betrekking tot,
zooals kapitalisten : een kapitalistisch streven.
KAPITEEL, o. (-en), (bouwk.) bovendeel eener zuil.
Van Dale, Handwoordenboek.

KAPPELINGEN.
KAPITEIN, m. (-s), officier, bestemd of bevoegd
eene compagnie te commandeeren : kapitein der
infanterie; — scheepsgezaghebber : kapitein op
ee,n, koopcaardijschip, een oortogssehip, eene auikboot,
enz.
KAPITEIN-ADJUDANT, m. (-s-adjudanten), kapitein, die als adjudant dienst doet.
KAPITEIN-CHINEES, m. (...Chineezen), (Ind.)
door de regeering aangewezen verantwoordelijk
hoofd der Chineezen, in plaatsen waar deze nogal
talrijk zijn.
KAPITEIN-GENERAAL, m. (-s-generaal); kapitein-generaal en admiraal, (oudt.) titel der stadhouders in Nederland.
KAPITEIN-INGENIEUR, m. (-s-ingenieurs), kapithin bij de genie.
KAPITEIN-KWARTIERMEESTER, m. (-s. of
-s-kwartiermeesters), kapitein bij de militaire
administratie.
KAPITEIN-LUITENANT, m. (-s), zeeofficier,
een rang lager dan kapitein" ter zee.
KAPITEINSCHAP, o. ambt, betrekking van kapitein; ambt van opzichter van een koninklijk slot;
regeeringsambt in de Spaansche overzeesche bezittingen.
KAPITEINSCHE, v. (-n), (Ind.) kapiteinsvrouw.
KAPITOOL, o. versterkt raadhuis en tempel van
het oude Rome; paleis voor het congres der Vereenigde Staten te Washington.
KAPITTEL, o. (-s, -en), hoofdstuk, afdeeling;
inz. een hoofdstuk nit den bijbel : het zesde kapittel
van Matthew ; — (spr.) iem. het kapittel voorlezen,
hem berispen, kapittelen; — onderwerp van gesprek
(gewoner : chapiter).: hij zoekt het op een ander
kapittel te brengen; — (R.-K.)- de vergadering, het
lichaam der kanunniken, die den rand des bisschops
uitmaken ; — stern in het kapittel hebben, ook eon
woordje mee te spreken hebben, invloed hebben ;
— alle geestelijken tot eene dom- of collegiaalkerk
behoorend ; vergadering of vergaderzaal ter bespreking van kloosterzaken.
KAPITTELBANKJE, o. (-s), (R. K.) bankje
van het kapittel, waar een monnik zijne zonden
belijdt en zijne straf hoort uitspreken; — (fig.)
op het kapittelbankje zitten, beschuldigd worden ;
...DAG, m. (-en), dag waarop het kapittel vergadert.
KAPITTELEN, (kapittelde, heeft gekapitteld)
iem. kapittelen, hem ernstig de les lezen, hem streng
berispen.
KAPLAARS, v. (...zen), hooge laars met kap.
KAPLAKEN, o. extra-premie voor den kapitein
ter koopvaardij boven de bedongen vracht.
KAPMANTEL, m. (-s), vrouwenmantel met
kap, hui.K.
KAPMEEUW, v. (-en), die soorten van meeuwen
(chroicocephalus), die in het zomerkleed kop en
bovenhals min of meer donker gekleurd hebben.
KAPMES, o. (-sen), hakmes.
KAPOEN, m. (-en), gesneden en vetgemeste
haan; — (in Vlaanderen) scheldnaam : deugniet;
(van een kleinen guit) schalk.
KAPOERES, KAPORES, bw. (barg.) verloren;
weg ; dood ; kapot
KAPOETS, —MUTS, v. (-en), bonten muts;
grenadiersmuts; monniks-, nonnenkap.
KAPOK, v. eene soort van fijne boomwol.
1. KAPOKKEN, bn. van kapok : kapokken
kussens.
2. KAPOKKEN, (kapokte, heeft gekapokt), (Z. A.)
sneeuwen.
KAPOT, bn. (-er, -st), aan stukken, gebroken,
gescheurd, versieten, met gaten in, enz. enz.
Met kapot worden een aantal werkwoorden
(scheidbare koppelingen) gevormd en wel
1° bedrijvende : kapotslaan, kapottrekken enz. ;
2° wederkeerige : zich kapotdrinken, zich kapotwerken, enz.
3° onztdige: kapotgaan, kapotvallen enz.
KAPOTJAS, v. (-sen), large soldatenjas.
KAPPELEN, (kappelde, is gekappeld), (gew.)
schiften, zuur worden : de melk kappelt.
KAPPELINGEN, m. my. spaanders.
28
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1. KAPPEN, (kapte, heeft gekapt), vellen, omhouwen, omhakken : boomen kappen; (zeew.) den
mast kappen; — (van paarden) met de hoeven
klauwen ; — het anker kappen, het touw doorhakken, omdat men geen tijd heeft het op te winden;
— boomen snoeien ; — hakken.
2. KAPPEN, (kapte, heeft gekapt), het hoofdhaar tooien, opmaken (inz, van vrouwen).
1. KAPPER, m. (-s), KAPSTER, v. (-s), die kapt,
die het beroep van kappen uitoefent.
2. KAPPER, v. (-s), de gesloten bloesemknop van den kapperboom, die, in zuur gelegd,
in sausen enz. gebruikt wordt ; — (ook) zekere
kool.
3. KAPPER, m. (-s), klein bierglas op voet,
van l
I i L. inhoud.
KAPPERSBEDIENDE, m. (-n), bediende van een
kapper ; ...WINKEL, m. (-s).
KAPPERTJE, o. (-s), duif met een kuifje.
KAPPERTJESKOOL, v. (-en), sluitkool.
KAPROEN, KAPRUIN, v. (-en), (oudt.) hoofddeksel, kap; (gew.) vrouwenkap; — (spr.) het zijn
twee hoofden order gene kaproen, zij zijn het met
'elkander eene.
KAPSEIZEN, (kapseisde, is gekapseisd), (zeew.)
omslaan, kantelen : het schip kapseisde.
KAPSEL, o. (-s), wijze van kappen : hoofdtooisel der vrouwen ; — zekere grondmaat in
Brabant. KAPSELTJE, o. (-s), hoofdtooisel ;
gehakt vleesch ; kapje, hoedje, capsule.
KAPSELBAND, m. (-en), (ontl.) beursband bij
de gewrichten.
KAPSELWERK, o. (-en), pomp met ronddraaienden zuiger.
KAPSIE, v. (-s), kapsie maken, tegenstribbelen,
onwillig zijn.
KAPSPANT, v. (-en), dakstoel.
KAPSPELD, v. (-en), gouden speld als sieraad
aan de slapen van het hoofd gedragen door Noordh.
boerinnen .
KAPSPIEGEL, m. (-s), toiletspiegel.
KAPSTANDER, m. (-s). houten hoofd (der
pruikenmakers), mutsebol.
KAPSTOK, m. (-ken), lat, plank met knoppen,
om er kleedingstukken aan op te hangen; (fig.)
eene staatscommissie is vaak een kapstok om
daaraan lastige plannen op te hangen, van de baan
te schuiven.
KAPTAFEL, v. (-s), toilettafel.
KAPUCIJN, m. (-en). KAPUCIJNER, m. (-s),
zekere Franciscanermonnik; (ook) zekere soort van
duiven met kappen of kuiven.
KAPUCIJNBLOEM, v. (-en), (plantk.) (Zuidn.)
Oostindische kers.
KAPUCIJNE, v. (-n), KAPUCIJNERNON, v.
(-nen).
KAPUCIJNER, m. (-s), eene soort van grauwe
erwt.
KAPZAAG, v. (...zagen), (timm.) zaag met dikken
rug en weinig gesebrankte tanden voor fijn timmerwerk, ook toffelzaag geheeten.
KAR, v. (-re-n), wagen, voertuig met twee wielen : eene kar met een hond er voor, hondekar; —
zijn karretje rijdt op een zandweg, het gaat hem naar
den zin ; — (gemeenz.) fiets : eene nieuwe kar
berijden.
KARAAK, KRAAK, v. (k(a)raken), de grootste soort van koopvaardij- en oorlogsschepen, weleer
in gebruik bij de Spanjaarden en Portugeezen.
KARAAT, o. (-5, ...raten), diamant- en paarlengewicht ( = 4 grein = 2.05 d.G.) ; — metriek
karaat = 0.2 Gram; — ook essaaigewicht voor
het gehalte van goud (24 karaat = _mg fijn);
hoeveel karaat is dit goud ? het is achttienkaraats
gaud, goud, dat 18 deelen zuiver goud bevat op
de 24.
KARABIJN, v. (-en), kort ruitergeweer of buks.
KARABINIER, m. (-s, -en), miter met karabun.
KARAF, KRAF, v. (-fen), tafelfiesch, sierlijk
bewerkte fiesch met wijden buik en smallen hals
voor likeur, water, enz. : eene karaf met water.

KARDINAALVOGEL.

KARAKTER, o. (-s), figuur, vorm, letter : Chi;
neesche, Gotische karakters; algebraische karakters"
magische karakters; — de kenmerkende eigenaar
digheden waardoor zich de eene persoon van den
anderen onderscheidt, aard, inborst, gemoed ; —
vastheid van wil om volgens zijne beginselen te
handelen : karakter toonen ; — een man van karakter,
van beginselen, van zelfstandig denken ; —BESCHRIJVING, v. (-en).
KARAKTERDANS, m. (-en), dans die een of
anderen hartstocht uitdrukt.
KARAKTERISEEREN, (karakteriseerde, heeft
gekarakteriseerd), de karakteristieke bijzonderheden van mensch of dier beschrijven.
1. KARAKTERISTIEK, bn. bw. (-er, -st), eigenaardig, kenmerkend.
2. KARAKTERISTIEK, v. schildering van het
eigenaardige of de kenmerkende eigenschappen
eener zaak : de karakteristiek van een berglandschap.
KARAKTERKUNDE, v. studie, wetenschap der
karakters (en van het menschelijk hart).
KARAKTERLOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder
karakter of eergevoel.
KARAKTERSTERK, bn. met een vast, flink
karakter ; ...STERKTE, v.
KARAKTERSTUK, o. (-ken), een tooneelstuk,
waarin men voornamelijk de ontwikkeling der
karakters ten doel heeft.
KARAKTERTREK, m. (-ken), kenmerkend teeken van iemands kara,kter.
KARAKTERVAST, bn. bw. vast van karakter,
van beginselen ; ...VOL, bn. typeerend, typisch.
KARATEEREN, (karateerde, heeft gekarateerd),
(w. g.) vermengen, allieeren, legeeren (van edele
metalen).
KARAVAAN, v. (...vanen), gezelschap of troep
reizigers door de woestijn, inz. van kooplieden in
het Oosten ; — groote troep ; groot huisgezin.
KARAVAANTHEE, v. fijne Chineesche thee,
over land naar Europa gevoerd (vroeger met karavanen).
KARAVANIER, m. (-s), kameeldrijver bij eene
karavaan.
KARAVANSERA, v. (-'s), een openbaar gebouw.
in 't Oosten, in de steden of langs de groote wegen,
tot huisvesting van de karavanen en de lastdieren.
KARBIES, v. (...biezen), van stroo gevlochten
handtasch zonder overklep of sluiting; — klepmand.
KARBONADE, v. (-s), gebraden rund- of varkensrib. KARBONAADJE, o. (-s).
KARBONKEL, m. (-s, -en), (o. als stofn.) zeker
edelgesteente : een hoogroode robijn ; — roode
puist, steenpuist.
KARBONKELNEUS, m. (...zen), neus vol roode
puisten : (ook) jeneverneus.
KARBOUW, m. (-s, -en), Oostindische buffel
(bos bubalus) als uitnemend trekdier het nuttigste en belangrijkste dier voor den inlander.
1. KARDEEL, o. (-en), (zeew.) hijschtouw;
atreng, uit eenige garens te zamen gedraaid; — een
zware takel, waarmede men de onderraas ophijscht.
2. KARDEEL, o. (-s), eigenlijk quartel, vierendeel.
1. KARDINAAL, m. (...nalen), (R. K.) hooge waardigheidsbekleeder en lid van den mad des Pausen,
zitting en stem hebbende in eene algemeene Kerkvergadering en in het conclaaf, waarin een nieuwe
Paus gekozen wordt; — (nat. hist.) Virginische
nachtegaal, een fraai zingende vogel (coccoborus).
2. KARDINAAL, v. een drank, bereid uit witten
wijn, oranjeappelen en suiker.
KARDINAAL-BISSCHOP, m. (-pen), de eerste
klasse der kardinalen ; ...DIAKEN, m. (-s), derde
klas der kardinalen ; ...PRIESTER, m. (-s), tweede
klas der kardinalen.
KARDINAALSBLOEM, v. (-en), purperbloem,
prachtig langlevend gewas (lobelia cardinales).
KARDINAALSHOED, m. (-en), de roode, breedgerande, aan weerszijden met 15 roode kwasten
versierde hoed, een der teekenen van de kardinaalswaardigheid.
KARDINAALVOGEL, m. (-s), een Noordamerikaansche vink : een vink met roode kuif en rooden
snavel; — zekere kleine roodgekleurde papegaai.

KARDINALISTEN.
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KARDINALISTEN, m. my. (gesch.) naam voor
de aanhangers van kardinaal De Granvelle.
1. KARDOES, v. (...doezen), met buskruit gevuld
papieren buisje (tot lading van een schietgeweer
of kanon) ; — (Zuidn.) rolletje geldstukken van
gelijke waarde in papier gewikkeld.
2. KARDOES, m. (...doezen), eene soort van
krulhond.
3. KARDOES, o.; —PAPIER, o. stevig pakpapier.
KAREEL, —STEEN, m. (-en),gebakken steen,
tichelsteen.
KAREKIET, m. Zie KARKIET.
KARELROMAN, m. (-s), middeleeuwsche roman,
waarin Karel de Groote als hoofdfiguur optreedt.
1. KARET, o. (Ind.) benaming voor : rubber.
2. KARET, —SCHILDPAD, o. fijnste schildpad,
afkomstig van de karetschildpad.
KARETSCHILDPAD, v. (-den), (nat. hist.) eene
zeeschildpad, welke het schoonste schildpad oplevert,
dat tot verschillende voorwerpen verwerkt wordt,
(chelonia imbricata).
KARIG, bn. bw. (-er, -st), overdreven zuinig,
minder uitgevende dan noodig is ; — (fig.) karig
zijn met zijne woorden, niet veel spreken; — karig
zijn met zijr, lof, niet gauw en niet veel prijzen; —
misdeeld, gering, weinig.
KARITAAT, v. (...taten), (Zuidn.) aalmoes.
KARKANT, m. (-en), halssnoer van edelgesteenten.
KARKAS, o. (-sen), geraamte, rif, de ontvleesde,
maar nog samenhangende beenderen van een dierlijk lichaam ; — dun koper- of ijzerdraad, met
garen omwoeld, als geraamte voor een vrouwenmuts ; — ijzeren geraamte van een brandkogel.
KARKIET, m. (-en), een vogel, die tot de zoogenaamde rietzangers behoort.
KARLIJN, m. (-en), eene vroegere Zuidduitsche
en Italiaansche goudmunt, ongeveer = f 6,75.
KARMELIET, KARMELIETERMONNIK, m.
(-en), monnik van de kloosterorde der Karmelieten,
aldus genoemd naar den berg Karmel, in Palestina.
KARMELIETES, (-sen), KARMELIETERNON,
v. (-nen), non van de orde der Karmelieten.
KARMIJN, o. wijnroode veil, die ons door de
nopalschildluis (cochenille) verschaft wordt.
KARMIJNEN, (karmijnde, heeft gekarmijnd), in
of met karmijn verven.
KARMIJNINKT, m. zeer verdunde oplossing van
karmijn in ammonia met een weinig gom.
KARMIJNROOD, bn. rood als karmijn ; — o.
de karmiinroode kleur.
KARMOZIJN, o. eene soort van purperverf;
hoogroode kleur.
KARMOZIJNEN, bn. van of als karmozljnstof.
KARN, v. (-en), eene soort van kuip, waarin
boter gekarnd wordt.
KARNE1VIELK, v. gekarnde melk; melk, die na
het karnen overblijft, waaraan door het karnen
de boterdeelen zijn ontnorden.
KARNEMELKSBRIJ, v. ; ...PAP. v.
KARNEN, (karnde, heeft gekarnd), het verrichten
van die bewerking, waardoor de boterdeelen uit
de melk worden afgezonderd.
KARONJE, v. (-s), feeks van een wijf.
1. KAROS, v. (-sen), staatsiewagen
2. KAROS, v. (-sen), (Z. A.) mantel van schapevellen dien de kleurlingen dragen.
KAROT, v. (-ten), eene rol gesponnen tabak
voor snuif.
KAROTTENFABRIEK, v. (-en).
KARPER, m. (-s), (nat. hist.) een lekker smakende riviervisch, tot de orde der weekvinnigen
van de groep der beenvisschen behoorende (cyprinus
carpio).
KARPET, o. (-ten), langwerpig vierkant vloerkleed, gemeenlijk nog over het gewone vloerkleed
heen; — eene soort van grof pakdoek.
KARPOETS, —MUTS, v. (-en), bonten mute;
kapoetsmuts.
KARREBOOM, m. (-en), dissel; ...DRIJFSTER,
v. (-s); ...DRIJVER, m. (-s); ...KLEED, o. (-en).
KARREMAN. m. (...lieden, .. dui), aschophaler
aan de huizen, aschman; vuilnisman.

KASJMIR.
KARREN, (karde, heeft gekard), met eene kar
vervoeren; fietsen, inz. snel fietsen; (ook) snel
loopen : wij zijn gauw naar hier gekard.
KARREPAARD, o. (-en), breed, zwaargebouwd
paard, vracht-, boerenpaard.
KARROO, v. hoogvlakte in Kaapland, gemiddeld 1000 M. hoog.
KARSAAI, o. eene soort van wollen stof, grof
gekeperd laken.
KARTABEL, v. (-len), (R. K.) almanak waarop
aangegeven staan de kerkelijke diensten (missen
en getijden) volgens het Romeinsch ritueel in elk
bisdom of in eene bepaalde kloosterorde.
KARTEL, m. (-s), kerf, keep.
KARTELDARM, m. (-en), middelste deel van den
dikken darm met bochtige, gekartelde oppervlakte : opstijgen,de karteldarm; dwarse karteldarm.
KARTELEN, (kartelde, heeft en is gekarteld),
kerven, inkepen; een muntstuk met gekartelden rand;
(gray.) greineeren; schiften (van melk); kronkelen ; — (fig.) haperen. misloopen : dat kartelt.
KARTELING, v. (-en).
KARTELIG, bw. (-er, -st), gekarteld ; geschift,
licht schiftend.
KARTETS, v. (-en), (oorl.) vroeger blikken doos
of schroot genoemd bussen van ijzer-blik, gevuld
met ijzeren kogels, die op afstanden, zelden grooter
dan 800 pas, uit kanonnen en houwitsers worden
geschoten ; ...KOGEL, m. (-s) ; ...VUUR, o.
(...yuren)..
KARTOFFEL, v. (-s), (gew.)' aardappel.
KARTON, o. licht bordpapier; lichte band om een
bock : een bock in karton gebonden; papieren doos.
KARTONNEEREN, (kartonneerde, heeft gekartonneerd), in bordpapier binden.
KARTONNEN, bn. van karton kartonnen band.
KARTOUW, v. (-en), geheel verouderde benaming voor kanon,
KARTUIZER, m. (-s), —MONNIK, m. (-en),
monnik van de geestelijke orde van Sint-Bruna.
KARVEEL, v. o. (-s, -en), klein, snelzeilend schip
in Spanje en Portugal; een klein vaartuig in Frankrijk, waarmee men ter haringvangst vaart; in
Turkije een klein oorlogsschip.
KARVEELSWERK, o. betimmering van een
schip, waarbij de kant van de eene plank tegen dien
van de andere aanligt, zoodat tusschen beide
planken een naad ontstaat.
KARVIEL, o. (-s, -en), hijschblok aan het marszeil.
KARWATS, v. (-en), lederen zweep van veel
riemen; (rijsch.) fijn heerenzweepje.
1. KARWEI, v. (-en), zwaar opgegeven werk,
harde arbeid ; werk, aangenomen werk ; dat is eene
heele karwei, dat is niet gemakkelijk, daar is veel
werk aan.
KARWIJ, v. (plantk.) zekere schermbloemige
plant, ook hofkomijn of Wilde komijn geheeten
(carom carvi).
KARWIJZAAD, o. (...zaden), zaad van de
karwij.
1 KAS, v. (-sen), zie KAST; doos, foedraal : de
plaatje, waarin iets gevat
kas van een horloge;
is : kas van een parel; bergplaats (op een kantoor) voor het geld en de geldswaarden; — (fig.)
geld, kontanten ; niet bij kas zijn, geen geld ter
beschikking hebben ; de kas opmaken, onderzoeken
of zij akkoord is ; bij iem. in de kas zijn, staan, in
guest, hoog aangeschreven staan ; — (ontl.) Nolte,
waarin zich iets bevindt : de kassen der tanden ;
oogkas ; hersenkas ; broeikas.
2. KAS, v. (-sen), spreektaal voor kast, gevangenis ; en broeikas : druiven nit de kas.
KASBOEK, o. (-en), kantoorboek, waarin de
ontvangsten en uitgaven geboekt worden.
KASDRUIVEN, v. my . druiven uit de kas.
KASGELD, o. kontanten.
KASHOUDER, m. (-s), kassier ; — winkelier
in good- en zilverwerken.
KASIAN, tw. (Ind.) uitroep van medelijden.
KASJMIR, o. de fijne, onderste wol der kasjmirgeiten, waarvan de kasjmirsjaals vervaardigd worden. Zie CACHEMIR.

KASKENADE.
KASKENADE, v. (-s), verbastering van gasconnade, zie aldaar; veel kaskenade hebben, maken, veel
drukte op zijn lijf hebben.
KASKIEN, ...KIJN, m. (-en), (oudt.) oud-Holl.
jak; bij de boerinnen in Noord-Holland een pronkjak met een langen schoot.
KASREG1STER, o. (-s), telmachine in winkels,
waarin de ontvangen gelden gedaan en geregistreerd
worden.
KASSEI, v. (ren), ook kalsij, kalsyde, kalsie,
kassie enz. (Zuidn.) straatweg; straatsteen.
KASSEIEN, (kasseide, heeft gekasseid), (Zuidn.)
plaveien, bestraten.
KASSEN, (kaste, heeft gekast), invatten, inzetten
van edeisteenen.
KASSIAN, zie KASIAN.
KASSIER, m. (-s, -en), kashouder; persoon (of
firma) wien men gelden to bewaring toevertrouwt.
om daarvan betalingen te doen tegen genot van
zeker loon of provisie.
KASSIEREN, (kassierde, heeft gekassierd), het
kassierschap uitoefenen.
KASSIERSBOEK, o. (-en), kantoorboek van een
kassier; ...BRIEFJE, o. (-s), check; ...KANTOOR,
o. (...Toren) ; ...PAPIER, o. (-en), kwitantie afgegeven op een kassier ; ...REKENING, v. (-en).
KASSIG, bw. gescheurd (van nieuw papier).
KAST, v. (-en), losse of in een muur getimmerde
bewaarplaats ; — houten of ijzeren bedekking van
iets ; kast van een slot; schuifkast, bij stoommachines,
waarin de stoomschuif is besloten; raderkast;
losse en vaste katten in een bijenkorf, —oud vervallen gebouw, voer- of vaartuig ; (stud.) kamer;
— gevangenis ; — broeikas. KASTJE, o. (-s), kleine
kast ; iem. sturen van het kastje naar den muur,
van den een naar den ander, van bakboord naar
bakboord.
KASTANJE, v. (-s), de eetbare meelachtige vrucht
van den tammen kanstanjeboom; de oneetbare
vrucht van den wilden kastanjeboom.; —, m. (-s),
kastanjeboom.
KASTANJEBOOM, m. (-en).
KASTE, v. (-n), een erfelijke stam of stand,
familiestam in Indii4 en het oude Egypte, de scherp
afgebakende rangklasse der Oostersche volken.
KASTEEL, o. (-en), slot; kleine vesting (inz. in
of bij eene stad, om de burgerij in Loom te houden) ;
— kasteelen in de lucht bouwen, hersenschimmen
najagen, vol zijn van grootsche maar ijdele plannen, zich vleien met overdreven en ongegronde
verwachtingen en fraaie planken.
KASTEGEEST, m. geest van uitsluiting, in sommige maatschappelijke kringen.
KASTEKORT, o. (-en), deficit, tekort in eene
kas.
KASTELEIN, m. (-s), (oudt.) slotvoogd : de
kastelein van Montfoort; (ook) gevangenbewaarder; —
(thans) herbergier; (ook) iem. die voor den eigenaar
eener hofstede deze beboert.
KASTELEINES, v. (-sen), herbergierster.
KASTELENIJ, v. (-en), woning van een slotvoogd;
cipierswoning; ambt van een slotvoogd.
KASTENMAIi ER, m. (-s), meubelmaker.
KASTEROLIE, v. ricinusolie, wonderolie, castorolie.
KASTIESPEL, o. balspel met een Karen bal en
slaghout gespeeld tussehen twee partijen van 12
personen.
KASTIJDEN, (kastijdde, heeft gekastijd), straffen, tuchtigen; pijnigen. KASTIJDING, v. (-en),
bestraffing, tuchtiging.
KASTOOR, o. beverhaar; — m. (—toren), een
van beverhaar gemaakte hoed.
KASTOREN, bn. van kastoor of bever : een
kastoren hoed.
KASTPAPIER, o. (wit) papier om daarmede
de planken eener kast te beleggen ; ...RAND, m.
(-en) ; ...RANDJE, o. (-s).
KASTROL, v. (-len), 't Fransche casserole, groote
braadpan, kookpan. KASTROLLETJE, o. (-s).
KAT, v. (-ten), bekend viervoetig huisdier (felis
domestica), inz. wijfje van den kater • —
(in spr.) zoo valsch als eene kat, in hooge mate
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valsch ; — de kat uit den boom zien (kijken), eene
afwachtende houding aannemen, eerst zien hoe de
zaak waarschijnlijk afloopen zal, alvorens zich te
verklaren; — de kat de bet aanbinden, voor een
ander zich in gevaar begeven; — zij leven als kat
en hoed, zeer oneenig; — hij knijpt de kat in het
(den) clonker, hij is schijnheilig , doet graag kwaad
als hij meent niet gezien te worden; — om den
wille van het smeer, likt de kat den kandeleer, ter wille
van het voordeel doet men iets, wat men anders
liever zou laten ; — eene kat eene kat noemer, conduit zeggen wat en hoe men denkt ; — het midst wat
van katten komt, een mensch verloochent zijn aard
niet ; — eene kat in den zak koopen, iets koopen
zonder het gezien te hebben ; (ook) bedrogen uitkomen ; — hij steekt er de kat in, de zaak staken ;
— daar komt de zwarte kat in, gezegd als er ruzie
komt; —
(ook) in 't algemeen : roofdier van de familie
der katachtigen : eene groep van katten, waartoe
o. a. de panter behoort, heeft op eene lichtbruinachtige
huid donkerbruine ringen;
(fig.) een valsch vrouwspersoon, eene snibbige
vrouw, een snibbig meisje : zij is eene echte kat;
vgl. kamerkatje;
(zeew.) klein anker, dreg, waarmee een groot
anker wordt versterkt ; — takel waarmee het anker
onder den kraanbalk wordt geheschen ; — geese],
bestaande uit dune touwen, waarmee vroeger de
matrozen gestraft werden, gewoonlijk kat met
negen staarten genoemd, naar het aantal touwen ; --:-.
(mil.) een hoog opgeworpen werk op de bolwerken
of op de courtines eener vesting; — (oudt.) een
stormtuig, om de muren te beuken, stormkat.
KATAAS, o. deugniet.
KATAFALK, v. (-en), de verhevenheid, waarop
de doodkist van een gestorvene van hoogen rang
in eene kerk of eenig ander gebouw wordt tentoongesteld.
KATALYSATOR, m. (-en); stof die de katalyse
te voorschijn roept.
KATALYSE, v. (scheik.) het verschijnsel dat
eene stof, schijnbaar zonder zelf te. veranderen,
een chemisch proces bespoedigt of vertraagt.
KATALYTISCH, bn. katalytiscite verschijnselen,
die katalyse veroorzaken.
KATANKER, o. (-s), (zeew.) klein anker, dat
aan het zware anker wordt verbonden, om het
doorgaan te beletten.
KATAPULT, v. (-en), (ook verbasterd tot kattepul); zie CATAPULT.
KATER, m. (-9), mannetje van de kat ;
katterig zijn; — een moreele kater.
—enkatrhb,
KATERN, v. o. (-en), KATERNTJE, o. (-s),
zoo velletjes schrijf- of postpapier, in elkander
gevouwen.
KATHALZEN, (kathalsde, heeft gekathalsd),
zich aftobben. zwoegen, sloven.
KATHEDER, m. (-s), leer-, preekstoel, spreekgestoelte; in de kerken de bijzondere stoel, waarin de bisschop gedurende den dienst plaats neemt.
1. KATHEDRAAL, bn. ; kathedrale kerk ; kathedraal glas. gekleurcl glas, gebruikt voor glas in lood.
2. KATHEDRAAL, v. (...dralen), eene kathedrale
kerk, eene bisschoppelijke kerk, de hoofdkerk Bens
bisdoms, in de zetelplaats des bisschops.
KATHETEN, my. (wisk.) de beide rechthoekszijden van den rechthoekigen. driehoek.
KATHETER, m. (-s) (gen.) buis tot aftapping
der urine uit de blaas.
KATHETOMETER, m. (-s), een werktuigje om
zeer nauwkeurig kleinere hoogteverschillen, b. v.
van twee vloeistofkolommen te meten.
KATHODE, v. (-n), (nat.) negatieve pool.
KATHOLIEK, bn. (eig.) algemeen, over den ganschen aardbodem verspreid; (inz.) de leer der Roomsche kerk belijdende;
m. (-en), belijder van den Roomsch-Katholieken
godsdienst; de Roomsch- Katholieken.
KATI, (-'s), KATTIE, (-s), Mal. kati, een Oostindisch gewicht van 0,01 pikol = 0,617 K.G.
KATIJVIG, bn. bw. (-er, -st), rampspoedig,
ellendig, ongelukkig ; — (gew.) kouwelijk.
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KATJANG, v. (Ind.) algemeene naam voor
peulvruchten, erwten en boonen; de katjang tjina
(of tanah) is het bekende apennootje.
1. KATJE, o. (-s), jonge kat ;* zij is geen katje
om, zonder handschoenen aan te raken, is altijd gereed
om van zich of te bijten.
2. KATJE, o. (-s), (plantk.) eene aarachtige,
met onvolledige, eenslachtige bloemen dicht bezette
bloeiwijze : mannelijke, vrouwelijke katjes.
KATJESDAGEN, m. my. de drie dagen, die op
de hond.sdagen volgen.
KATJESDRAGENDEN, v. my. boomen die met
katjes bloeien.
KATJESSPEL, o. dat zal katjesspel worden, op
kibbelen of ruzie uitloopen.
KATOEN, o. [my. (-en), in de beteekenis van
soorten van katoen; v. als handelswaar]; boomwol :
de fijne wollige haren die groeien aan de zaden van
den katoenboom of katoenstruik (gossypium); —
stof, uit katoendraden geweven : ongebleekt katoen,
gedrukt katoen, calicot, sits; — uit katoen gesponnen
draad, garen : een kluwen katoen; — pit eener
olielamp of van een oliestel ; iem. van katoen geven,
geducht de les lezeu, afranselen ; zich, katoen houden,
zich stil, koest houden.
KATOENACHTIG, bn. op katoen gelijkend ;
katoen bevattend.
KATOENBAAL, v. (...balers), baal ruwe katoen ;
(ook) baal gedrukte katoenen ; ...BOOM, m.
(-en) ; ...BOUW, m. ; ...DRUKKER, m. (-s) ;
...DRUKKERIJ, v. (-en).
1. KATOENEN, bn. van katoen.
2. KATOENEN, (katoende, heeft gekatoend),
iem. katoenen, hem van katoen geVen, geducht de
les lezen. (ook) afranselen.
KATOENFLUWEEL, o. minste soort van fluweel ;
...GAREN, o. (-s) ; ...INDUSTRIE, v. het spinnen,
weven, bleeken en drukken van katoen ; ...PITTEN,
v. my. oliehoudende zaden van de katoenplant ;
...PLANT, v. (-en) ; ...PLANTAGE, v. (-s) ;
...PLANTER m. (-s), enz.
KATOENTJES, o. my. soorten van katoenen
weefsels.
KATOOG, m. (-en), een halfedelgesteente, dat
eene groenachtige, geelachtig grijze of geelachtig
bruine kleur heeft en op het glinsterend oog
eener kat gelijkt.
KATROL, v. (-len), eene cirkelvormige schijf,
tot het opnemen van een koord aan haren omtrek
van eene groeve voorzien, die om eene spil
draait, welke door een beugel of huisje gedragen
wordt.
KATTEBAK, m. (-ken), zitplaats achter aan
sommize rijtuigen voor den knecht.
KATTEBELLETJE, o. (-s), klein, onbeteekenend,
niet vormelijk briefje.
KATTEGAT, o. eene zeedngte tusschen Zweden
en Denemarken.
KATTEKOP, m. (-pen), de kop van eene kat; —
korte houwitser ; kleine soort zuigperspomp.
KATTEKWAAD, o. kwajongensstreek, jongensbaldadigheid.
KATTEN, (katte, heeft gekat), de kat op het anker
zetten ; het anker onder den kraanbalk hijschen ;
— (kooph.) gekochte goederen, die bij de ontvangst
niet aan het monster voldoen, weigeren in ontvangst
te nemen.
KATTENGESPIN, o. het eigenaardige gebrom
eener kat; (spr.) het eerste gewin is kattengespin,
wat bij 't begin van 't spel wordt gewonnen, moet
men dikwijls later weer verliezen.
KATTENGOUD, o. (delfst.) glimmer, mica; ook
kattenzilver geheeten.
KATTERIG, bn. (-er, -st); katterig zijn, zich
niet lekker, prettig gevoelen (na eene roes enz.).
KATTESTAART, m. (-en), smalbladige basterdwederik ; zekere sierplant uit 0. India ; (wev.)
afval van katoen op stokken.
KATTIG, bn. bw. valsch, snibbig.
KATUIL, m. (-en), eene soort van uil, Wiens
kop niet van oorpluimpjes is voorzien, inz. de
boschuil (syrnium aluco); — een zekere vlinder.
KATVISCH, v. slechte, kleine visch.
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KATWILG, m. (-en), bindwilg, langs waterkanten
levert dim rijs op.
KATZWIJM, v. geveinsde flauwte.
KAUKASISCH, bn. van of uit den Kaukasus;
het Kaukasische ras, de Middellandsche-Zeevolken.
KAURI, m. (-'s), schelpmunt der negers.
KAUSCHER (Hebr.) bn. geoorloofd; rein, zuiver,.
volgens de Joodsche voorschriften voor de consumptie geoorloofd.
KAUW, v. (-en), (nat. hist.) de kleinste onzer
inlandsche kraaien
KAUWEN, (kauwde, heeft gekauwd), met detanden vermalen.
KAUWIJZER, o (-s), eene soort van beitel om
naden met werk dicht te stoppen.
KAUWOERDE, v. (-n), fleschvormige pompoen.
KAVA, KAWA, v. bedwelmende drank door deinboorlingen van Australia uit de wortels van een
peperstruik (piper excelsum) bereid.
KAVALJE, o. v. (-s), oud, afgeleefd paard; (fig.)
elk versleten voorwerp; inz. oud huis.
KAVEETE, KA.VIETSE, v. (-n), (Zuidn.) oud,
bouwvallig huis; (ook) gemeene kroeg; (ook)
slaapstee, bed.
KAVEL, m. (-s, -en), deel (inz. bij de verdeelingvan landerijen) : de kavels van een waterschap.
KAVELEN, (kavelde, heeft gekaveld), in loten,
of kavelingen verdeelen (van koopwaren en lande-rijen) ; (fig.) beknopt en nauwkeurig rekenen ; tij
kavelen, eb en vloed berekenen ; tijd en tij kavelen,
zich naar tijd en omstandigheden schikken.
KAVELING, v. (-en), koop, deel (van eene partii
perceel (van landerijen).
koopgoederen);
KAVIAAR, v. gezouten kuit van den steur en,
een paar andere visschen.
KAWA, zie KAVA.
KAWI, o. het Oud-Javaansch van 800-1400'
n. C.
KAXA, (-'s), looden munt in India, met Bern
gat in 't midden om ze met andere aan een snoer
to rijgen; waarde ongeveer 0,03 cent.
KAZAK, v. k -ken), (oudt.) overrok, reisrok met
wijde mouwen.
KAZEMAT, v. (-ten), bomvrij gewelf, onder den
wal eener vesting ; — hangende slaapplaats (in
kazernes, op schepen enz.).
KAZEN, (kaasde, heeft en is gekaasd), dik worden
van de melk ;• kaas maken.
KAZERNE , v. (-s, -n), gebouw bestemd tot huisvesting der soldaten.
KAZERNEEREN, (kazerneerde, heeft ge,Kazerneerd), in kazernes legeren. KAZERNEERING,
v. inlegering in kazernes.
KAZERNETAAL, v. ruwe, onkiesche taal ;
...WONING, v. (-en), groot huis door vele gezinnen
tegelijk bewoond.
KAZINE, v. schatkamer van den sultan, van
Turkije.
KAZUARIS, m. (-son), eene soort van struisvogel in Australia en de Papoea-eilanden (casuaris);
gehelmde kazuaris, een der grootste vogels na den
Afrikaanschen struis (casuaris indicus).
KAZUIFEL, v. (-s, -en), (R. K.) priesterkleed,
zonder mouwen, waarop van voien en van achteren
een kruis is afgebeeld.
1. KEEL, v. (kelen), nauwe doorgang boven het
strottenhoofd ; — (fig.) alles door de keel jagen,
zijn vermogen verbrassen;
stem : eene keel opzetten, hard schreeuwen ;
uitwendig gedeelte van den strot, hals iem.
naar de keel vliegen; iem. bij de keel vatten, grijpen,
hem aangrijpen, (fig.) hem tot iets noodzaken,
dwingen ;
het trechtervormige net, dat binnen in eene fuik
wordt vastgemaakt en waardoor de visch naar
binnen zwemt.
2. KEEL, of (wapenk.) rood, in het blazoen de
eerste der kleuren in rang.
KEELGAT, o. (-en), strot ; alles door het keelgat
jagen, alles verbrassen.
KEELLETTER, v. (-s), (taalk.) eene der soorten,
waarin de medeklinkers verdeeld worden; ...STEM,.
(-men), zware, diepe stem.
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KEEN, v. (kenen), kloof, spleet kenen in de
handen ; — kiem, oorsprong.
1. KEEP, v. (kepen), uitsnijding, kerf.
2. KEEP, m. (kepen), (nat. hist.) een vink, die
ook berg- en boschvink noordvink en kweevink
geheeten wordt (fringilla montifrinqilla).
KEEPER, (Eng.), m. (-s), (voetbalspel) doelverdediger.
KEER, m. (-en), omwending; verandering : de
ziekte heeft een goeden keer genomen; (spr.) gedane
taken hebben (nemen) geen keer, dingen die gebeurd
zijn, zijn niet weer te veranderen ; — iem., iets te
keer gaan, tegenwerken, beletten ; te keer gaan,
leven maken, * opspelen ;
meal, reis, herhaling
ik ben twee keeren bij u geweest.
KEERDICHT, o. (-en), (letterk.) lyrisch gedicht
met telkens terugkeerenden slotregel.
KEEREN, (keerde heeft en is gekeerd), wenden,
draaien, iem. of iets in een tegenovergestelden stand
brengen, van richting doen veranderen : eene kaart
keeren, om:keeren ; (kleerm.) eene jas, een rok
keeren, wat buiten was binnen brengen ; — (fig.)
zijn rokje keeren, van partij of van gevoelen veranderen; —
eene andere richting nemen, omdraaien : de
koetsier ken in die nauwe straat niet keeren; —
.de wind keen, gaat uit een anderen hoek waaien;
— de ziekte keen, neemt eene gunstige wending; —
(spr.) beter ten
teruggaan : naar huffs keeren ;
in zichhalve gekeerd, dan ten heele gedwaald ;
zelven keeren, ernstig over zichzelven, over zijn
eigen gedrag nadenken ; ik weet mij niet te
wenden of te keeren, ik weet geen raad ; zij keerden
rich tegen ons, werden ons vijandig, weerstreefden
ons ; hij keert rich awn niets, zich bekreunen om.
KEERKRING, m. (-en), parallelcirkel op 23i°
van den evenaar : tusschen de keerkringen, de heete
luchtstreek.
KEERKRINGSHITTE, v. tropische hitte ;
DEN, o. my. landen tusschen de keerkringen gelegen ; ...PLANT, v. (-en), tropische plant ; ...WARMTE, v. ; ...ZON, v. verzengende zon der tropen.
KEERPUNT, o. (-en), er is een keerpunt gekomen
in zijde ziekte, de ziekte heeft eene andere wending genomen.
KEERSLUIS, v. (...sluizen), enkele sluis, die den
hoogeren waterstand bij havens, dokken enz.
tegenhoudt; stuwsluis.
KEERVERS, o. (...zen), refrein.
KEERWEER, m. (-en), blinde straat, steeg, weg
zonder uitgang.
KEERZIJDE, v. (-n), de andere zijde : de keerzijde
van het papier; — de keerzijde eener medaille, (fig.)
de onaangename zijde.
1. KEES, m. (keezen), eene soort van hond,
keeshond; — (Ind.) roepnaam, bijnaam voor een
aap; — (Z. A.) bijnaam van een baviaan; — (vad.
geschied.) scheldnaam der Patriotten of tegenstanders van den stadhouder, op het einde der
18de eeuw.
2. KEES, v. gew. voor : kaas;
(spr.) klaar is
kees, alles is klaar.
KEESHOND, m. (-en), eene soort van hond,
met spitsen snuit, rechtopstaande ooren en lang
haar.
KEEST, m. pit, kern, merg eener plant ; (fig.)
het fijnste.
KEET, v. (kenen), gemetselde bak (tot het zoutzieden); (ook) zoutziederij; loods, werkplaats
(bij een bouwwerk) ; hut der polderwerkers ; eene
heele keet, groote menigte • keet maken, pret maken.
KEEZEN, (gew.) kaas maken. GEEZER, m.
(-s), die kaas maakt.
KEFFEN, (kefte, heeft gekeft), blaffen (van een
kleinen hond); (fig.) snappen, kijven (inz, van
kinderen en vrouwen).
KEFFER, m. (-s), klein boosaardig hondje; —
(fig.) kijver, blaffer; iem. die een ander op hoogen,
kijvenden toon bedilt. KEFFERTJE, o. (-s).
KEFIR, m. een zuurachtige mousseerende melkwijn, die in den Kaukasus uit koe-, geiten- en schapenmelk wordt verkregen; een aftreksel van melk
op kefirkorrels.

KEIZERSHOF.

KEG, (-gen), KEGGE, v. (-n), (timm.) eene ijzeren
of houten wig om hout te klieven enz.
KEGEL, m. (-s, -en), (wisk.) het lichaam, dat
wordt' ingesloten door het ronde oppeivlak, beschreven door eene rechte lijn (de beschrijvende lijn),
die zich langs eene willekeurige kromme lijn in
een plat vlak (de richtlijn) beweegt, zoodanig dat
die door een zeker punt, buiten het vlak gelegen,
blijft gaan, en door de vlakke figuur zelve ;
lichamen, die min of meer den vorm van een
kegel hebben ijskegel; inz. de nemen houten
kegels van het kegelspel ; — de vrucht der kegeldragenden of naaldboomen.
KEGELBAAN, v. (...banen), baan tot kegelen
ingericht; uitspanning, waar gelegenheid tot kegelen bestaat ; ...BAL, m. (-len), groote houten bal
waarmee men kegelt ; ...CONCOURS, o. (-en),
wedstrijd in het kegel en.
KEGELDRAGENDEN, m. my. eene pl&ntenfamile met altijdgroene bladen, gewoonlijk naalden,
waarvan de vruchten kegelvruchten zijn en die alle
harsachtige sappen opleveren (coniferae).
KEGELEN, (kegelde, heeft gekegeld), met kegels
spelen.
KEGELSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) rolschelp,
toot ; ...SLAB, v. (-ken), (nat. hist.) familie van
pijltongige slakken, waarvan de schelp, die vroeger
met duizenden guldens betaald werd, omgekeerd
kegelvormig is.
KEGELSNAVELS, m. my. (nat. hist.) eene onderafdeeling der zangvogels, b. v. de vinken, vogels
wier snavels den vorm van een kegel hebben.
KEGELSNEDE, v. (-n), (wisk.) lijn die ontstaat
als een cirkelvormige kegel door een plat vlak
gesneden wordt.
KEGELVLAK, o. (-ken), (wisk.) gebogen oppervlak van een kegel ; ...VORM, m. (-en) ; ...VORMIG, bn.
KEGGEN, (kegde, heeft gekegd), met wiggen,
keggen vastzetten.
KEH, m. zie SINGKEH.
1. KEI, m. (-en), kleine rolsteen, zooals vaak uit
het diluvium wordt opgegraven en waarmede
men straten en wegen belegt; vierkant behouwen
straatsteen : op de keien rijden.
2. KEI, m. dwaasheid; — de kei leutert hem,
reutelt hem, (of) hij heeft den kei in 't hoofd, (of)
hij is met den kei gekweld, hij is niet wel bij zijn
hoofd, begaat allerlei dwaasheden.
KEIHARD, bn. zeer hard; — (sport) een keihard
schot, een krachtige worp met den voetbal.
KEIL. in- (-en), keg : — (74. A.) hooge hoed.
KEILEN, (keilde, hbeft gekeild), een plat voorwerp zoodanig langs de oppervlakte van het water
werpen, dat het verscheidene malen opspringt :
plisje-plasje gooien, kiskassen, stipstappen, enz.;
werpen, gooien, smijten : iem. de deur wit keilen.
KEILSCHRIFT, o. spijkerschrift der Assyria's,
zoo geheeten, omdat het enkel nit wigvormige
figuren is samengesteld.
KEIMERGEL, o. leemachtige afzetting nit het
diluviale tij dperk, ook tdokleem geheeten ; ...STEEN,
m. (-en) ; ...WEG, m. (-en), straatweg ; ...ZAND,
o. grof grind.
KEIZEL, m. (-s), ronde, gladde keisteen ;
—GRUIS, o. stukgeslagen keizels, als wegverharding.
KEIZER, m. (-s), alleenheerscher ; hoogste vorstentitel ; — waar niets is, verliest de keizer zijn
recht, wie niets heeft, van' dien is niets te vorderen;
spelen, vechten om des keizers baard, om niemendal.
KEIZERIN, v. (-nen), regeerende alleenheerscheres; vrouw eens keizers; keizerin-weduwe,
weduwe eens keizers.
KEIZERLIJK, bn. bw. (-er, -at), van, als een
keizer : de keizerlijke waardigheid ; het keizerlijke
Leger.
KEIZERRIJK, o.(-en), gebied, land des keizers.
KEIZERSHOF, o. (...ven) ; ...KRO ON. v.
(...kronen), kroon, waardigheid eens keizers ;
fraaie lelieachtige plant met bruinrood bloemdek ;
...MANTEL, m. (-s), groote hermelijnen praalmantel ; — streeppaarlemoervlinder
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KEIZERSSTAD, v. (...steden), stad waar een
keizer zijne residentie heeft ; ...TITEL, m. (-s).
KEIZERTHEE, v. de fijnste theesoort.
KEKELEN, (kekelde, heeft gekekeld), op scherpen
en luidruchtigen toon praten, (ook) twisten
over iets.
KEKER, v. (-s), soort van grauwe erwt.
KELDER, m. (-s), bergplaats; inz. eene gemetselde, van gewelven voorziene ruimte, geheel of
ten deele onder den grond ; — (fig.) het schip ging
near den kelder, het zonk, verdween in de diepte;
— near den kelder gaan, verdrinken, verongelukken, to gronde gaan (ook fig.). KELDERTJE,
o. (-8).
KELDERACHTIG, bn. (-er, -st), kil, vochtig als
in een kelder ; donker, somber.
KELDEREN, (kelderde, heeft gekelderd), in
den kelder bergen : gekelderde wijn; aardappels
kelderen; — (fig.) naar den kelder gaan, verongelukken (van personen); — de aandeelen kelderen, de
koers zakt, daalt sterk.
KELDERFLESCH, v. (...fiesschen), fiesch uit
een kelderkistje, vierkante fiesch, inz. jeneverfiesch van 1 L. inhoud.
KELDERKAMER, v. (-s), kamer boven een kelder; — kamer, waarvan de vloer een paar voet
beneden den beganen grond is; ...LUCHT, v.
kille, vochtige lucht; vunzigheid; ...LUIK, o.
(-en), vensterluik voor een kelder; luik waarmede
de toegang tot een kelder afgesloten wordt.
KELDERMAN, m. (-nen), arbeider in. bewoner
van een kelder; ...MEESTER, m. (-s), opzicbter
van den wijnkelder (bij aanzienlijken); keldermeester Bens kloosters.
KELDERWONING, v. (-en), holder van een
huis, tot wooing ingericht.
1. KELEN, (keelde, heeft gekeeld), een varken
kelen, slachten, door de keel of to snijden en te laten
doodbloeden; iem. kelen, op wreede wijze ombrengen; (fig.) iem. rulneeren. KELING, v. tiet kelen.
2. KELEN, bn. (wapenk.) rood.
3. KELEN, v. my. het paar borsttongbeenspieren
van den kabeljauw : lippen en kelen Belden voor het
fijnste, dat de kabeljauw oplevert.
KELK, m. (-en), wijd uitloopend glas of beker
op hoogen voet wijnkelk; (inz.) de beker, die bij
het H. Avondmaal en de Mis gebruikt wordt;
—denklsijr,
veel rampspoed ondervinden ; — (plantk.) het meestal ongekleurde
bloembekleedscl, dat de bloemkroon omvat ;
— kelkvormige bloem, winde, convolvulus.
KELKBLAADJE, o. (-s), afzonderlijk blaadje
van eon bloemkelk ; ...BLOEMIGEN, ...STANDIGEN, v. my. planten waarbij de bloembladen en
meeldraden op den kelk zijn ingeplant.
KELLNER, m (-s), bediende in een hotel, logement of koffiehuis. KELLNERIN, v. (-nen), een
vrouwelijke bediende in een koffiehuis.
KELP, v. ruwe soda, door verbranding van zeewier
verkregen.
KELTEN, my. eon Indogermaansche volksstam
die West-Europa bewoonde.
KELTISCH, bn. Keltische talen.
KEMBEN, v. (-s), (Ind.) lange breede strook tot
dekking van het bovenlijf bij vrouwen.
KEMBINGS, v. (Ind.) zekere geweven stof.
KEMEL, m. Zie KAMEEL; — (Zuidn.) eenen
kernel schieten, een bok schieten, een misslag
begaan.
KEMELSHAAR, o. haar der kameelen; het fijne,
meestal sneeuwwitte haar van de kernel- of Angorageit, welke in Klein-Azie thuis hoort; ...HAREN,
bn. van kemelshaar.
1. KEMP, v. witte klaver.
2. KEMP, KENNEP m. (gew.) hennep ; —
(Zuidn.) kemp geven, vlug of driftig te werk gaan.
KEMPHAAN, m. een vogel, die tot de orde der
steltloopers behoort en de grootte heeft van eene
gewone tortelduif ; het mannetje overtreft alle
bekende vogels in zucht tot vechten, waaraan de
vogel dan ook zijn naam dankt (machetes pugnax);
- zij vechten als kemphanen, verwoed, vinnig; —
(fig.) vechtlustig persoon, twistzoeker.
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KENBAAR, bn. (-der, -st), gekend kunnende
worden : hij is uit honderden kenbaar; iem. lets
kenbaar maken, doen kennen.
KENDANG, v. (-s), slaginstrument van de gameIan : eene vaasvormige kilt onder en boven van een
trommelvel voorzien.
KENEN, (keende, is gekeend), splijten; kiemen;
(fig.) beginners, zich vertoonen.
KENMERK, o. (-en), merle, waaraan men iets
kent, kenteeken ; — (meest fig.) weldoen is het
kenmerk van een goed hart.
KENMERKEN, (kenmerkte, heeft gekenmerkt),
van een kenmerk voorzien, duidelijk en zichtbaar
aantoonen : alle boeken der bibliotheek zijn gekenmerkt; — (fig.) hoogmoed kenmerkt den Spanjaard,
karakteriseert hem; onze eeuw kenmerkt zich door
beschaving, ondersoheidt zich daardoor van de vorige.
eeuwen.
KENMERKEND, bn. waaraan men iets kan kennen, karakteristiek.
KENNEL, (Eng.) m. (-s), hondenhok; troop,
jachthonden.
KENNELIJK, KENLIJK, bn. bw. (-er, -st), to
kennen, te herkennen : een kennelijk teeken; zijn,
huis is erg kennelijk, gij zult het dadelijk vinden; —
er is een kennelijk onderscheid tusschen deze twee
soorten, good blijkbaar, duidelijk ; — blijkbaar;
in kennelijken staat, dronken ; in kennelijken staat
van onvermogen, niet in staat zijn schulden te
betalen.
KENNEN, (kende, heeft gekend), eene juiste
voorstelling van iets of iem. hebben, iem. of iets
weten to onderscheiden van anderen : kent ge den
heer A. ? ik ken hem van aanzien ; — men kent den
vogel aan zijn veeren ; — hij kent geen gevaar, laat
zich daardoor niet weerhouden ;
van nabij met de goede en slechte eigenschappen
van iem. of lets op de hoogte zijn, die weten :
laat je niet met hem in, ik ken hem, ik weet wat je
aan hem hebt; — hij kent Parijs al tang; — zich
laten kennen, in ongunstigen zin meestal : hij laat
rich daaraan kennen; — hij liet zich aan een armen
gulden kennen, toonde zich in zijn waren card
(n. L dat hij gierig, of inhalig is); (ook) liet
blijken dat hij to arm was om dien to betalen of
to geven ;
van iets een duidelijk begrip hebben, het weten,
het geleerd hebben : hij kent de letters nog niet;
erkennen, de rechten van iem. erkennen, hem.
raadplegen : hij mag nets doen, wilder den burgemeester vooraf te kennen; ik ben in deze zaak niet
gekend, men heeft er mijn meening, mijn advies
niet over gevraagd; men heeft het buiten mij om
behandeld, of beslist.
KENNER, m. (-s), iem. die kennis, verstand heeft
van : hij is een kenner (der muziek, schilderkunst
enz.)
KENNERSBLIK, m. bilk van een kenner : met
kennersblik lets beschauwen, ; ...00G, o.
KENNIS, v. (-son), het vermogen om to kennen,
to onderscheiden, bewustzijn : het kleine kind
begint al kennis te krijgen; — buiten kennis zijn of
zonder bewustzijn, in eene flauwte, in
onmacht; weder bij kennis komen; —
het weten, kende, kundigheden, verstand : met
kennis van zaken; van lets geen kennis hebben; —
dat is buiten mijn kennis geschied, buiten mijn voorweten ; iem. van veel kennis, kundigheden ; kennis
is macht ,
het kennen van, bekendheid met een persoon :
kennis maken met iem., hem leeren kennen;
persoon, dien men kent, met wien men omgaat :
veel kennissen hebben; wij zijn goede kennissen.
KENNISGEVING, v. (-en), mededeeling, bekendmaking inz. vanwege de overheid ; iets voor kennis°eying aannemen, zich er verder niet aan storen ;
...MAKING, v. (-en) ; ...NEMING, v. onderzoek,
image.
KENSCHETS, v. (-en), zaakrijke omschrijving
om iem. of jets te doen kennen.
KENS CHET SEN, (kenschetste, heeft gekenschetst), kenmerken, aanduiden.
KENSPREUK, v. (-en), zinspreuk; lens.
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KENTEEKEN, o. (-s, -en), kenmerk, teeken,
waaraan men iem. of iets kan kennen.
KENTEEKENEN, (kenteekende, heeft gekenteekend), kenmerken, doen kennen.
KENTEREN, (kenterde, heeft en is gekenterd),
overladen (goederen van het eene schip in het
andere); — kantelen : een balk kenteren; — een schip
kenteren, omhalen, op zijde stellen, ten einde
het te herstellen ; het tlj kentert, verandert ; de storm
kentert, loopt om. KANTERING, v. (-en), het
kenteren ; zekere beweging van het zee- en rivierwater ; de overgang van den eenen moesson tot
den anderen : de voorjaars-, najaars-kentering; —
er kwam eene kentering in zijne gevoelens, eene
verandering, ommekeer.
KENVERMOGEN, o. het vermogen des menschen
om te leeren kennen, d. i. om bewustheid te erlangen
van de gelijkheid, overeenstemming, het verschil
en den onderlingen samenhang der dingen.
KEPEN, (keepte, heeft gekeept), kepen of insnijdingen maken : een balk, een stuk hout kepen.
KEPER, v. (-s), (wev.) weefsel, waarbij de inslag
den ketting in deelen splitst, die regelmatig afwisselend een verschillend aantal draden bevatten,
waardoor diagonaal voortloopende, breede, verheven strepen en smallere groeven in het weefsel
ontstaan : de keper van die zijde is fraai; (fig.) iets
Op de keper beschouwen, nauwkeurig onderzoeken; —
(als stofn. o.) met een keper geweven stof ; —
(bouwk.) balk.
KEPERBAND, m. (-en), ijzeren band om een
schoorsteen, smeltoven, balk enz. ; — met eene
keper geweven linnen band.
KEPEREN, (keperde, heeft gekeperd), met eene
keper weven : gekeperd laken. KEPERING, v. het
keperen.
KEPI, m. (-'s), hoofddeksel der soldaten,
sjako-pet.
KERATINE, v. (scheik.) hoornstof.
KEREL, m. (-s), flinke, zwaargebouwde vent,
inz. arm of van mindere beschaving : dear liepen
em paar kerels op den weg; een dronken kerel;
—mani'tlge:
't is een goede kerel; — bass,
van iets dat zeer groot is, kanjer : wat een kerel
van een snoek ligt dear ! KERELTJE, o. ( - s),
manneke ; knaapje.
KEREN, (keerde, heeft gekeerd), vegen; (spr.)
elk kere voor zijne eigen deur.
KERF, v. (kerven), keep, insnijding.
KERFBANK. v. (-en), bank waarop de tabak
gekorven wordt.
KERFSTOK, m. (-ken), een lang, plat en net
geschaafd stokje, in den vorm van een liniaal,
doch wat dikker, waarop door kerfjes of insnijdingen aangewezen werd hoeveel brooden, pinten
melk enz. de houder van den kerfstok op krediet
gehad heeft : brood op den kerfstok halen; den kerfstok afdoen, de schuld betalen ; — (fig.) hij heeft
veel op zijn kerfstok, hij heeft veel misdreven.
KERK, v. (-en), gebouw aan den Christelijken
eeredienst gewijd : eene Gothische kerk, kruis-,
koepelkerk; het schip, het hoer der kerk; hij ligt
in de kerk begraven; — (spr.) de kogel is door de
kerk, er is nets aan te doen ; — de kerk in 't midden
laten, weten te geven en te nemen ;
gebouw aan den Mohammedaanschen of heidenschen godsdienst gewijd; — een huis als eene kerk,
een zeer groot huis; — eene kamer als eene kerk,
zeer ruime en hooge kamer; — kerken op iem.
bouwen, veel vertrouwen in hem hebben ; godsdienstoefening : vandaag is' er geen kerk; —
kerkelijke gemeente, als persoon opgevat, die
bezittingen kan hebben : deze kerk is zeer
Tijk ; —
allen, die den Christelijken godsdienst belijden,
als te zamen een geheel uitmakend ; — (Ind.)
volgens de Chineesche kerk, naar men zegt, het
gerucht loopt ;
in de R. K. kerk, het kerkelijk gezag : een besluit
der Kerk.
KERKAMBT, o. (-en), kerkelijke betrekking;
...BALJUW, m. (-en), (Zuidn.) kerkeknecht in
livrei met hellebaard of staf, die de orde bewaart,
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den priester naar den kansel geleidt enz.; ...BAN,
m. (R.-K.) banvloek of excommunidatie.
KERKCONCERT, o. (-en), ...MUZIEK, v.
KERKDAG, m. (-en), (R.-K.) dag waarop de
geloovigen verplicht zijn eene mis te hooren.
KERKEDIENAAR, m. (-s, ...naren), koster,
onderkoster.
KERKELIJK, bn. bw. tot, van de kerk; de
kerkelijke Staat, het vroegere wereldlijk gebied
van den Paus ; — kerkelijke goederen ; een huwelijk
kerkelijk inzegenen ; (R. K.) het kerkelijk jean
begint met den eersten Zondag van den Advent.
KERKEN, (kerkte, heeft gekerkt); (gemeenz.)
ter kerk gaan : zijt gij van morgen weten
kerken?
KERKER, m. ( - s), gevangenis, alleen in deftigen stij1 : in den kerker zuchten; ten kerker
doemen.
KERKERAAD, m. (...raden), vergadering van
het kerkbestuur; consistorie; (ook) de leden er
van : er is vandaag een nieuwe kerkeraad gekozen.
KERKEREN, (kerkerde, heeft gekerkerd), gevangenzetten. KERKERING, v. (-en).
KERKERECHTEN, o. m y . (R. K.) de laatste
sacramenten : liggen under voile kerkerechten, ten
voile bediend zijn.
KERKEZAKJE, KERKZAKJE, o. (-s), aan een
langen stok bevestigde fluweelen zak, waarin de
liefdegiften in de kerk warden ingezameld.
KERKFABRIEK, v. gebouw en vermogen der
kerk ; (ook) bestuur der kas.
KERKFEEST, o. (-en), kerkelijk feest; ...GANG,
m. (-en), het ter kerk gaan; inz. de eerste gang na
eene bevalling of ziekte : den kerkgang houden,
doen; ...GANGER, m. (-s), ...GANGSTER, v. (-s).
...GEBOUW, o. (-en) ; ...GENOOT, m. (-en),
geloofsgenoot ; ...GENOOTSCHAP, o. (-pen), vereeniging van geloofsgenooten ; ...GERAAD, o.
(R. K.) de voorwerpen welke bij den openbaren
eeredienst in gebruik zijn, ook ...GEREEDSCHAP,
o.: ...GESCHIEDENIS, v. geschiedenis der (Christelijke) kerk ; — (-sen), boek dat hierover handelt ;
...GEZANG, o. (-en) ; ...HERVORMER, m. (-s) ;
...HERVORMING, v. (-en), hervorming in de kerk,
inz. die, welke door Luther in 't begin der zestiende
eeuw bewerkt werd.
KERKHOF, o. (...hoven), hof om eene kerk.
vroegere begraafplaats; — thans begraafplaats,
yank ver buiten de bebouwde kom der gemeente;
(spr.) de dader, de zegsman ligt op het kerkhof, de
schuldige, hij die het eerst jets heeft verteld, is
niet te vinden.
KERKHOFSBLOEM, v. (-en), bloom, die op het
kerkhof groeit; (fig.) witte haren.
KERKKLOK, v. (-ken) ; ...KRAAI, v. (-en),
kauw, torenkraai ;- ...LEER, v. godsdienstleer.
KERKLEERAAR, m. (-s), predikant ; — (R. K.)
kerkelijk schrijver, die door heiligheid en wetenschap heeft uitgemunt • ...LICHT, o. (-en), (R. K.
altaarkaars ; (fig.) uitstekend godgeleerde ; ...LIED,
o. (-eren) ; ...MEESTER, m. (-s), lid van 't kerkbestuur ; ...MUZIEK, v. ; ...ORGEL, o. (-s).
KERKPAD, o. (-en); ...PATROON, m. (...tronen); ...PATRONES, v. (-sen), beschermheilige,
stichter, stichtster eener kerk; (fig.) steunpilaar,
voorstander der kerk.
KERKPROVINCIE ,v. (-s, ...cien), kerkgebied dat
door een conoordaat met Rome verbonden is;
Nederland is eene kerkprovincie.
KERKRECHT, o. het recht dat voor de kerk
geldt ; de verzameling der kerkelijke wetten,
canoniek recht.
KERKRECHTELIJK, bn. volgens, overeenkomstig het kerkrecht.
KERKSCH, bn. (-er, meest -), zij is niet kerksch,
zij gaat niet gaarne ter kerk. KERKSCHHEID, v.
KERKSCHENDER, m. (-s); ...SCHENDSTER,
v. (-s); ...SCHENDERIJ, v. (-en); ...SCHENNIS, v
KERKSCHGEZIND, bn. vroom, godsdienstig.
KERKSCHIP, 0. (...schepen), een door particulieren uitgerust schip ten behoove der godsdienstige
en gezondheidsbelangen der zeevarenden in den
tijd van de haringvangst.
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KERKTIJD, m. (-en), het is kerktijd, tijd om naar
de kerk te gaan ; onder kerktijd, tij dens de godsdienstoefening.
KERKUIL, m. (-en), een der meest bekende katuilen, ook torenuil en oranje-uil geheeten, die zich
bij voorkeur in torens en kerken ophoudt (strix
flammea) ; (fig.) trouw kerkbezoeker.
KERKVADER, m. (-s, -en), leeraars en schrijvers
der oude Christelijke kerk, die na de apostelen en
apostolische vaders (de onmiddellijke leerlingen
der apostelen) en dus van de 2de tot in de 6de
eeuw bloeiden
KERKVERGADERING, v. (-en), bijeenkomst
der geestelijken (inz. van bisschoppen enz.), concilie ; synode ; ...VISITATIE, v. (-s, ...tien),
(R. K.) jaarlijksch onderzoek van den deken naar
den toestand eener parochiekerk in zijn dekenaat ;
...VOOGD, m. (-en), (R. K.) bisschop ; (Prot.)
kerkmeester ; ...WET, v. (-ten), canoni eke wet.
KERKWIJDING, v. (-en), inwijding eener kerk.
KERMEN, (kermde, heeft gekermd), zuchtend,
weenend klagen, steunen, weeklagen : hij kermde
van pijn. KERMING, v. het kermen, gekerm.
KERMES, v. (-sen), schildluis in Z. Europa,
waarvan de bruinachtige lichamen der drachtige
wijfjes eertijds eene zeer gewilde kleurstof opleverden, onder den naam van kermesbessen, scharlakenbessen en purperkorrels.
KERMIS, v. (-sen), zeker jaarlijksch volksfeest,
jaarmarkt, vroeger ter gelegenheid van het feest
der kerkwijding; — van eene koude, slechte kermis
thuis komen, ergens slecht afkomen ; als de zon
schijnt en het regent tegelijk, is het kerntis in de hel.
KERMISBED, o. (-den), een bed, op den vloer
gespreid ; ...DEUN, m. (-en) ;...DRUKTE, v. ;
...FOOI, V. (-en) ; ...KOEK, m. (-en); ...KRAAM,
v. (...kermen).
KERMISSTUK, o. (-ken), grillige, vreemdsoortige afbeelding van menschengestalten, laaggrappige voorstelling van dorpskroegen, jaarmarkten, boerendansen enz. o. a. vervaardigd door den
Nederlandschen schilder Pieter Van Laar,
KERN, v. (-en), pit, korrel, zaad; binnenste
steen (eener vrucht); merg van hout, hart; —
(fig.) dat bevat eene kern van waarheid; — het beste,
krachtigste van lets : tot de kern eener zaak doordringen, tot het wezenlijke, het niet oppervlakkig
behandelen; de kern der burgerij, het beste gedeelte,
de degelijke burgerklasse; — kern der algebra,
leerboek dat de voornaamste eigenschappen behandelt; evenzoo kern der rekenkunde enz.
KERNACHTIG, bn. bw. (-er, -st), (fig.) krachtig,
pittig, uitstekend een kernachtig gezegde.
KERNBIJTERS, m. my. een geslacht der vinkachtige vogels met korten, dikken, kegelvormigen
snavel en korten staart (coccothraustes).
KERNGEZOND, bn. door en door gezond
KERNHOUT, o. het eigenlijke hout der boomers
in tegenst. met het spint, dat minder vast en
lichter van kleur is.
KERNIG. bn. bw. (-er, -st), kernachtig.
KERNLICHAAMPJE, o. (-s), (ontl.) kiem, rondachtig lichaampje in de celkern.
KERNSCHADUW, v. voile schaduw, slagschaduw,
in tegenst. met de haljschaduw.
KERNSPREUK, v. (-en), krachtig en kort gezegde, devies.
KERNVRUCHT, v. (-en), (plantk.) pitvrucht.
KERRIA, v. (-'s), sierstruik uit Japan (kerria
japonica) met groote dooiergele bloemen, jodenbloempje.
KERRIE, v. eene soort van specerij uit OostIndie, vervaardigd uit de gepulveriseerde bladeren
van verschillende aromatische planten.
KERRIERIJST, v. rijst met kerrie gekookt.
1. KERS, v. (plantk.) groote wilde kers, violierachtige steenraket, ook kleine knopkiek en wilde
kruiddragon geheeten (erysimum cheirantoides);
kers; — (ook) tuinkers (lepidium sativum); Oost(tropaeolum
eene
sierplant
uit
Peru
indische kers,
majus).
2. KERS, v. (-en), bekende vrucht ; — (spr. )
met groote heeren is het kwaad kersen eten (zij
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tasten, naar de rijpste en gooier met de steenen),
vertrouwelijke omgang met grooteren loopt meestal
mis uit ;
m. (-en), kerseboom.
KERSAPPEL, m. (-s), soort van appelboom,
welks vruchten niet veel grooter zijn dan kersen.
KERSEBLOEI, m. het bloeien der kerseboomen;
kersebloesem; ...BLOESEM, m. (-s), een bloesem
van een kerseboom; ...BOOM, m. (-en).
KERSELAAR, m. (...laren), (Zuidn.) kerseboom.
KERSENAZIJN, m. die uit kersen wordt bereid;
...BIJTER, m. (-s), dikbek, diksnavel, kersenvink (coccothraustes vulgaris) ; ...GELEI, v.;
...GOM, v. cerasine; ...ROUT, o.; ...JAM, v.;
...TAART, v. (-en); ...TIJD, m. tijd, waarin de
kersen rijp zijn; ...VINK, m. (-en), kersenbijter.
KERSEPIT, v. (-ten), pit eener kers; ...STEEL,
m. (...stelen) ; ...STEEN, m. (-en) ; ...TAK, m.
(-ken).
KERSLAURIER, —BOOM, m. (-en), een schoone,
altijdgroene sierheester uit Zuid-Europa.
KERSOUW, v. (-en), KERSOUWKEN, o. (-s),
(Zuidn.) madeliefje.
KERSPEL, o. (-s. -en), kerkdorp, parochie;
(ook) diocees; —KERK, v. (-en).
KERSR000, bn. rood als eene kers, hoogrood :
kersroode wangen.
KERSTAVOND, m. (-en), avond, waarop Kerstmis ingaat; avond van Kerstmis.
KERSTBOOM, m. (-en), een door kaarsen verlichte denneboom, die met Kerstmis in de huizen
enz. wordt gezet en waaraan allerlei kerstmisgeschenken hangen ; ...DAG, m. (-en), de 25ste
December.
KERSTEN, m. (-en), (veroud.) christen.
KERSTE.NBRIEF, m. (...ven), (Zuidn.) doop
brief.
KERSTENEN, (kerstende, heeft gekerstend),
doopen, eigenlijk christenen, tot Christen waken,
bekeeren. KERSTENING, v. bekeering : de kerstening van Indie.
KERSTENKIND, o. (-eren), (Zuidn.) pasgeboren
kind.
KERSTFEEST, o. (-en), kerstmisfeest; ...GAVE,
v. (-n), gave der gegoede burgerij aan de armen
met Kerstmis uitgereikt; ...GESCHENK, o. (-en);
...KRANS, m. (-en), ringvormig banketgebak,
met Kerstmis te eten ; ...LIED, o. (-eren);
...MAAND, v. (-en), December ; ...METTEN, v.
mv.; ...MIS, v. (-sen), Jezus' geboortefeest (25 December) ; (spr.) eene groene Kerstmis maakt eene
Witte Paschen ; ...NACHT, m. (-en).
KERSTROOSJE, o. (-s), eene sierplant (hellebores niger) die van December tot Maart bloeit.
KERSTTIJD, m. Kerstmis, de week waarin dit
feest valt; (R.-K.) de tijd van Kerstmis tot 2 Februari (0. L. V. Lichtmis); (ook) de tijd van Kerstmis tot Driekoningen; ...VACANTIE, v. (...tien,
-s) ; ...VERLOF, o, ...WEEK, v (...weken).
KERSVERSCH, bn. bw. geheel versch ; (flg.)
hij is hier kerrversch aav,gekomen (nog maar korten
tijd bier) en wil nu al aanmerkingen maken.
KERSWATER, o. zeer sterke likeur uit kersepitten (Hgd. Kirschwasser).
KERVEL, v. (plantk.) een plantengeslacht tot
de famine der schermbloemigen behoorende.
KERVEN, (korf, heeft en is gekorven), inkepen,
insnijden ; visch kerven ; tabak kerven, in smalle
reepjes snijden ; die zijde kerft, de inslagdraden
breken.
KESP, v. (-en), (timm.) oplegstuk, dwarslegger
die op de heipalen wordt gelegd voor de fun.deering
van gebouwen.
KETEL, m. (-s), metalen vaatwerk met hengsel
en met of zonder tuit om in te koken, gewoonlijk
meer diep dan breed ; — (spr.) de pot verwijt den
ketel, dat hij zwart is, iem. verwijt een ander
lets, waaraan hij zelf mank gaat; — het vet is van den
ketel, het beste is er af, er wordt nu niet meer zoo
buitengewoon veel verdiend; — ook andere voorwerpen waarin gekookt wordt, brouwketel, stoomketel : de ketel is gesprongen. KETELTJE, o. (-s).
KETELAAR, m. (-s), (zeew.) bakszeuntje die
voor den ketel moet zorgen.
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KETELACHTIG, bn. (gew.) (-er, -st), kitteloorig,
lichtgeraakt.
KETELEN, zie KITTELEN.
KETELBIKKER, m. (-s), man die uit den stoomketel de ketelsteen moet bikken.
KETELBOETER, m. (-s), ketellapper.
KETELIJZER, o. (-s), (smed.) hoefijzer met sterke
afhelling en doorgebogen binnenrand, om verbeterde volhoeven te steunen; ...KOEK, m. (-en),
(v. als stofnaam) koek in een blikken vorm of
ketel gekookt, door dezen in een pot mettokend
water te plaatsen.
KETELLAPPER, m. (s), die ketels herstelt.
KETELMUZIEK, v. verward geraas met potten,
pannen, ketels enz., vergezeld van een oproerig
geschreeuw.
KETELSTEEN, m. (-en) . als voorwerpen., v. (als
stofn.) steenachtige korst die zich bij het koken
van hard water aan den ketelwand afzet.
1. KETEN, v. (-s, -en), ketting, eene reeks van
aaneengeschakelde ringers; — inz. boei: in ketenen
geklonken; — (fig.) de keten des huwelijks,der min,
de band; — rij, aaneenschakeling van gelijksoortige voorwerpen, van gebeurtenissen enz. : eene
keten van bergen.
2. KETEN, (keette, heeft gekeet), zout raffineeren.
KETENEN, (ketende, heeft geketend), boeien,
in ketenen slaan ; — (fig.) boeien.
KETJOE, m. (-s), (Ind.) roover, plunderaar,
lid eener tijdelijke rooverbende; —PARTIJ, v.
(-en), (Ind.) plundering.
KETSEN, (ketste, heeft en is geketst), afstuiten,
niet afgaan (van vuurwapenen) : het geweer ketste;
(fig.) mislukken, niet doorgaan : de zaak is geketst; —
een voorstel ketsen, verwerpen, niet aannemen.
KETTER, m. (-s), hij die afwijkt van de als
rechtzinnig erkende (orthodoxe) leer : een ketter
ter dood, tot den brandstapel veroordeelen; ook de
Mohammedanen hebben hunne ketters; inz. een
afgevallene van den R. K. godsdienst, protestant
(in den mond van Roomschen); — (fig.) iem. die
op wetenschappelijk of kunstgebied van de algemeen gehuldigde begrippen afwijkt.
KETTEREN, (ketterde, heeft geketterd), razen, tieren, uitvaren; vloeken.
KETTERGERICHT, o. (-en), geloofsrechtbank,
inquisitie.
KETTERIJ, v. (-en), afwijking van de als rechtzinnig gehuldigde leer, gevaarlijke dwaalleer; afval
van den godsdienst, ontrouw aan de (R. K.) kerk :
ketterij plegen; — (fig.) dwaling op het gebied
van wetenschap of kunst.
KETTERSCH, bn. bw. als een ketter, van een
ketter; onrechtzinnig : kettersche begrippen.
KETTING, m. (-en), keten (in eigenlijken zin) :
den hond aan den ketting leggen; — kleine keten,
die als sieraad wordt gedragen : horloge met ketting;
een ketting van bloedkoralen met gouden slot; horloge-,
halsketting; — (wev.) schering op het weefgetouw
(mv. ook : -s) de kettings van een weefgetouw; —
vierkante ketting, Surinaamsche vlaktemaat. KETTINKJE, o. (-s).
KETTINGBEER, m. (...beren), (Ind.) scherts.
voor : kettingganger.
KETTINGBOOM, m. (-en), (wev.) een waterpas geplaatste cilinder, waarop de ketting is geboomd, die bij het woven gelijkmatig wordt afgewonden.
KETTINGBREUK, v. (-en), (rek.) breuk waarvan
de noemer een samengesteld getal is, de hierin
voorkomende noemer weer een samengesteld getal,
enz., gedurige breuk; ...BRUG, v. (-gen), hangende
brug, eene brug, wier dek geheel of gedeeltelijk
gedragen wordt door kettingen.
KETTINGDRAAD, m. (...draden), (wev.) ketting, schering van of voor een weefsel.
KETTINGGANGER, m. (-s), (Ind.) dwangarbeider, inboorling tot gedwongen arbeid veroordeeld.
KETTINGREGEL, m. (rek.) wijze om eene onbekende grootheid door middel van aaneenschakeling
der evenredigheden te vinden.
KETTINGSPIL, v. (-len), deel van een uurwerk;
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...STEEK, m. (naaist.) wijze van naaien, waarbii
de draad als eene keten dooreen wordt gewerkt.
KETTINGZIJDE, v. getwijnde of getweernde
zij de : driedraadsche kettingzijde.
1. KEU, v. (-s, -en), biljartstok ; haarvlecht.
2. KEU, v. (-s, -en), wijfjesvarken; varken in 't
algemeen : een keutje houden; het keutje slachten.
KEUKELEN, (keukelde, heeft gekeukeld), buitelend vallen.
KEUKEN, v. (-s), plaats waar het eten bereid
wordt : het rookt in de keuken; (spr.) hij is er
zoo welkom als een hond in de keuken, men ziet hem
liever niet dan wel; — toebereiding der spijzen en
alles wat daartoe behoort : de keuken bezorgen; —
(fig.) wijze van toebereiden der spijzen : de Fransche
keuken, de Hollandsche keuken; — de spijzen
zelve.
KEUKENAESCHUIT, v. (-en), gewone grove
beschuit; ...BEZEM, m. (-s), die voor de keuken
wordt gebruikt; ...BOEK, o. (-en), handleiding
tot het bereiden van spijzen; ...MEESTER, m.
(-s), opzichter, opzichtster der keuken ; (spr.)
schraalhans is daar keukenmeester, er wordt daar
armoedig gegeten, de pot is er niet vet.
KEUKENMEID, v. (-en), vrouwelijke bediende,
die de spijzen bereid.
KEUKENPIET, (Zuidn. ook ...PEER), m. (-en),
iem. die zich met de kleine aangelegenheden van de
keuken bemoeit ; ...PRAAT, m. meidennraatjes.
die niet veel om 't lijf hebben; ...PRINSES, v.
(-sen), (scherts.) keukenmeid, inz. die veel noten
op hear zang heeft; ...RAAM, o. (...ramen);
...WAGEN, m. (-s), militaire wagen op vier wielen
die te velde als keuken dient.
KEUKENZOUT, o. gewoon zout, chloornatrium,
bij de bereiding van spijzen onmisbaar.
KEULE, v. (plantk.) toekruid, boonenkruid.
KEULEN, o. groote stad aan den Rijn in RijnPruisen; (spr.) Keulen en Aken zijn niet op
gen dag gebouwd, alles kan niet in eens, voor alles
is tijd noodig ; hij stand te kijken, alsof hij het te
Keulen hoorde donderen, hij was hoogst verbaasd,
inz. bij het hooren eener onverwachte tijding.
KEULENAAR, m. (-s), bewoner van Keulen;
buitengewoon lang vaartuig, met weinig diepgang,
bestemd voor de vaart op den Rijn.
KEULSCH, bn. van Keulen; Keulsch aardewerk;
Keulsche pot; Keulsche aak; (zegsw.) dat is
eene Keulsche reis, eene zeer groote en bezwaarlijke
reis, die veel tijd vordert.
KEUR, v. keus, verkiezing : dat staat aan uwe
keur; — (spr.) eerst in de boot, keur van riemen,
wie 't eerst komt, mag kiezen, kan het beste uitzoeken ;
overvloed, waaruit men eene keuze doet : daar
is keur van goed; — (spr.) te kust en te keur, overvloed
van keus, zooveel men maar wil; —
het beste, de bloem : keur van spijzen;
stempel, merk van gehalte (op goud of zilver),
kleine keur, op zilveren voorwerpen met een gehalte
van 833; groote keur, bij een gehalte van 934;
(my. -en), handvest; plaatselijke verordening,
ordonnantie : oudste keuren van Den Briel ; —
(rechtst.) strafverordening van besturen van waterschapnen.
KEURBENDE, v. (-n), uitgelezen troep.
KEURDER, m. (-s), beoordeelaar (der deugdelijkheid van iets).
KEUREN, (keurde, heeft gekeurd), (veroud.)
kiezen; — beoordeelen, onderzoeken : gaud keuren,
onderzoeken ten opzichte van het gehalte;
levensmiddelen, vleesch keuren, onderzoeken of ze
deugdelijk zijn, onschadelijk voor de gezondheid;
hengsten keuren, paarden keuren, of zij aan de
eischen voor een bepaald doel gesteld voldoen.
KEURING, v. (-en).
KEURIG, bn. bw. -(-er, -st), uitgelezen, fijn,
schoon ; kiesch, moeilijk te bevredigen : hij
valt nogal keurig.
KEURKORPS, o. (-en), keurbende, uitgelezen
schare, inz. van soldaten.
KEURLIJK, bn. bw. (-er, -st), .schoon, fraai ;
op fraaie, uitstekende wijze.
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KEURLING, m. (-en), soldaat eener keurbende.
KEURMEDE, v. (-n), (veroud.) het recht van den
vorst om uit de nalatenschap van een onderhoorige
een best stuk te kiezen : ...MEDIGE, m. en v. (-n),
hoorige aan keurmede onderworpen ; ...MEDIGIIEID, v.
KEURMEESTER, m. (-s), beambte tot het
keuren (der metalen, der voedingsmiddelen, van
het vee); lid der keurkamer; (oudt.) gildemeester.
KEURPRINS, m. (-en), ...PRINSES, v. (-sen),
zoon, dochter van een keurvorst.
1. KEURS, v. —LIJF, o., —LIJFJE, o. (-s),
rijglijf; kleedingstuk, om het lijf geregen (van
vrouwen) : een nauwsluitend keurs.
2. KEURS, v. (gew.) vrouwenrok; oudtijds een
kleed ten voeden uit, veelal met langen sleep en wijd
van onder.
KEUrtiOLDAAT, m. (...daten), soldaat eener
keurbende.
KEURSTEEN, m. (-en), toetssteen.
KEURVERWANTSCHAP, v. (nat.) affiniteit,
scheikundige verwantschap, aantrekking.
KEURVORST, m. (-en), vorst bij keuze (niet
door erfrecht); — (gesch.) vorst, die gerechtigd was
om den Duitschen keizer te belpen kiezen.
KEURVORSTENDOM, o. (-men), gebied van een
keurvorst : het keurvorstendom Beieren.
KEUS, KEUZE, v. (keuzen), verkiezing, de daad
van het kiezen : gij blijft natuurlijk geheel vrij in
uwe keus; rune keus vestigen op, laten vc.11en op;
iern. de keus laten, iem. zelf laten kiezen; —
verscheidenbeid, menigte om uit te .siezen ; —
datgene wat gekozen is.
KEUTEL, m. (-s), hard stuk drek van mensch
of dier ; — (fig.) dreumes.
KEUTELAAR, m. (-5), talmer, beuzelaar.
KEUTELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), kleingeestig.
KEUTELEN, (keutelde, heeft gekeuteld), zich
met bet verrichten van kleinigheden bezighouden,
talmen : zij heeft dezen middag weer gekeuteld.
KEUTELIG, bn. bw. (-er, -st), kleingeestig.
KEUTELJACHT, v. (Zuidn.) hoop woelige kinderen.
KEUTELWERK, o. beuzelwerk.
1. KEUTER, m. (-s), een Boer, die slechts een
klein stukje land bebouwt; (met een os, in plaats
van met een paard). KEUTERBOER, m. (-en).
2. KEUTER. m. (-s), (Zuidn.) al wat dient om
te keuteren of koteren.
KEUTEREN, (keuterde, heeft gekeuterd), een
zeer klein stukje land bebouwen ; — (Zuidn.) wegjagen. — Zie ook KOTEREN.
KEUTERIJ, v. (-en), kleine boerderij die met
6,6n paard bewerkt kan worden
KEUTJE, o. (-5), een klein of jong varken; — eene
soort van porseleinen hoorn.
KEUVEL, v. (-s), (veroud.) hoofddeksel van
kloosterlingen; (gew.) vrouwenkap.
KEUVELEN, (keuvelde, heeft gekeuveld), praten,
habbelen, vertrouwelijk met elkaar praten over
koetjes en kalfjes. KEUVELING, v. het keuvelen.
KEUZE, zie KEUS.
KEVEL, m. (-s), tandeloos gebit, tandvleesch.
KEVELEN. (kevelde, heeft gekeveld), de kinnebakken heen en weder bewegen.
KEVER, in. (-s), (nat. hist.) schildvleugelig
insect.
KEVIE, v. (-s), kooi; (ook) bed.
KHAKI, o. stof en kleur der in vele tropische
landen in gebruik zijnde grauwgele uniformen.
KHAN, m. (-s), Tartaarsch vorst ; — (ook) Oostersche herberg, doorgaans tot opneming der karavanen bestemd ; — Oostersche marktplaats of
bazaar.
KHANAAT, o. (...naten), het grondgebied van
een khan.
KHEDIVE, m.,titél van den Onderkoning van
Egypte.
KIBBELARIJ, v. (-en), gekibbel, gekrakeel.
KIBBELEN, (kibbelde, heeft gekibbeld), oneenig
zijn over kleinigheden ten gevolge van wederzijdsch
gebrek aan inschikkelijkheid. KIBBELING, v.
het kibbelen.
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KIBBELING, v. de zoogenaamde wangen van
den kabeljauw.
KIBBELPARTIJ, v. (-en), twist, ruzie.
KIBBELZIEK, bn. bw. ; ...ZUCHT, v. zucht tot
kibbelen.
KIBITKE, v. ( -n), KIBITKA., v. (-'s) een lieht
Russisch rijtuig zonder veeren op vier lage
wielen met een mattenbekleedsel als huif ; —
eene tent uit dierenhuiden bij de Tartaren en
Kalmukken.
KID, v. (-den), KIDDE, v. (-n), klein paard,
hitje.
KIEK, v. (-en), uitkijk, uitzicht ; — photographie : een aardig kiekje, een aardig groepje,
plaatje; een kiekje nemen, iets photographeeren.
1. KIEKEN, (kiekte, heeft gekiekt), een kiek,
een kiekje nemen : iem. kieken, hem photographeeren.
2. KIEKEN, KUIKEN, o. (-s), jong van huisgevogelte (inz. van kippen).
KIEKENDIEF, m. (...dieven), (nat. hist.) wouw :
zekere roofvogel.
Wiwi
KIEKTOESTEL, o. (-len), photographeertoestel.
KIEL,
m.
(-en),
kleedingstuk
(bij
kinderen);
1.
blauwe kid, loshangend kort overkleed (voor werklieden, boeren enz.).
2. KIEL, m. (-en), (timm.) wig, wigje.
3. KIEL, v. (-en), (scheepst.) bodembalk, zwaar
balkvormig bout overlangs, in het midden onder
een schip, gewoonlijk uit verschillende deelen bestaande : de kiel leggen; More kiel; — (fig.) schip.
KIELEN, (kielde, heeft gekield), de kiel leggen; ,
kielhalen; een schip overzijde halen, om er van
onder het noodige ' werk a,an te verrichten.
KIELGANG, v. (-en), onderste der huidplanken,
ook zandstrook geheeten; ...GIJN, o. (-s), zijgijn,
waarmede het kielen geschiedt.
KIELHALEN, (kielhaalde, heeft gekielhaald),
(een schip) op zijde leggen om het te herstellen; —
eene zware scheepsstraf, waarbij de overtreder
onder de kiel van het schip werd doorgehaald;
(fig.) hij is gekielhaald, door en door natgemaakt.
KIELING, v. (-en), wet.
KIELKEPER, v. (-s), kielbalk.
KIELPOOTIGEN, v. m y. kleine, geleiachtige,
doorschijnende dieren, die in voile zee levee, zich
voeden met kleine zeedieren en waarvan sommige
in 't donker licht geven (heteropoda).
KIELSPIT, o. (-ten), kleine, wigvormig uitgestoken groef of voor in den grond, om den aanleg
van een werk to bepalen.
KIELWATER, o. (zeew.) streep schuimend water,
die een varend schip achterlaat; — (spr.) iem. in
zijn kielwater zeilen, hem op de hielen volgen.
KIEM, v. (-en), de in het rijpe zaad ingesloten
aanleg tot eene nieuwe plant ; —.00k datgene,
waaruit het jonge dier zijn oorsprong neemt; —
(fig.) de oorsprong, oorzaak, het begin van iets.
KIEMEN, (kiemde, heeft gekiemd), uitkomen,
ontspruiten, kiem zetten ; — (fig.) opschieten,
zich uitbreiden. KIEMING, v. het kiemen.
KIEMWIT, o. eene zelfstandigheid, die naar den
aard der plant vleezig, melig of olieachtig is, en
der jonge plant tot voedsel strekt.
KIENEN, (kiende, heeft gekiend), met het kienspel spelen.
KIENHOUT, o. fossiele boomstam, uit het veen
opgedolven, bevat veel Kars.
KIENSPEL, o. (-len), lottospel.
1. KIEP, v. (-en), (gew.) hengselmand.
2. KIEP, v. (-en), strooien vrouwenhoed van
eigenaardigen vorm met opgeslagen en met katoen
omboorde randen; — vrouwenhoed in 't algemeen.
1. KIEPEN, (kiepte, heeft gekiept), kippen, omslaan.
2. KIEPEN (kiepte, heeft gekiept), met eene
kiepmand loopen en kleinigheden, suikergoed enz.
rondventen, inz. tegen Sinterklitas.
KIEPMAND, v. (-en), hengselmand.
KIEPWAGEN, m. (-s), kipwagen.
KIER, m. nauwe opening (eener deur): de deur
staat op een kier of kiertje; reet, spleet.
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1. KIES, v. (kiezen), een der bak- of maaltanden;
.(spr.) dat kan ik wet in mijne hone kies stoppen,
dat is zeer weinig; eene kies trekkers, (fig.)
van iem. veel geld afnemen.
2. KIES, 0. (seheik.) natuurlijke verbinding van
zwavel met een metaal, inz. met ijzer.
KIESBAAR, bn. de vereischten bezittend om gekozen te kunnen worden. KIESBAARHEID, v.
KIESBEVOEGD, bn. gerechtigd om te kiezen.
KIESBRIEFJE, o. (-s), stembriefje; oproeping om
to kiezen.
KIESCH, bn. bw. (-er, meest -), keurig; moeilijk
te bevredigen, lastig : hij is zeer kiesch op zijn eten ;
omzichtig, nauwgezet kiesch handelen ; strookende met de welvoeglijkheid of de zedelijkheid :
kiesche woorden, uitdrukkingen ; smaakvol,
keurig. KIESCHHEID, v. keurigheid ; omzichtigheld ; welvoeglijkheid.
KIESCHKEURIG, bn. bw. zie KIESKEURIG.
KIESCOLLEGE, 0. (-s), vergadering die kiest.
KIESDISTRICT, o. (-en), een der 100 districten
waarin ons land is verdeeld ten behoeve van de
verkiezing voor de Tweede Kamer.
KIESGERECHTIGD, bn. het recht tot kiezen
hebbend.
KIESKAUW, m. en v. (-en), die langzaam en
zonder graagte, met lange tanden eet.
KIESKAUWEN,(kieskauwde, heeft gekieskauwd),
langzaam, zonder graagte eten; (fig.) een onderwerp
voortdurend herkauwen, zeuren.
KIESKAUWER, m. (-s), ...KAUWSTER, v. (-s).
KIESKEURIG, bn. bw. (-er, -st), fijn (in 't beoordeelen van 't geen de zinnen of den geeft betreft); met een moeilijk to bevredigen smaak.
KIESPIJN, v. pun in eene of meer kiezen ; ik
kan je missen als kiespijn, ik zie je never niet dan
wel • —DOEK, m. (-en) ; —MIDDEL, o. (-en) ;
—TINCTUUR, v. ; —WATTEN, my.
KIESPLICHT, m. wettelijke verplichting om
te kiezen ; ...RECHT, o. recht om te kiezen : algemeen kiesrecht ; ...STELSEL. o. (-s) ; ...VEREENIGING, v. (-en) ; ...VERGADERING, v. (-en) ;
...WET, v. (-ten), wet revelende de verkiezingen.
KIET, (ook) QUITTE, bn. bw. kiet spelen,
zonder iets to winnen of to verliezen; kiet zijn,
niets meer te verrekenen, van elkander to vorderen
hebben.
KIETELEN, zie KITTELEN.
KIETELSTEENTJE, o. (-s), glad rond keitje,
waarmee kinderen elkander op den rug kietelen.
KIEUW, v. (-en), (nat. hist.) ademhalingswerktuigen van waterdieren, inz. van visschen.
KIEWBOOG, m. (...bogen), beenige, boogvormige stukken, waaraan zich de kieuwplaatjes
bevinden ; ...DEKSEL, o. (-s).
KIEUWHOLTE, v. (-n), opening in den mantel
der zee- en zoetwaterslakken, die dient als ademgat
en naar willekeur geopend en gesloten kan worden.
KIEUWPOOTIGEN, m. my. (nat. hist.) famine
van kauwende schaaldieren, bij wie acht of meer
paren van platte pooten, die tegelijk kieuwen zijn,
aangetroffen worden (branchiopoda).
KIEVIT, m. (-en), zekere loopvogel, welks eieren
door velen voor eene fijne lekkernij worden gehouden (vanellus cristatus) ; zoo vlug als een kievit,
zeer vlrg.
KIEVITSBLOEM, v. (-en), een der volksnamen
van de gemeene veldkers, (cardamine pratensis).
KIEZEL, o. silicium : een metalloide, de basis
van kiezelzuur; — kleine, rondachtige, harde steenen, die in hoofdzaak uit kiezelzuur bestaan;
grof zand.
KIEZELSTEEN, m. (-en), keisteen ; ...WEG,
m. (-en), keiweg ; ...ZAND, o. grof zaud ; ...ZOUT,
o. fluor- of vloeispaat, waterstofzuur zout ;
...ZUUR, o. eene verbinding van het metalloTde
kiezel met de zuurstof; — bn. kiezelzuur
bevattende : kiezelzure verfstoffen.
KIEZEN, (koos, heeft gekozen) ; eene keus doen ;
kiezen of deelen, nu doe je wat ik vraag of ge zult er
de onaangename gevolgen van ondervinden; partij
kiezen ; d3 vlucht, het hazenpad kiezen ; zee kiezen,
uitzeilen ; het ruime sop kiezen, de voile zee invaren;
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verkiezen, iem. met iets belasten, met eene waardigheid bekleeden: iem. tot koning, tot afgevaardigde
kiezen. KIEZING, v. (-en), keus.
KIEZER, m. (-s), die kiest; inz. iem. die het
recht bezit vertegenwoordigers enz. te kiezen.
KIEZERSLIJST, v. (-en), lijst van kiesgerechtigden voor leden van de Staten-Generaal, van den
Gemeenteraad, de Provinciale Staten enz.
1. KIF, o. gehruikte run : van kif nuiakt men
runturf kif op een rozenpark strooien.
2. KIF, o. een narcotisch middel, bereid uit den
gewonen hennep en door de Marokanen gerookt.
KIJF, v. geschil, twist in de uitdr. buiten kijf,
zonder tegenspraak, onloochenbaar, zeker; —
(Zuidn.) voor de kijf zijn, gaarne kijven.
KIJK, m. het bezien : iets te kijk zetten; met iets
te kijk
te kijk loopen, om het to laten zien;
zitten, staan, zoodat men door iedereen gezien
kan worden; — gezicht, zicht : kijk ,op den grond
hebben; een goeden kijk op iets hebben, blik, indaar is geen kijk op, er is weinig kaus op.
zicht ;
KIJKDAG, m. (-en), dag ter bezichtiging van
een to verkoopen inboedel, een te verkoopen
huis.
KIJKEL, m. (-s), (Zuidn.) bevroren daklek,
ijskegel.
KIJKEN, (kook, heeft gekeken), met aandacht
naar iets zien ;• zien op zijn news kijken, verlegen,
(ook) teleurgesteld zijn ; te diep in het glaasje kijken,
zich bedrinken; daar sta ik van te kijken, daar
ben ik zeer verwonderd over ; — hij komt pas
kijken, hij is nog jong, nog onervaren in iets;
ik zal nog Bens kijken, mij nog eons bedenken.
KIJKER, m. (-s), die kijkt, beschouwer veel
kijkers en geen koopers ; — oog blauwe, zwarte
kijkers ; — zeker optisch instrument, om verwijderde
voorwerpen duidelijk to zien tooneelkijker ; dat
loopt in den kijker, in 't oog, in de gaten ; iem. in,
den kijk,r hebben, zijn plannen, bedoelingen doorzien.
KIJK-IN-DE-POT, m. en v. (-ten), keukenpiet,
janhen.
KIJKJE, o. (-s), een kijkje nemen, even komen zien.
KIJKKAST, v. (-en), KIJKKASTJE, o. (-s),
rarekiek, panoramaspel; ...SPEL, o. (-len), kijkkast;
...TOREN, m. (-s), wachttoren ; uitzichttoren ;
...UIT, o. kijkgat ; uitzicht ; ...VENSTER, o.
(-s), ...VENSTERTJE, o. (-s), by. achter in de kap
van een rijtuig.
KIJVEN, (keef, heeft gekeken), tegen elkaar uitvaren met verheffing van stem en ongemeene radheid van tong : een pear kijvende vischwijven.
KIK, m. klein, flauw geluid hij gal geen kik.
KIKKEN, (kikte, heeft gekikt), er niet van kikken, er niets van zeggen.
KIKKER, m. (-s), kikvorsch.
KIKKERLAND, o. drassig land waar veel kikkers
zijn; (Ind.) gemeenzame aanduiding van Nederland ; ...POF I„ ru. (-en).
KIKKERRIT, o. kikvorschenschot.
KIKKERSPOG, o. (nat. hist.) lenteschuim, koekoeksspeeksel : een wit schuim op sommige planten, het sap der planten, dat de vloosprinkhaan of
het schuimbeestje als masker uitzuigt en ale schuim
van zich geeft.
KIKKERVISCHJE, o. (-s), dikkop, larve van
den kikker.
KIKVORSCH, m. (-en), zeker tweeslachtig dier.
1. KIL, v. (-len), waterdiepte tusschen twee
zandbanken of hoogten; (oudt.) stroomend
water; bed eener rivier; water : de Dordsche kil.
2. KIL, bn. (-ler, -st), nattig koud ; kid weer;
de kille hand des doods ; ik werd er kit van, dat deed
mij huiveren.
KILKOUD, bn. bw. ijskoud ; (ook fig.).
KILLEN, (kilde, heeft gekild), tintelen van koude;
de zeilen kitten, klapperen.
KILLIG, (-er, -st), vochtig, koud, nattig, huiverig, KILLIGHEID, v.
KILO, o. duizend;
o, ('s), Kilogram.
KILO-AMPERE, v. (-s), 1000 amperes, eene
electrische eenheid van stroomsterkte; —UUR, o.
(-wren).
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KILOGRAM, o. (-men), (K. G.) Nederlandsch
pond ( = 1000 gram).
KILOGRAMMETER, m. (-s), (K. G. M.), (nat.)
de eenheid van arbeidsvermogen : de arbeid, noodig
om een voorwerp van een kilogram 6611 meter op
te heffen in eene seconde.
KILOLITER, m. (-s), (K. L.) 10 Hectoliter.
KILOMETER, m. (-s), (K. M.) mijl = 1000 M.
KILOMETERBOEKJE, o. (-s), op spoorwegen,
abonnementsboekje voor een zeker aantal K. M.
KILOSTERE, v. (-5), (K. S.) (w. g.) 1000 M.
KILOWATT, o. (-'s), eene electrische eenheid
van 1000 watt; —UUR, o. (-uren).
1. KIM, v. (-men), schijnbare rand van den
horizon : de zon verrijst aan de kimmen; (dicht.)
ter kimMe uitrijzen (van de zon) ; — rand boven den
bodem van een vat.
2. KIM, v. (gew.) schimmel (op brood, wijn
enz.), kaam.
111MDUIKING, v. verschil tusschen den zichtbaren en den wezenlijken gezichteinder.
KIMONO, m. (-'s), Japansche kleederdracht; inz.
luchtige ochtendkleeding voor dames met korte
wilde mouwen en ceintuur.
KIN, v. (-nen), gedeelte van het hoofd onder
den mond : eene spitse kin; het kuiltje in de kin.
KINA, v. de bast van den kinaboom ; een koortsverdrii vend middel.
KINABAST, v. als stofn.; m. (-en), als voorwerpsn., zie kina; ...BOOM, m. (-en), een altijdgroene boom, oorspr. in Zuid-Amerika en thans
inz. op Java groeiende (cinchona) ; ...W1JN, m.
wijn waarin kina opgelost is.
KIND, o. (-eren, -ers), de mensch in zijne kindsheid ; (fig.) van personen, die de eigenschappen
van een kind bezitten : hij is er maar een kind bij,
hij is veel kleiner, (fig.) verreweg de mindere; —
onschuldig, onervaren; onwetend : laten wij kinderen in de boosheid blijven !; ik ben geen kind,
niet onnoozel; — hij is geen kind meer, reeds tot
jaren van onderscheid gekomen; een doodgeboren
kind, (fig.) eene zaak, die van het begin af aan op
niets moest uitloopen ; een kind des doods zijn,
moeten sterven ; — het kind bij zijn naam noemen,
lets zeggen, zonder er doekjes om te winden ; —
het kind van de rekening zijn, er voor moeten boeten,
de nadeelige gevolgen ervan ondervinden;
bij uitbreiding : afstammeling, spruit ; de kinderen
Israels, het Joodsche yolk; — (ook) voortbrengsel :
de bloemen, de kinderen der lente.
KINDERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als, van een
kind, in ongunstigen zin : de eigenschappen van
een kind vertoonend, waar die niet gewenscht zijn,
laf, flauw eene kinderachtige handelwijze.
KINDERARBEID, m. loonarbeid door kinderen
in fabrieken en werkplaatsen verricht ; wet op den
Kinderarbeid, tegen overmatigen arbeid van
kinderen.
KINDERARTS, m. (-en), speciaal arts voor kinderziekten ; ...BALK, m. (-en), bij balkenzolderingen, de kleinere balken die op geringen afstand
rechthoekig over de moerbalken liggen ; ...BEWAARPLAATS, v. (-en) : ...BIJBEL, m. (-s) ;
...BOEK, o. (-en) ; ...DOKTER, m. (-s) ; ...HAND,
v. (-en) ; een kinderhand is gauw gevuld, een kind is
met eene kleinigheid gelukkig ; ...JAREN, o. my.
kindsheid ; ...JUFFER, v. (-s) ; ...JUFFROUW, v.
(-en), om op de kinderen te passen, er toezicht op te
houden ; ...LEER, v. (R. K.) catechismusonderwijs;
...LIEFDE, v. liefde der ouders voor het kind ;
...LIEVEND. bn. veel van kinderen houdend.
KINDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), aan een kind
voegende : kinderlijke plichten ; gelijk een kind: eenvoudig, oprecht, openhartig; kinderlijke liefde;
kinderlijk gelukkig, blij.
KINDERLOOS, bn. zonder kinderen.
KINDERMEID, v. (-en), ...MEISJE, o. (-s), die
op de kinderen past ; ...MOORD, m. (-en), moord op
een kind of kinderen gepleegd : de kindermoord te
Bethlehem.
KINDERPARTIJ, v. (-en), feestje voor kinderen ;
...POKKEN, v. my . vroegere naam voor de pokziekte; ...PRAAT, v. kinderachtig, onnoozel gepraat;
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...SCHOEN, m. (-en) ; de kinderschoenen uittrekken,
ophouden kinderachtig te zijn; ...SPEELGOED, o.
speelgoed voor kinderen; ...SPEL, o. (-len, -en) ;
't is geen kinderspel, het is eene ernstige zaak ;
...TAAL, v. ; ...TOESLAG, m. (-en), toeslag op
het traktement, berekend naar het aantal minderjarige kinderen.
KINDERTUIN, m. (-en) frObelschool ; ...V0EDING, v. het verschaffen van voedsel aan arme
schoolkinderen ; ...WERELD, v. het leven en
bedrijf der kinderen ; al de kinderen. ; ...WERK,
o. nietig werk, beuzelarij.
KINDERWET, v. (-ten), wet ter besoherming
van kinderen.
KINDERZIEKTE, v. (-n), ziekte, den kinderen
eigen; de kinderziekte, de pokken; (fig.) de kinderziekte doormaken, met veel tegenspoed to worstelen
hebben.
KINDLIEF, o. lief kind, als aanspreking.
KINDSBEEN, Van kindsbeen aan, van kindsbeen
af, bijw. uitdr. sedert de vroegste kindsheid.
KINDSCH, bn. bw. kinderachtig, onnoozel;
kindsch worden, door hoogen ouderdom zwak van
begrip worden, het geheugen verliezen.
KINDSCHHEID, v. geestelijke zyrakte (van bejaarde lieden).
KINDSHEID, v. tijd der kinderjaren, vroege
leeftijd, jeugd, jonkheid; — (fig.) de kunst was
toen nog in hare kindsheid, nog niet ontwikkeld,
in haar ontstaan.
KINDSKIND, o. (-eren), kleinkind.
KINEMA, v. (-'s), kinematograaf (toestel, gebouw,
voorstelling); —FILM, v. (-s); —OPNAME, v. (-n).
KINEMATOGRAAF, v. (...grafen), tooverlantaarn met levende beelden, bioscoop.
KINETIEK, v. leer der bewegingskrachten.
KINETISCH, bn. de kinetische theorie der gassen,
de theorie dat de gasmoleculen steeds in beweging
zijn.
KININE, v. extract van de kinabast, voortreffelijk middel tegen de koorts.
1. KINK, v. (-en), (zeew.) knoop, draai in een
touw ; — (fig.) belemmering ; (spr.) er is eene kink
in den kabel, er is een beletsel.
2. KINK, m. (-en), harde slag of stoot.
KINKEL, m (-s), boer, lomperd.
KINKEN, (kinkte, heeft gekinkt), hard (op lets)
slaan met een puntig voorwerp, zoodat het terugspringt : met den tol kinken.
KINKHOEST, m. besmettelijke krampachtige
hoest, veroorzaakt door ophooping van slijm in
het strottenhoofd.
KINKHOORNTJE, ...HORENTJE, o. (-s), eene
soort van* kleine, eenschalige, kegelvormige, bolvormig gekartelde schelp.
KINNEBAK, v. (-ken), KINNEBAKKEN, o.
(-s), wang, kaak, inz. onderkaak.
KINNETJE, o. (-s), zekere maat; 1/4 gedeelte van
eene ton, inz. van bier (ongeveer 39 liters); 1/8 gedeelte van eene kalkton ( = 15, 17 liters).
1. KINO, v. ('s), verkorting van kinematograaf.
2. KINO, v. looistof, een fraai rood gedroogd
plantensap, inz. uit de Amerik. zeedruif.
KINOLOOG, m. (...logen), wetenschappelijk
kenner der kina, haar toe-passing en uitwerking.
KIOSK, v. (-en), (Turksch) een in den Oosterschen
smaak gebouwd tuinhuis; zulk eene muziektent,
vaak op steenen onderbouw; — inz. een (meestal)
houten gebouwtje, op pleinen en in breede straten
der groote steden, waar melk, sigaren enz. verkocht worden.
1 KIP, v. (-pen), hoen ; hen : een haan met zes
hij is er als de kippen bij, zeer vlug
kippen ;
bij; hij redeneert als eene kip zonder kop, onnadenkend, in 't wilde ; ik ben zoo lekker als kip,
voel mil zeer lekker: met de kippen op stok, vroegtij dig
naar bed. KIPPETJE, o. (-s), kleine kip.
2. KIP, v. (-pen), vogelknip; val; klepje.
3. KIP, m. (-pen), (zeew.) keep, insnijding.
4. KIP, v. (-pen), stokvischhoepeltje eene kip
stokvisch ; eene kip tin, K.G. ; eene kip voor
citroenen, kist van latten.
5. KIP, v. (-pen), kinderklapmuts.
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6. KIP, o. (-pen), strook hout aan het ploegijzer,
dat over den grond sleept.
KIPKAR, v. (-ren), wagen voor smal spoor met
een bak, dien men kan laten kippen om hem te
leegen, tot vervoer van steenen, zand, klei enz.
KIPPEBORST, v. (-en), misvorming van de
borstkas, waarbij het borstbeen naar voren steekt
en de borstribben ingezonken zijn.
1. KIPPEN, (kipte, heeft gekipt), vangen, grijpen ; wegstelen ; uitkiezen ; het anker kippen,
het anker op het boord zetten.
2. KIPPEN, (kipte. heeft gekipt), kantelen : een
wagen kippen.
KIPPENBOER, m. k-en), handelaar in kippen;
...CHOLERA, v. zekere infectieziekte, die vooral
bij huishoenders voorkomt; ...DIEF, m. (...dieven),
die kippen steelt ;
o. (-eren, -ers) ; ...GERST,
v. ; ...HOK, o. (-ken) ; ...KUUR, v. (...kureh),
gril ; ...LOOP, m. (-en), kippenren ; ...MAND, v.
(-en), waarin kippen worden vervoerd ; ...REN,
v. (-nen), afgesloten loopplaats voor kippen ;
...SOEP, v. (-en) ; o. (fig.) gelijkende op
de huid van eene geplukte kip : kippenvel krijgen,
door angst, koude enz. ; ...VOER, o. voeder voor
de kippen.
KIPPIG, bn. (-er, -st), bijziende, kortzichtig.
KIRREN, (kirde, heeft gekird), trillen met de
keel (van vogels, inz. duiven).
KIRSCH, —WASSER, o.; zie kerswater.
KISSEN, (kipte beeft gekist), aanhitsen, tergen
(een bond enz.); sissen, een sissend geluid maken.
KIST, v. (-en), koffer (van hout of metaal) tot
berging van voorwerpen : alle kisten en kasten wagen
opengebroken; — eene kist sigaren, van 1000 stuks.
KISTDAM, m. (-men), een dam, bij welken eene
door ingeheide palen en damplanken gevormde
kist wet beaten kleigrond wordt gevuld, tot Nsaterkeering dienende.
KISTEN, (kistte, heeft gekist), een lijk in de
doodkist leggen; KISTING, v. (-en). het kisten;
middel om dijken te beveiligen, kistdam.
1. KIT, v. (-ten), kruik, groote kan; inz. ronde
metalen kan die naar boven smaller wordt met
oor en bek ; — keet, kroeg : opiumkit.
2. KIT, o. kleef-, bindraiddel.
KITSEN, (kitste, heart gekitst), speeksel uitschieten door de tanden.
KITTELACHTIG, bn. (-er, -st), gevoelig voor
kitteling ; lichtgeraakt.
KITS, v. (-en), eene soort van licht Engelsch
vaartuig met Oón verdek en drie masten.
KITTELEN, KIETELEN, (kittelde, heeft gekitteld), eene zachte, glijdende beweging der vingertoppen over de huid maken en daardoor onwillekeurig doers lachen; — (fig.) de eigenliefde streelen;
behagen : dit kittelt zijn hoogmoed.
KITTELOORIG, bn. (-er, -st), lichtgeraakt, opbuisend ; ook KITTELIG.
KITTEN, (ki pte, heeft gekit), met kit aaneenlijmen.
KITTIG, bn. bw. (-er, -st), net, levendig, vol beweging en vuur een kittig me' 'e; kittig loopen,
kijken.
KIWI, m. (-'s), zekere snipstruis op Nieuw-Zeeland (apteryx australis).
KLAAGGESCHREI, o. gejammer, klagend geschrei ; ...HUIS, o. (...zen) huis van droefenis,
sterfhuis ; ...LIED, o. (-eren), treurzang, jeremiade.
KLAAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), klagend.
KLAAGPSALM, m. (-en), boetpsalm; ...REDE,
v. (-nen); ...SCHRIFT, o. (-en), klagend, treurend
geschrift ; beklag, aanklacht ; bezwaarschrift ;
...TOON, m. (...toners), klagende toon ; klacht ;
...VROUW, v. (-en), oudt. vrouw gehuurd om bij
begrafenissen te schreien ; nog in Indio, bij Chineesche begrafenissen ; ...ZANG, m. (-en), treurige
zang, boetezang.
KLAAR, bn. bw. (-der, -st), helder, licht, doorzichtig, doorschijnend ; — (fig.) iem. klagen wijn
schenken, iets zoo zeggen, dat geen verkeerde
opvatting mogelijk is ; — gereed ; voltooid.
KLAARBLIJKELIJK, bn. bw. (-er, 4st), duidelijk,
onwederlegbaar, ontegenzeglijk.
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KLAARHEBBEN„ gereed hebben • ...KOMEN,
...LEGGEN, ...MAXEN, enz. als
samenst. in den woord te schrijven.
KLAARZIEND, bn. helderziend; (fig.) scherpzinnig.
KLAAS, m. verkorting van Nikolaas ; (fig.)
persoon in het algemeen : Jan is een ooliike
Klaas ; (ook) een sukkelaar ; een lange klaas, een
lummel ; een houten klaas, een onbeholpen, stijf
mensch ; Klaas Vaak, de slaap daar komt Klaas
Vaak aan, nu moet je naar bed.
KLABAK, m. (-ken), scheldnaam voor politieagent.
KLABOTSEN, (klabotste, heeft geklabotst),
(Zuidn.) hevig botsen of slaan.
KLACHT, v. (-en), soms nog KLACHTE, v. (-n),
het klagen, uiting van ontevredenheid, misnoegen:
ik krijg van, over dien jongen nooit anders dan
klachten ; nu, gear, klachten meer 1; — beklag ; —
(rechst.) verzoek om • een misdrijf te vervolgen,
zonder welk verzoek bij een aantal misdrijven vervolging niet mogeliik is.
KLACHTENBOEK, o. (-en), boek, waarin men
zijne klachten kan inschrijven, beklagboek.
1. KLAD, v. (-den), smet, vuil, vlak kladden
maken (op een schrift); — (fig.) laster, valsche beschuldiging; smet : eene klad op iem. of op iemands(spr.).
?loam werpen; iem. eene klad aanwrijven;
iem. bij de kladden krijgen, bij den kraag ;
verlaging in de prijzen, bederf van den handel:
hij brengt er de klad in.
2. KLAD, v. (-den), (veroud.), (gew.) klas, klis,
gesloten knop van klissenkruid : hij hangt aan iem.
ale eene klad, men kan hem niet kwijtraken.
3. KLAD, o. ruw opstel een klad maken;
kladboek.
KLADBOEK, o. (-en), ligger of memoriaal op een
kantoor.
KLADDEBOTER, v. vervalschte boter ; (fig.)
morsige vrouw.
KLADDEN, (kladde, heeft geklad), vlakken
maken, morsen, bekiadden ; — slecht, slordig
schrijven, schilderen enz. ; kladschilderen ; — het
papier kladt (vloeit) ; — vuil worden.
KLADPAPIER, o. papier waar men op kladt ;
slechte soort van panier.
— vloeipanier
KLADSCHILDER, m. (-s), prulschilder.
KLADSCHRIFT, o. schrift, waarin men zijn
kladden maakt, berekeningen, aanteekeningen,
losse gedachten enz. schrijft; ...SCHRIJVER, m.
(-5), ...SCHRIJFSTER, v. (-s), slecht schrijver,
schrijfster, knoeier, knoeister ; ...SCHULD, v.
kleine schuld.
KLAGEN, (klaagde, heeft geklaagd), smartelijke
gewaarwordingen door geluiden of woorden openbaren : de zieke lag te klagen; zij klaagt gedurig; —
over iem. of iets klagen, zijn misnoegen of ontevredenheid daarover uiten.
1. KLAK, v. (-ken), vlak, inz. inktvlak; eene
klak modder, eene spat modder; (Zuidn..) overschot, kliekje: eene klak bier.
2. KLAK, v. (-ken), (Fr. claque) hooge hoed met
veeren dien men samendrukken kan; (Zuidn.)
pet, mute met eene klep.
KLAKKEBUS, v. (-sen), proppenschieter.
KLAKKELOOS, bn. bw. onverwachts, onvoorziens : het viel mij zoo klakkeloos op het lijf; —
zonder reden, zonder behoorlijken grond ; iem.
klakkeloos beschuldigen ; iets klakkeloos zeggen,
ondoordacht.
KLAM, bn. bw. (-mer, -st), eenigszins vochtig,
en daarbij koud : klamme huid.
KLAMAAIEN, (klamaaide, heeft geklamaaid),
de naden van een schip met werk toestoppen.
KLAMAAIIJZER, o. (-s), breed kalfaatijzer.
KLAMBOE, m. (-s), (Ind.) muskietennet om 't
bed (van tulle of gaas).
1. KLAMP, m. (-en), hoop, stapel, klomp.
2. KLAMP, m. (-en), (timm. mets.) houten belegstuk om planken, balken enz. bij elkaar te houden
of meerder stevigheid te geven : een klomp op den
bodem van een vat.
KLAMPEN, (kiampte, heeft geklampt), met een
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klamp aaneenhechten, versterken ; iem. aan boord
deur klappen, die hard dichtdoen, dichtslaan;
klampen. hem staande houden, om iets vragen ;
zoenen, dat het klapt.
2. KLAPPEN, (klapte, heeft geklapt), (van zekere
hooi klampen, aan klampen zetten.
KLAMPER, KLAMVOGEL, m. (-s), (Zuidn.)
vogels) praten, snateren, babbelen : een papegaai
kiem, bruine kiekendief.
leeren klappen; — verklappen, oververtellen.
3. KLAPPEN, (klapte, heeft geklapt), in een
KLANDIZIE, v. het geregeld bij IBID. koopen ;
— de klanten.
klapper opnemen, inschrijven.
1. KLAPPER, m. (-s), ratel; — (gew.) klapperKLANK, m. (-en), geluid, dat ontstaat door
regelmatige trillingen; geluid, galm, toon : doffe,
man; — klep (van een molen); — papieren klepschelle, heldere klank; de klank eener klok;
pertje (van kinderen); — een der twee houtjes
iem. met klank buitensmijten, hem
—(Zuidn.)
die kinderen tusschen de vingers houden en snel
vierkant de deur uitgooien ; — (fig.) ijdele
op elkander laten klappen, ten einde daarmede een
klepperend geluid to maken; — een weinig slagsas
klanken, nietszeggende woorden; (ook) woorden
waarmee men nets bereikt ; zijn naarn heeft een
tusschen twee papiertjes geplakt die met een slag
ontbranden.
goeden klank, hij wordt met eere genoemd ;
2. KLAPPER, m. (-s), babbelaar; — klapspaan,
KLANKBODEM, m. (-s), houten vlak van een
klikker. KLAPSTER.
instrument, waarbij de snaren gespannen zijn,
dienende ter versterking van den toon ; ...BORD,
3. KLAPPER, m. (-s), (kooph.) register; biblioo. (-en), home] boven den preekstoel.
graphische klapper; klapper voor Nederland, naamKLANKMETHODE, v. (-s, -n), methode voor
lijst van boeken, kaarten, platen enz., alphahet eerste leesonderwijs, waarbij de letters met . betisch gerangschikt op het hoofdwoord van den
titel.
hear natuurlijken klank (in de woorden) worden
4. KLAPPER, m. (-s), klapperboom, kokospalm
benoellid, in tegenst. met de spelmethode.
(cocos nucifera).
KLANKNABOOTSING, v. (-en), klanknabootKLAPPERBOOM, m. (-en), kokospalm, (verbassend woord, onomatopee.
tering van Mal. k(e)lapa).
KLANKRIJK, bw. (-er, -st), rijk, vol van klank ;
KLAPPEREN, (klapperde, heeft geklapperd),
eene klankrijke stem.
herhaald klappen, slaan : (zijn tanden) klapperen
KLANKVERSCHUIVING, v. (-en), (taalk.) de
van de koude ; die deur staat to klapperen, slaat heen
regelmatige overgang van sommige medeklinkers
en weer.
in andere van hetzelfde orgaan.
KLANKVERSPRINGING, v. (-en), onderlinge
KLAPPERMAN, m. (...lieden, –dui), nachtwaeht,
verwisseling van medeklinkers.
die met eene klap of klep het uur uitroept.
KLAPPERNOOT v. (...noten), kokosnoot ;
KLANKVOL, bn. (-ler, -st), klankrijk.
...OLIE, v. kokosolie ; ...RAT, v. (-ten), soort van
KLANKVOLUME, o. het voile geluid van een
eekhorentje op Java.
muziekinstrument, een orkest.
KLAPPERTANDEN, (klappertandde, heeft geKLANT, m. (-en), vaste kooper ; (flg.) 't is me
een klant, het is een listig man, een man van
klappertand), met de tanden klapperen (van koorts
of koude).
zonderlinge manieren; (ook) een doordraaier; —
KLAPPERTUIN, m. (-en), (Ind.) boomgaard van
persoon in 't algemeen, in : een vroolijke, een rare
kokospalmen; ...VEZEL, m. (-s), kokosvezel;
klant.
...WATER, o. waterachtig zoet vocht in de rijpe
1. KLAP, m. (-pen), klinkende slag ; een klap
kokosnoten.
om de ooren ; (spr.) twee vliegen in een klap, dubbel
voordeel in eons behalen, tege4kertijd tweeeerlei
KLAPROOS, v. (...rozen), (plantk.) een plantengeslacht (papaver) tot de familie der papaverachtigen
oogmerk bereiken ; — klappen krijgen, geslagen
worden ; (ook) verliezen lijden, tegenspoed hebben.
behoorende.
KLAPSIGAAR, v. (..,garen), eene stof bevat2. KLAP, v. (-pen), klep ; klapbrug ; lazarustende, welke onder het rooken ontploft; ...SPAAN,
klep : met de klap loopen, bedelen ; op de klap
V. ' (...spanen), molenklepper; — (fig.) m. en v.
loopen, op iemands zak loopen, altijd een ander
verklikker, verkliks`ter ; ...STOEL, m. (-en), vouwlaten betalen.
stoel ; ...STUK, o. rundvleesch van de buikzijde
3. KLAP, m. gesnap : ijdelen klap slaan; zotteklap;
der ribbon.
veel
praats
hebben,
— (Zuidn.) veel klaps hebben,
KLAPVLIES, o. (...zen), (ontl.) zakvormig vlies
stout spreken.
in de slagaderen en in het hart, dat het terugstrooKLAPACHTIG, bn. (-er, -st), praatziek.
men
van het blood belet.
KLAPBES, v. (-son), ...BEZIE, v. (...zien), ook
KLAPWIEKEN, (klapwiekte, heeft geklapwiekt),
kruisbes, doornbes, stekelbes, kruisdoorn, krissen, kruimet de vleugels klappen of slaan.
doren, geheeten (rites grossularia); ...BESSEBOOM,
KLARE, v. klarejenever : een glaasje oude
m. (-en); ...BESSESTRUIK, m. (-en).
klare.
KLAPBRUG, v. (-gen), ophaalbrug; ...BUS, v.
1. KLAREN, (klaarde, heeft geklaard), helder
4-son), proppenschieter, klakkebus; ...CAMERA,
maken ; zuiveren : wijn klaren; suiker klaren ;
v. (-'s), camera met balg die men samenklappen kan.
—holderwn:
KLAPEKSTER, v. (-s), (nat. hist.) de blauwe
het bier zal wel klaren; — netten
klaren, de gebruikte netten van ruigte en ontuig
klauwier (lanzus excubitor), lang 14 c.M. ± 12
reinigen • — klaarmaken.
c.M. staart; — (fig.) babbelkous.
2. KLAREN, m. (Zuidn.) daglicht : met den
KLAPHEK, o. (-ken), schuin gesteld hek, dat door
klaren werken.
eigen zwaarte dichtvalt ; ...ROUT, o. hout voor
KLARIJN, m. (-en), klankbord (in een klavier).
duigen ; ...HOUTJES, o. m y. kleppers (jongens!CLARINET, v. (-5, -ten), een houten blaasinstruspeelgoed).
ment, KLARINETTIST, m. (-en), klarinetspeler.
KLAPLOOPEN, o. op iemands zak loopen, altijd
KLAROEN, v. (-en), trompet met zeer heldere
een ander laten betalen.
en doordringende tonen : de klaroen steken.
KLAPLOOPER, m. (-s), die klaploopt; (scheepst.)
KLAS, v. (-son), KLASSE, v. (-n), groep
zijtakel in het stengewant, tot vele doeleinden
van bijeenhoorende zelfstandigheden, afdeeling,
gebruikt; ...LOOPSTER, v. (-s).
onderdeel van eene grootere vereeniging : in klassen
KLAP1VIUTS, v. (-sen), muts met oorkleppen ;
verdeelen, (plantk.) de klasse der dicotylen; — (nat.
gladde ondermuts ; klein wijnglas ; bo yen-bovenhist.) de klasse der zoogdieren; — m a,atschap bramzeil ; domoor, lomperd; soort van blaasrobpelijke stand : de hoogere en de lagere klassen in
ben ; ...NONIUS, m. (-en), afleesklepje.
de maatschappij; de arme klasse, de volksklasse; de
KLAPPEI, v. (-en), babbelaarster, snapster,
fatsoenlijke klasse; — kaartje eerste, tweede klas
kwaadqpreekster.
(in spoor, tram of boot); de wachtkamer derde klas,
KLAPPEIEN, (klappeide, heeft geklappeid), babaan stations ; — (mil.) strafbataljon, depot van
belen, kletsen, kwaadspreken.
discipline.
KLASJE, o. (-s).
(klapte,
heeft
geklapt),
slaan;
een
1. KLAPPEN,
KLASSEEREN, (klasseerde, heeft geklasseerd),
klap geven, een klappend geluid geven : in de
rangschikken, classifieeren.
harden ,klappen; met de zweep klappen; met de
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KLASSENHAAT, m. ; ...STRIJD, m.
KLASSEONDERWJZER, m. (-s).
KLASSIAAN, m. (...sianen), soldaat geplaatst
in de klasse van discipline.
KLASSIEK, bn. Zie CLASSIEK.
KLASSIKAAL, bn, bw. de geheele klasse eener
school betreffende : klassikaal onderwijs.
KLATEREN, (klaterde, heeft geklaterd), een
hetzij helder, hetzt dot en weergalmend geluid
geven, inz. van snel stroomend water en van den
donder.
KLATERGOUD, o. valsch bladgoud, dun uitgeslagen messing, loovertjes : allerlei versierselen van
klatergoud; — (fig.) valsche schijn ; klinkklank.
KLAUTEREN, (klauterde, heeft en is geklauterd), met moeite, met handers en voeten tegen
iets opklimmen : in een boom klauteren.
KLAUW, m. (-en), de scherpe, kromme nagels
van roofdieren en roofvogels : de klauwen van den
leeuw, van den arend; uiteinde der pooten van
andere dieren, hoef : de klauwen eener koe; —
(bij vergelijking) klauwvormige gereedschappen; (landb.) ijzeren haak met tanden, aan een steel,
om mest of te halen; hark.
KLAUWEN, (klauwde, heeft geklauwd), krabben, openrijten : de kat heeft hem geklauwd;
—(bijhetschatsenrijden)zo hardmogelijkvornit zien te komen en daarbij met de armen zwaaien;
— harken.
1. KLAUWIER, m. (-en), (nat. hist.) eene vogelfamilie die tot de orde der muschachtigen behoort
en die men beschouwen kan als de roofvogels
onder de kleine vogels (lanius).
2. KLAUWIER, m. (-en), (plantk.) draadvormige,
enkelvoudige of vertakte, zich schroefvormig omkronkelende deelen, die vooral bij planten met
zwakke stengels voorkomen.
KLAUWIJZER, o. (-s), ijzeren as, die den tremelschoen van den molen in trillende beweging
brengt.
KLAUWZEER, o. (veearts.) zekere besmettelike ziekte, die inz. runderen, schapen en varkens
aantast en in eene ontsteking van 't huidweefsel
nabij de hoeyen bestaat.
KLAVER, v. (soms in 't m y. -s), eene der nuttigste vlinderbloemige plantengeslachten, waarvan
dertien soorten in Nederland gevonden worden
(trifolium).
1. KLAVEREN, (klaverde, heeft geklaverd), in
klaver weiden.
2. KLAVEREN, v. my. eene der figuren of
kleuren van het kaartspel, voorgesteld door eene
zwartgekleurde figuur in den vorm van een
klaverblad.
KLAVERZURING, v. zeker plantengeslacht
(oxalis), behoorende tot de famine der klaverzuringachtigen (o xalidacedn).
KLAVIER, o. (-en), zeker snarenspeeltuig met
zachten, liefelijken, maar zwakken toon, dat nu
geheel verdrongen is door de piano, die zich in hoofdzaak onderscheidt van het klavier door losse,
springende hamertjes in plaats van vaste pennetjes
en door dempers voor elken toon; toetsenbord
aan een orgel; — (thans ook) piano.
KLEE% o. (-eren, kleeren), wat den mensch tot
kleeding dient (meestal in 't meerv.; het enk, kleed
inz. van vrouwen) : een kleed passen; dat kleed zit
of staat goed; een pak kleeren; zijne kleeren aan-,
uitdoen ; afgelegde kleeren ; — (spr.) dat gaat iem,
niet in ruin kleeren zitten, dat pakt hem geducht aan ;
, dat raakt mijn koude kleeren niet, dat deert mij niet ;
de kleeren maken den man, bij het beoordeelen van
iem. gaat men vaak op het uiterlijk of ; iem. in de
kleeren steken, iem. van de noodige kleedingstukken
voorzien, (fig.) hem bedriegen, bedotten ; —
(mv. -en), overtreksel, bedekking : dekkleecl,
vloer-, tafelkleed ; baan van een zeil ; gebreid stuk
want.
KLEEDEN, (kleedde, heeft gekleed), kleeren
aandoen, van kleeren, van de noodige kleedingstukken voorzien ; — die hoed kleedt u goed,
staat ugoed ; die lichte japan kleedt hear in 't
geheel niet.

KLEINGEESTIG.
KLEEDERDRACHT, v. (-en), wijze van kleeden,
wat als kleeding gedragen wordt : de Friesche,
Zeeuwsche kleederdracht.
KLEEDERMAKER, KLEERMAKER, ook
KLEERENMAKER, m. (-s), die kleedingstukken
maakt en herstelt.
KLEEDIJ, v. kleederen, kleeding; kleederdracht.
KLEEDING, v. het kleeden; kleedij, al de kleedingstukken.
KLEEDINGSTUK, o. (-ken), voorwerp, dat tot
's menschen kleeding dient.
KLEEDJE, o. (-s), klein dek-, vloer- of tafelkleed;
klein kleedingstuk, jurkje, japonnetje.
KLEEF, m. hij is van kleef enz. gierig, hij
geeft niet gauw zijn geld uit.
KLEEN, bn. (-er, -st), (dioht., gew.) klein.
KLEEFGAREN, o. jaagnet voor snippen
o. stekeigras ; ...KRUID, o. soort van
w
• alstroo ; ...MIDDEL, o. (-en), hechtmiddel ;
...PLEISTER, v. (-s), hechtpleister ; ...STOF, v.
gluten, plantenlijm.
KLEEM, o. (gew.) leem.
KLEEMAARDE, Y. (Zuidn.) klei.
KLEERBAK, m. (-ken) ; ...BORSTEL, m. (-s);
m. (-en) ; ...KOOPER, m. (-s), handelaar
in
•
(meestal oude) kleeren ; ...MAKER, m. (-s) ;
ook kleerenmaker ; ...MAKERSWINKEL, m. (-s).
KLEERSCHEUREN, v. my. zonder kleerscheuren
er afkomen, zonder schade of nadeel te lijden.
KLEERTJES, o. my. kleine kleedingstukken.
KLEF, bn. (-fer, -st), niet goed doorbakken,
kleverig, nattig, (van brood en ander gebak).
KLEI, v. aardachtige, zelfstandigheid, ontstaan
door verweering van rotsen en gesteenten, : rivierklei, zeeklei; vette, zware klei.
KLEIAARDAPPEL, m. (-s), aardappel, in kleiachtigen grond gegroeid (in tegenst • met zand-,
duinaardappel); ...AARDE, v. klei.; ...BOER m.
(-en), op de klei wonende ; ...GROND, m. (-en),
in hoofdzaak uit klei bestaande ; v. (...lagen) ; ...LAND, o. (-en) ; ...MOLEN, m. (-s),
(steenfabr.) werktuig om de klei te kneden.
1. KLEIN, (dicht. en gew. ook) KLEEN, bn. bw,
(-er, -st), van minder dan middelmatige afmeting,
niet groot ; onaanzienlijk, van den geringen
stand : men wil den kleinen man, de kleine luiden
teat ontlasten;
(van zaken) van geringe grootte : hij woont in
een klein huis; die jas is mij te klein; — de kleine
steentjes, aan den kant der straat ; — Bering,
nietig een klein verschil; eene kleine som; tot in
de kleinste bijzonderheden; een klein verstand, beperkt ; een klein gezelschap, niet talrijk ; niet
voornaam, onbelangrijk : de kleine kerk; de kleine
vaart; (mil.) kleine tenue, gewone dienstuniform; —
nagenoeg, bijna : het is een klein jaar geleden; hij
bezit eene kleine ton;
op kleine wijze klein schrijven, met kleine
letters; wij zijn maar klein behuisd; — op lage wijze
dat was klein gehandeld; klein van iem. denken,
hem tot lage daden in staat achten.
2. KLEIN, m. (-en), het bn. zelfst. gebezigd : klein
en groot was oP de been, kinderen en volwassenen; —
o. het kleine, het geringe, het onaanzienlijke.
KLEINACHTEN, (achtte klein, heeft kleingeacht), geringachten, weinig achting hebben voor.
KLEINACHTING, v. geringschatting.
KLEINAMBTENAARSEXAMEN, o. (-s), (Ind.)
examen voor burgerlijk ambtenaar van lageren
rang in Indie.
KLEINBAAS, m. (...bazeh), (Z. A.) naam waarmee de kleurlingen den (meestal den oudsten)
zoon van hun meester aanduiden.
KLE IND 0 CHTER, v. (-s), kindsdochter ;
...DUIMPJE, o. klein ventje ; held uit een kindersprookje.
KLEINEEREN, (kleineerde, heeft gekleineerd),
iemands aanzien verkleinen : iemands waarde,
goede hoedanigheden of verdiensten kleineeren, ze
kleiner voorstellen, dan ze in werkelijkheid zijn.
KLEINEERING, v. het kleineeren.
KLEINGEESTIG, bn. bw. (-er, -st), kleindenkend, aan nietige dingen gehecht : eene kleingeestige
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staatkunde volgen; (ook) lichtgeraakt door kleinigheden.
KLEINGELD, o. pasmunt.
KLEINGELOOVIG, bn. bw. (-er, -st), wankelend,
zwak in het geloof ; ...GELOOV]GE, m. v. (-n).
KLEINGOED, o. kleine koekjes; — (fig.) het
kleingoed moet vroeg naar bed, de kinderen.
KLEINHANDEL, m. handel in het klein ; ...HANDELAA tt, in. (-s).
KLEINHARTIG, bn. bw. (-er, -st), weinig hart
of moed hebbende, laf, angstig.
KLEINIGHEID, v. (...heden), geringe, kleine
zaak, klein voorwerp, beuzeling, nietigheid.
KLEINJANTJE, o. (-s), winterkoninkje.
KLEINKIND, o. (-ers, -eren), zoons-, dochterskind.
KLEIN-KINDERSCHOOLTJE, o. (-s), bewaarschooltje.
KLEINKRIJGEN, (kreeg klein, heeft kleingekregen), er in slagen, jets klein te maken ; iem.
kleinkrijgen, zijn verzet breken, hem gedwee maken.
KLEINMAKEN, (maakte klein, heeft kleingemaakt), in stukken slaan enz. ; geld kleinmaken,
wisselen ; veel verteren ; iem. kleinmaken ; rich
kleinmaken, zich klein, lafhartig voordoen.
KLEINMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), kleinhartig,
laf. KLEINMOEDIGHEID, v.
KLEINNEEF, m. (...neven), (Z. A.) achterneef;
...NICHT, v. (-en), (Z. A.) achternicht.
KLEINOOD, o. (-en, -ien), klein kostbaar voorwerp : gouden en zilveren kleinoodien; — (fig.) jets
wat veel waard is, waaraan men veel waarde hecht.
KLEINSMID, m. (...smeden), vervaardiger van
kleine (metalen) voorwerpen; (ook) slotenmaker
(in tegenstelling van grofsmid).
KLEINSTEEDSCH, bn. bw. eigen zijnde aan eene
kleine stad, de beschaving, de fijnere manieren
eener groote stad missende, achterlijk; bekrompen.
KLEINTE, v. kleinheid.
KLEINTJE, o. (-s), klein kind, knaapje; — eene
kleine zaak, eene kleinigheid, jets gerings : dat is
geen kleintje, dat is niet gering; — (spr.) veel kleintjes
maken een groote, alle beetjes helpen, (ook) men
moet de kleinigheden niet geringachten.
KLEINVEE, o. de schapen, geiten en varkens.
KLEINZEERIG, bn. bw. (-er, -st), licht gevoelig,
angstig voor pijn; (fig.) kitteloorig.
KLEINZIELIG, bn. bw. '(-er, -st), in hooge mate
kleingeestig. KLEINZIELIGHEID, v.
KLEINZOON m. (-s, ...zonen), kindszoon.
1. KLEM, v. (-men), eene soort van voetangel,
ijzeren beugel met veer : hier liggen voetangels en
klemmen, (fig.) hierbij zijn verborgen moeilijkheden,
waarvoor men op zijne hoede moet zijn ;
in de klem zitten, in het nauw, in verlegenheid,
in moeilijkheden ; de klem in den mond hebben,
stijfkramp ; neuspranger ; -,-- (fig.) nadruk : met
klem spreken; met klem op jets aandringen, krachtig;
— jets met klem (kracht) van redenen betoogen.
2. KLEM, m. (-men), klemvogel, inheemsche
roofvogel, bruine kuikendief, (circus aeruginosus).
KLEMHAAK, m. (...haken), (timm.) bandhaak.
KLEMMEN, (klemde, heeft geklemd), tusschen
twee voorwerpen insluiten, sterk drukken, nijpen,
knijpen; — tusschen lets gekneld worden, niet genoeg rulmte hebben : de deur klemt; — (fig.) die
rede klemt, daar is nets tusschen te krijgen ; —
de angst klemt hem om het hart, drukt hem, maakt
hem benauwd.
KLEMMEND, bn. bw. (-er, -st), bondig, afdoend:
een klemmend betoog, bewijs.
KLEMTQON, m. (...tonen), nadruk, accent, de
graad van verheffing, waarmee een woord of
woorddeel wordt uitgebracht ; —TEEKEN, o. (-s).
KLEMVOGEL, m. (-s), bruine kuikendief.
KLENS, v. (klenzen), zeef, teems, vergiettest,
filtreerdoek, zijgdoek. Ook KLEINS.
KLENSDOEK, m. (-en), filtreerdoek.
KLENTENG, v. (-s), (Ind.) Chineesche tempel of
bedehuis.
KLENUS, m. (-sen), stofzuigmachine.
KLENZEN, (klensde, heeft geklensd), laten doorzijgen : de melk klenzen. KLENZING, v. (-en), het
klenzen. Ook KLEINZEN.
Van Dale, Handwoordenboek.

KLEUR.

1. KLEP, v. (-pen), deksel,13luitstuk, op eene opening, dat door een scharnier of op eene andere wijze
aan het voorwerp is bevestigd : de klep eener kan;
de klep eener pomp; de veiligheidsklep op een stoomketel; — de klep eener pet, om het gelaat inz. de
oogen te beschermen ; — (Zuidn.) zijn klep over (of
voor) zijn oogen trekken, besohaamd zijn.
2. KLEP, v. (Zuidn.) hij heeft eene goede klep,
kan goed praten.
KLEPEL, m. (-s), (peervormig) ijzer, dat binnen
in eene klok hangt, tegen den rand slaat en zoo
de geluidstrillingen voortbrengt.
KLEPPEN, (klepte, heeft geklept), met de klep
of den klopper slaan; — met den klepel tegen den
rand der klok slaan : er wordt geklept : er is brand;
de klok klept; — (van den ooievaar) een kleppend
geluid voortbrengen; — (fig.) babbelen, snateren:
hij is weer aan 't kleppen; —
sloffend loopen : door het huffs kleppen.
1. KLEPPER, m. (-s), een der twee houtjes die
kinderen tusschen de vingers houden en snel op
elkander laten slaan. om daarmetie een klepperend
geluid to maken : een paar eiken kleppers.
2. KLEPPER, m. (-s), klapperman, nachtwacht.
3. KLEPPER, m. (-s), paard, rijpaard (in tegenst.
met werk-, trekpaard), draver.
4. KLEPPER, m. (-s), (Zuidn.) iem. of jets buitengewoons in zijn soort : dat zijn kleppers van
appelen ; Jan is een klepper, een kerel.
KLEPPEREN, (klepperde, heeft gekiepperd), met
kleppers (re art.) een klappend geluid maken; —
met den bek, met de vleugels kleppen (als de
ooievaars).
KLEPPERMAN, m. C ..lieden, ..dui). Zie KLAPPERMAN.
KLEPRAAM, o. (...ramen), raam dat om eene
horizontale as draaibaar is.
KLEPTOMAAN, m. en v. (...manen), iem. die
aan kleptomanie lijdt.
KLEPTOMANIE, v. steelzucht, ziekelijke neiging
tot stelen.
KLERK, m. (-en), kantoorbediende, schrijver.
KLET. v. kleefkruid.
1. KLETS, v. (-en), slag, die een klinkend geluid
geeft; klets met de zweep; eene klets om de oogen.
2. KLETS, tw. om een kietsend geluid aan to
geven : klets I daar lag hij.
3. KLETS, v. dat is maar klets, kletspraat.
4. KLETS, m. en v. (Zuidn.) kleine hoeveelheld.
KLETSEN, (kletste, heeft gekletst), klappen,
slaan (met een klinkend geraas); — (fig.) babbelen,
beuzelpraatjes houden.
KLETSER, m., KLETSSTER, v. (-s), iem. die
kletst, inz. babbelaar, babbelaarster.
1. KLETSKOP, m. (-pen), een zeer hoofd; —
(in Zuidn.) een kaal hoofd ; — dun hard bruin
gebakken strooperig koekje waarop amandelstukjes.
2. KLETSKOP, m. en v. (-pen), iem. die een kletskop heeft ; — (Zuidn.) kaalkop.
KLETSKOUS, v. (-en), vervelende babbelaarster.
KLETSNAT, KLESNAT, bn. doornat.
KLETSOOR, m. (-en), slag, dun uiteinde eener
lange zweep, vroeger ook ketsoor; (bij uitbr.) zweep;
— (fig.) kletser.
KLETSPRAATJE, o. (-s), beuzelpraatje.
KLETTEREN, (kietterde, heeft gekletterd), een
kort, helder of scherp geluid van zich geven :
een paar sporen kletterden op de stee pen trap; de
zwaarden kletterden tegen elkaar; (ook van hagelsteenen of regendroppels).
KLEUMEN, (kleumde, heeft gekleumd), stijf van
koude zijn, van koude ineenkrimpen.
KLEUMSCH, bn. kouwelijk.
KLEUR, v. (-en), indruk Bien, het oog krijgt van
het licht dat door een voorwerp wordt teruggekaatst; — hij weet aan alles een kleurtje te geven,
anders voor to stellen dan het werkelijk is; —: jets
in geuren en kleuren vertellen, met alle bijzonderheden; — inz. gelaatskleur : hij heeft eene bleeke,
ongezonde kleur; zij heeft eene frissche kleur; —
als uiterlijk kenteeken eener partij : de pauselijke kleuren; vroeger droegen de ridders de kleuren
29

KLEURDOOS.

450

hunger dame; — partij, politieke meening hij
is niet van onze kleur; KLEURTJE, o. (-s).
KLEURDOOS, v. (...zen), verfdoos.
KLEUREN, (kleurde, heeft gekleurd), kleur
geven aan : de zon kleurt de druiven; boter kleuren; —
(schild.) met kleuren afzetten ; — lets te sterk
kleuren, overdrijven, te moo', te schril voorstellen ;
— eene kleur krijgen, rood worden, blozen.
KLEURENBLIND, bn. de kleuren niet duidelijk
kunnende onderscheiden.
KLEURENDRUK, m. de kunst om met de drukpers drukwerk in verschillende kleuren te kunnen
maken ; ...FOTOGRAFIE, v. ; ...HARMONIE,
v. overeenstemming van kleuren of tinten ;
...PRACHT, v.; ...SCHIJF, v. ( ... yen), cirkelvormig
toestel dat draaiend aantoont, dat de zeven hoofdkleuren in eene bepaalde verhouding samen wit
opleveren.
KLEURENSPECTRUM, o. (-s), (nat.) kleurenbeeld dat ontstaat door de ontleding van bet
zonlicht.
KLEURGEVOELIG, bw. gevoelig voor kleuren ;
...HOUDEND, bn. vast van kleur, niet verschietend.
KLEURLING, m. (-en), KLEURLINGE, v. (-n),
iemand, die behoort tot die menschenrassen, welke
niet blank zijn; inz. die van gemengd bloed zijn.
KLEURLOOS, bn. zonder kleur zuiver water
is kleurloos, kaatst geen licht terug; — wit ;
(ook fig.) geen partij kiezend, neutraal.
KLEURSEL, o. (-5), middel om te kleuren.
KLEURSTOF, v. (-fen), stof, die kleur geeft (aan
vocht, bloed enz.).
KLEUTER, v. (-s), klein kind, zoowel jongen als
meisje : kleine kleuter.
KLEVEN, (kleefde, heeft gekleefd), aaneenblijven
(door middel eener klevende stof); vastblijven, blijven handen • - (fig.) ergens blijven wonen : hij
cal daar wet blijven kleven; — doen kleven : kleef
die pleister op de wend.
KLEVERIG, KLEVIG, bn. (-er, -st), licht klevend : kleverige handen, waar klevende stof aan zit.
KLEWANG, m. (-s), (Mal.) zekere label van
versohillende volksstammen in Ned. Oost-Indie.
KLIzDbREN, (kliederde, heeft gekliederd), met
het eten knoeien, worsen ; kledderen.
KLIEFSTERN, m. (-s), groote zeezwaluw (sterna
cantiaca).
KLIEK, v. (-en), aaneengesloten bende die
elkander aanhangen, voorspreken en bevoordeelen; —
overgeschoten aardappels en groente met specerisen gemengd opgestoofd : wij zullen daarvan een
kliekje maken; — overschot van een of anderen
maaltijd : er is een lekker kliekje hutspot; restant
in 't algemeen.
KLIEKJESDAG, m. (-en), dag, waarop het overgeblevene van vorige maaltijden wordt gegeten.
o. ijzerhoudende veenachtige grondsoort,
het onderste zwarte ba9;gerveen.
KLIER, v. (-en), (ontl.) ieder orgaan, dat een
vocht nit het bleed afscheidt : zweetklieren, afscheidende klieren; borstklier; schildklier;
(plantk.) bolletje aan den top der haren met
harry , etherische olie, balsem of een kleverig vocht
gevuld.
KLIERACHTIG, bn. (-er, -st), vol klieren, scrofuleus.
KLIEVEN, (kliefde, heeft gekliefd), met kracht
vaneen scheiden : de vogel klieft de lucht ; het
schip klieft de golven ; — hoot klieven, k]ooven.
KLIF, o. (-fen), helling; rotssteilte; steile kust.
KLIK, m. (-ken), onderstuk eener geweerkolf ;
vnorslag van uurwerken, eenige minuten v.:Mr het
siaan.
KLIKKEN, (klikte, heeft geklikt), klappen, over-,
aanbrengen, verklikken.
KLIKKER, m. (-s), aanbrenger, verklikker,
KLIKSTER, v. (-s).
KLIKSPAAN, m. (...spanen), klapspaan, molenklepper; — m. en v. klikker, klikster.
KLIMAAT; o. (...maten), gemiddelde luchts- en
weersgesteldheid.
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KLIMAATGORDEL, m. (-s), luchtstreek, zone.
KLIMAATSCHIETEN, op een luierstoel liggen
en daarbij niets doen, zwijgend genieten van zijne
rust; ...SCHIETER, m. (-s), (Ind.) Europeaan die
reeds lang in Oost-Indik gewoond heeft.
KLIMATOLOGIE, v. leer van het klimaat.
KLIMATOLOGISCH, bn. op het klimaat betrekking hebbende : klimatologische invloeden.
KLIMBOON, v. (-en), ...ERWT, v. (-en), langs
een stank zich omhoog rankend.
KUMMER, o. (-s), klauterijzer.
KLIMMEN, (klom, heeft en is geklommen), zich
met handen en voeten vastklemmende in de hoogte
werken, opklauteren : in een boom klimmen; in den
mast klimmen; langs eene helling naar boven
gaan : de trap opklimmen; naar den top van een
berg klimmen; (spr,) wie hoog klimt, valt laag; —
stijgen, rijzen : de zon klimt aan den hemel.
KLIMOP, o. voor het loof, m. voor den boom;
(plantk.) een heester, die zich door middel van
wortelvezels aan de omringende voorwerpen hecht,
ook boomveil, eiloof en if te, klim, kleef, klimmerblad,
klimmerkruid, enz. geheeten.
KLIMROOS, v. (...cozen), klimmende roos ;
...STOW, m. (-ken), ...TOUW, o. (-en), gymnastiekwerktuigeil om te klimmen.
KLIMVISCH, m. (...visschen), eene in de tropen
levende vischsoort (anabas scandens), wordt 20
eM. lang; met de stijve borstvinnen komen zij op
den vasten wal tamelijk snel vooruit; zij kunnen
zelfs in boomen met ruwe schors klimmen.
KLIMVOGELS, m. m y. zekere orde van vogels,
waartoe. die soorten behooren, welke zoogenaamde
klimvoeten hebben (scansores).
1. KLING, v. (-en), lemmet, blank (van een
zwaard); de klieg van eene bajonet, het voorste,
scherp toeloopende gedeelte.
2. KLING, v. (-en), (dicht.) heuvel, inz. niet
begroeide heuvel, dor duin.
3. KLING, m. (-en), (Ind.) Klingalees.
KLINGALEES, m. (...eezen), (Ind.) vreemdeling
afkomstig van de kust van Coromandel (oudt.
Kalinga) en Malabar.
KLINGELBUIL, m. (-en), (gew.) armzakje met
schelletje (in de kerken).
'14ILINGELEN, (klingelde, heeft geklingeld), herhaald en zacht klinken : de bel klinkende.
KLINGELING, KLINGELINGELING, tw. klanknabootsing Van het klingelen.
KLINIEK, v. enz. zie CLINIEK enz.
1. KLINK, m. (-en), klinkende slag ; oorveeg.
2. KLINK, v. (-en), vallend sluitijzer (aan eene
deur) : de deur in de klink sluiten, zetten.
KLINKBOUT, m. (-en), (smed.) bout, waarvan
de uiteinden worden omgeklonken; bout met een
kop (Jdinkkop), waarvan door hameren aan het
andere einde een sluitkop wordt aangelmacht.
KL)NKDICHT, o. (-en), lyrisch credicht
Tra p vier coupletten (twee van vier en twee van
drie regels ieder), sonnet.
1. KLINKEN, (klonk, heeft en is geklonken)
geluid, een klank geven ; klinkende munt, kontant geld; iem. met klinkende woorden overhc..len,
hem omkoopen; — mijne ooren hebben geklonken,
getuit, geruischt, m en heeft ergens van mij gesproken; dat klinkt ongeloofelijk, is haast niet
te gelooven ; door kloppen vastslaan; het einde van een bout
door hameren tot een kop vormen een spijker
klinken, vastsmeden ; vastspijkeren ; de zaak is
geklonken, tot stand gekomen.
2. KLINKEN, (klonk, is geklonken), (Zuidn.)
kantelen, omslaan.
KLINKER, m. (-s), die klinkt; — (mets.) hard
gebakken steen, inz. tot bestraten gebezigd ; —
(taalk.) een ondeelbaar gelijkmatige klank, vocaal,
een Noorsch vaartuig.
klinkletter ;
KLINKERD, m. (-s), klinkdicht, sonnet.
KLINKET, o. (-ten), klein deurtje in eene groote
deur (b. v. eene schuurdeur) aangebracht.
KLINKKLAAR, bn. volkomen zuiver, louter.
KLINKKLANK, m. klatergoud ; (fig.) vernuftig
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klinkende maar onjuiste denkbeelden, woorden
zonder zin.
KLINKLETTER, v. (-s), klinker. vocaal.
KLINOMETER, m. (-s), toestel om op eenvoudige
wijze de helling der aardlagen te leeren lzennen.
1. KLIP, v. (-pen), eene steile, harde rots, inz.
vvanneer de kruin veel gespleten en verdeelde punter
heeft, zoowel op het land ale, en wel voornamelijk, in de zee : blinde (onzichtbare) klip; wakende
(zichtbare) klip;
(fig.) binderpaal, beletsel, oorzaak van verderf:
tusschen de klippen doorzeilen, het gevaar, de moeilijkheden vermijden ; tegen de klippen aan liegen,
zeer onbeschaamd.
2. KLIP, v. (-pen), vogelslag, knip.
KLIPHARD, bn. bw. (Z. A.) steenhard ; het regent
kliphard. het stortrcgent.
KLIPPER, m. (-s), of o. (...schepen),
eene soort van zeer lang, anal schip, met scherpen
boeg, vlug besneden en bekend &is goed zeiler.
Als voorvoegsel bij andere scheepsnamen wordt
klipper gebruikt, om de snelheid van zeilen aan te
duiden, bij y. klipperbark, klipperbrik.
KLIPPERIG, bn. (-er, -st), (Z. A.) rotsachtig,
steenig.
KLIPPIG, bn. (-er, -st), vol klippen en rotsen.
KLIPPLAAT, v. (...platen), (Z. A.) uitgestrekte
rotsbank aan de oppervlakte der aarde;
m. (-gen), (Z. A.) rotsige berghelling.
KLIPVISCH, m. (...visschen), e e groep van
zeevisschen, die alle in de tropische zeeen leven; —
gezouten en gedroogde kabeijauw.
KLIPZOUT, o. steenzout.
KLIPZWALUW, v. (-en), eene soort van tropische gierzwaluw, salangaan tcollocalia), die de eetbare vogelnestjes leveren.
KLIS, v. (-sen), een verwarde knoop : een
klis haar; (Zuidn.) ook haarvlecht; (plantk.)
een plantengeslacht, tot de familie der samengesteldbloemigen behoorende, waarvan 'vier soorten
in Nederland in 't wild gevonden worden (lappa).
KLISSEN, (kliste, is geklist), in de war zitten.
KLISTEER, v. (-en), middel om iets door den
anus in de darmen te brengen; darmspoeling, lavement, clysma : eene klisteer zetten.
KLISTreEREN, een lavement zetten, inspuiten.
KLISTER, v. (-s), bijbol, bolknop.
KLIT, v. klis, verwarde knoop.
KLODDE, v. (-n), (Zuidn.) dot, ineengewarde
bal van iets : eene klodde work, vlas; (ook) lor,
vod, rommel; waardeloos mensch, lap.
KLODDER, v. (-s), klonter, klomp, inz. van een
dikke, brijachtige, lillende stof : eene klodder stroop.
KLOEF, m. (-en), (Zuidn.) klomp, holsblok; (fig.)
lomp mensch.
1. KLOEK, v. (-en), klokhen eene kloek met
twaalf kuikens.
2. KLOEK, bn. bw. (-er, -st), fiksch, stork, gezond, welgebouvd : de bewoners deter eilanden zijn
kloeke kerels; — een kloek krijgsman, gespierd, (ook)
een kloek kind, gezond, blozend,
onvervaard;
flunk, mannelijk,
groot voor zijn leeftijd ;
wijs, schrander.
dapper ;
KLOEKMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), dapper,
onversaagd ; op onversaagde wijze.
KLOEN, o. v. (-en), kluwen: een kloen garen.
KLOENEN, (kloende, heeft gekloend), kluwenen,
tot een kloen winden. ,
KLOET, m. (-en), kalkstok, kalkklopper;
schippersboom; — (spr.) er is klei aan den kloet, het
is daarmee niet pluis, (ook) daar zit veel geld; —
' (fig.) hand, knuist; (zegsw.) overal zijn kloet inslaan.
KLOEWIK, m. Javaansche naam voor broodboom (artocarpus incisa).
1. KLOK, m. teug, slok een klok bier.
2. KLOK, v. (-ken), klokhen, gewoonlijk kloek
geheeten.
3. KLOK, v. (-ken), een hol, metalen voorwerp,
in de gedaante van een stompen, beneden naar
buiten gebogen kegel, van een klepel voorzien;
eene stem als eene klok, zeer luide stem ; dat klinkt
als eene klok, er is nets op aan to merken ; iets aan
de groote klok hangers, alom bekendmaken ; hij heeft
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maar weet niet waar de klepel
de klok hooren,
hangt, hij weet het fijne van de zaak niet ; —
uurwerk (in eene daarvoor vervaardigde kast),
pendule : eene staande klok ; — een man van de klok ;
vereohillendo min of meer klokvormige voorwergen, glazen stolp : de klok eener luchtpomp.
KLOK-EN-HAMERSPEL, o. schimmelspel.
KLOKHEN, v. (-nen), kip, hen, die op eieren
broedt; hen, die kuikens heeft.
KLOKHUIS, o. (...huizen), huisje, waarin (op
een toren) de klok hangt; — zaadhuisje van appels
en peren; zaadhuisje (in bloemen); — overblijfsel
van tabak in eene pijp die tamelijk leeggerookt is.
KLOKJE, o. (-s), zeker plantengeslacht met
klokvormige bloemkroon, behoorende tot de
familie der klokjesachtigen (campanula).
KLOKKEBALK, m. (-en), balk, waaraan de
klok in een toren hangt ; ...BEIEN, v. m y . (gew.)
blauwe boschbessen ; ...BOEI, v. (-en), boei met
een luidenden klepel ter waarschuwing bij
...LUIDER, m. (-s).
KLOKKEN, (klokte, heeft geklokt), zeker geluid
maken met de keel (als de hennen; ook onder het
drinken; of geluid van eene flesch, waaruit men,
schen kt )
KLOKKENIST, m. (-en), die het klokkenspel
bespeelt of bedient.
(-s), uurwerkinaker.
isLOKKENMAKER,
KLOKKENSPEL, o. (-len), carillon.
KLOKKENSPIJS, ...SPIJZE, xLoicsriTss, v.
metaal, tot klokkengieten ge6chikt, bestaande uit
75 tot 80 deelen koper en 25 tot 20 deelen tin.
KLOKKETOREN, m. (-s), toren met eene of
meer klokken ; ...TOUW, o. (-en), touw waarmee
men de klok luidt.
KLOKSEIN, o. (-en), sein eener electr. klok,
de komst van een naderenden train aankondigend ;
...SLAG, m. (-en), slag eener klok ; op, met klokslag
van drieZn, toen het joist drie uur sloeg.
KLOKSPIJS, v. klokkenspijs; — spijs, die men
maar to klokken, te slikken, niet te kauwen heeft; —
(fig.) dat is klokspijs voor hem, dat valt hem zeer
gemakkelijk, dat kan hij zonder moeite begrijpen
— geliefkoosde spijs, lekkernij.
KLOKWINDE, v. (plantk.) haagvvinde.
1. KLOMP, m. (-en), vormlooze massa, stuk,
kluit, blok : een klomp aarde, suiker, lood enz.
2. KLOMP, m. (-en), houten schoen.
KLOMPENMAKER, m. (-8).
KLOMPVISCH, m. (...sschen), maanvisch, zondarling gevormde beenige visch ; ...VOET, m.
(-en), zonderling misvormde voet.
KLONGEL, v. (-s), klungel, vod, lor.
KLONT, v. (-en), een vormloos stuk, kleiner dawn
een klomp; aardkluit; geronnen stukje in blood
en andere niet zeer dikke vloeistoffen.
KLONTER, m. (-s), stuk gestold vocht.
KLONTEREN, (klonterde, is geklonterd), tot
klonters worden; de melk klontert, stremmen.
KLONTERIG, bw. (-er. -st), met klonters.
KLONTJE, o. (-s), kleine klonter of ,klont: een
klontje suiker.
KLONTONG, m. (-s), (Ind.) Chineesche marskramer.
KLOOF, KLOVE, v. (kloven), spleet, scheiding,
gaping, barst; — (in bergen of rotsen) er is eene
diepe kloof in deze rots; — (in de huid) zijn vet is
vol kloven ; kloven in de lippen, in de handen ;
verwijdering, afstand : dit maakte eene groote kiove
tusschen hen, bracht verwijdering tusschen hen
teweeg, deed eene breuk tusschen hen ontstaan.
KLOOFBIJL, v. (-s), groote houthakkersbiji ;
...HAMER, m. (-en), groote moker; ...ROUT, o.
hout geschikt om gekloofd te worden ; ...MES, o.
(-son) ; ...STOK, m. (-ken), stok van een diamantkloover, waarin de diamant in cement wordt vastgezet.
KLOON, m. (klonen), (Zuidn.) holsblok, klomp.
KLOOSTER, o. (-s), gebouw, verblijf voor nonnen
of monniken (inz. bij Katholieken) tin een (of
het) klooster gaan, der wereld vaarwelzeggen.
KLOOSTERBROEDER, m. k-s), kloosterling ;
...GELOFTE, v. (-n), vrijwillige gelofte van armoede

KLOOSTERHOUT.

452

zuiverheid (onthouding) en gehoorzaamheid, of te
leggen na den proeftijd.
KLOOSTERHOUT, o. (-en), grondbalk, legger,
vierkant bezaagde balk, die rechthoekig over de
kespen ligt en dient om deze onderling te verbinden.
KLOOSTERJUFFER, v. (-s), geestelijke zuster,
non; (fig.) jonge dochter met een vroom uiterlijk;
dame die als pensionnaire in een klooster woont;
...KERB, v. (-en), kerk van een klooster ; ...LATUN, o. het Latijn der M. E. ; slecht latijn
...LEVEN, o.
KLOOSTERLING, m. en v. (-en), monnik, non.
KLOOSTERLINGE, v. (-n), non.
KLOOSTERORDE, v. (-n), geestelijke orde;
(-n), overste van een of meer
...OVERSTE,
kloosters; ...POORT, v. (-en), hoofdingang van een
Wooster; ...REGEL, m. (-s), waarnaar de kloosterlingen hebben te leven; ...SCHOOL, v. (...scholen),
in of bij kloosters opgerichte scholen, waar door
kloosterlingen onderwijs wordt gegeven : de kloosterscholen van Fulda, St. Gallen enz.; — (Ind.) zusterschool.
KLOOVEN, (kloofde, heeft en is gekloofd), known, doorhouwen, doorhakken : hout klooven; diamanten klooven; barsten splijten, zich laten
klooven : dit hout klooft slecht. KLOOVING, v.(-en).
KLOOVER, m. (-s), die klooft, hakt; inz. die
diamanten klooft.
1. KLOP, m. (-pen), slag, klap: een klop op de
cior geven; klop krijgen, geven, slaag krijgen,
geven; — de vijand heeft klop gehad, is verslagen.
2. KLOP,v. (-pen), KLOPJE, o. (-s), (gew.)
bagijn ; in den ouden tijd was het Naar taak, de
geloovigen voor de godsdienstoefening op te kloppen.
KLOPGEEST, m. (-en), (bij spiritisme) een geest,
die zijne tegenwoordigheid aankondigt door te
kloppen op tafel, deur, ramen enz.
KLOPJACHT, v. (-en), groote jacht tot het
bijeendrijven en uitroeien van wild of wilde dieren :
eene klopjacht houden (op wolven enz.); (ook fig.)
algemeene vervolging; ...PARTIJ, v. (-en), vechtpartij.
4. KLOPPEN, (klopte, heeft geklopt), met korte,
snel op elkaar volgende slagen tegen iets aanslaan,
slaan, tikken : klop maar even op de deur; wie klopt
dear ? het hart, de wonde klopt; (spr.) aan eerie
doovemans deur kloppen, geen gehoor vinden;
hem geld
—(fig.)emldutnzakope,
doen uitgeven; — in kleinere stukken slaan: keien,
afranselen, (fig.) overwinnen
cokes kloppen;
iem. kloppen, de vijanden zijn geklopt.
2. ICLOPPEN, (klopte, heeft geklopt), overeenkomen, sluiten : de boeken moeten kloppen; — dat
klopt niet, dat is niet in orde.
KLOPPER, m. (-s), manspersoon die kiopt;
deurklopper, eene soort van hamer, die aan eene
deur hangt en, opgetild en losgelaten, op een
metalen knop valt; — over het algemeen iets,
waarmede men klopt; klomp.
KLOPTOR, v. (-ren), doodkloppertje, zeker
insect ; ...ZEE, v. (-en). stortzee.
KLOS, m. (-sen), kort, dik stuk hout, inz. om te
branders ik stook geene klossen; — een houten
rolletje, waarop men garen Windt of spint : een klos
of (gewoonitik) een klosje garen; — (spr.) veel garen
op zijn klos hebben, veel te zeggen, aan te merken
hebben ; — (nat.) een houten of bordpapieren
cilinder, waar omheen spiraalswijze eerst een dikke
en vervolgens een dunne koperdraad wordt gewonden, beide met zijde omsponnen : de klos
van Ruhmkorff. KLOSJE, o. (-s), kleine klos,
houtje een kloje garen.
KLOSBAAN, v. (...barren), kolfbaan. ,
KLOSSEN, (kloste, heeft geklost), op een klos
winden kant klossen, koord klossen; spinnen; —
in de klosbaan spelen; — in het gaan een zwaar
gedruisch met de voeten makers, inz. met
kl om pen.
KLOTEREN, (kloterde, heeft gekloterd), (Zuidn.)
bezig zijn met eenig werk (vooral timmermanswerk),
dat men slechts half kent; bezig zijn met moeilijk
knutselwerk.

KLUWEN.

KLOTSEN, (klotste, heeft geklotst), tegen elkander botsen, slaan (van de bares) : de golven, klotsten
tegen het strand. KLOTSING, v. (-en).
KLOVE. Zie KLOOF.
KLOVENIER, KOLVENIER, m. (-s), (oudt.)
kolfdrager, schutter; —SDOELEN, m. (-s), vereenigingsplaats der schutters.
1 KLUCHT, v. (-en), grap, aardigheid : hij heeft
al heel wat . kluchten in zijn leven uitgehaald; —
kluchtspel, blijspelletje, waarin de een of andere
grap wordt behandeld, in tegenat. met het fijnere
blijspel.
2. KLUCHT, v. (-en), troep, menigte : eene
klucht patrijzen.
KLUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), aardig, prettig,
koddig ; bespottelijk ; vreemd ; zonderling.
KLUCHTSPEL, o. (-en), (toon.) een blijspel van
koddigen, burlesken inhoud.
1. KLUIF, v. (kluiven), klauw; grijper, vuist;
(spr.) iem. onder de (in zijn) kluiven krijgen, hem
te pakken krijgen ; — groot been.
2. KLUIF, m. het kluiven.
KLUIFFOK, v. (-ken), (scheepst.) een zeil aan
den voormast, de voorfok; o. (-en),
verlengstuk van den boegsnriet.
KLUIS, v. (kluizen), stulp, enge woning; eel; —
(bouwk.) verwulfsel van een kelder; inz. brandvrij
keldergewelf ; brandkluis.
KLUISTER, v. (-s), boei : iem. in de kluisters
slaan; de kluisters aanleggen; — (fig.) eene sterke
macht, die iem. als gevangen houdt.
KLUISTEREN, (kluisterde, heeft gekluisterd),
boeien, in kluisters slaan; (ook fig.).
1. KLUIT, v. (-en), een onregelmatig stuk aarde,
klei enz. : eene kluit aarde; met de egge ,vorden de
kluiten op het land fiingemaakt; — eene soort van
onregelmatig gevormde turf : wij stoken kluiten; —
brok, klomp : eerie kluit boter; — (fig.) dat zal eerie
heele kluit geld kosten, heel veal; — hij is flunk uit
de kluiten begroeid, gewassen, is flunk opgegroeid;
— iem. met een kluitje in 't riet sturen, met een mooi
praatje afschepen.
2. KLUIT, m. (-en), hoogpootige snipvogel (recurvirostra avocetta).
KLUISGAT, o. (-en), gat voor het ankertouw
of den -ketting.
KLUITIG, bn. (-er, -st), vol kluiten.
KLUIVEN, (kloof, heeft gekloven), afknagen:
aan een been kluiven; — (fig.) hard of moeilijk werk
verrichten : dear is heel wet aan te kluiven.
KLUIVER, m. (-s), (scheepst.) fok.
KLUIVERBOOM, m. (-en), kthifhont.
KLUIZEN, (kluisde, heeft gekluisd), afgezonderd
leven (als een heremiet).
KLUIZENAAR, m. ( -s, ...naren), KLUIZEN AARSTER, v. (-s), die in eene kluis woont; die, nit een
beginsel van godsvrucht, zich van de wer gild heeft
afgezonderd; (fig.) die buitep afgezonderd leeft of
niet onder de menschen komt.
KLUNDEREN, (klunderde, heeft geklunderd),
hol klinken, van bevloeringen zonder nulling.
KLUNGEL, . (-s), straatloopster, gemeen vrouwspeisoon; vod, lap, lomp; onbeduidend of nietswaardig voorwerp.
KLUNGELEN, (klungelde, heeft geklungeld), zijn
tijd met nietige bezigheden fatten, zijn tijd verbeuzelen ; knoeien.
KLUNGELWERK, o. knoeiwerk.
KLUPPEL, enz. Zie KNUPPEL enz.
1. KLUTS, v. zin, hegrip : de kluis kwiji zijn, het
spoor bijster zijn, niet meer weten w at men
doet.
2. KLUTS, v. (-en), (gew.) vrachtje, dat in een
zak wordt gedragen ; ook eene kluis melk.
KLUTSEI, o. (-eren), geklopt ei.
KLUTSEN, (klutste, heeftgeklutst), slaan, sehommelen, schokken ; kloppen (eieren, zeepsop enz.).
KLUWEN, o. (-s), opgewonden bal (van garen,
bindtouw enz.) : een kluwen katoen ; (fig.) hoe zal
men dat kluwen nog afwikkelen, die verwarde zaak
tot ten goed einde brengen; (plantk.) eene rr eest
zijstandige ophooping van zittende en kortgesteelde
bloemen.

KLUWENEN.
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KLUWENEN, (kluwende, heeft gekluwend), tot
een kiuwen winden.
KNAAGDIER, o. (-en), een Bier met twee paar
lange, beitelvormige, zeer scherpe snijtanden, dat
tot de afzonderlijke orde der knaagdieren (rodentia)
behoort.
KNAAP, m. (knapen), jongen, gewoonlijk tot
aan den jongelingsleeftijd : knapen en meides;
ook van jongelieden en mannen : dat is een brave
knaap, kerel ;
(Zuidn.) jong ambachtsman ;
knecht, looper, bediende ; (Ind.) klein (driepootig)
tafeltje (Z. A.) lezenaar van den voorlezer in eene
kerk ; — kleerenstander.
KNABBELEN, (knabbelde, heeft geknabbeld),
knagen (met kleine beten) : muic,-en hebben dat stuk
geknabbeld ; (fig.) het water knabbelt aan den oever.
KNAGEN, (knaagde, heeft geknaagd), met de
voorste tanden afbijten, inz. van knaagdieren en
insecten; de ratten knaagden aan het hout; — (fig.)
-eene aanhoudende en allengs toenemende smartelijke gewaarwording veroorzaken : knagende kiespijn ; het geweten knaagt aan zijne ziel.
1. KNAK, m. (-ken), geluid, veroorzaakt door
het breken van lets : wij hoorden een harden knak;
breuk : de bloem heeft een knak, is geknakt;
schade, nadeel, vermindering : zijn gezondheid,
den handel, heeft een geduchten knak gekregen.
2. KNAK, v. (-ken), sigaar met een knakmodel.
3. KNAK, bn. gestoord, verstoord, boos.
KNAKKEN, (knakte, heeft en is geknakt), het
geluid laten hooren, dat men door knak aanduidt :
zijne vingers laten knakken (elders : kraken); met
sde vingers knakken; — met een knak breken, zonder
te scheiden; de wind heeft vele planten geknakt;
een knak krijgen : de steel der bloem is geknakt;
zijn gezondheid
—(fig.)nadeltsobrgn;
is geknakt ; die herhaalde tegenspoed heeft hem
geknakt, gebroken, zijn levenslust, energie en
gezondheid verwoest.
KNAKMODEL, o. (-len), model eener sigaar,
aan den kop dunner dan 1 cM. daar onder.
KNAKWORST, v. (-en), dundarmige worst van
gekruid varkensvleesch, ongeveer 2 dM. lang.
KNAL, m. (-len), sterk enkelvoudig geluid, dat
Misr. ontstaat bij het plotseling vrij worden van
saamgeperste lucht of gas : de knal van een geweer.
KNALBONBON, o. (-s), bonbon gevuld met eene
kleine hoeveelheid knalzilver, dat bij lostrekking
met een knal ontploft.
KNALEFFECT, o. (-en), uitwerking verkregen
door holle woorden die de onnadenkende menigte
voor een oogenblik treffen en in vervoering brengen.
KNALGAS, o. (scheik.) ieder ontplofbaar mengsel
van twee gassen die zich onder hevige warmteontwikkeling scheikundig verbinden, b. v. in het
donker vermengde waterstof en chloor; inz. een
mengsel van zuurstof en waterstof.
KNALKWIK, o. chemische verbinding van
kwikokyde met knalzuur, dat bij de geringste
wrij ving ontploft.
KNALLEN, (het knalde, heeft geknald), losbarsten, ontploffen ; een knal geven.
KNALPOEDER, o. een mengsel van 3 deelen
salpeter, 1 deel koolzure potasch en 1 deel zwavel.
KNALSEIN, o. (-en), ...SIGNAAL, o. (...signalen), knallend sein om den machinist van een
spoortrein voor een gevaarlijk punt -te waarschuwen; ...Z UUR, o. verbinding van cyaan en zuurstof.
1. KNAP, m. (-pen), geluid, dat een brekend of
knappend voorwerp geeft : de balk gaf een knap;
— (Zuidn.) bits antwoord.
2. KNAP, v. (-pen), vlasbraak.
3. KNAP, v. (gemeenz.) spijs, eten : wij zijn aan
de knap: de knap ophebben; (fig.) veel van de knap
(van lekker eten en drinkers) houden.
4. KNAP, bn. bw. (-per, -st), (w. g.) nauw, engsluitend : die jas zit mij wel wat knap; — welgevormd, welgemaakt een knap gezicht; een knap
meisje; een knappe man, vrouw; netjes zij
ziet er altijd heel knap uit; zij ie altijd knap gekleed; bekwaam, geschikt, vlug : hij is knap in zijn vak;
een knappe werkman; geleerd : de knapste man
van het land; — zooals het hoort, braaf, fatsoenlijk.

KNEPPEL.
KNAPHANDIG, bn. bw. (-er, -st), vlug, vaardig, behendig.
KNAPJ S , bw. knap ; tamelijk knap.
KNAPKERS, v. (-en), nazomerkers; met hard,
rood of geelachtig vleesch (prunus duracina).
KNAPPEN, (knapte, heeft en is geknapt), een
knappend geluid maken : het vuur knapt aan den
haard ; — . met een knap breken, bersten, splljten,
springen ; — (spr.) een uiltje knappen, een dutje
vangen.
doen; — (Zuidn.) bits antwoorden;
KNAPPERD, m. (-5), knap mensch, meestal in
een eenigszins ongunstigen of minachtenden zin.
KNAPZAK, m. (-ken), eetzak : niets meer in den
knapzak hebben; jagerstasch; bedelzak; (art.)
ransel.
KNAR, m. (-ren), gierigaard : 't is zoo'n oude
knar; — een zeer oud mensch die nog taai is
oude boomtronk ; dik en taai studieboek.
KNARPEN, (knarpte, heeft geknatpt), een krakend of knarsend geluid maken, b. v. van raderen
in het nand.
KNARS, —BEEN, o. beenig gedeelte in vleesch,
kraakbeen : hij eet ook de knarsjes op.
KNARSEN, KNERSEN, (knarpte, heeft geknarst),
eon scherp malend geluid voortbrengen.
KNARSETANDEN, (knarsetandde, heeft geknarsetand), knarsen met de tanden van spijt of pijn.
1. KNASTER, m. (-5), rieten kist of korf, waarin
tabak wordt verzonden; emballage voor suiker.
2. KNASTER, v. varinastabak, in bladen; fijiiste
soort van rooktabak, die in knasters verzonden
wordt; — (iron.) slechte tabak.
KNAUW, m. (-en), beet : de hoed heeft hem een
leelijken knauw gegeven; — (fig.) met den regen heeft
mijn hoed een heelers knauw gehad, veel geleden;
grauw, snauw.
KNAUWEN, (knauwde, heeft geknauwd), kauwen om uit te zuigen; knagend kauwen : zoethout
knauwen; bederven, vernielen ; veel schade
veroorzaken; — (fig.) staan, toetakelen.
KNECHT, m. (-s, -en), mannelijke bediende :
hij werkt met zes knechts; (spr.) zoo heer, zoo knecht, aan
de bedienden kent men den meester ; (eertijds)
gewapend man, krijgsknecht ; — stommeknecht,
aanrechttafeltj e, dientafeltj e ; — laarzenknecht,
plankje om er de laarzen op uit te trekken ; —
(zeew.) een rechtopstaand touw, dicht bij den
mast, tot gebruik der hijschtouwen.
KNECHTELIJK, bn. bw. slaafs, onderworpen,
kruip end.
KNECHTEN, (knechtte, heeft geknecht), tot
knecht, afhankelijk, dienstbaar waken.
KNECHTSCHAP, o. dienstbaarheid.
KNEDEN, (kneedde, heeft gekneed), drukkend
dooreenmengen of werken : deeg kneden, klei kneden; — (fig.) het lichaam kneden, kastijden, door
overdreven godsdienstijver; (ook) bij massage,
door knijpen den bloedstroom in en bij de huid
versterken; — (fig.) verteederen, vermurwen.
KNEEDBAAR, bn. (-der, -st), gekneed kunnende
worden; (fig.) handelbaar, buigzaam.
KNEEP, v. (knepen), de daad van knijpen : zij
gaf hem eene kneep; — overblijvend spoor van knij pen : de knepen staan nog in mijn arm; — (fig.)
list, booze toeleg; voelt gij de kneep 7, de list, de
boosaardigheid; dat zijn maar knepen, maar trues;
— vat gij de kneep 7; daar zit (hem) de kneep, dat
is nu juist de zaak, daar wringt hem de schoen.
KNEIPPEN, (kneippte, heeft gekneippt), eene
kneippkuur, koudwaterkuur doen.
KNEIPPKUUR, v. (...kuren), geneeswijze volgens de voorschriften van wijlen pastoor Kneipp
(t 1897).
KNEKELHUIS, o. (...huizen), beenderhuis, lijkhuis (op een kerkhof) ; ...MAN, m. de Dood.
vossenval; —
KNEL, v. (-len), klemming;
(fig,) verlegenheid : hij zit in de knel.
KNELLEN, (knelde, heeft gekneed), klemmen :
zich den vinger knellen; drukken en daardoor
pijn veroorzaken : de schoen knelt mij; (zegsw.)
gij weet niet, waav de schoen hem knelt, de oorzaak
van zijn verdriet; (fig.) drukken, benauwen.
KNEPPEL, enz. Zie KNUPPEL, enz.

KNETTEREN.
KNETTEREN, (knetterde, heeft geknetterd), een
fijnen en helderen trilklank doen hooren.
KNEU, v. (-en), lief bekoorlijk zangvogeltje
(fringilla cannabina), ter grootte van een vink,
door zijn gezang een der meest gewilde kooivogels.
KNEUKEL, m. (-s), vingergewricht, knokkel;
vinger : blijf er met je kneukels af.
KNEUTER, m. (-s), kneu.
KNEUTEREN, m. (kneuterde, heeft gekneuterd),
zaoht en gezellig zingen (als eene kneu) ; — prettig
bijeenzitten te babbelen ; — (gew.) kreuken.
KNEUTERIG, bn. bw. (-er, -st), verdrietig ; —
gezellig, knus.
KNEUZEN, (kneusde, heeft gekneusd), door
drukking of schuring kwetsen, doordat de weefseldeelen gescheiden worden en uitstorting van bloed
plaats heeft, zonder dat er eene eigenlijke wonde
ontstaat: mijn arm is gekneusd.
KNEVEL, m. (-8), baard op de bovenlip; borstels
(van de kat) ; — (scheepst.) draaier om het stengewant aan te zetten ; — dubbele hack om een touw
aan vast te zetten ; — (fig.) al wat sterk en groot is :
sterke kerel, flksche vent; een groote os, enz.; een
snaak; (ook) grove domoor; — (Z. A.) groote voeten:
Sannie heeft twee knevels.
KNEVELAAR, m. (-s), die knevelt; geldafperser.
KNEVELARIJ, v. (-en), geldafpersing, onwettige
heffing van belastingen.
KNEVELBAARD, m. (-en), zware knevel; (ook)
soldaat met knevels.
KNEVELEN, (knevelde, heeft gekneveld), (iem.)
een stok in den mond binden om hem het spreken
te beletten; — (iem.) de armen met touwen aan
het lijf snoeren; in boeien slaan; — geld afpersen,
uitzuigen. KNEVELING, v. (-en), het knevelen.
KNIBBELEN, (knibbelde, heeft geknibbeld), afdingen, nauw bedingen : als zij jets koopt, kan zij
het niet laten te knibbelen; — kleingeestig redetwisten,
haarklooven.
KNICKERBOCKER, m. (-s), afstammeling der
oorspr. Hollandsche bewoners van New-York,
toen nog Nieuw-Amsterdam geheeten.
KNIE, v. (-en), gewricht, dat bet dij- met het
scheenbeen vereenigt inz. wanneer het been niet
gestrekt is : tot aan de knieen in 't water staan; —
voor iem. de knie buigen, inz. als teeken van eerbied, aanbidding enz.; — op de knieen liggen,
(fig.) ondemorpen zijn; — (fig.) jets onder de knie
hebben, het goed weten, goed bestudeerd hebben';
iem. over de knie leggen, hem voor de broek geven ;
— (scheepsb.) knievormig gebogen houten ; —
pompzwengel ; schegge.
KNIEBROEK, v. (-en), korte broek tot aan de
knieen.
KNIEDICHT, o. (-en), gedicht, voor de vuist
gemaakt; extempore, knievers; ...GEWRICHT, o.
(-en), de verbinding van het boven- en benedenbeen.
KNIELBANK, v. (-en), ...BANKJE, o. (-s),
(R. K.) bidbank, bidstoel.
KNIELEN, (knielde, heeft en is geknield), de
knieen buigen, zich op de knieen legaen, op de
knieen vallen : voor God knielen; geknield liggen.
KNIER, v. (-en), scharnier (eener deur).
KNIESCHIJF, v. (...schijven), (ontl.) een plat,
schijfvormig been aan de voorzijde van het kniegewricht.
KNIESOOR, m. en v. (-en), iem. die voortdurend
kniest : onaangenaam, gemelijk mensch.
KNIESSTER, v. (-s), zij, die kniest.
KN It: ST U K, o. (-ken), (timm.) schoorbalk ;
knielap van een harnas ; portret tot aan de knie ;
...VAL, m. (-len), een knieval doen, knielen ;
...VIOOL, v. (...violen), violoncel ; ...WATER, o.
overtollig gewrichtsvocht binnen den kniebeursband.
KNIEZEN, (kniesde, heeft gekniesd), treuren,
een knagend verdriet hebben, door hartzeer gekweld
worden, van weemoed kwijnen.
KNIEZER, m. (-s), kniesoor.
KNIEZERIG, KNIEZIG, bn. bw. (-er, -st),
kniezend, gemelijk, alle vroolijkheid missend.
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KNOEDEL.

1. KNIJP, v. knijping, engte ; keel ; (fig.) verlegenheid : in de knijp zijn.
2. KNIJP, v. (-en), bierhuis : in de knijp zitten.
(Hd. Kneipe).
KNIJPBRIL, m. (-len), (verouderend) bril die op
den neus vast knijpt, lorgnet,
1. KNIJPEN, (kneep, heeft geknepen), gevoelig
iemands vel of vleesch met de vingers samendrukken : iem. in den arm knijpen; ook zonder dat het
pijn doet : een meisje in de wane knijpen; — (spr.)
hij knijpt de kat in het donker, doet in het geheim
kwaad ; — het zal er knijpen, het zal er spannen,
moeilijk toegaan • — (fig.) afzetten, knevelen : die
rentmeester knijpt de boeren ; — (zeew.) scherp bij
den wind zeilen.
2. KNIJPEN, (knijpte, heeft geknijpt), in het bierhuis zitten. KNIJPING, v. het knijpen.
KNIJPTANG, v. (-en), nijptang.
1. KNIK, m. (-ken), knak: die steel heeft een knik.
2. KNIK, m. (-ken), snelle beweging van het hoofd
voorover, ten teeken van toestemming, goedkeuring of begroeting.
KNIKKEBOLLEN, (knikkebolde, heeft geknikkebold), gedurig met het hoofd knikken (van slaap,
ouderdom of zwakte).
KNIKKEN, (knikte, heeft en is geknikt), ten
halve barsten, breken : een ei knikken; — buigen,
doorbuigen : zijne knieen knikten, van ouderdom,
zwakte enz.; — met het hoofd knikken, het op en neer
laten gaan van slaap; (ook van hooren ouderdom);
— het hoofd (bevestigend) buigen, er een weak
mede geven, goedkeuren : hij knikte van ja, van
neen; groeten, toeknikken: zij knikte heel vriendelijk.
KNIKKER, ti. (-s), steepen of marmeren balletje
(tot een kinderspel dienende) : met knikkers spelen;
— (spr.) het is niet om de knikkers, maar om 't recht
van 't spel, hij handelt zoo uit een gevoel van rechtvaardigheid, maar niet om zich persoonlijk te bevoordeelen ; — hoofd : een kale knikker.
KNIKKEREN, (knikkerde, heeft geknikkerd),
met knikkers spelen; — (fig.) op zijde schuiven :
iem. van de baan knikkeren, den voet lichten ;
— hij is er uit geknikkerd, uit zijne betrekking
ontslagen.
1. KNIP, m. (-pen), lichte slag of knipping met
de vingers ; zij is Been knip voor den neus waard,
niets waard ; — snede met eene schaar gemaakt.
2. KNIP, v. (-pen), vogelknip ; muizenval ; eene
knip opzetten ; —
schuif, plat grendeltje (op eene deur, een luik
enz.) : doe de deur op de knip; ook : doe de knip
op de deur; knipbeugel, knipbrood.
KNIPBEURS, v. (...zen), beursje met een kuipbeugel ; ...BROOD, o. (-en) ; ...MES, o. (-sen),
zakmes dat in een hecht sluit en met een knip toeslaat • ...MUTS, v. (-en), neepjesmuts.
KNIPOOGEN, (knipoogde, heeft geknipoogd),
met de oogen knippen inz. als teeken ran verstandbonding, knipoogjes geven : tegen e2kaar knipoogen.
1. KNIPPEN, (knipte, heeft geknipt), snijden
(met eene schaar) : de nagels knippen; het haar
knippen; — (naaist.) den vorm geven aan eenig
kleedingstuk of de deelen ervan ; — (fig.) dat is
als met een schaartje geknipt, dat is juist of precies
aigemeten.
2. KNIPPEN, (knipte, heeft geknipt), met een
knip- of lichte vingerbeweging raken of doen
wegspringen : iem. tegen den neus knippen.
S. KNIPPEN, (knipte, heeft geknipt), vangen
(in eene knip) ; (fig.) met list vangen.
KNIPSEL, o. (-s), afval bij bet knippen ; — uit
papier' geknipte figurers.
KNIPTOR, v. (-ren), zelier insect, ook springkever en springtor geheeten, (elater).
KNOBBEL, m. (-s), hoogte, dikte, verharding,
uitwas (op de huid); eeltigheid : hij heeft een knobbel
op het vocrhoofd; knobbels onder aan de voeten; —
knoest, kwast (in hout).
KNOBBELJICHT, v. (geneesk.) rheumatische
aandoening, waarbij kalkaohtige knobbels aan de
beenderen ontstaan.
KNOEDEL, m. (-s), meelballetje; deegklomp,
in water, vleeschnat enz. gaargekookt.
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KNOEI, in. (-en), in den knoei zitten, in de klem,
in moeilijkheden zitten.
KNOEIBOEL, m. knoeiwerk ; geknoei ; zwendel.
KNOEIEN, (knoeide, heeft geknoeid), slecht of
slordig werken ; — slordig met iets omgaan ; —
(fig.) bedrieglijk te Aerk gaan, kuipen, omkoopen : er is in die zaak geknoeid.
KNOEIERIJ, v. (-en), het knoeien, geknoei ;
slordig werk; -,-- bedrog, list, kuiperij.
KNOEST, na. (-en), kvvast (in hout); hardigheid; —
(sp ,..) een harde knoest heeft eene scherpe hij1 (een
scherpen beitel) noodig, ingewortelde ondeugden
behoeven gestrerge middelen.
KNOESTERIG, KNOESTIG, bn. (-er, -st), met
knoesten.
1. KNOET, m. (-en), lomperd, grove kerel.
2. KNOET, m. (-en), eerie soort van zweep die
uit dune, van knoopen voorziene riemen bestaat,
in Rusland als onteerende straf aangewend.
KNOFLOOK, o. soms ook KNOPLOOK, vroeger
ook KNOOPLOOK geheeten : eene uit znidelijk
Europa en uit bet Oosten herkomstige bolplant,
tot de familia der lelieachtigen behoorende (allium
sativum) met doordringenden reuk,
KNOK m. alleen in 't meerv. (-ken), been in
het lichaam : sterk van knokken zijn.
KNOKIG, bn. (-er, -st), vol knoken; (ook) met
uitstekende knoken, beenig, inz. sterk van knoken
KNOKKEL, m. (-8), knobbel; kneukel, vingergewricht ; (fig.) lompeld. kinkel.
KNOL, m. (-len); (plantk.) verdikt, vleezig onderaardsch stengeldeel, dat een gev‘ichtig middel is
ter voortplanting van onderscheidene gewassen;
de vleezige wortel van eene varieteit van bet
raapzaad; (spr.) iem. knollen (gale stoppelknollen)
roor citroenen verkooven, iem. met made praatjes
Coppen; hem wat wijsmaken, beetnemen;
iets dat slecht en daarom weinig geacht is: een
knot voor een dik (of slechtloopend) horloge; — een
jonge karper die minder dan 5 HG. weegt; —
oud, slecht paard
KNOLLENAKKER, m. (-s) ; ...BOTER, v. ;
...LAND, o. (-en).
KNOLLENTUTN, m. (-en), tuin, waarin men
knollen verbouwt; (fig.) hij is in zijn knollentuin,
hij heeft het recht naar ztjn zin, is zeer in zijn schik.
KNOLLESCHIL, V. (-En).
KNOLRAAP, v. (...rapen), grool e soort van knol;
...RADIJS, v. (...dijzen), eene groote soort van
gewone radijs; ...SELDERIJ, v. eene soort van
selderij met knolvormige wortels.
KNOOK, m. (knoken), kook; ik voel het in
mijn knoken, in mijn beenderen.
KNOOP, m. (-en), plat-, bolrond schijfje (van
been enz.), dat aan de kleederen wordt genaaid,
hetzij tot sieraad, hetzij als een middel om ze aan
het lijf to doen sluiten; —
verdikking in buigzame lichamen (vooral touwen
enz.), door de einden ineen te strikken en dien
strik the to halen; verbinding van tvc ee zulko
lichamen op dergelijke wbze: een knoop in een draad,
in het touts; — knoopen later vallen. vloeken ; —
plaats waar twee of meer bergketenen samenkomen, bergknoop; — (fig.) band : de knoop des
huwelijks ; — (fig.) de knoop van een roman, een
drama, verwikkeling die lezer of toeschouwer in
spanning houdt en ten slotte wordt opgelost; —
moeilijkheid bezwaar, verwarde zaak : hier zit hem
de knoop, daar zit hem de n-oeilijkheid; den knoop
doorhakken, door beslisse4d op te treden, eene
moeilijkheid uit den weg .tuimen; —
(zeew.) knoop in de loglijn, ge l egen op afstanden
van lir zeemijl van 60 op êón graad, zoodat 66n
knoop per 1 /2 minuut gelijk staat met 1 zeemijl in
het uur; vervolg ms zeemaat van 1 miji = 1666
M. : tier knoopen afleggen in een uur; — (plantk.)
afscheiding tusschen de geledingen van een
stengel; —
(ster,.) knoopen, de twee tegenover elkander
staande punten, waar twee groote cirkels van den
schijnbaren hemelbol elkander snijden.
KNOOPEN, (knoopte, heeft geknoopt), vast-,
diehtknoopen; — knoopen leggen ; — boonen
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knoopen, een onuitvoerbaar werk aanvangen ;
(ook) een werk doen dat niet vordert ; —
kunstig samenvlechten : zeker vrouwelijk handwerk : een net knoopen, een beursje knoopen; —
(fig.) lets in ztjn oor knoopen, zich voornemen het
voor goed te onthouden, om er te gelegener tijd gebruik van to kunnen maken.
KNOOPENDRAAIER, m. (-s), iem. die knoopen
draait; (fig.) bedrieger.
KNOOPENSCHRIFT, o. my. gekleurde snoeren,
op veleilei wijze samengesnoerd en ineengevlochten, welke den Peruanen weleer ale schrijfteekens
di enden .
KNOOPGRAS, o, zeker kruid, hondsgras.
KNOOPPUNT, o. (-en), vereenigingspunt : een
knooppunt van spoorwegen.
KNOOPSGAT, o. (-en), gat waar men den knoop
In steekt ; een lintje in het knoopsgat hebben, dragen,
gedecoreerd zijn.
1. KNOP, m. (-pen), (Zuidn.) knoop; hij is geen
knop waard, niets.
2. KNOP, m. (-pen), een min of meer rond
iets, dat of tot sieraad, Of tot handvatsel dient :
knop van een deksel, van een degen, van een rotting,
van eene deur, van een zadel, van eene speld ; —
(plantk.) het beginsel van een stengel of een
stengeldcel; (fig.) kind jongedochter : een teedere,
liefelijke knop, eene schoonheid in den knop, mooi
aankomend meisje. KNOPJE, o. (-s).
1. KNOPPEN, (knopte heeft geknopt), knoppen
krijgen, uitbotten, in knoppen schieten.
2. KNOPPEN, (knopte, heeft geknopt), (Zuidn.)
knoopeu.
KNOPSPELD, v. (-en), doekspeld, groove speld,
bakerspeld.
1. KNOR, m. (-ren), been, kraakbeen.
2. KNOR, m. (-ren), een knorrend geluid.
3. KNOR, m. (-ran), (stud.) varken, student die
geen corpslid is.
KNORF m. (knorven), een hard lichaam; eene
verharding, een knoop.
KNORHAAN, m. korhaan (zie aldaar); — zekere
stekelvinnige visch, aldus geheeten naar het knorrend geluid, dat hij maakt, wanneer hij het water
verlaat, ook zeehaan genoemd (trigla gurnardug);
—(fig.)ongeschildeardpeln,zoderwaterin
een pot gaargekooLt.
1. KNORREN, (knorde, heeft geknord), brommend
geluid maken (als de varkens); ook van honden;
(fig.) zijn misnoegen, ontevredenheid toorten door
woorden; op of tegen iem. knorren.
2. KNORREN, o. knorren krijgen, berispt worden.
KNORREPOT, m. en v. (-ten), knorrig mensch,
brompot, pruttelaar • een nude knorrepot.
KNORRIG, bn. bw. (-er, -st), boos, brommig.
1. KNOT, v. (-ten), KNOTJE, o. (-s), bosje, kluwentje : een knotje haar.
2. KNOT, m. (-ten), gene soort van strandloopez
(tringa canutus), zoo groot als de groote lijster.
KNOTS, v. (-en), zware stok, van onderen breeder
dan van boven : met eene knotsgewapend.
KNOTSEN, (knotste, heeft geknotst), (Zuidn.)
tegen elkander stooten; eene *soh knotsen, ze
ledigen.
KNOTSSLAG, m. (-en), slag met eene knots.
KNOTTEN, (knopte, heeft geknot), draaien,
strengelen (vlas tot knotten); — (vlas) repelen; —
afslaan (de kroon, den top van iets) : boomen
knotten; — .(fig.) ter neder slaan, fnuiken, verminderen, doen verzwakken.
KNOTWILG, m. (-en), geknotte wilg, die vervolgens eene kroon vormt, aldus geheeten in
tegenoverstelling van een sehotwag.
KNUFFELEN, (knuffelde, heeft geknuffeld), ruw
of driftig schudden, drukken, rukken; — een
klein, kind knuffelen, lekker pakken.
KNUIST, m. (-en), (gew.) knoest; — (fig.) (gemeenz.) vuist, hand.
KNUL, m. (-len), lomperd; stumper, lummel: een
echte knul is hij; — jongen, jonge man in 't algemeen : ken jij dien knul I
KNUNGEL, m. (-s), klungel, nietswaardig persoon.

KNUNGELEN.
KNUNGELEN, (knungelde, heeft geknuppeld),
knoeiwerk maken; slordig kleeren maken; zich
slordig kleeden.
KNUPPEL, m. (-a), korte, dikke stok, korte
knots; knuppels, talhout.
KNUPPELEN, (knuppelde, heeft geknuppeld),
afranselen, doodslaan met een stok of knuppel; —
koek knuppelen, een koek met een knuppel trachten
door te slaan (zeker kermisvermaak).
KNUPPELHOUT, o. (-en), talhout; ...KOEK, m.
(-en), [v. als stofn.) koek in den vorm van den
knuppel van een dorschvlegel, langwerpige smalle
koek ; ...VERS, o. (...verzen), Pen versregel, die
hetzelfde rijm heeft als de voorgaande; slecht vers.
KNUS, KNUSJES, KNUSSIG, bw. aardig, lief,
prettig, gezellib : wij zitten bier zoo knusjes.
KNUTSELAAR, m. (-s), KNUTSELAARSTER,
v. (-s), liefhebber, liefhebster om allerlei kleinigheden zelf te maken.
KNUTSELEN, (knutselde, heeft geknutseld),
allerlei kleine voorwerpen uit liefhebberij maken;
— (Zuidn. ook) broddelwerk verrichten.
KNUTSELWERK, o. werk dat veer geduld eischt,
gewoonlijk uit liefhebberij gemaakt.
KNUTTERIG, bn. bw. (-er, -st), aardig, lief, gezellig : dat hoedje staat je knutterig.
KOBALT, o. roodachtig grijs metaal, blinkend,
hard en bijna zoo magnetisch als het ijzer.
KOBALTBLAUW, o. (scheik.) Thenardsblauw,
verbinding van phosphorzuur kobalt met aluinaarde ; ...ERTS, o. (-en) ; ...GLAS, o.
(-n), (nat. hist.) zilvermeeuw.
KOBBE,
KOBOLD, m. (-en), bergmannetje, aardgeest,
kabouter.
KOCHELAAR, rn. (-s), (Z. A.) iem. die kochelt;
klikspaan.
KOCHELEN, (kochelde, heeft gekocheld), (Z. A.)
iemands stem en manieren nadoen, om hem boos
te maken.
KODAK, m. (-s), kleine handcamera.
KODAKKEN, (kodakte, heeft gekodakt), met
een kodak photographeeren.
KODDEBEIER, m. (-s), oppasser der jacht en
visscherij [eigenlijk knotsdrager of knotszwaaier].
KODDIG, bn. bw. (-er, -st), snaaksch, aardig,
comisch ; op eene snaaksche wijze; zonderling.
KOE, v. (koeien), vrouwelijk rund; (spr.) de koe
bij de horens hebben, de grootste moeilijkheden te
boven zijn; — de koe bij de horens vatten, eene zaak
flunk aanpakken; oude (verdronken, doode) koeien
wit de sloot haler, halfvergeten zaken weer oprakelen,
meesta] in ongunstigen zin; — hij heeft zijne koetjes
(of schaapjes) op het droge, hij heeft gen oeg verdiend,
om rustig er van te kunnen leven; koeien met gouden horens beloven, gouden bergen beloven ; veel
koeien, veel moeien, bezit baart zorg ; — zoo dom als
eene koe, zeer dom ; — over koetjes en kalfjes praten,
over allerlei onbeduidende zaken.
KOEBLOEM, v. (-en), madeliefje.
KOEBOER, m. (-en), (Zuidn.) Boer die alleen
koeien, geen paarden houdt.
KOIBOOM, m. (-en), Z. A. boom wiens melksap
als koemelk gedronken wordt (gulactodendron
utile).
KOEBRUG, v. (-gen), ...BRUGSDEK, o. (-ken),
dek onder het tusschendek.
KOEDOE, m. (-s), (nat. hist.) eene soort van
antilope in Afrika (strepsiceros kudu).
KOEIEKOP, m. (-pen), kop eener koe.
KOEIER, m. (-9), (Zuidn.) koeienwachter.
KOEIESTAART, m. (-en), staart eener koe;
...TONG, v. (-en), tong eener koe.
KOEIONNEEREN, (koeionneerde, heeft gekoeionneerd), met opzet plagen, treiteren, iein. het levee
zuur maken.
KOEK, m. (-en), [v. als stofn.] een gebak van
meel, eieren, melk, stroop, honig enz. enz. vervaardigd, van onderscheiden vorm, hetzij in huis
bereid, hetzij door den bakker in zijn
in pan of
oven : Deventerkoek ; koek in den ketel ; iets voor
zoete koek moeten opeten, iets bitters of onaangenaams
moeten slikken ; — het is koek en ei met hen, zij zijn
(fig.) het eat dezen nacht een
dikke vrienden ;
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koekje bakken, hard vriezen; inz. pannekoek :
Moeder bakt koeken ; — (Zuidn.) ieder bakt zijn,
koek lijk hij hem eten wil, ieder regelt zijn zaken,
zooals het hem belieft ;
eene op een koek gelijkende massy : het bloed
was tot een hock geworden; — blok, klomp (gegoten
metaal); kiomp zilver van 150 mark; vanhier
(fig.) koeken hebben, rijk zijn, veel geld hebben.
KOEKAMP, KOEIENKAMP, m. (-en) , koeienweide. [In den eigenlijken zin vetdient KOEIENKAMP de voorkeur. KOEKAMP is de oudere
vorm : de koekamp te He arlem, de koekamp (de hertenkamp) te 's-Gravenhage.)
KOEKBAKKER, KOEKENBAKKER, m.,
...BAKSTER, v. (-s), die koek bakt.
KOEKELOEREN, (koekeloerde, heeft gekoekeloeid), leeg, werkeioos zitten en uitkijken.
1{041KtaiPAN, v. (-nen), platte bakpan met
langen houten steel.
1. KOEKOEK, m. (-en), een trekvogel, tot de
orde der klimvogels behoorende, die zijne eieren
in de nesten van andere vogels legt, aan wie hij
de zorg overlaat ze uit to broeden en zijne iongen
op to voeden (cuculus canorus); — (spr.) het is
altijd koekoek een tang, altijd hetzelfde deuntje,
't zijn altijd dezelfde praatjes; — duivel dat
haal je de koekoek, dat ail ik waarachtig wel
gelooven.
2. KOEKOEK, m. (-en), een uitstekend dakvenster, ook koekuit geheeten; — (scheepst.) soort
van open luik, om licht in het salon te geven.
KO gat0t.KALOK., v. k -ken), klok die bij het slaan
het geluid van den koekoek nabootst.
KOEKOEKSBEEN, o. k -en), (nat. hist.) staartbeen
bij vergroeide, onvolkome,tz ontwikkelde wervels.
KOEKOEKSBLOEM, v. (-en), (plantk.) een inlandsch plantengeslacht, ook pinksterbloem, kraaienbloem, wilde lychnis, haanderikebloem, ciloofbloem
en rood steerntje geheeten (lychnis fibs cuculi).
KOEKOEKSBROOD, o. (plantk.) gewone klaverzuring (oxalis acetosella en o. stricta).
KOEKOEKSEI, o. (-eren), ei van den koekoek.
KOEL, bn. bw. (-er, -st), een geringen warmtegraad bezittemie, eer koud dan warm ; frisch : een
koele (niet warme) zomer ; een koel vertrek ; — (fig.)
iem. koel ontvangen, onverschillig, onharteliik,
niet vriendelijk ; niet hartstochtelijk ; — in koelen,
bloede, met voorbedachten rade.
KOELBAK, m. (-ken), bak, waarin iets gezet
wordt om te verkoelen (bier, wijn); een waterbak bij de smeden, om gloeiend ijzer of te koelen;
(ook) in glasfabrieken om de blaaspijp of te koelen.
KOELBLOEDIG, bn. bw. (-er, -st), KOELBLOEDIGLIJK, bw. kalm, rustig, bedaa, d, onaangedaan,
onverschillig, KOELBLOEDIGHEID, v.
KOELDRANK, m. (-en), verkoelende, verfrisschende drank.
KOELEN, (koelde, heeft en is gekoeld), koeler
maken, worden : gloeiend ijzer koelen, in water dompelen; — zijn, Borst koelen (beter lesschen); zijne
drift koelen, die uiten, daaraan gevolg geven.
KO -J;LHARTIG, bn. bw. (-er, -st), onverschillig,
Diet hartelijk.
KOELHEID, v. gematigde koude, frischheid (der
lucht); — (fig.) onverschilligheid, onhartelijkheid,
onvriendelijkheid.
KOELHUIS, o. (...huizen), huis, schuur, vertrek
waarin vloeistoffen let). v. melk) worden geplaatst
om die koel te houdeu.
KOELIE, m. en v. (-s), (Ned. Ind.) gehuurde
arbeider, daglooner, sjouwer, inz. van elders aangevoerde gekleurde arbeider voor de fabrieken,
plantages, mijnen enz. in de kolonien; —CONTRACT. o. (-en), dienstcontract gesloten tusschen
werkgever en werknemeis of koelies.
KOELIED, o. lied dat de Alpenherders in Zwitserland op den hoorn blazen.
KOELKAMER, v. (-s), ...KELDER, m. (-s),
kamer, kelder waarin spijzen, wijnen, groenten,
fruit enz. gezet worden om koel to blijven of at to
koelen.
KOELKRUIK, v. (-en), alcarraza een zeer
poreus fieschvormig vat in Spanje en andere warme
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landen; aarden vat, dat de vochten snel laat doortrekken die dan aan de oppervlakte verdampen,
vcaardoor de krulk zeer afkoelt.
KOELTE, v. frischheid; in de koelte van den avond;
— koele plaats : de koelte opzoeken.
KOELTJE, o. (-s), windje.
KOELTJES, bn. een weinig koud; (fig.) eenigszins
onverschillig : hij heeft mij maar koeltjes ontvangen.
KOELVAT, o. (-en), bak met ijs, waarin men
vvijn enz. koel houdt ; — voedertrog.
KOELWEG, bw. koel, onverschillig koelweg
antwoorden, vertellen.
KOEMIS, v. bedwelmende drank der Kalmukken, door gisting uit zure paardenmelk verkregen.
1. KOEN, bn. bw. (-er, -st), het gevaar minachtifind, stout, onversaagd, dapper, vermetel.
2. KOEN, m. (-s), mansnaam (verkorting van
KOENRAAD).
KOENHEID, v. ix oed, stoutheid, onversaagdheid.
KOEPEL, m. (-s), rand dak, ronde kap : de
koepel van de St. Pieterskerk te Rome; — tuinhuisje
<al of niet met zulk een dak).
KOEPELBERG, m. (-en), koepelvormige berg.
KOEPOK, v. (-ken), pokpuist aan den uier van
de koe; — menschenpok, ontstaan door inenting,
ivaartoe de stof oorspronkclijk uit koepokken
genomen werd; — de koepokken inenten, uitvinding
van den Engelschen dr. Jenner, om tegen de nesmetting der gewone pokken immuun te maken, vaccineeren.
KOEPOKINENTING, v. (-en), vaccine.
KOEREIHEN, KOEREIGEN, v. my. oude
volksmelodieen der koeherders in de Alpen.
KOEREN, (koerde, heeft gekoerd), een dof kirrend geluid maken (van duiven).
KOERGAST, m. en v. (-en), badgast (Hd. Kurvast).
KOERHUIS, o. (...huizen), (veroud.) wachttorentje, vmchthuis; (Hgd. Kurhaus) badhotel.
KOERIER, m. (-s), renbode, bode, die belangrijke depeehes op grooten afstand moet overbrengen.
KOERS, m. (-en), weg, richting, inz. de richting
van een schip ; (ook fig.) ; van den, rechten koers
ardwalen, (ook fig.) het pad der deugd verlaten; —
(kooph.) gangbaarheid, van munten: munten buiten
,koers stellen of houden; — de schommelende marktpas van munten, wissels, effecten enz., aan de
beurs (vaak in percenten uitgedrukt).
KOERSEN, (koerste, heeft gekoerst), den koers
richten, koers zetten naat : het schip koerste naar
het noorden; — (fig.) schatten, begrooten, ramen
een afstand, den prijs van iets koersen; klaarspelen:
tat zal hij wel koersen. KOERSING, v. het koersen.
KOERSLIJST, v. (-en), lijst der beurskoersen;
...NOTA, v. (-'s); ...NOTEERING, v. (-en), opgave der beurskoersen ; ...REKENING, v.
KOERZAAL, v. (...zalen), groote zaal in een
koerhuis.
KOESKOES, v. een mengsel van verschillende
soorten van vleesch, groenten enz.
KOESKOESEN, door elkaar stampen van middagspijzen, eene koeskoes maken.
KOEST, tw. (in het Fr. couche-toi) ga liggen,
(tegen een hond); ook : houd u stil !
KOEST4L, m. (-len), stal voor koeien.
KOESTEREN, (koesterde, heeft gekoesterd), verwarmen : de koesierende stralen der zon; rich bij het
.vuur, rich in de zon koesteren; liefderijk verzorgen, verplegen, oppassen : zij koestert hoar kind;
— (fig.) hoop, wantrouwen koesteren, voeden.
KOET, v. (-en), (nat. hist.) zekere ralvogel
(fulica atra), zwartachtig van kleur en zoo groot
als eene kleine kip, gewoonlijk zeekoet geheeten;
(Zuidn.) lafaard. KOETJE, o. (-s).
KOETEREN, (koeterde, heeft gekoeterd), koeter-waalseh spreken; krompraten, gebrekkig spreken.
KOETERWAAL, m. die slecht, onverstaanbaar
Hollandsch) spreekt, eigenlijk een Waal, die
het Nederlandsch radbraakt.
KOETERWAALSCH, bn. onverstaanbaar ;
onverstaanbare taal, slecht Hollandsch; dieventaal.

KOGELDIERTJES.
KOETERWALEN, (koeterwaalde, heeft gekoeterwaald), koetemaalsch spreken.
1. KOETS, v. (-en), mooi overdekt rijtuig; (spr.)
door zijn geweten ken wel eene koets met vierpaarden rondrijden, zijn geweten is zeer ruim. KOETSJE,
(-s).
2. KOETS, v. (-en), (gemeenz.) bed : komaan
jongens, gauw near de koets; (dicht.) sponde :
praalbed ;• huwelijksbed.
KOETSEN, (koetste, heeft gekoerst), (papierm.)
de geschepte vellen van de vormen op de vilten
drukken. KOETSER, m. (-s).
KOETSIER, m. (-s), voerman van eene koets.
KOETSPAARD, o. (-en), paald dat niet onder
den man loopt; ...POORT, v. (-en), groote verwulfde
poort aan een huis, inrijpoort.
KOEVINKJE, o. (-s), (nat. hist.) zekere dagvlinder ;
(gew.) gele kwikstaart.
KOEVOET, m. (-en), ijzeren hefboom, handspaak, van onderen eindigend in een klauw.
KOEVOGEL, m. (-s), kleine vogel in N.-Amerika
die van den rug van het vee de woekerdieren
afzoekt; evenals onze koekoek legt hij zijn eieren
in de nesten van andere kleinere vogels.
KOF, v. (-fen), eene soort van rondgebouwd
zeeschip met breeders aehtersteven, een grooten
mast en een bezaansmast.
KOFFER, m. (-s), reiskist ; kist van klei of beton
ter waterkeering ergens aangebracht, b.v. onder
eene sluis of in een dijk.
KOFFERVISCH, m. (...visschen), eene soort van
zonderlinge beenige zeevisch met saamgegroeide
kaken, in de tropische zeeen tot de familie der
hardhuiden behoorende (ostracion quadricornis);
de geheele romp is met beenplaten ompantserd
en heeft eene driehoekige doorsnede.
KOFFIE, v. de zaden der koffieplant, koffieboonen : koffie branden, de koffieboonen in eene bus
of trommel roosteren; ongebrande koffie; koffie malen;
— het gemalen poeder der gebrande koffieboonen
doe vandaag wet meer koffie in den pot; — de drank
uit dit poeder bereid koffie zetten; — (spr.) dat
is Been klare koffie ; — op de koffie komen, van eene
slech te kermis thui skom en.
KOFFIEBAAL, v. (...balers), linnen zak, waarin
men de koffieboonen verzendt; eene baal met
koffie.
KOFFIEBOOM, m. (-en), boom die de koffie
oplevert (coffea arabica).
KOFFIEBOON, v. (-en), zaad van den koffieboom ; ...BRANDERIJ, v. (-en) ; ...DIK, o. bezinksel van getrokken koffie ; ...GOED, o.
KOFFIEHUIS, o. (...huizen), café, huis waar
men zoowel koffie, thee als bier, sterke dranken
en likeuren kan veririjgen en gebruiken ;
v. (-s), zaal, vertrek in een schouwburg
enz., waar men ververschingen gebruiken en
rooken kan : foyer; ook de eigenlijke gelagkamer
in eene herberg enz.; ...KAN, v. (-nen): ...MELK,
v. melk, op koffie getrokken; melk, met koffie
gekookt; melk voor de koffie; ...MOEDER, v.
(-8), boomen die als stikstofverzamelaars den
bodem als 't ware eene stikstofbemesting geven,
waardoor de koffiestruik weliger groeit ; ...MOLEN,
m. (-s) ; ...PLANTER, m. (-s) ; ...PRAATJE,
o. (-s). gezelliv praatje bij de koffie: ...STROOP, v.
KOFFIETAFEL, v. (-s), tafel waaraan men
koffie drinkt; wat duurt de koffietafel heden Zang !
wat drinkt men lang koffie !; ...TEUT, v. (-en),
vrouwtje dat lang bij de koffie blijft zitten, niet
voortmaakt •, ...TUIN, m. (-en), koffieplantage.
KOFSCHIP, o. (...schepen). Zie KOF.
KOG, KOGGE, v. (-ii), KOGGESCHIP,
o. (...schepen), middeleeuwsch sneizeilend koopvaardijschip, ook ten oorlog gewapend; zeker
hedendaagsch vaartuig.
1. KOGEL, v. (-s), (gew.) bijenkap, van voren
van koperdraad voorzien.
2. KOGEL, m. (-s), bal inz. zooals uit kanonnen,
geweren enz. geschoten wordt ; (spr.) de kogel
is door de kerk, de beslissing is ge-c allen, nu is er
niets meer aan te doen. KOGELTJE, o. (-s).
KOGELDIERTJES, o. my. (nat. hist.) kogel-
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vormige diertjes die tot de klasse der infusiediertjes
behooren.
KOGELEN, (kogelde, heeft gekogeld), met kogels
schieten; met steenen werpen
KOGELFLESCH, v. (...fiessohen), glazen vat met
wijden bulk en langen hats; ...FLESCHJE, o. (-a),
fleschje met een glazen kogeltje tot stop, dienende
om koolzuurhoudende dranken te bevatten.
KOGr.:14Gr.WRICHT, o. (-en), gevvricht waarbij
een der beenderen een bolrond hoofd heeft, dat in
de gewichtskom draait.
KOGELREGEN, m. (fig.), eene di^hte massa van
afgeschoten kogels.
KOGELROND, bn. bolrond : een kogelrond lichaam.
KOGeLVANGER, m. (-s), card- of zandlieuvel die
de kogels bij het sehijfsehieten opvangt.
KOGELVISCH, m. (...visschen), eene famine
der visschen met eene min of meer eironde of
kogelvormige gedaante, wier /mid met stekels in
plants van met schubben bezet is (diodon tigrinus).
1. KOGGE, v. (-n), kog, zeesehip.
2. KOGGE, v. (-n), (gesch.) landdistrict in Westfriesland, waarschijnlijk zoo geheeten, omdat die
streek verplioht was in oorlog eene gewapende
kogge te lederen ; de koggen waren alien binnendijksch en niet altijd ingepolderd; later verward
met koog, eene soort van polder.
KOH-I-NOOR, m. berg des lichts, een bijzonder
groote diamant.
KOHIER, o. (-en), belastingregister.
KOHORT, v. (-en), onderafdeeling van een legioen
(in het Romeinsche leper), legerafdeeling, krijgsbende.
KOJAN(G), v. (-s), (Ind.) ruimtemaat en get icht; op Sumatra = 33 HL.; in Siam 10 HL.;
in Singapora 1814 KG., voor zout 3145 KG., op
Java 1845 KG., te Batavia 1661 KG.
KOK, m. (-s), man ercaren in de bereiding van
spijzen; aannemer voor maaltijden; — (spr.) het
zijn niet alien koks, die Lange messen dragen, het
uiteilijk vertoon bewijst iemands geschiktheid niet;
te met koks bederven de Brij, te velerlei raad volgen
is schadelijk; eten wat de lc , k schaft, van alles
meeeten.
KOKARDE, v. (-s), oorspronkelijk eene haneveer,
nu een band, lint of roos van bepaalde kleur, als
veld- of partijteeken of als nationale lens.
KOKELOKO-NOTEN, v. m y. juvia-noten : driekantige zaden met harde schaal van de Bertholletia
excasa, een 30 M. hoogen boom in Z.-Amerika,
ook Braziliaansche noten en Paranoten geheeten.
KOKEN, (kookte, heeft gekookt), eig. van vloeistoffen, door verhitting in een toestand komen, dat
de ontstane dampbellen tot aan de oppervlakte
komen en daar oersten : het water kookt bij eene
temperatuur van 100° C.; thee moet trekken, maar
mag niet koken; — door verhitting in dien toestand
brengen : hebt gij al water gekookt I; — spijzen op
het vuur zacht en eetbaar maken door ze eenigen
tijd in kokend water te houden : aardappelen
koken; — (fig.) als eene kokende vloeistof geheel
in beweging wo..den gebracht : het koken der zee;
—inz.dorhatsc:
mien bloed kookt, van drift.
KOKENDHEET, bn. buitengewoon beet.
KOKER, m. (-s), rolvormige doos, b. v. naaldenkoker, pennenkoker, inktkoker enz.; — pijikoker : Ix el pifien in zijn koker hebben, in ondersoheiden vakken bedreven zijn, (ook) vele treffende
redenen gereed hebben; — (gem eenz. ) dit komt niet uit
zijn koker, niet nit zijn eigen brein.
KOK.ERBRUG, v. (-gen), spoorbrug bestaande
uit een grooten ijzeren koker of tunnel.
KOKERELLEN, (kokerelde, heeft gekokereld),
allerlei kookseltjes maken, koken.
KOKEREN, (kokerde, heeft ,ekokerd), in een
koker steken of bergen; (fig.) foppen.
KOKERILIFFERTJE, o. (-s), netvleugelig insect,
watermot, wier larve een eigenaardig kokertje
bewoont.
KOKERMUILEN, (kokermuilde, heeft gekokermuild), glimlachen; meesmuilen.
KOKERVRUCHT, v. (-en), (plantk.), droge, Oênhokkige, meest veelzadige doosvrucht, die aan has r

binnenwand openspringt (bij monnikskap, ridderspoor, pioen enz.).
.KOKhRWORM, m. (-en), larve van het kokerjuffertje ; — soort van borstelworm.
KOKHAAN, m. (...hanen), (nat. hist.) alikruik,
kammossel.
KOKHALZEN, (kokhalsde, heeft gekokhalsd),
walgen, op het punt zijn te braken.
KOKIN, v. (Zuidn.) kookster, keukenmeid.
KOKINJE, v. (-s), balletje van dik en taai gekookte suiker of stroop;. (gew.) taai gekookte suiker
of stroop in smalle peperhuisjes van papier.
KOKKER, KOKKERD, m. (-s), (gemeenz. en
spott.) dat groot in zijne soort is : een kokkerd van
een neus, van een appel; inz. groote neus.
KOKKIE, v. (-s), (Ind.) kookster, keukenmeid,
KOKMEEUW, v. (-en), eene soort van zeemeeuw ; de mantelmeeuw en de kapmeeuw.
KOKOSBOOM, ...PALM, m. (-en), een boom, tot
de fairilie der palmen behoo.ende, over alle tropische gmesten verspreid en in ontelbare behoeften
van de bevolking aldaar voorziende (cocos nucifera).
KOKOSMELK, v. melkachtig vocht in de nog
niet rijpe kokosnoot; ...NOOT, v. (...noten), vrucht
van den kokospalm; ...OLIE, v. boterachtig plantenvet uit de kokosnoot ; ...VET, o. ; ...ZEEP, v.
1. KOL, v. (-len), ronde, witte plea op het voorhoofd van een paard of eene koe, even boven de
oogen.
2. KOL, m. (-len), hamerslag tegen het hoofd
van een rund om het te dooden.
3. KOL, v. (-len), tooverkol, tooverheks.
4. KOL, v. beste hennep.
5. KOL, v. (-len), een groot sleepnet, bij de
Nederlandsche kabeljauwvangst in gebruik.
6. KOL, v. (-len), bot die aan beide zijden donkey
van kleur is.
7. KOL, v (-len), KOLLEBLOEM, v. (-en),
korenbloem ; klaproos.
KOLBAK, m. (-ken), (Turksch) berenmuts der
huzaren, (in Belgic) der grenadiers en gendarmen.
1. KOLDER, m. (-s), (oudt.) lederen harnas,
kuras, dat borst en rug oedekte; wapenrok der
Pruisische kui assier s.
2. KOLDER, m. zekere paardenziekte.
KOLDEREN, (kolderde, heeft gekolderd), den
kolder (de ziekte) krijgen : het paard begint te kolderen; (fig.) zich als een dolleman aanstellen.
KOLDERGAT, o. (-en), (zeew.) gat, waarin de
spil van den helmstok steekt.
KOLDERIG, bw. (-er, -st), duizelig, dol ; (fig.)
woest, razend.
1. KOLEN, (het koolt, is gekoold), tot kool warden : die turf koolt sle,cht.
2. KOLEN, v. my. steenkolen.
KOLENAAK, v. ( ...aken), eene soort van vaartuig
om kolen te vervoeren; ...ADER, v. (-s), koollaag
in eene mijn; ...ASCH, v, asch van steenkolen;
...BAK, m. (-ken), bak voor steenkolen ; ...BRANDER, m. (-s), uitbrander van houtskool ; ...BUNKER, m. (-s), steenkolenruim op stoonasehepen ;
...DAMP, m. ; ...MEILER, m. (-s), stapel bout van
den kolenbrander, die moet verkolen ; ...MIJN,
v. (-en).
KOLENTIP, v. (-pen), werktuig om kolen to
storten; ...TRANSPORTEUR, m. (-a), inrichting
tot het snel transporteeren van steenkolen : die
kolentransporteur kan 670 ton polen per uur verplaatsen; ...TREMMER, m. (-s), man die de kolen
naar de machinekamer brengt.
KOLF, v. (kolven), het onderste, eenigszins breed
nitloopend gedeelte van een geweer ; — (oudt.)
zeker geweer, ook kolbus en kolfroer geheeten ; —
korte knots, aan het dikke einde gewoonlijk met
ijzeren punten beslagen, goedendag; — biljartstok; —
(scheik.) gesloten glas met wijden bulk en gebogen bah : distilleerkolf; —
stok met een koperen klik van onder, waarmede
de kolfbal wordt geslagen ; — dat is een kolfie
naar ziine hand, dat schikt, dat past hem net ; (plantk.) zekere aarvormige bloeiwijze: mats-
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KOLFBAAN, v. (...banen), plaats, ingericht voor
het kolfspel.
KOLFMOS, o. (plantk.) gemeene wolfsklauw
(lycopodium clavatum).
KOLFSPEL, o. het spelen met de kolf.
KOLIBRIE, m. (-s), KOLIBRIETJE, o. (-s),
groep van prachtig gekleurde sierlijke vogeltjes,
sunk van bouw, met langen staart en een priemyormigen zeer langen snavel; er zijn meer dan 400
soorten in Z. Amerika.
KOLIEK, o. eene hevige pijn in den onderbuii,
KOLK, v. (-en), diepe kuil, put : sedert de doorbraak is dear eene diepe kolk; — de aschkolk, onder
een haard; — de kolk eener sluts, de ruimte tusschen
de beide paren sluisdeuren in eene schutsluis;
verbindingssloot van den eenen watermolen tot
den anderen in een gang molens; — afgrond, grondelooze diepte van het water : de kolken der zee.
1. KOLLEN, (kolde, heeft gekoid), een rund
kollen, met de kolbijl of den kolhamer voor den
kop doodslaan.
2. KOLLEN, (kolde, heeft gekold), kol rijden,
heksen.
KOLOKWINT, m. (-en), kwintappel : de kogelronde, zeer bittere en buikzuiverende vrucht van
de kolokwintkomkommer.
KOLOM, v. (-men), zuil, pilaar; — verschillende
zaken, die den vorm van een pilaar hebben : kwikkolom, wervelkolom; (drukk.) gedeelte eener in de
lengte verdeelde bladzijde : op twee kolommen drukken; zijne kolommen openen voor (van dagbladen),
jets opnemeu, ruimte afstaan voor; — langwerpige
strijdschaar, legerafdeeling met gering front en
veel diepte, strijdkolom colonne; — (nat.) galvanisehe kolom, een toestel, welke dient om dynamische eiectriciteit te ontwikkelen; — de kolom van
Volta, de eerste toestel van dezen aard, in 1800
door Volta uitgedacht. KOLOMMETJE, o. (-s).
KOLOMBIJNTJE, o. (-s), kolibrie;
(ook) zeker
zacht gebak.
KOLONEL, m. (-s), hoofdofficier, die in rang
onder den Generaal-Majoor staat en het commando
heeft over eene brigade of twee regimenten.
KOLONEL-INGENIEUR, m. (-s--s), hoofdofficier
bij de gene.
KOLONIAAL, bn. van eene kolonie, tot eene
kolonie behoorende; — het koloniaal stelsel, wijze van
inrichting en beheer der kolonien; — de koloniale
waren, handelsproducten der overzeesche volkplantingen (inz, koffie en suiker) ; koloniale
troepen, (ook) KOLON1ALEN, militairen, diem de
overzeesche bezittingen dienen.
KOLONIE, v. (-5, ...nien), volkplanting ; —
(ook) de gezamenlijke vreemdelingen van eerie
zelfde natie in eene bepaalde stad ; — in een
land zelf eene pleats, waarheen landloopers,
bedelaars enz. worden gezonden, om te trachten hen te verbeteren : bedelaarskolonie; de kolonie
Veenhuizen; plaats w a arheen kinderen gedurende
de vacantie gezonden worden tot herstel of verbetering hunner gezondheid: vacantiekolonie;
—en ver nig vanlger diernofpiante,die
ells uit ben moederdier of eene moederplant zijn
ontstaan en Oen samenhangend geheel blilven vormen: eene polypenkolonie; eene kolonie van bacterien.
KOLONISATIE, v. (...tien), inrichting eener
landstreek tot volkplanting; nederzettmg eener yolkplanting; —PLAN, o. (-nen).
KOLONISEEREN, (koloniseerde, heeft gekolonisee2d), volkplantingen vestigen : eene landstreek
koloniseaven.
KOLONIST, m. (-en), burger van eene volkplanting ; (ook) die tot eene bedelaarskolonie enz.
behoort.
KOLORIET, o. (schild.) kleurentoon, tint.
KOLORIST, m. (-en), een schilder, die het koloriet zeer wel verstaat, bekwaam kleurenmenger.
KOLOS, m. (-sen), beeld, gedaante van bovenmenschelijke grootte; het 140 voet hooge, aan den
Zonnegod gewijde metalen beeld der oudheid aan
den ingang der haven van Rhodus; inz. de beide
18 voet hooge standbeelden op steigerende rossen
vOlfor het pauselijk paleis op den Monte Cavallote
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te Rome; — (fig.) held, man van groote kracht of
genie; — zeer machtig rijk : de kolos van het Noorden,
Rusland; de Romeinsche kolos, het oude Romeinsche
rijk.
KOLOSSAAL, bn. bw. (...saler, -st), buitengewoon groot, reusachtig een kolossaal gebouw;
—bw.uitengo,hvmate.
KOLOSSUS, m. (kolossen), kolos; mensch of
dier van grooten lichaamsbouw.
KOLSOEN, m. (-en), eene soort van hond, zoo
groot als een middelmatig groote windhond in den
Himalaja en in Tibet, algemeen beschouwd als de
stamvader onder huishonden (canis dukhunensis
en primaevus).
KOLVAART, v. kabeljauwvangst met de kol,
in het voorjaar, (in tegenst. met de beugvaart of
-visscherij, welke in den winter geschiedt).
KOLVEN, (kolfde, heeft gekolfd), met de kolf
in de kolfbaan spelen (spr.) dat is goed gekolfd,
goed gespeeld, dat heeft hij er goed afgebracht.
KOLVENIER, m. (-a). Zie KLOVENIER.
KOLVENIERSDOELEN, m. (-s). Zie KLOVENIERSDOELEN.
KOM, v. (-men), bak, Schaal, kop : eene kom met
water; eene kom thee, koffie; — het binnenste gedeelte eener haven ; — de bebouwde kring eener
gemeente hij woont in de kom van het dorp;
—klein vjer,waterkom;en klein haven;—
kleine binnenlandsche zee; — komvormige diepte
in de aardoppervlakte, (ook) lage streek tusschen
twee heuvelen. KOMMETJE, o.
KOMA, v. (-'s), kop of hoofd eener komeet.
KOMAAN, bw. uitroep van opwekking enz.
KOMAF, o. afkomst.
KOMBAARS, v. (...baarzen), (zeew.) grove
wollen deken aan boord (der matrozen).
KOMBOF, T. (-s, -fen), (gew.) schuurtje, hokje,
waarin gestookt en allerlei ruw keukenwerk
verricht wordt.
KOMBUIS, v. (...buizen), scheepskeuken; kachel
of fornuis aan boord; — (Z. A.) keuken.
KOMEDIANT, m. (-en), tooneelspeler. KOMEDIANTE, v. (-n), tooneelspeelster.
KOMEDIE, v. (-8), schouwburg ; (flg.) vertooning ; —SPEL, o. (fig.) veinzerij, bedrog ;
—STUK, o. (-ken), —VERTOONING, o. (-en).
KOMEET, v. (...meten), staartster, aangeduid
door het teeken; de kern, de staart der
komeet.
KOMEN, (imam, is gekomen), zich naar de
plaats begeven, waar degene die spreekt of tot
wien men spreekt is, of verondersteld wordt te zijn;
het tegengestelde van gaan; ik kom spoedig naar
huis; de trein komt nog niet; — vaak met eene
nadere bepaling van de wijze, hoe men komt :
naast, voor, achter iem. komen; met de boot, per
spoor, te voet komen; — (fig.) aanbreken, naderen:
de tijd zal wel komen, dat dat alias veranderd is;
als straks de zomer komt; er komt regen, het zal
gaan regenen; geschieden, gebeureri, in zijn
werk gaan : vertel mij eens : hoe is dat gekomen I
komen gevolgd door een voorzetsel aan jets of
iem. komen, lets of iem. verkrijgen ; (spr.) als
de nood aan den man komt, als het er op aan
komt, als de nood nijpt; — ik kan er niet achter
komen, ik kan het niet te weten krijgen; — achter
de waarheid komen, de waarheid ontdekken; —
zij komt zelden bij ons, bezoekt ons zelden; —
deze kteur komt er dicht bij, is bijna dezelfde; — ik
kan er niet bij komen, kan het niet vatten, 't is mij
to hoog;
door iets komen, er door komen, iets goed ten
elude brengen ; hij komt niet door zi3n werk;
in gevaar, verlegenheid, nood komen, geraken;
gebruikelijk worden; — in de
—inzwagkome,
mode komen, mode worden; — die lamp komt op
25, dat is de prijs ervan ;
om het leven komen, het leven verliezen; —onder
dak komen, huisvesting krijgen ;
te huis komen; — iem. tegemoet komen, (ook fig.)
eengedeelte der kosten voor hem betalen; (ook)
iets van zijne eischen laten vallen; (ook) iem. een
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moeilijken stap door vriendelijke welwillendheid
gemakkelijker maken ; schadeloos stollen ; te
stade komen, van dienst zijn, helpen ; —
hij kan, aardig uit zijn hock komen, leuke opmerkingen maken ; (ook) zich mild, vrijgevig
betoonen ;
komen gevolgd door eene onbepaalde wijs, die
aangeeft de wijze, waarop het komen geschiedt :
ik kom loopen, rijden, varen enz.; of het doel, wearvoor men komt : ik kom eens kijken; ik kom je holen,
roepen enz.; — in verbinding met eene onbepaalde
wijs met te beteekent komen geraken in den toestand, welke door het volgende werkwoord wordt
aangegeven : dat beeld komt op den schoorsteen
te staan; hij kwam onverwachts te sterven; dat zal
hem duur te staan komen, dat zal hem veel geld
kosten, dat zal hij duur betalen, (ook fig.) dear
zal hij zwaar voor boeten.
KOMENDE, bn. de komende week, aanstaande
week.
KOMETENBAAN, v. (...banen), bean die eene
komeet om eene zon beschrijft; ...STAART, m.
(-en), lichtende streep achter den kop eener komeet,
die naar achteren breeder en minder helder R ordt;
...VREES, v. bijgeloovige vrees voor kometen,
dat zij de voorboden van groote rampen en oorlogen zouden zijn.
KOMFOOR, o. (...foren), in de huishouding of bij
verschillende ambachten; vuurpot.
KOMFOORT, o. (-s), stijf stuk leer, tot steun
en versterking aan de binnenzijde van den hiel
van schoenen, laarzen en pantoffels, ook KONFOOR en KONTERFOOR geheeten.
1. KOMIEK. bn. bw. (-er, -st), boertig, koddig,
aardig, potsierlijk, zonderling : een komiek verhaal.
2. KOMIEK, m. (-en), acteur, die de komieke
rollen vervult : eerste, tweede komiek; — iem. die
in een varietd-thdater enz. humoristische voofdrachten houdt; clown in een paardenspel enz.
grappenmaker; een droge komiek, zie droogkomiek.
KOMIJN, M. eene ddnjarige, Egyptische plant,
tot de familie der sohermbloemigen behoorende, en
die in Zuid-Europa, om hare zaden, veel gekweekt
wordt (cuminum); komijnzaad.
KOMIJNKAAS, KOMIJNEKAAS, v. (...kazen),
kaas, met komijnzaad er in.
KOMKOM1VIER, v. (-s), eene dénjarige, uit Aziö
herkomstige plant, tot de familie der komkommerachtigen behoorende (cucumis sativus); de vruchten
dezer plant.
KOMKOMMERTIJD, m. tijd, waarin de komkommers rijp zijn, waarin men komkommers eet;
de warmste tijd van het jaar ; stille tijd van het
jaar waarin zeer velen vacantie hebben, en gewoonlijk voor de couranten weinig nieuws valt te berichten.
KOMMA, v. o. (-'s), zeker leesteeken, eene korte
rust aanduidende; (muz.) het negende deel
van een heelers toonsafstand.
KOMMA-BACIL, m. (-len), eene kommavormige
staafjesbacterie, de oorzaak der Aziatische cholera.
KOMMALIEBEHOEFTE, v. (-n), ...WANT,
o. keukengerief aan boord.
KOMMANDANT, KOMMANDEEREN, KOMMANDEMENT, KOMMANDERIE. Zie COMMANDANT enz.
KOMMANDEUR, m. (-s). Zie COMMANDEUR.
KOMMAPUNT, v. (-en), leesteeken, in waarde
tusschen de komma en de punt staande.
KOMMER, m. angst, verdriet, zorg, kwelling.
KOMMERLIJK, bn. bw. (-er, -st), zorglijk, arm,
ellendig • een kommerlijk bestaan.
KOMMERVOL; bn. bw. vol kommer en zorg.
KOMMETJE, o. (-s), kleine kom.
KOMMIES, m. (...miezen), tolbeambte; ambtenaar bij de belastingen. Zie COMMIES.
KOMMIESBROOD, o. (-s), het in de kazernes
verstrekte soldatenbrood.
KOMPAS, o. (-sen), toestel dat de hemelstreken
aanwijst, cone soort van doos, met eene stift in
het midden, waarop eene magneetnaald zich vrij
noord-zuid richten kan, inz. ten dienste der zeevarenden ; — inrichting in zakuurwerken, waardoor
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men de lengte der slingerveer langer of korter
kan maken en daardoor den gang vertragen of
versnellen.
KOMPASNAALD, v. (-en), magneetnaald van een
kompas.
KOMPASROOS, v. (...rollen), windroos; (ook)
een stuk kaartenblad, waarop de 32 windstreken
getrokken zijn ; ...STREEK, v. (...streken), eene
der 32 onderdeelen van eene kompasroos.
KOMPENIE, v. (Ind.) compagnie; (thans) de
Indische regeering.
KOMPLOT, o. (-ten), geheim verbond (met eene
kwade bedoeling), samenzwering : een komplot
smeden; iem. in een komplot betrekken; — de saamgezworenen. KOMPLOTJE, o. (-s), (gemeenz.)
KOMPLOTTEEREN, (komplotteerde, heeftgekomplotteerd), samenspannen, een komplot smeden.
1. KOMPRES, o. (-sen), natte doek, natte omslag
als genees- of heelmiddel: natte kompressen leggen.
2. KOMPRES, bn. bw. Zie het betere COMPRES.
KOMST, v. de daad van komen : aankomst.
KONAK, m. (-s), Turksch paleis.
KOND, bn. (alleen in) kond doer, kond maken,
bekend maken, verkondigen : een iegelijk zij kond.
KONDE(H), m. (-s), (Ind.) het op 't achterhoofd
in een wrong vereenigd hear.
KONDOR, m. (-s). Zie CONDOR.
KONDSCHAP, v. (-pen), bericht, bescheid.
KONDSCHAPPEN, (kondschapte, heeft gekondschapt), bericht, kondschap geven, melden.
KONDSCHAPPER, m., KONDSCHAPSTER, v.
(-s), berichtgever, berichtgeefster; spion.
KONFIJT, o. in suiker ingelegd ooft; (fig.) het
is een waar konftjt, zeer lekker.
KONFIJTEN, (konfijtte, heeft gekonfijt), in suiker
inleggen : gekonftjte vruchten; — (fig.) hij is daarin
gekonfijt, uiterst bedreven.
KONFILJE, v. citroenkruid.
KONGERAAL, m. (... glen), zeepaling.
KONGSI, v. (-'s), (Ind.) maatschappij, vereeniging; (geheim) genootschap.
KONIJN, o. (-en), haasaohtig knaagdier : tam.
konijn (lepus domesticus); wild konijn (lepus cuniculus) ; — met de konijnen door de tralies kunnen
eten, zeer mager zijn.
KONIJNENBERG, m. (-en), kunstmatig aangelegde hoogte voor tamme konijnen, om daarin hunne
holen te graven; ...HAAR, o. (...haren), wollig haar
der konijnen; ...HOK, o. (-ken), hok tot opsluiting
van konijnen; ...HOL, o. (-en), hol, waarin de
konijnen zich onder de aarde (in de duinen) ophouden; ...JACHT, v. (-en), jacht op konijnen; ...KOOI,
v. (-en), ...KOT, o. (-ten), konijnenhok.
KONIJNEVEL, o. (-len), huid van een konijn.
KONING, m. (-en), regeerend vorst, beheerscher
van een koninkrijk : Wij, Willem I I I, bij de gratie
Gods, koning der Nederlanden enz; Roamsch- Koning,
zie roomsch; bij vergelijking ook van God : de
Koning der hemelen; de Koning der koningen; —
de opperste gebieder, het hoofd, hij die souvereine
macht heeft over anderen : de koning der Elven;
de vader is koning in zijn huis; — zijn haan
moet honing kraaien, hij wil altijd de baas zijn,
hij moet altijd gelijk of zijn zin hebben; —
de eerste in zijne soort, de beste, de sterkste,
hij die boven anderen uitsteekt : de mensch is de•
koning der schepping; de leeuw is de koning der
dieren; Vondel, de koning onzer dichters; —
het voornaamste stuk in het schaak- en het
kegelspel; eene voorname kaart in het kaartspel, gewoonlijk beer geheeten : hartenkoning;
KONINKJE, o. (-s).
KONINGIN, v. (-nen), regeerende vorstin in een
koninkrijk : Wilhelmina, koningin der Nederlanden; (ook) vrouw van een koning : de koning •
en koningin van Zweden; — in het schaakspel
het op den na voornaamste stuk; — in een bijenkorf
de moederbij; — (fig.) de voortreffelijkste, de
gevierde : de koningin van het feest, van het bal;
heerscheres : de pens, de koningin der aarde;
KONINGINNETJE, o. (-s).
KONINGINNEMOEDER, v. (-s), moeder derregeerende koningin.
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KONINGINNENKROON, v. (...kronen).
KONINGINNEPAGE, m. (-s), een prachtige dagvlinder, ook zwaluwstaartgeheeten (papilio machaon).
KONINGSADELAAR, m. (-s, ...aren), (nat. hist.)
koningsarend ; ...AREND, m. (-en), grootste soort
van arend (aquila imperialis).
KONINGSGIER, m. (-en), (nat. hist.) gierenkoning (vultur papa); ...HAGEDIS, v. (-sen),
(nat. hist.) eene onschadelijke hagedis in Guyana,
en op Java, waaraan het bijgeloof vanouds 't vermogen toekende om met den bilk harer oogen te
dooden, ook draakslang, gekroonde slang en basiliscus
geheeten; ...HOF, o. (...hovers).
KONINGSKAARSJE, o. (-s), drietandig kaarsje
om op Driekoningen te branden ; ...KROON, v.
(—kronen).
KOMNGSPAGE, m. (-s), prachtige vlinder (papilio
podalirius).
KONINGSSCHEPTER, m. (-s), een van de kenteekenen der koninklijke waardigheid; .,.SCHOT, o.
(-en), een schot, waardoor men schutterkoning
wordt ; ...SLANG, v. (-en), boa-constrictor ;
...TIJGER, m. (-s), groote gestreepte Aziatische
tijger ; ...VAREN;
(-s), hooge varensoort.
KONINGSWATER, o. (scheik.) een mengsel
van twee deelen zoutzuur en een deel salpeterzuur,
aldus geheeten, omdat het goud, de koning der
metalen (alsmede het platina), oplost.
KONINKLIJK, bn. bw. (-er, -st), een koning
zijnde : de koninklijke Bast; — als, van een koning :
het koninklijk huis, de familie des konings, de prinsen
van den bloede, dynastie ; — (fig.) den koninklijken weg gaan, niet op zijpaden, geen slinksche wegen bewandeten; — (fig.) kaninkl:jk Leven, als een
koning, op koninklijke N4ijze.
KONINKRIJK, o. land, rijk, waarover een
koning of eene koningin regeert; koninklijke regeering; — (fig.) het koninkrijk der hemelen, de
hem el.
KONKEL, v. (-s), (veroud.) spinrokken; —
sionzige vrouw, inz. iem. die zich met knoeierijen
inlaat, goed uit de huishouding verkoopt en het
daarvoor ontvangen geld verspilt.
KONKELAAR, m. (-s), iem. die konkelt of
zaken in 't geheim bekuipt.KONKELAARSTER,
v. (-s), KONKELARIJ, v. (-en), gekonkel.
KONKELEN, (konkelde, heeft gekonkeld), zich
met draaierijen ophouden, kwaadspreken, intrigeeren; niet eerlijk te werk gaan.
KONKELLEEN, o. (-en), vrouwenleen, spilleleen.
KONSERF, o. (...serven), vruchtenstroop.
KONSTABEL, m. (-s), (zeew.) onderofficier bij
de marine, uitsluitend belast met het onderhoud
der artilleriegoederen; — (Z. A.) politieagent.
KONSTABELMAJOOR, m. (-s), opperkonstabel.
KONTANT, bn. bw. verkoopen tegen kontante
betaling, voor gereed geld.
KONTANTEN, m. mv. klinkende munt.
KONTERFEITEN, (konterfeitte, heeft gekonterfelt), afbeelden, uitschilderen.
KONTERFEITSEL, o. (-s), afbeeldsel, portret;
(fig.) namaaksel.
KONVOOI, o. (-en), begeleiding, bedekking,
bescherming, geleide, inz. het gewapende of krijgsgeleide; — (zeew.) 6On of meer oorlogsschepen,
ter bescherming van koopvaardijschepen.
KONVOOIEEREN, (konvooieerde, heeft gekonvooieerd), met een konvooi begeleiden, beschermen.
KONVOOIER, m. (-s), geleischip.
KONZENIELJE, v. (-s), eene roode verfstof, welke
ons door de Amerikaansche schildluis versehaft
wordt; scharlakenkleur. Zie COCHENILLE, waarvan konzenielje de volksterm is.
KOOF, v. (kooven), (Zuidn.), [het Fransche
coiffel kap, kuifmuts ; hoofdband ; (gemeenz.)
klap.
KOOG, v. (kogen), soort van kleinen polder.
KOOI, v. (-en), (gemeenz.) legerstede, bedstede
loods, houten
(inz. op schepen), hangmat ;
schaapskooi ;
schuur ; — hok voor wilde dieren ;
vogelkooi; — (drukker) wig.
— dendenkooi ;
KOOIEN, (kooide, heeft gekooid), in kooien
&gen schapen i het veld kooien; — in eene
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to bed
eendenkooi vangen; — to bed brengen;
(boekdr.) de pagina's door middel van
liggen ;
kooien of wiggen in den vorm vastslaan.
KOOIHONDJE, o. (-s), een hondje, dat afgericht
is om de wilde eenden in de eendenkooi to lokken;
...HUISJE, o. (-s), huisje bij eene eendenkooi;
...MAN, m. (-nen), houder van eene eendenkooi.
KOOIKER, m. (-s), (gew.) kooiman.
KOOIVOGEL, m. (-s), vogel die gemakkelijk in
eene kooi in 't leven blijft.
KOOK,. v. het koken: het water is aan de kook; (fig.)
van de kook zijn, zich niet vvel bevinden, ontstemd
zijn, in de war zijn, niet meer weten vat to doen.
KOOKBOEK, o. (-en), keukenboek, handboek
tot bereiding van spijzen.
KOOKSEL, o. (-s), het gekookte.
1. KOOL, v. (-en), een plantengeslacht (brassica)
tot de familie der kruisbloemigen behoorende, een
der belangrijkste van ons vaderland ;
(spr.) groeien als kool (van kinderen), zeer hard
groeien ; het sop is de kool niet waard, de zaak is
niet waard, dat men er zooveel woorden aan
geeft; — iem. eene kool stoven, hem eene poets
bakken; — het is allemaal kool. allemaal klets, onzin,
gekheid, men heeft er niets aan, het zijn smoesjes; —
hij zegt het maar om de kool, voor de grap; — (Z. A.)
kool zonder spek, heeren zonder dames (of omgekeerd), ongemengd gezelschap.
2. KOOL v. (kolen), uitgebrand hout, verkoolde
turf; kolen branden, hout tot houtskool branden; —
steenkool ;
(in spr.) met eene zwarte kool aangeteekend staan,
slecht bekend staan ; iem. met eene zwarte koot
teekenen, hem ongunstig voorstellen, hem zwart
afteekenen ; — op heete kolen staan. branden van
gloeiende olen op iemands
ongeduld of onrust ;
hoofd stapelen, hem door onverdiende weldaden
beschamen en tot dankbaarheid dwingen.
KOOLBLENDE, v. glanskool.
KOOLDRAAD, m. (...draden), verkoolde barnboevezel voor electr. gloeilicht; —LAMP, v. (-en).
KOOLDRUK, m. zekere methode om onverbleekbare photographieen to makers door kool in
de gelatinelaag der lichtgevoelige plant te brengen.
KOOLHYDRAAT, o. (...hydraten), organische
verbinding van koolstof, zuurstof en waterstof;
de koolhydraten verdeelt men in 3 groepen : rietsuiker,
druivensuiker en zetmeel.
KOOLMEES, v. (...meezen), eene soort van vogel
met een zwarten kop : de grootste soort van mees,
welke in Nederland voorkomt (pares major).
KOOLOXYDE, o. (scheik.) eene verbinding van
koolstof en zuurstof, een kleur- en reukloos gas, dat
zeer vergiftig werkt.
KOOLRAAP, v. (...rapen), (plantk.) eene yuleteit van het koolzaad, die om de knol gekweekt
wordt; knol dezer plant.
KOOLSPITS, v. (-en), koolstaaf in electrische
booglampen, gewoonlijk vervaardigd van fijngemalen gascokes, in een oven gehard; ...SPITSENLICHT, o. electrisch booglicht tusschen do uiteinden van twee koolspitsen eener booglamp.
KOOLSTOF, v. (nat. en scheik.) een reek- en
smakeloos lichaam, alleen in gesmolten ijzer oplosbaar.
KOOLTEER, v. steenkolenteer.
KOOLWATERSTOF, v. (scheik.) chemische yenbinding van koolstof met waterstof.
KOOLWITJE, o. (-s), koolvlinder.
KOOLZAAD, o. (...zaden), (gmv. als stofn.) zaad
van kool; zekere plant, waaruit olie geperst wordt
(brassica napus).
KOOLZUUR, o. (scheik.) eene verbinding van
koolstof met zuurstof een reukeloos gas, dat 1,5
maal zoo zwaar is als fie dampkringslucht.
KOOLZWART, bn. zeer zwart : koolzwart haar.
KOOMENIJ, v. (-en), KOOMENIJSWINKEL, m.
(-s), kruidenierswinkel.
KOOMENSCHAP, v. (veroud.) koophandel.
KOON, v. (-en), Wang een kind met blozende
koonen; — (bij visschers) de kieuwen van een visch.
KOOP, m. (-en), aankoop, het koopen; — (recht.)
koop breekt geen huur, door verkoop van een huis
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enz. wordt eene huurovereenkomst niet verbroken;
— (fig.) te koop dragen, overal uitbazuinen; zijne
schande te koop dragen, er mede pronken; — met
iets te koop loopen, (fig.) iets aan Jan en alleman
vertellen; — (Zuidn ) te koop hebben, in overvloed
bezitten •, (fig.) hij heeft gezondheid te koop.
KOOPAKTE, v. (-n), (recht.) bewijs van koop
en verkoop ; ...CEEL, v. (-en), ...CEDEL, v. (-s),
...CONTRACT, o. (-en), koopakte.
KOOPEN, (kocht, heeft gekooht), voor geld in
zijn bezit krijgen •, zich in een gasthuis of eenig
gesticht koopen, geld betalen, om er in opgenomen
to worden.
KOOPER, m., KOOPSTER, v. (-s), die koopt.
KOOPGIERIG, bn. (-er, -st), koopziek.
KOOPHANDEL, m. bedrijf, door middel van koop
en verkoop, het tegengestelde van ruilhandel.
KOOPJE, o. (-s), kleine koop of kaveling : op dat
erfhuisheb ik drie koopjes gekocht; — (fig.) een koopje
aan iets hebben, goedkoop gekocht hebben; —
iem. een koopje leveren, bezorgen, s
iet zeer goedkoop leveren, (fig.) iem. schade toebrengen, hem
er in laten loopen ; iets op een koopje doen, zoogoedhoop mogelijk.
.
KOOPKRACHTIG, bn. geld hebben om te koonen.
KOOPMAN, m. (...lieden, ...lui), handelaar;
venter die (met iets) te koop gaat.
KOOPMANSCHAP, v. (-pen), goederen, handelswaren : koopmanschap drijven, handelen.
KOOPVAARDER, m. (-s), koopvaardijschip;
gezaghebber er van.
KOOPVAARDIJ, v.. handelsscheepvaart.
KOOPVAARDIJBRIK, v. (-ken), ...FREGAT,
o. (-ten), soort van koopvaardijschepen; ...HAVEN,
v. (-s), zeehaven voor koopvaardijschepen, handelshaven, in tegenst. met oorlogshaven ; ...KAPITEIN, m. (-s); ...SCHIP, o. (...schopen), schip ter
koopvaart bestemd ; ...VAART, v. het varen ter
koopvaardij, met koopvaardijschepen ; ...VLOOT,
v. (...vloten), vloot van koopvaardijschepen.
KOOPVAART, v. koopvaardtj.
KOOPWAAR, v. (...waren), handelswaren ;
...ZIEK, bw. (-er, -st), overdreven koopgraag ;
...ZIEKTE, v. ...ZUCHT, v. overdreven lust
tot koopen.
KOOR, o. (koren), afgezonderd ruim in eene kerk,
waar (in de R.-K.) de plaats is van het hoofdaltaar
en de geestelijkheid ; — (R.-K.) zangkoor met
orgel boven tegenover het hoogaltaar ; (muz.)
een aantal personen, die te zamen een of ander
zangstuk uitvoeren ; mannenkoor, gemengd koor ;
in het algemeene koor meedoen, op dezelfde wijze
als de anderen, de meerderheid, spreken ; —
,een muziekstuk dat door eene vereeniging van
:zingende personen wordt voorgedragen ; — (bij
de oude Grieken) een met zang verbonden dans
veelal ter eere der goden door meerdere personen
uitgevoerd, later een der hoofdbestanddeelen van het
treur- en blijspel.
KOORBANK, v: (-en), versierde bank in 't priesterkoor.
KOORD, o. v. (-en), gedraaid, gevlochten snoer
of touw ; zijden koord, gewoonlijk als belegsel,
passement gebruikt ;• --(spr.) de koorden van de
bears in handen hebben, over het geld beschikken ;
' koord vlechten ; op de koord dansen • — (eertijds)
met de koord straffen, iem. ophangen, wurgen.
KOORDJE o. (-s), klein koord, snoertje.
KOORDDANSEN, o. het dansen op de koord ;
...DANSER, m. (-s), ...DANSERES, v. (-sen),
,..DANSSTER, v. (-s), die op de koord danst.
KOORDE, v. (-n), (wisk.) rechte lijn, die twee
punten van een cirkelomtrek vereenigt.
KOORDEKEN, m. (-s), (R.-K.) hoofd der kanunniken.
KOORDENDANSEN, (Zuidn.) tou wtje springen ;
— op de koord dansen.
KOORGESTOELTE, o. (-n), zitplaatsen rondom
't koor, ...GEZANG, o. (-en), gezang van meerdere
personen to zamen, inz. kerkgezang ; ...HEER,
m. (-en), kanunnik ; ...HEK, o. (-ken), traliehek,
dat het priesterkoor afsluL van het schip der kerk ;
...HEMD, o. (-en), kort linnen priesterhemd met
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mouwen. ; ...KAP, v. (-pen), (R. K.) mantelvormig
priesterkleed, in de processie, vesper, het lof enz.
gedragen, ook pluviale geheeten.
KOORN, o. Zie KOREN.
KOORNIS, v. (-sen), nis in 't koor eener kerk.
KOORTS, v. (-en), een symptoom bij verschillende ziekten, zich kenmerkende door hooge
lichaamstemperatuur, versnelling van den pclsslag
en de ademhaling, koude rillingen, dorst, verinoeidheld en somtijds door duizeligheid en ijlen ; — (fig.)
hevige begeerte, dolle drift ; de goudkoorts ; de
vrijheids-, de revolutiekoorts.
,,, KOORTSIG, bn. bw. (-er, -st.), koortsachtig.
KOORTSKRUIDEN, o. my. koortsmiddel ; ...LIJDER, m. (-s), ...LIJDERES, v. (-sen), die aan
koorts lijdt ; ...THERMOMETER, na. (-s), om bij
koortslijders de temperatuur te bepalen.
KOORTSVRIJ, bn. vrij van koorts ; ...WEREND,
bn. koortswerende middelen, die tegen de koorts
beschermen.
KOOS, m. mansnaam, verkorting van Jacobus;
0 zoo Koos ! ik denk er net zoo over.
KOOT, v. (-en), hielbeen van verschillende dieren ; paardenhiel ; over koot gaan, zwikken; ook
als voorwerp om mee to spelen voor kinderen,
bikkeltje ; — veldkei ; (ook) steep die rechtop gezet
wordt en waarnaar op eenigen afstand gegooid
wordt.
KOOTBEEN, o. (-deren), een der beenderen van
den voetwortel.
KOOTEN, (kootte, heeft gekoot), met kooten
naar eene rij knikkers enz. werpen (jongensspel) ;
naar de koot werpen ; — bikkelen met kootjes
(meisjesspel).
KOOTENBESTRATING, v. bestrating met kooten of veldkeien.
KOOTJE, o. (-s), lid van het geraamte der vingers
en teenen.
KOOZEN, (koosde, heeft gekoosd), met zoete
vertrouwelijkheid praten, liefkoozen , vleien, streelen.
KOOZERIJ, v. (-en), liefkoozing, vleierij.
KOP, m. (-pen), schaal, kom, bak, inz. om er
uit to drinkers ; — inhoudsmaat voor droge waren,
L. ( = 0.01 HL.) ; — (gew.) maat voor natte
waren ; een kopje melk, een halve pint of kan ;
— het min of meer bekervormige gedeelte eener
pijp, waarin de tabak wordt gestopt, pijpekop ; —
hoofd van dieren en ook van menschen (in het
laatste geval behalve in enkele uitdrukkingen en
als schildersterm, vooral in gemeenzame taal) ;
— iem. op zijn kop geven, hem afranselen, (fig.)
hem op eene harde manier terechtwijzen ; — met
den kop tegen den muur loopen, het onmogelijke
willen, eigenzinnig, zonder overleg handelen ;
la8terpraatjes den kop indrukken, zorgen dat zij
Diet verder verteld worden ; — iets op den kop
tikken, het in bezit nemen, stelen, (ook) koopen ;
over den kop gaan, bankroet gaan ; —
verstandsvermogen, geheugen : hij heeft een
goeden, gezonden kop ; — met den kop gebruid zijn,
gekrenkt zijn in de hersenen, (ook) eene kwade
luim hebben ; — gesteldheid des gemoeds, card ;
(bij metonymia) koppen, manschappen, matrozen : een schip bemand met honderd koppen ; —
(bij vergelijking) naar den vorm ; donderwolken :
er komen koppen opzetten, er komen donderwolken
in de lucht, zie donderkoppen ; — (Z. A.) kopjes,
heuveltoppen ; — naar de plaats : het bovenste,
meestal ronde gedeelte van . eenig voorwerp : de
kop van een spijker, een bout, eene speld.
KOPALHARS, o. of v. eene soort van Kars, op
barnsteen gelijkende, die eerst bij hooge temperatuur smelt, zie COPAL.
KOPBORSTSTUK, o. (-ken , bij de hoogere spinachtige dieren het lichaamsdeel, dat uit de vergroeiing van kop en borststuk is ontstaan.
KOPEK, m. (-ken), KOPEKE, m. (-n), Russische bronzen munt, een honderdste deel van een
zilveren roebel = 1,25 cent.
KOPER, o. het bekende roodachtig bruine metaal
met een s. g. van 8.9, zeer rekbaar en weeker dan
smeedijzer ; — koperwerk : de meid gaat het koper
schuren ; — koperen geldstukken.
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KOPERDIEPDRUK, in. nieuw procódé van
lici.tdrukgravure.
ROPERDRAAD, [o. als stofnaam] m. (...draden),
getlokken koper ; eene kooi van koperdraad.
KOPERDRUKKER, in. (-s), hij die kopergravures
afdrakt van geetste platen ; ...DRUKKERIJ,
v. de kunst des koperdrukkers ; (m y. -en), de werkplaats van den koperdrukker.
1. KOPEREN, bn. van koper (vervaardigd) ;
— koperen bruiloft, na twaalf en een. calf jaar.
2. KOPEREN, (koperde, heeft gekoperd), met
koper bekleeden : een schip koperen.
KOPERERTS, o. (-en), koper in den ruwen toeStand, zooals het opgedolven wordt ; ...GELD, o.
koperen muntstukken : ik heb niets dan kopergeld
bij mij ; ...GIETER, m. (-s), geelgieter ; ...GIETERIJ, v. (-en), geelgieterij ; ...GLANS, o. een zwavelmetaal met veel koper ; ...GRAVURE, v. het
graveeren in koper ; (mv. -s), do gegraveerde koperen
plaat ; afdruk van zulk eene plaat ; ...GROEN,
o. (scheik.) basisch koo]zuur koperoxyde ; (delfst.)
een groen, soma blauwachtig mineraal, dat jets
harder is dan gips.
KOPERLAZUUR, o. (delfst.) een fraai blauw
kopererts, waaruit het bergblauw gewonnen wordt.
KOPERSLAGER, m. (-s), vervaardiger van
koperen voorwerpen.
KOPERVIJLSEL, o. wat bij het vijlen van koper
afvalt ; ...VIT RIO 0 L, o. (scheik.) zwavelzuur kop er oxyde, blauw vitriool ; ...WATER, o. (scheik.)
koperrood ; ...WERK, o. koperen voorwerpen.
KOPERWIEK, v. (-en), groote soort van Mister,
met eene koperkleurige vlak op de wieken.
KOPIE, v. (...pieen), nabootsing, afschrift; ik
heb van dezen brief kopte gehouden ; — schilderij,
teekening, naar de oorspronkelijke vervaardigd ;
— geringe schets van jets.
' KOPIEBOEK, o. (-en), boek, waarin brieven,
wissels enz. worden gekopieerd.
KOPIEEREN, (kopieerde, heeft gekopieerd), een
afschrift van jets waken ; eene schilderij enz. naar
de oorspronkelijke vervaardigen ; — (toon.) een
bepaalden persoon natuurlijk voorstellen.
KOPIEERBOEK, o. (-en), boek waarin men zijne
brieven kopieert ; ...INKT, m. die gebruikt wordt
bij de kopieerpers ; ...MACHINE, v. (-s), ...PERS,
v. (-s), toestel om brieven, teekeningen enz. te
kopieeren ; ...WERK, o.
KOP IT ST, m. (-en), afschrijver.
KOPIJ, v.' (-en) (boekdr.) handschrift, voor de
pers.
KOPIJRECHT, o. recht op de uitgave en reproductie van een werk.
KOPLOOZEN, m. mv. eene soort van weekdieren,
welke dien naam dragen, omdat bun kop niet
duidelijk aan het lichaam te onderscheiden is.
1. KOPPEL, o. (-s), een paar, een tweetal dat
bijeenhoort, een stel ; een koppel duiven, een doffer
en een wijfje.
2. KOPPEL, m. (-s), koppelband ; degenkoppel ;
— troep, hoop, menigte, kudde : een koppet patrijzen.
KOPPELBAAS, m. (...bazen), in Friesland vooral,
de man die de werkgevers en het werkvolk bij
elkander brengt, hun tusschenman.
KOPPELDICHT, o. (-en), tweeregelig vers,
koppelvers, distichon, inz. het elegische, uit een
hexameter en een pentameter bestaande.
KOPPELEN, (koppelde, heeft gekoppeld), tot
een kop el binders, verbinden, samenbrengen,
vereenigen.
KOPPELPLAAT, v. (—platen), plaat voor aan
den degenkoppel, bij militairen ; ...STANG, v.
(-en), verbindingsstang bij wagons, trarawagens enz.
KOPPELTEEKEN, o. (-s), (taalk.) verbindingsteeken tusschen twee of meer woorden ( - ); —
(muz.) boogje ter verbinding van twee of meer
noten; ...WERKWOORD, o. (-en), (taalk.) werkwoord, dat met een naamwoord samen het gezegde vormt ; ...WOORD, o. (-en), (taalk.) voegwoord; (oot) koppelwerkwoord.
1. KOPPEN, (kopte, heeft gekopt), door het
zetten van laatkoppen bloed aftrekken.
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2. KOPPEN, (kopte, heeft gekopt), (sport) een bat
koppen, met den kop opvangen en terugstooten.
KOPPENSNELLEN, o.gewoonte van verschillende wilde volksstammen, inz. in den Indischen
Archipel om leden van ander° stammen te overvallen, te dooden, de lijken van bun hoofden te
berooven en deze koppen als fetisj of trofee mee
naar huis te nemen.
KOPPENSNELLER, m. (-s), die koppen snelt;
benaming, aan de Dajaks gegeven.
KOPPERMAANDAG, KOPPERTJESMAANDAG, m. (-en), Maandag na Driekoningen.
KOPPIG, bn. bw. (-er, -st), hoofdig, stijfhoofdig,
halsstarrig, eigenzinnig : een koppige jongen ;
koppige wijn, mare wijn die naar het hoofd
stijgt.
KOPPOOTIGEN, m. my. zekere orde van weekdieren, welke acht of tien rondom den mond geplaatste beweegbare armen of pooten hebben,
welke door middel van zuignapjes hun zoowel dienen
om zich aan de voorwerpen vast te hechten, als
om zich te verplaatsen en hunne prooi te bemachtigen (cephalopoda).
KOPSTATION, o. (-s), station aan het begin,
aan den kop eener spoorlijn.
1. KOPSTUK, o. (-ken), (slag.) deel van den kop
eens diers, gedeelte der huid waar de horens zitten ; — kopstuk van den toom.
2. KOPSTUK, rn. en v. (-ken), (gew.) koppig
mensch; — de kopstukken eener partij, de 'eiders,
aanvoerders, die aan de spits staan.
KOPTEN, m. my . de in Egypte verstrooid wonende afstammelingen der oude Egyptenaren;
eene soort van Christenen in Egypte, die zoowel
den doop hebben als de besnijdenis.
KOPTISCH, bn. van de Kopten; —, o. de Koptische taal : de taal der oude Kopten.
KOPWERK, -o. (sport.) het opvangen en wegstooten van den bal met het hoofd : zijn kopwerk
is subliem.
KOR, v. (-ren), trechtervormig sleepnet voor
de vangst van kabeljauw, schelvisch, schol, tong
enz.; een dergelijk sleepnet voor het vangen van
nesters.
I. KORAAL, o. (...ralen), koraalgezang.
2. KORAAL, m. (...ralen), koorzauger, koorknaap.
3. KORAAL, o. (-en), het skelet van vele kolonievormende bloempoliepen, die zoowel in haar
lichaam als in hare tusschenschotten kalk afzetten :
bloedkaraal, orgelkoraal enz. ; — (fig.) roode kleur.
4. KORAAL, v. (...ralen), steenachtig of glazen
bolletje met eene opening, waardoor een bandje of
koordje kan gehaald worden : een snoer koralen.
KORAALBANK, v. (-en), bank in zee van koraal;
...BOEK, o. (-en), een boek met koraalgezangen.
KORAALBOOM, m. (-en), een boom van
koraaldiertjes in de zeebn ; — (plantk.) een
boom der Antillen ; de acacia-boom in Egypte
(erythrina).
KORAALDIEREN, o. my. eene soort van straaldieren, tot de klasse der veelvoeten behoorende,
die in Europa voornamelijk in de Middellandsche
Zee aangetroffen worden.
KORAALEILAND, o. (-en), een uit koraal bestaand, door koraaldiertjes opgebouwd eiland;
...GEWAS, o. (-sen), groot getakte koraal-poliep.
KORAALMUZIEK, v. kerkmuziek.
KORAKORA, v. (-'s), Indisch vaartuig in de
Molukken.
KORALEN, bn. van koraal, koralen vervaardigd : een koralen armband; als koraal; rood as
koraal : koralen tippen.
KORALIET, o. als stofn., m. (-en), als yoorwerpsn. : koraalversteening.
KORALIJN, o. koraalmos.
KORAN, m. het boek, dat al de openbaringen
bevat, die de profeet Mohammed, naar hij beweert,
heeft ontvangen.
KORBEEL, m. (-en), karbeel.
KORDAAT, bn. bw. (...dater, -st), hartelijk,
rond, oprecht, ongekunsteld; — ferm, Oink, onverschrokken. KORDAATHEID, v.
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KORDELIER, m. (-s, -en), minderbroeder, Franciscanermonnik, dus geheeten naar de koord die
hij om het lijf diaagt.
KORDON, o. (-s), band, snoer; giensbezetting
(door militairen); lijn van grensafsluiting (ter
voorkoming van smokkelarij, ter wering van besmettelijke ziekten enz.) een kordon trekker.
1. KOREN, KOORN, o. graan, als collectieve
benaming voor vele graankorrels : een zak met koren;
gezolderd koren, dat op zolder ligt; koren verschieten,
zie verschieten; (spr.) dat is koren op zijn molen,
dat komt hem juist in zijn kraam te pas ; —
Turksch koren, mais ; — wild koren, duist.
2. KOREN, v. (-s), (gew.) korrel.
KORENAAR, v. (...aren), aar van een korenhalm; (spr.) voile korenaren hanger 't laagst.
KORENBLOEM, v. (-en), eene samengestelde
bloem met eene schoone blauwe kleur, (centaurea
cyanus).
KORENESCH, m. (...esschen), hooggelegen streek
voor den roggebouw, random een heidedorp ;
...MAAT, v. (...maters), maat om graan te meten;
(spr.) zijn Licht onder de korenmaat zetten, zijn weten
voor zich zelf bouden ; ...MOLEN, m. (-s);
...SCHUUR, v. (...schuren).
KORENT, v. oudere vorm voor KRENT; in
Belgic en Z. Afrika is dit de gewone vorm.
KORENWAN, v. (-nen), een werktuig om het
koren te zuiveren; ...WORM, m. (-en), kalander:
zeker insect; ...ZAK, m. (-ken), zak voor koren.
...ZOLDER, m. (-s).
KORF, m. (korven), mand; draag-, hengselmand;
— (spr.) hij leeft uit den korf zonder zorg, hi) behoeft
geen zorg te hebben voor zijn levensonderhoud.
KORFBALSPEL, o. (sport) zeker balspel waarbij
men den bal door eene bodemlooze mand, ongeveer
2 M. boven den grond aan een paal bevestigd,
moet trachten te werpen.
KORFFLESCH, v. (...fiesschen), groote wijdbuikige fiesch of kruik, die doorgaans 50 of 60
liters kan bevatten; (zeew.) groote mattefiesch,
houdende 17 of 18 liters, waarnit den matrozen
hun dronk wordt toegemeten.
KORHAAN, m. (...hanen), ...HEN, v. (-nen),
...HOEN, o. (-ders, -deren), zekere vogel, ook
moer- en berkhoen genoemd, tot de familie der
boschhoenders behoorende, die in ons land op heigronden voorkomt (tetrao tetrix).
KORIANDER, m. eene schermbloemige plant
met sterk riekend zaad (coriandrum sativum).
KORINT, v. oudere vorm voor KORENT.
KORIST, m. (-en), koorzanger, lid van een zangkoor; inz. koorzanger in de opera. KORISTE, v.
4-n), zij die in de koren eener opera meezingt.
KORJAAL, v. (...jalen.), boot der Boschnegers
,en Indianen in Ned. Guyana, meestal een uitgeholde boomstam.
KORNAK, m. (-s), oppasser en geleider van een
olifant.
1. KORNEL, v. fijne zemelen (tot meeting der
hoenders); zemelmeel.
2. KORNEL, m. (-s), soldatenwoord voor KOLONEL.
3. KORNEL, v. (-len), eetbare kornoelje.
1. KORNET, m. (-ten), vaandrig bij de bereden
wapens.
2. KORNET, v. (-ten), kromme blaashoorn ; —
(oudt.) ruiterbende onder een kornet; standaard
der ruiterij.
3. KORNET, v. (-ten), KORNETJE, o. (-s),
kornetmuts.
KORNETMUTS, v. (-en), eene soort van groote
gazen vrouwenmuts met geplooiden rand.
KORNIS, v. (-sen), kroonlijst.
KORNOELJE, v. (-s), (plantk.) een boom of
heester, die vooral in de gematigde en koude streken
van het noordelijk halfrond gevonden wordt en
vleezige steenvruchten draagt, frisch zuur en aangenaam van smaak ; de eetbare of gele kornoelje
beet ook kornet.
KORNOELJENHOUT, o. het zware, zeer harde,
donker bruinroode hout van de roode kornoelje.
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KORNUIT, m. (-en), makker, kameraad.
KOROESTER, v. (-s), groote, zware oester uit
de zee, die met eene kor wordt gevangen.
KORPORAAL, m. (-s, -ralen), (mil.) rang tusschen
soldaat en sergeant; (Fr. gesch.) de kleine korporaal,
Napoleon.
KORPS, o. (-en), vereeniging van vele personen
onder een zelfde hoofd, onder dezelfde wetter; —
legerafdeeling, heirbende; zie corps.
KORRE, v. (-n), rechthoekig ijzeren raan met
scherpen onderkant, waaraan een zakvorm!g net,
dat over den zeebodem sleept voor de vangst van
oesters, enz.
KORREL, v. (-s, -en), zeer klein rondachtig hard
lichaam : eene korrel rand; rondachtig zaadje,
inz. van granen : eene tarwekorrel; — (fig.) kruimel,
ziertje : ik heb geen korrel meer over; — tiende gedeelte van een wichtje 0,1 G. of 1 decigram.
KORRELEN, (korrelde, heeft en is gekorreld),
tot korrels worden of maken.
KORRELIG, bn. (-er, -st), als korrels, nit korrels
bestaande; gekorreld. KORRELIGHEID, v.
KORREN, (korde, heeft gekord), met eene kor
vangen, vissehen nesters, garnalen korren.
KORSET, o. (-ten), rijglijf, keurslijf, keure.
KORSETTENMAAKSTER, v. (-s), ...MAKER,
m. (-s). die korsetten maakt.
KORSETVETER, m. (-s).
KORST, v. (-en), harde en droge oppervlakte van
eenig week lichaara ; (spr.) bij gebrek aan brood
eet men korstjes van pasteien, bij Bemis van eene
geringe zaak moet men zijne toevlucht some wel
tot jets beters en duurders nemen; vaak in schertsenden zin.
KORSTDIEREN, o. my. schaaldieren.
KORSTEN, (korstte, is gekorst), met eene korst
overdekt worden : de taart begint to korsten.
KORSTIG, bn. (-er, -st), met eene harde korst.
KORSTMOSSEN, o. mv. (plantk.) eene orde van
planten (lichenes) die te besohouwen zijn als vergroeiingen van zwammen en &igen; men tent than wel
1500 soot ten.
1. KORT, bn. bw. (-er, -st), niet lang; van zaken :
dat touw is te kort; (spr.) aan het kortste einde
trekker, in de slechtste positie zijn, het moeten
verliezen ; —
van personen : klein van gestalte of lichaamsbouw ; tiem. een hoofd korter maken,. onthoofden ; —
van tijdsbegrippen : kott durende, kortstondig,
waarvoor weinig tijd noodig is ; —
beknopt, niet uitvoerig : een kort overzicht; de
korte inhoud van het bock, het kort begrip van jets; —
kort en bondig, (van stijl enz.) Oink en krachtig; —
in verbinding met te : er is een gulden te kort, te
weinig, er ontbreekt een gulden ; iem. te kort
doen, finncieel benadeelen ; rich te kort doen, zelfraoord plegen ;
te kort komen, niet genoeg
bij iem. te kort komen, niet alley van
hebben ;
hem ontvangen, wat hij ons schuldig is ; bij
iets te kort komen, er schade bij lijden ; (Zuidn.)
tegen Um. te kort komen, het niet kunnen halen
tegen hem, voor hem moeten onderdoen ; te
kort schieten, niet voldoende, ontoereikend zijn;
(ook) ziine plichten niet naar behooren vervullen.
KORTAANGEBONDEN, bn. spoedig boos, beet
gebakerd, opvliegend.
KORTADEMIG, bn. (-er, -st), kort van adem,
spoedig buiten adem.
KORTAF, bw. niet breed, niet uitvoerig; (ook)
zonder omwegen, ronduit.
KORTEGAARD, v. (-en), 't Fransche corps de
garde, wachthuis; tijdelijke bewaarplaats voor
nachts aangehouden personen.
KORTELAS, v. (-sen), 't Fransche coutelas,
korte en breede label.
KORTELIJK, bw, in het kort.
KORTELING, m. (-en), korte stok ; dwarsbalk
in steigerwerk.
KORTELINGS, bw. sedert kort, onlangs, dezer
dagen.
KORTEN, (kortte, heeft en is gekort), in lengte
doen verminderen; korter maken; -- (fig.) win. de
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vleugels korten, hem kortwieken, zijne macht besnoeien ; aftrekken, inhouden (bij eene betaling) ; — doorbrengen (den tijd. een avond bij
iem.) ;
korter worden, inkrimpen de dagen
korten ; — (Zuidn.) baten, helpen.
KORTHEIDSHALVE, bw. om kort te zijn,
ter voorkoming van uitvoerigheid.
KORTIJD, m, tijd, waarin de oesters goed zijn;
eigenlijk tijd, waarin men de oesters kort.
KORTING, v. (-en), het korten, het korter maken; — het aftrekken ; vermindering; disconto.
KORTJAN, o. (zeew.) groot zakmes.
KORTOM. bw. om het kort te zeggen.
KORTSCHAAF, v. (...schaven), om de ruwe
oppervlakte eener plank wed te nemen.
KORTSLUITING, v, toevallige verbinding of
aanraking tusschen een positieven en negatieven
draad, zoodat de electrische stroom daarlangs
teruggaat in plaats van zijn loop te vervolgen door
de lampen, den motor enz.
KORTSTONDIG, bn. kort van duur, tijdelijk,
voor eenige oogenblikken : eene kortstondtge vreugde.
KORTSWIJL, v. scherts, boert.
KORTSWIJLEN, (kortswijlde heeft gekortsVvij1d),
boerten, sohertseu, grappen maken.
KORTVOER, o. gemengd voer : haksel, aardappelen, graan enz. ; (fig.) sterke drank.
KORTWEG, bw. op eene cenvoudige wljze, zonder
omhaal van woorden : hij vertelde kortweg, teat hij
er van u'ist.
KORTWIEkCEN, (kortwiekte, heeft gekortwiekt),
de vleugels korter maken of afsnijden (aan vogels);
(fig.) iem. kortwieken, zijne macht, vrijheid van
handelen inperken; (scherts.) het haar knippen.
KORTZICHTIG, bn. (-er, -st), bijziende; (fig.)
zonder doorzicht, niet schrander.
KORUND, m. (-en), zekere edelsteen, uit zuiver
gekristalliseerde kleiaarde bestaande, in hardheid
alleen door den diamant overtroffen.
KORVET, v. (-ten), een klein enelzeilend oc'logsvaartuig, tusschen brik en fregat, adviesjacht.
KORZEL, KORZELIG, bn. bw. (-er, -st), licht
toornig, oploopend, liehtgeraakt, opvliegend.
KOSSEM, m. (-s), halskwabbe van runderen.
KOS(S)ONG, v. (-s), (Ind.) huurrijtuig.
1. KOST, m. (-en), spijs, voedsel ; Yoeding, onderhoud : ergens of bij iem. in den kost
zijn, van spijs en drank voorzien worden.
2. KOST, m. (-en), uitgaaf : iem. op kosten jagen;
op kosten van, voor rekening van ; veel aan iets ten
koste leaden, er veel geld voor uitgeven. ; — ten
koste van zijn leven, met opoffering van zijn leven ;
ten koste der waarheid, de waarheid wordt daarbij te
kort gedaan; op kosten van zijn oom, deze betaalt het.
KOSTBAAR, bn. bw. (-der, -st), veel kostende,
hoog in prijs, duur ; — prachtig ; — (fig.) dietbaar, veel waard.
KOSTBAARHEID, v. luister, pracht ; hooge
kosten t voorwerp van groote waarde.
KOSTBAAS, m. (...bazen),
bij 'Men men
in den kost is, bij Wien men inwoont.
KOSTELIJK, bn. bw. (-er, -st), kostbaar, veel
kostende, van vroote waarde ; — prachtig, mooi,
rijk, voortreffelijk.
KOSTELOOS, bn. bw. zonder kosten; gratis,
vrij : kostelooze geneeskundige behandeling.
KOSTEN, (kostte, heeft gekost), voor zekeren
prijs verkocht worden, op zekere som te staan
komen : het boek kostte een gulden; — dat zal ti geld
kosten, dat zal u duur te staan komen.
KOSTER, m. (-s), opzichter eener kerk, kerkbewaarder. KOSTERES, v. (-sea).
KOSTERIJ, v. (-en), kostershuis, kosterswoning;
(ook) kostersambt.
KOSTGANGER,
(-s), KOSTGANGSTER,
(-s), die bij iem. in den kost is.
KOSTHUIS, o. (...zee), huis waar men in den
kost is.
KOSTSCHOLIER, m. (-en), kostleerling ;
...SCHOOL, v. (...scholen), inrichting voor onderwijs, waar de leerlingen tevens gehuisvest zijn.
KOSTSCHOOLHOUDER, m. (-s), ...HOUDERES, v. (-sen), die eene kostsehool heeft.
Van Dale, Handwoordenboek.
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KOSTUUM, o. (-s, ...tumen, ...tumes), ambtskleeding, plechtgewaad ; volksdracht ; tooneelkleeding ; een pak kleeren voor mannen : jas,
broek en vest ; dameskleeding, japon NAAISTER, v. (-s). mode-naaister.
KOSTVROUW, v. (-en), vrouw, Nj wie men in
den kost is; ...WINNER, m. (-s), die voor zichzelven
en anderen den kost wint : kostwinner eener weduwe;
...WINNING, v. bestaan, bestaansmiddel, broodwinning.
KOT, o. (-ten, gewest. koten), ellendig, vuil,
slecht huis of vertrek; hok, verblijfplaats voor
dieren : varkenskot; hondenkot; — afgesehoten hoekje
eener kamer.
KOTELET, v. (-ten), ribbestukje (van een kalf,
varken enz.); op den rooster gebraden ribbetjes.
KOTEREN, (koterde, heeft gekoterd), uitstooten
tusschen de tanden; zich van een tandenstokertje
bedienen; — (fig.) (gew.) iem. koteren, hem jagen,
hem geen rust laten; (Zuidn.) tergen, kwellen.
KOTERHAAK, m. (...haken), ...IJZER, o. (-s)
(Zuidn.) pooh, vuurijzer.
KOTSEN, (kotste, heeft gekotst), (plat) over even,
braken.
KOTTER, m. (-s), een snelzeilend vaartuig met
138n mast; gewapend vaartuig voor de kustwacht
in Engeland; vischvaartuig van scherpen vorm
met betrekkelijk grooten diLmang.
KOUBEITEL, m. (-5), beitel, waarmede op koud
ijzer wordt gewerkt.
KOUD, bn. bw. (-er, -st), een geringen warmtegraad bezittend, tegenstelling van warm heet; —
groente van den kouden grond, niet uit .en broeibak ; dat raakt hem de /cowl e kleeren niet, dat is
hem totaal onverschllig — veel koude arukte
op zijn lijf hebben, onnoodige drukte, door niets
gerechtvaardigd ; ik wort er koud van, ik ijs
er van ; — er om koud zijn, er het leven bij insehieten ; — (fig.) onvriendelijk, koel ; hij ontving mij
zoo afgemeten, zoo koud ; ongevoelig, onverschillig, onaangedaan ; dat laat mij geheel koud, daar stel
ik niets geen belang in, het is mij onverschillig.
KOUDBLOEDIGEN, m. my. die dieren Welke
geene standvastige temperatuur hebben, doch de
warmte hunner omgeving aannemen.
KOUDBLOEDPAARD, o. (-en), geen raspaard,
in tegenst. met volbloedpaarden.
KOUDE, KOU, v. lage temperatuur, koude
weersgesteldheid, tegenstelling van warmte en
hitte : de koude van den winter; — verkoudheid :
ik heb koude gevat.
KOUDEKEUKEN, v. koude spijzen.
KOUDSLACHTER, m. (-s), vilder.
KOUDVUUR, o. gangreen, doodelijk bederf
in eene wonde.
KOUDWATERBEHANDELING, v. (-en), ziektebehandeling met koud water ; ...INRICHTING,
(-en) ; ...KUUR, v. (...kuren).
KOUKLEUM, m. en v. (-en, -s), een kouwelijk
mensch.
KOUS, v. (-en), kleedingstuk, dat het been en den
voet bedekt : geweven, gebreide kousen; — (spr.) met
de kous op den kop, op het hoofd thuis komen, niet geslaagd zijn, van eene vergeefsche reis, vaak met
eene kous
schade en schande thuiskomen ;
maken, geld oversparen ; (gew.), hij is kous
(bij visschers), hij heeft niets gevangen, komt met
eene ledige schuit thuis; — pit, katoen in eene
olielamp. KOUSJE, o. (-s) : kousje voor gloeilicht,
zeer dun weefsel, in zekere stoffen gedrenkt, voor
gasgloeilicht.
KOUSCHER, bn. dat is niet kouscher, niet zuiver,
niet in den haak.
KOUSEBAND, m. (-en), band om de kous op te
houden; (art.) band aan de zijwang eener affuit;
orde van den Kouseband, hoogste Engelsche ridderorde.
KOUSENBREIER, m. (-s), ...BREISTER, v.
(-s), die kousen breit; ...FABRIEK, v. (-en), waar
kousen machinaal worden gemaakt.
KOUSENVOETEN, m. my. (gew.) op kousenvoeten loopen, met alleen kousen aan de voeten,
geen schoeisel ; (ook) onhoorbaar, zeer zaeht loopen.
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KOUSJESBRANDER.
KOUSJESBRANDER, m. (-s), brander voor gasgloeilicht.
KOUT, m. gemeenzaam en gezellig gepraat, gesprek.
KOUTEN, (koutte, heeft gekout), gemeenzaam
en gezellig met elkander praten.
1. KOUTER, m. (-s), KOUTSTER, v. (-s), die
gezellig praat, babbelt.
2. KOUTER, m. (-s), (Zuidn.) veld.
3. KOUTER, o. (-s), ploegijzer.
KOUW, v. (-en), (gew. en Z. A.) kooi, vogelkopi.
KOUWELIJK, bn. (-er, -st), gevoelig voor de
koude : een kouwelijk persoon, een koukleum.
KOVEL, v. kap van een mantel.
KOYANG, v. (-s), zie KOJANG.
KOZAK, m. (-ken), iem. uit een der volksstammen in de zuidelijke en oostelijke streken van Rusland, Polen enz. ; lichte Russisohe ruiter.
1. KOZIJN, m. (-s), (Zuidn.) neef, kind van
iemands oom of tante ['t Fr. cousin).
2. KOZIJN, o. (-en), deur-, vensterraam; deur-,
vensterpost. 'KOZIJNANKER, o. (-s), ijzeren
anker, om het kozijn in het muurwerk to bevestigen.
KRAAG, m. (kragen), (oudt.) keel, hats : ki
heeft een stuk (eig. eene groote hoeveelheid wijn enz.)
in din kraag, hij is dronken; —
bovenste deal van een kleedingstuk, dat den hals
bedekt : de kraag van eene jas; — een sieraad, dat
op den kraag van het een of andere kleedingstuk
rust, een halssieraad ; —
cirkelvormig houten bord rondom den lials van
eene molenas.
KRAAGLIJSTER, v. (-s), beflijster; ...MANTEL,
m. (-s), heerenoverjas met een of meer kramen;
...MEREL, v. (-s), (nat. hist.) ring- of beflijster
(turdus torquatus).
KRAAGSTEEN, m. (-en), (bouwk.) karbeel
onder een balk; draagsteen, vooruitspringende
steen in een muur om lets to dragen.
1. KRAAI, v. (-en), raafachtige vogel (carvus
corone); banie kraai, met grtze kleur aan borst,
bulk, nek en mantel (corvus cornix); — (gew.)
kauw, de kleinste der Nederl. kraaiensoorten; —
(spott.) een aanspreker.
2. KRAAI, m. (-en), kind nosh kraai hebben,
geen naaste bloedverwanten hebben, voor niemand
to zorgen hebben.
3. KRAAI, v. (-en), eene soort van vaartuig,
vroeger in Zweden en Denemarken in gebruik.
KRAAIEN, (kraaide, heeft gekraaid), het geluid
dat hanen maken ; — dear zal geen haan near
kraaien, het zal nooit bekend worden; -- den rooden haan laten kraaien, brandstichten ; — openbaar uitschreeuwen ; victorie kraaien ; oproer
kraaien.
KRAAIENBLOEM, v. (-en), (plantk.) gemeene
koekoeksbloem (lychnis flos cuculi) ; ...MARSCH,
m. (-en); (fig.) den kraaienmarsch blazers, sterven;
...NEST, o. (-en), nest eener kraai ; (scheepst.)
ton, vat, mand aan den masttop van een zeevaarder, ter beschutting van den uitkijk ; plaats
voor den uitkijk aan boord.
1. KRAAK, v. (kramen), zie karaak; (ook) een
binnenvaartuig met den mast, dat voornamelijk
in Zuid-Holland thuis hoort.
2. KRAAK, m. gekraak, kraking.
KRAAKAMANDEL, v. (-s), amandel in den dap
of bast.
KRAAKBEEN, o. (-deren), (ontl.) een beenachtig,
elastisch deel van het dierlijk lichaam, minder hard
dan de beenderen.
KRAAKBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...zien),
mirtebezien, boschbessen (vaccinium myrthillus
en v. vitis idaea).
KRAAKPORSELEIN, o. zeer fijn porselein ; —
(fig.) iem. van kraakporselein, zwak en teer van
liehaamsgestel.
KRAAKZINDELIJK, bn. bw, zeer, uitermate
zindelijk : die meld is kraakzindelijk.
1. KRAAL, v. zie KORAAL; — een kraaltje vet
op de soep, een oogje vet.
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2. KRAAL, v. (kralen), (Ind. en Z. A.) ingesloten
ruimte; afgeperkte ruimte voor vee; — (Z. A.)
dorp der gaffers en andere Afrikaansche staminen.
KRAALLIJN, v. (-en), (scheepst.) lijn,waaraan
houten kralen geregen zijn, om den mast aan de
klauw van den gaffel vastgemaakt.
KRAAM, v. (kramen), tent van linnen of bout,
waarin waren to koop worden aangeboden, op
markten en kermissen ; — (fig.) dat komt niet in
zijne kraam te pas, dat dient hem niet in zijne
kraam, dat dient of smaakt hem niet, dear kan
hij geen gebruik van maken ; —
kraambed, kinderbed. KRAAMPJE, o. (-s),
kleine winkeltent op eene kermis.
KRAAMBED, o. (-den), kinderbed, bed waarin
eene vrouw bevalt ; ...HEER, m. (-en), man, wiens
vrouw in de kraam ligt ; ...KAMER, v. (-s) ;
...KIND, o. (-eren), pasgeboren kind; ...V ROU W,
v. (-en), moeder van een. kraamkind.
1. KRAAN, m. (kranen), een tot de orde der
kraanvogels behoorende vogel (grus cinera).
2. KRAAN, v. (kranen), een werktuig, waardoor
zware voorwerpen tot zekere hoogte opgevoerd
en daarna zijdelings verplaatst kunnen worden.
3. KRAAN, v. (kranen), tap met een sleutel (in
een vat, aan eene pomp, fontein, gaelamp enz.).
4. KRAAN, m. (kranen), iem. die in zijne soort
en onder zijne vakgenooten uitmunt.
KRAANBALK, m. (-en), (scheepst.) twee knievormige balken, ter zijde van den steven, die tot
het ophalen van bet anker dienen.
KRAANOOG, o. (-en), braaknoot (nux vomica)
de zaden van een in Oost-India inheemschen boom
(strychnos nux vomica).
KRAANVOGEL, m. (-s), orde van vogels die het
midden houden tusschen de orden der ralvogels,
der pluvieren en der stootvogels (grus).
1. KRAB, v. (-ben), KRABBE, v. (-n), een schaal dier met breed kopborststuk, betrekkelijk klein
achterlijf en smallen staart : landkrab (cancer ruricola), zeekrab (cancer pagurus).
2. KRAB, v. (-ben), krauw, schram op de huid
(met nagels of klauwen) toegebracht. KRABJE,
o. (-s), krauwtje.
KRABBEL, v. (Ps), krab, schram, (ook) slecht geschreven schrift; (ook) vluchtige schets of teekening.
KRABBELEN, (krabbelde, heeft gekrabbeld),
krabben, voortdmend met de nagels aan lets
krauwen; — slecht SeillijN en, afteekenen; haastig en
bijna onleesbaar, schrijven; — stumperig schaatsenrij den.
KRABBELIG, bn. bw. (-er, -st), slecht, klein en
haastig, onduidelijk geschreven, geteekend.
KRABBELRAD, o. (-eren), een rad dat de slee
in een houtzaagmolen voortschuift.
KRABBEN, (krabde, heeft gekrabd), krauwen
(met de nagels, pooten) : de kat krabt ; zich achter
de ooren krabben, ten teeken van twijfel, teleurstelling of verlegenheid.
KRABBENDUIKER, m. (-8), een geslacht van
vogels waartoe de kleine alk (mergulus alk) behoort.
KRABBER, m. (-s), werktuig om te krabben ;
merkijzer voor vaten ; landbouwgereedschap om
aardappels to rooien.
KRABSPIN, v. (-nen), (nat. hist.) eene spin
(thomisides) die geen web, maar wel eenige losse
draden spint.
KRACH, m. (-a), groote handelscrisis; het vallen
van een of meer groote handelshuizen.
KRACHT, v. (-en), vermogen, sterkte; lichaamskracht van menschen en dieren ; — van abstracte
begrippen : de kracht der lief de; in de kracht der
jeugd, in den bloei ; — de kracht van een woord,
de beteekenis ervan, wat het juist vermag uit to
drukken ; —
geweld. heftigheid ; — deugdelijkheid, goede,
goad werkende eigenschap ; — gezag, macht.
KRACHTDADIG, bn. bw. (-er, -st), krachtig
werkend.
KRA CHTELOO S, bn. (...loozer, -t), zonder kracht,
zwak.
KRACHTENS, voorz. lilt kracht van; ingevolge.

KRACHTGAS.
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KRACHTGAS, o. gas voor motoren.
KRAMERIJ, v. (-en), kramerswaren, galanteKRACHTIG, bn. bw. (-er, -130, kracht bezittende,
rieen, klein ijzerwerk, voorwerpen van huiselijk
om iets uit te richten, sterk : jong en krachtig;
gebruik en van geringen prijs; gmv. het kramen.
—metkrach,ndu:
krachtig optreden, handeKRAMERSGEEST, m. bekrompen zuinigheid.
len; — flunk, diep ingrijpend.
KRAMERSLATIJN, KRAMERLATIJN, o. slecht
KRACHTINSTALLATIE, v. (-s, ...tien) electriLatijn, keukenlatijn.
sche centrale.
KRAMMAT, v. (-ten), eene laag stroo, glui of
KRACHTLIJN, v. (-en), (nat.) lijn waarin zekere
riet tegen de belling van een dijk aangebracht
kracht werkt : de krachtlijnen in een tnagnetisch
en met stroopoppen bevestigd, om hem tegen
veld.
den golfslag to beschutten.
KRACHTPATSER, m. (-s), sterke kerel die voor
KRAMMEN, (kramde, heeft gekramd), met eene
geld of eer alles doet, desnoods een moord begaat.
kram of met krammen vastmaken; — (gebarsten
KRACHTSTATION, o. (-s), station voor het
of gebroken aardewerk) de stukken ervan aanvoortbrengen van krachtige electriciteit, electrische
eenhechten met dun metaaldraad dat door vooraf
centrale,
gemaakte gaatjes wordt getrokken.
KRACHTVOEDER, o, veevoeder met betrekkeKRAMP, v. (-en), ziekelijke samentrekking der
lijk groote voedende kracht, als rogge- en boonenspieren die zonder, soms wel tegen den wil ontbrood; in tegenst. met groenvoeder.
staan.
KRACHTVOL, bn. (-ler, -st), sterk gespierd, zeer
KRAMPACHTIG, bn. bw. (-er, -st), stuipachtig;
sterk.; ferm, flunk krachtvol optreden.
door kramp veroorzaakt ; zich krampachtig aan
KRAG, v. (-gen), drijvend eilandje in stilstaand
iets vasthouden, met wanhopige krachtsinspanning.
zoetwater, ook rietzodde en
KRAMSVOGEL, m. (-s), eene bontkleurige soort
geheeten.
1. KRAK, tw. woord, dat het geluid nabootst
van lijster, 16 -I- 10 cM. lang, ook veldlijster en
hetwelk men verneemt, als een liohaam van eenige
dubbele lijster geheeten (turdus pilaris).
grootte krakend breekt : krak I dear lag de mast!
KRANIG, bn. bw. (-er, -st), flunk, een fermen
2. KRAK, m. (-ken), het kraken, gekraak; kraindruk makend, zoowel uiterlijk als van innerlijke
kend geluid : een krak geven; het schip gaf krak op
eigenschappen een kranige kerel.
krak; — breuk, barst, scheur; — (fig.) vermindering,
KRANJANG, KRANDJANG, v. (-s), matwerk
verzwakking (van invloed, gezag enz.), knak.
of gevlochten rieten mand waarin suiker uit Indic
3. KRAK, v. (-ken), (Zuidn.) een voor de grap
verzonden wordt.
vertelde leugen.
KRANK, bn. (-er, -st), ziek, ongesteld.
KRAKAL, (Ind.) straf voor de inlanders waarbij
KRANKBED, o. (-den), ziekbed; (fig.) ziekte.
zij ten arbeid worden gesteld voor het herstellen
KRANKE, m. en v. (-n), zieke, lijder, lijderes.
van wegen, het schoonhouden van erven enz.
KRANKHEID, v. (...heden), KRANKTE, v.
KRAKALLEN, (krakalde, heeft gekrakald), (Ind.)
ziekte, ongesteldheid; kwaal.
voor straf arbeid verrichten.
KRANKZINNIG, bn. bw. (-er, -st), door ziekeKRAKEEL, o. (-en), ruzie, gekijf, woordentwist.
lijke storing der geestvermogens niet juist oordeeKRAKEELEN, (krakeelde, heeft gekrakeeld),
len, niet good weten wat men doet, gek.
twisten, kijven. KRAKEELING, v. (-en).
KRANKZINNIGE, m. en v. (-n), die krankzinKRAKEEND, v. (-en), (nat. hist.) eene zwemnig is.
eend, ook krust, halve eendvogel en roepereend of
KRANKZINNIGENGESTICHT, o. (-en), gesticht
roepertje geheeten (chaulelasmus streperus).
voor krankzinnigen.
KRAKELBEZIE, v. (...zien), (plantk.) (gew.)
KRANS, m. (-en), een hoepelvormig in elkander
blauwe boschbezie.
gevlochten of gewonden voorwerp van bloemen
1. KRAKELING, m. (-en), koekje in den vorm
of bladeren, als versiersel, als teeken van vereering,
van liefde; als zinnebeeld eener behaalde overwineener 8, dat onder het eten kraakt.
2. KRAKELING, m. (-en), (nat. hist.) een vlinder
ning; als versiersel eener jonge bruid en oudt.
(diloba coeruleocephala), op welks glanzende, blauwook als uithangteeken van een wijnhuis, herberg
enz. : kransen vlechten; den kunstenaar werden eene
achtig grijze bovenvleugels zich eene groenachtige
menigte kransen vereerd; lauwerkrans: — (spr.)
witte vlek vertoont, die eenigszins den vorm heeft
goede wijn behoeft Been krans, goede waar behoeft
van een krakeling.
KRAKEN, (kraakte, heeft gekraakt), een krak
men niet aan to prijzen; KRANSJE, o. (-s), kleine
krans ; besloten gezelschap, vriendenkring; kringlaten hooren, een krakend geluid maken ; — met
(gew.) madeliefje.
gekraak, krakende breken : noten, amandelen kravoimig koekje of gebak;
ken; — (spr.) dat is eene horde noot om te kraken,
KRANSEN, (kranste, heeft gekranstj, met een
krans versieren; festonneeren; luister verspreiden.
dat is eene moeilijke zaak om uit te voeren ; —
(Zuidn.) de beste noten zijn hard om te kraken, een
KRANT, v. (-en), dagblad, nieuwsblad. (De moor
gewone vorm van courant.)
gewenschten uitslag te bekomen, vraagt veel
moeite.
KRANTENBERICHT, o. (-en), bericht, modedeeling in eene krant; (fig.) bericht dat goon geloof
KRAKKEN, (krakte, heeft en is gekrast), geverdient ; ...LOOPER, m. (-s), jongen of man, die
knakt worden, een krak krijgen, barsten, scheuren.
1. KRALEN, bn. koralen. van kralen vervaardigd.
de krant rondbrengt of aan een station to koop
biedt.
2. KRALEN, (kraalde, heeft gekraald), kleine
1. KRAP, v. de gedroogde en fijngemalen worte
luchtbelleties stijgen omhoog ; de wijn kraalt.
van de meekrapplant.
KRALINGEN, o. zeer oud dorp niet verre van
2. KRAP, v. (-pen), kram, boekslot een bijbel
Rotterdrm; (spr.) dat is al zoo oud als de weg
met zilveren krappen.
near Kralingen, dat is al heel oud, 'reeds lang
bekend.
3. KRAP, v. (-pen), varkensrib, waarvan het
grootste gedeelte van het vet is afgesneden.
KRAM, v. (-men), hoefijzervormige staaf of draad
4. KRAP, v. (-pen), insnijding, groef, kerf; keep;
van ijzer, koper enz., gewoonlijk aan beide einden
ring om de horens van jonge koeien enz.
van platen voorzien; — knier (van eene deur of
5. KRAP, bn. bw, nauw, nauwsluitend ; — tereen venster); slotplaat : een bijbel met zilveren
krammen.
nauwernood hij kamt krap toe; — krap meten,
net aan, niet to ruim, ternauwernood de maat
KRAMAT, m. (-s), (Z. A.) begraafplaats van een
geven.
hooggeplaatst persoon, s% elk e de Maleiers als een
1. KRAS, v. (-son), schrap, krab.
heilig graf eeren.
2. KRAS, bn. bw. stork, krachtig, flunk ; stork
KRAMBAMBOLI, v. met suiker verzoete rum ;
overdreven ; streng, scherp.
Dantziger kersenbrandewijn.
3. KRAS, bij kris en kras zweren, bij al wat
KRAMER, m. (-s), KRAAMSTER, v. (-s), koopheilig is.
man, koopvrouw, die in eene ktaam verkoopt;
KRASKAMER, v. (-s), afdeeling in eene textieltem. die met een stalletje op den openbaren weg
fabriek, waar gekrast wordt; ...MACHINE, 1, (-s),
staat; venter, marskramer die met zijne waren
machine om to krassen of kaarden.
den boor opgaat.
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KRASSELEN, (krasselde, heeft gekrasseld),
(Zuidn.) sukkelen, kwijnen.
KRASSEN, (kraste, heeft gekrast), krassen maken, een schram of kras toebrengen, krabben ; —
een scherp geluid geven van jets dat over een hard
voorwerp schrapt ; — een rauw en snijdencl keelgeluid geven, van sommige vogels : — (textielf.)
de vezels van wol, katoen, hennep, vlas of zijde
ontwarren, reinigen en evenwijdig leggen.
1. KRAT, o. (-ten), gevlochten teenen korf, waarin
aardewerk vervoeed wordt; — kilt van latwerk.
2. KRAT, o. (-ten), (gew. KRET) loshangend
achterschot van een wagen, dat neergelaten kan
worden; (gew.) voorbank op een boerenwagen.
KRATER, m. (-s), komvormige opening, mond
van een vuurspuwenden berg, waardoor de uitgeworpen stollen naar buiten komen.
KRATES, m. (-sen), naam, dien men soma aan
een misvormd mensch geeft, naar Krates van
Thebe, een oud-Grieksch wijsgeer, gebocheld en
verdraaid van lichaam.
KRATON, m. (-s), (Javaansoh) vorstenverblijf,
inz. de residentie van den Soesoehoenan van
Soerakarta en van den Sultan van Jogjakarta; het
voormalig verblijf der vorsten van Atjeh.
KRATS, v. kleinigheid, beet] e.
KRATWAGEN, m. (-s), wagen met een krat.
KRAUW, T. (-en), schrap met een klauw, krab :
eene kravw van de kat.
KRAUWEL, m. (-s), kromme gaffel, hank met
omgebogen tanden om jets naar zich toe te halen;
kromme nagel (der dieren).
KRAUWEN, (krauwde, heeft gekrauwd), klauw en- ; krabben.
KREATUUR, o. (...turen), gunsteling, afhangeling : met den minister vielen ook zijne kreaturen;
(fig.) werktuig (van een aanzienlijk persoon); gering,
gemeen persoon : een misselijk, een ellendig kreatuur.
KREDIET, o. (-en), geloof, vertrouwen, aanzien,
goede naam, gunstige bekendheid (in geld- en handelszaken).
KREDIETBANK, v. (-en), bankinrichting, die
aan personen geld op krediet geeft; ...BRIEF, m.
(...brieven), een brief van aanbeveling, waarbij
den houder een krediet bij den ontvanger of geadresseerde geopend, of ook eene bepaalde som ter ontvangst aangewezen wordt; eene volmacht om bij
een derden persoon gelden voor rekening op te
nemen.
KREE, (Ind.) soort van zonnescherm of store
van dunne bamboelatjes.
KREEFT, m. (-en), een langstaartig tienpootig
schaaldier; de kleur is groenachtig grijs, doch wordt
rood, indien hij gekookt wordt ; — (sterr.) een
teeken van den dierenriem (aangeduid door 0).
KREEFTDICHT, o. (-en), een vers, dat denzelfden zin heeft, hetzij men 't van voren naar
achter of omgekeerd leest.
KREEFTENGANG, m. gang van den kreeft; (fig.)
den kreeftengang gaan, achteruitgaan, achteruitraken (in zaken).
KREEFTSKEERKRING, m. (sterr. aardr.) de
noorderkeerkring, op 231/2 graad ten noorden van
den evenaar getrokken.
KREEFTSSCHAAR, v. (...scharen), sterk verdedigingsmiddel van den kreeft aan de voorste
paren der looppooten.
KREEFTVERS, o. (...verzen), kreeftdicht;
...WOORD, 0. (-en), een woord, dat denzelfden
zin heeft, wanneer men het van voren naar achter
of omgekeerd leest, b. v. negen.
KREEK, v. (kreken), klein smal, veelal stilstaand
water, — (Ind.) kleine rivier.
KREELEN, (kreelde, heeft gekreeld), met boordsel omzetten; boorden : een hoed kreelen.
KREET, m. (kreten), schreeuw, gil.
KREEUW, m. (-en), zakje waarin de matroos
zijne voorwerpen van dagelijksch gebruik bewaart
(op koopvaardijschepen).
KREGEL, bn. (-er, -st), gramstorig, knorrig.
KREGELIG, bn. (-er, -st), kregel.
KREITS, m. (-en), kring; afdeeling van grondgebied, arrondissement, kanton, inz, de deelen

KRIB

waarin vroeger het DuitschE,b Rijk was verdeeld; —
loopbaan der hemellichamen.
KREK, bw. (gemeenz.) (samentrekking van het
Fransche correct), precies, juist, net, even.
KREKEL, m. (-s), (nat. hist.) eene familie van
de orde der rechtvleugelige insecten, met afgeplat
of rolrond lichaam, waarop de vleugels liggen.
(gryllus). KREKELTJE, o. (-s).
KREM, m. (-men), (nat. hist.) (gew.) dwergvalk,
steenvalk, smerlijn; de algemeene naam der valkvogels; dubbele kremmen, de grootere soorten der
valkvogels.
KREMLIN, o. keizerlijk slot te Moskou; ook
KREML.
KRENG, o. (-en), dood dier, aas.
KRENGGIER, m. (-en), witte aasgier (neophron.
percnopterus), in Z. Europa voorkomende.
KRENGTOR, v. (-ren), castor, doodgraver
(necrophorus);'...VLIEG, v. (-en), aasvlieg (musca
cadaverina).
KRENKEN, (krenite, heeft gekrenkt), beschadigen, benadeelen, nadeel toebrengen aan ; —
zijne hersenen zijn gekrenkt, hij lijdt aan verstandsverbijstering — grieven, smartelijk beleedigen.
KRENKING, v. (-en), breuk, inbreuk ; besohadiging, beleediging.
KRENSELEN, (kreukelde, heeft gekrenseld), het
graan zuiveren door het been en weer bewegen der
wan.
KRENT, v. (-en), eene soort van kleine rozijnen
zonder pitten.
KRENTEBOOM, m. (-en), (plantk.) de alpenbes,
eene der vier soorten van ribes welke in Nederland ook in 't wild voorkomen (ribes alpinum).
KRENTEN, (krentte, heeft gekrent), do jonge
druiventrossen dunnen, om zoodoende groote druiven te kriigen.
KRENTENBAARD, m. mond of kin met opgedroogde zweren of uitslag; ...BOL, m. (-len),
bolvormig krentenbroodje; ...BROOD, o. (-en),
brood, waarin krenten zijn gebakken.
KRENTERIG, bn. bw. (-er, -st), schriel, gierig,
overdreven zuinig ; kleingeestig bekrompen.
KREPPEN, (krepte, heeft gekrept), met eon kam
het Naar der paarden enz. krullen.
KRETS, v. (gew.) schurft.
KREUK, v. (-en), verkeerde, valsche vouw ; —
frons, rimpel : eely hoofd vol kreuken, een geweten
zonder rimpel; (fig.) vlek op iemands goeden naam.
1. KREUKEL, v. (-s), alikruik.
2. KREUKEL, v. (-s), kreuk.
KREUKELEN, (kreukelde, heeft gekreukeld),
kreuken ; — op alikrolken visschen.
KREUKELIG, bn. (-er, -st), met kreukels.
KREUKEN, (kreukte, heeft en Is gekreukt),
kreuken waken of bekom.en. ; — (fig.) kwetsen
(iemands eer).
KREUNEN, (kreunde, heeft gekreund), een
slepend, zacht, klagend geluid maken, steunen,
zuchten, zacht kermen : hij kreunde van pijn ; —
zich aan iets niet krenten, zich aan jets niet storen.
KREUPEL, bn. bw. (-er, -st), gebrekkig loopende, wank ; — (fig.) slecht, ellendig, armzalig :
kreupele zangen, verzen.
KREUPELBOS CH, o. (...bosschen), laagstammig
geboomte.
KREUPELDICHT, o. slecht, armzalig gedicht.
KREUPELE, m. en v. (-n), die kreupel gaat.
KREUPELHOUT, o. laag houtgewas.
KREUPELRIJM, o. half, verkeerd rijm.
KREUPELSTRAAT, v. (...straten), nauwe, bochtige, vuile straat.
KREUTZER, m. (-s), Oostenrijksche koperen
munt ter waarde van ruim 1 cent.
KREVEL, v. (Zuidn.) gekrieuwel, jeukte.
1. KRIB, v. (-ben), KRIBBE, v. (-n), voederbak
der beesten ; — slaapplaats voor kinderen, die, in
de gedaante van een voederbak, gemeenlijk in de
bedstede bevestigd is, — eenvoudig ledikant inz.
voor soldaten ; —
hoofd in eene rivier van rijs- of baardwerk en
steenen gemaakt. KRIBBETJE, KRIBJE, 0. (-s),
kleine kribbe.
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2. KRIB, v. (-ben), kijfzieke vrouw.
KRIBBEBIJTEN, (eig. van een paard of ezel)
telkens in de krib bijten ; — Zuidn. ook) honger
lijden ; — (fig.) twistziek, lastig zijn.
KRIBBEBUTER, m. (-s), paard, dat ten gevolge
van eene slechte spijsvertering, stuiptrekkingen
heeft en daarbij in ruif en kribbe bijt ; (fig.) hij is
een kribbebijter, een gemelijk, slecht gekumeurd
mensch ; — (Zuidn. ) gierigaard, vrek ; (ook) hongerlb der.
KRIBBEKAT, v. (-ten), kribbig, snibbig, vinnig
meisje of vrouw.
KRIBBIG, bn. bw. (-er, -st), lastig van humeur,
prikkelbaar, narrig ; kribbig worden.
KRIBWERK, o. al de kribben, in eene rivier;
het maken van eene rivierkrib.
KRIEBELEN, (kriemelde, heeft gekriebeld), jeuken ; kittelen ; — s]ordig en heel klein schrijven.
KRIEBELIG, bn. (-er, -st), prikkelbaar ; kriebelig
van iets worden ; — kriebelig schrift, kriebelschrift.
KRIEBELSCHRIFT, o. klein en dicht ineengeschreven schrift.
1. KRIEK, m. (-en), (nat. hist.) een Amerikaansche papegaai, die veel op de amazone gelijkt.
2. KRIEK, v. (-en), laatrijpe, nagenoeg zwarte
zeer zoete kers met groote pit, die bij het eten de
lippen blauwzwart kleurt ; (gew.) vogelkers; —zich
eene kriek lachen, zich een onge]uk lachen.
3. KRIEK, v. (-en), eene soort van krekel.
4. KRIEK, (gew.) 't is er kriek, 't is er mis, het
deugt er niet.
KRIEKAPPEL, m. (-s). (Zuidn.) kersappel.
KRIEKEBOOM, m. (-en), waaraan de krieken
groeien. KRIEKELAAR, m. (-s).
KRIgKEN, (van den dag, den dageraad, het
zonlicht enz.) aanbreken, beginnen te schijnen.
1. KRIEL, bn. bw. (-er, -st), dartel, wulpsch,
uitgelaten • — (gew.) levenslustig, flunk, kras.
2. KRIEL, o. uitschot, kleingoed.
3. KRIEL, in. en v. (-en), kort en dik, ineengedrongen mensch.
KRIELEN, (krielde, heeft gekrield), wemelen,
krioelen,in groote menigte zich bewegen ; — (fig.)
dit opstel knelt van fouten, is vol fouten.
KRIELHAAN, m. (...haven), kleine soort van
haan, dwerghaan ; ...HEN, v. (-nen) ; ...KIP, v.
(-pen).
1. KRIEMELEN, (kriemelde, heeft gekriemeld),
jeuken, een gevoel van jeuk veroorzaken ; — kietelen.
2. KRIEMELEN, (kriemelde, heeft .gekriemeld),
(w. g.) talmen, dralen ; — dooreen krioelen,
wriemelen.
KRIEUWEL, v. jeuk ; — 't is zoo'n krieuwel,
hij kan nooit stilzitten.
KRIEUWELEN, (krieuwelde, heeft gekrieuweld),
dooreen krioelen, wriemelen ; — in groote menigte
voorkomen ; zijn opstellen krieuwelen van fouten ;
jeuken, jeukte verzoorzaken ; — kriebelen, kittelen.
KRIEUWEN, (krieuwde, heeft gekrieuwd), kibbelen, krakeelen : om eene &Anis krieuwen.
KRIEZEL, v. (-s), KRIEZELTJE. o. (-s), klein
stukje, klein beetje, ziertje.
1. KRIJG, m. (-en), strijd, oorlog.
2. KRIJG, m. het krijgen, ontvangen : hij is
voor den krijg, krijgt gaarne.
1. KRIJGEN, (krij g de, heeft gekrijgd), oorlog
voeren.
2. KRIJGEN, (kreeg, heeft gekregen), bekomen,
ontvangen • tijding, bericht krijgen ; — ruin vet
krifgen, harde woorden moeten hooren ; eene ziekte
krijgen, er door aangetast worden ; trek krijgen,
in zich voelen opkomen ; twist krijgen ; gedaan
krijgen, ontslagen worden ; het te kwaad krijgen, het
niet la er uithouden; (ook) in twist geraken;(ook)
aan het huilen raken ; — hij kreeg het in het hoofd,
kwam op de gedachte ; (ook) word krankzinnig.
KRIJGER, m. (-s), oorlogsman, strijder.
KRIJGERTJE, o. krijgertje spelen, naloopertje.
KRIJGSARTIKELEN, o. my. algemeene voorsehriften voor den soldaat ; ...BEHOEFTE, v.
(-n), ammunitie ; ...DAAD, v. (...daden), krijgsbe-
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drijf, heldenfeit ; ...DANS, in. (-en), dans (van
wilde volken) die den krijg voorafgaat.
KRIJGSGEVANGEN, bn. in den oorlog gevangen
genomen ; de bezetting is krijgsgevangen.
KRIJGSGEVANGENE, m. (-n), die bij een gevecht
enz. in 's vijands handen is gevallen.
KRIJGSGOD, m. (fab.) god die het lot van den
oorlog in handen heeft, het beloop ervan regelt,
Mars ; ...GODIN, v. (fab.) Minerva, Bellona.
KRIJGSHAFTIG, bn. bw. (-er, -st), gaarne oorlog
voerende, dapper in den strijd, gehard tegen den
oorlog : eene krijgshaftige natie.
KRIJGSLIEDEN, m. my. soldatenvolk, troepen;
...LIST, v. (-en), list om den vijand to verschalken ; ...LOT, o. oorlogskans ; ...MACHT, v. leger
met geschut enz. ; ...MAKKER, m. (-s), wapenbroeder, strijdgenoot ; ...MAN, m. (...lieden),
soldaat, militair.
KRIJGSRAAD, m. (...raden), college belast met
de strafrechtspraak over militairen; — mad door
een bevelhebber bijeengeroepen, om daarmede
eenig plan to onderzoeken en daarna zijn besluit
to nemen, of wel om een plan to vormen : krijgsraad
beleggen ; ...RAMP, v. (-en) ; ...RECHT, o. recht
van den oorlog ; krijgswet ; grondbeginselen, naar
welke beschaafde volken, ook in tijd van oorlog,
zich gedragen ; ...SCHOOL, v. (...scholen), school,
wear officieren in de krijgskunde onderricht ontvangen : de hoogere krijgsschool is te's-Gravenhage
gevestigd ; ...TOCHT, m. (-en), militaire onderneming, veldtocht ; ...TUCHT, v. tucht waaraan
de militairen onderworpen zijn.
KRIJGSWET, v. (-ten), wet voor de militairen ;
de krijgswet afkondigen, in eene stad of provincie,
wear een opstand is uitgebarsten, ook de burgers
door de krijgsraden laten • vonnissen.KRIJGZUCHTIG, bn. bw. (-er, -st) gaarne oorlog voerende : eene krijgzuchtige bevolking.
KRIJSCHEN, (krijschte of kreesch, heeft gekrijscht of gekreschen), op scherpe, schelle, doordringende wijze schreeuwen, gillen; — schreien,
weenen, huilen.
1. KRIJT, 0. zekere uit koolzure kalk bestaande
zachte, gemakkelijk afgevende delfstof ; — (fig.)
bij iem. in het krijt staan, hem geld schuldig zijn ;
— (fig.) met dubbel krijt schrijven, (inz. van tappers,
logementhouders enz.) to veel, to hoog berekenen.
2. KRIJT, o. strijdperk ; (spr.) in het krijt treden,
den strijd aanbinden ; voor iem. in het krijt treden.
KRIJTBERG, m. (-en), berg of heuvel, die veel
krijt bevat ; de krijtbergen van Engeland.
1.KRIJTEN, (kreet, heeft gekregen), klaaglijk
weenen, zooals kinderen doen ; (gew.) weenen,
schreien ; — door krijten in zekeren toestand brengen : zijne oogen rood krijten, blind krijten.
2. KRIJTEN, (krijtte, heeft gekrijt), met krijt
besmeren ; de keu krijten (bij het biljarten).
KRIJTEND, bn. (-er, -st), schreeuwend, gillend :
een icrijtend geluid : — (fig.) eene krijtende onrechtvaardigheid, schreeuwende.
KRIJTFORMATIE, v. eene der jongere aardlagen,
uit koolzure kalk bestaande ; ...GEBERGTE, o.
(-n), krijtberg ; ...PAPIER, o. papier voor visitekaartjes enz., met geslibd krijt bestreken. ; ...ROTS,
v. (-en), krijtberg ; ...TEEKENING, Y. (-en).
KRIJTWAARDER, in. (-s), (gesch.) bewaker
van het krijt of strijdperk.
1. KRIJTWIT, o. fijn gestampt krijt.
2. KRIJTWIT, bn. zeer wit, zoo wit els krijt.
1. KRIMP, v. eigenlijk krimping; een borstrok
op de krimp koopen, iets te groat omdat bij het
wasschen de stof krimpt ; — nood, gebrek.
2. KRIMP, v. (-en), de ruimte waarm het scheprad bij schepradwatermolens zieh beweegt; — een
inspringend n uurwerk; — pleats V4 aar twee daken
samenkom '3n.
3. KRIMP, bn, levend, of ten minate heel versch
(van viseh) : die visch is krimp.
KRIMPEN, (kromp, heeft en is gekrompen),
eene geringere uitgebreidheid krijgen, zich sementrekken: Laken krimpt in water; — kleiner, minder
worden : tegen den middag krompen de plassen; —
de mean is aan het krompen, afnemen; — (zeew.)
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minder ruim worden, terugloopen (van den wind),
door het N. naar het W. gaan: de wind was Oost,
maar hij is gekrompen.
KRIMPER, KRIMPERD, m. (-s), iem. die
kouwelijk is; — krimpende, terugloopende wind :
een krimperd is een stinkerd, als de wind krimpt,
geeft dit veil weer, regen; - v. krimpvisch.
KRIMPKABELJAUW, v. (als stofn.) geheel versche kabeljauw.
KRIMPZOLDER, m. (-s), onderste zolder in
een watermolen.
KRING, m. (-en), gesloten kromme lijn, cirkel
of ongeveer een cirkel ; — eene bijeenbehoorende
groep om den een of anderen persoon, stand,
sfeer : in den kring der zijnen, in den boezem
van zijn gezin ; een vriendenkring ; de hoogere
kringen; — district ; gedeelte land : verboden kringen;
blauwe kringen om de oogen, randen. KRINGETJE,
o. (-s), kringetjes blazers, bij het rooken ; zich in
een klein kringetje bewegen, met niet veel menschen in aanraking komen.
KRINGELEN, (kringelde, heeft gekringeld), tal
van kringen vormen : — de rivier kringelt zich
door de vlakte, telkens bochten vormend.
KRINGLOOP, m. het loopen in een kring.
KRINGPORT, o. ...PORTO, o. (-'s), verminderd
porttarief voor stukken binnen den kring van het
ontvangkantoor te bestellen.
KRINGSTORM, m. (-en), wervelstorm, cyoloon.
KRINKEL, m. (-s), kronkel, bocht.
KRINKELEN, (krinkelde, heeft en is gekrinkeld),
zich kronkelig buigen, kronkelen : zich krinkelen
als een paling, (ook fig.) allerlei uitvluchten te
berde trachten te brengen.
KRIOELEN, (het krioelde, heeft gekrioeld), door
elkander wemelen, krielen.
KRIP, o. fibers, eene uit ruwe (ongekookte)
zijde vervaardigde stof voor dameskleederen, rouwkapers, lamfers enz.
KRIPPEN, bn. van krip : een krippen sluier.
1. KRIS, bw. Bij kris en kras volhauden, zweren,
bij hoop en lang.
2. KRIS, Y.(-sen), het gewone wapen der Javanen, eene soort van dolk met een plat, soms golvend,
aan beide zijden scherp lemmer van drie a vier
dM. lengte; ook teeken van gezag en waardigheid.
KRISKRAS, bn, bw, door elkander, schots en
scheef : alles staat kriskras door elkaar.
KRISSEN, (kriste, heeft gekrist), knetteren,
springen ; — (Ind.) met de kris dooden, afmaken.
KRISTAL, o. (-len), een vast, anorganischlichaam,
door regelmatige zijvlakken begrensd en in bepaalde
richtingen gemakkelijk splijtend ; — zekere doorschijnende of half doorschijnende Steen, waterhelder gekristalliseerd kwarts; (spr.) zoo helder, zoo
klaar als kristal, in hooge mate helder, klaar.
14JUSTALGLAS, o. fine soort van glas.
KRISTALHELDER, bn. zoo holder als kristal.
KRISTALLEN, bn. van kristal : kristallen glazer.
KRISTALLENS, v. ( ...lenzen), lensvormig liehaam
in het bog.
KRISTALLIJN, o. (dicht.) kristal; (fig.) wat op
kristal gelijkt : het kristallijn der heilige Jordaan.
KRISTALLIJNEN, bn. van kristal ; (fig.) helder
als kristal.
KRISTALLISATIE, v. (...tien), het aanschieten
in kristallen (wanneer eene stof uit den vloeibaren
toestand in den vasten overgaat.)
KRISTALLISEEREN, (het kristaliiseerde, heeft
gekristalliseerd), tot kristal schieten, — (fig.) een
helderen, vasten vorm aannemen.
KRISTALLOGENIE, y, leer van het ontstaan of
de vorming der kristallen; ...GRAPHIE, v. beschrijving, leer van de vormen der kristallen;
...METRIE, v. leer van de hoeken der kristallen.
KRIT, o. kleine soort van schar.
KRITIEK, bn. (-er, -st), zie CRITIEK en CRITISCH; — beslissend op den gunstigen of den
ongunstigen afloop eener ziekte, betrekking hobbende on de crisis ; (ook fig.) een kritiek oogenblik.
KRITISCH, bn. bw. zie CRITISCH; (nat.) behoorende tot het punt waarop de eene toestand in
den anderen overgaat : kritische toestand, waarblj

KROMHALS.

het onderscheid tusschen eene vloeistof en den
daarboven zich bevindenden damp dier vloeistof
ophoudt to bestaan.
1. KROCHT, v. (-en), (bijb.) uitstekende, steenachtige hoogte; hooge zandgrond; akker in de
duinen; — tusschenveld in de veenderijen, nog
Wet vergraven.
2. KROCHT, v. (-en), verborgen onderaardsche
ruimte, yank eene schuilplaats, hol, spelonk; —
armoedige buurt, verzameling van kleine armelijke
huisjes ; — (Zuidn.) gemeene herberg; — crypt, eene
gewoonlijk als kapel gebruikte ruimte onder eene
kerk, onder het koor meestal.
KRODDE, v. (plantk.) eene der twee inlandsche
soorten van het plantengeslacht mosterd.
KROEG, v. (-en), gemeene herberg, NNij nhuis,
tapperij; (schertsend, gemeenz.) societeit, koffiehuis
enz. : kom, amice ! 't is tijd voor de kroeg !
KROEGHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, Y.
(-e), die eene kroeg houdt; ...JOOL, v. (...jolen),
(stud.) een (luidruchtig) feest in de societeit.
1. KROEP, v. eene door diphtherie met pseudomembraanvorming veroorzaakte vernauwing van
het strottenhoofd.
2. KROEP, v. (-en), kruis, achterste gedeelte
van den romp van paarden (en andere lastdieren).
1. KROES, m. (kroezen), oude vochtmaat van
twee mengel ; — beker ; — kruik ; — aarden
smeltvat (voor metalen); onderste gedeelte van een,
hoogoven, waarin het gesmolten metaal zich verzamelt.
2. KROES, bn. (...zer, -t), dicht gekruld (van
hoofdhaar) ; — gerimpeld (van het voorhoofd) ;
(fig.) barsch, stuursch, wreed ; bw. : zijn hoofd
staat kroes, hij is niet wel gemutst.
KROESHAAR, o. gekruld haar; KROESHARIG,
bn. met gekroesd haar.
KROESKOP, m. (-pen), hoofd met gekroesd haar;
(ook) iem. die kroeshaar heeft; — (Z. A.) scheldnaam voor een afstammeling van een Europeaan
met eene gekleurde vrouw.
KROESZIEKTE, v, krulziekte der planten, waarbij de bladeren omkrullen.
KROEZELEN, (Zuidn.) kroezen, krullen.
KROEZEN, (kioesde, heeft en is gekroesd), krullen, kronkelen (van het hoofdhaar); kroes raaken.
KROFT, Y. (-en), krocht. Zie aldaar.
KROK, v. (plantk.) vogelwikke.
KROKEN, kreuken.
KROKODIL, m. (-len), gepantserde hagedis in
de tronen (crocodiles rulgaris).
KROKODILLENDOODER, m. (-s), ichneum,on, zie
dit woord; ...EI, o. (-eren); ...LEER, o. een taschje
van krokodillenleer; ...TRANEN, m. my. geveinsde
tranen, tranen van gehuichelde smart of geveinsd
berouw.
KROKUS, m. (-sen), (plantk.) eene plant, tot
de famine der irisachtigen behoorende; de voorjaarskrokus, (crocus vernus).
KROLLEN, (krolde, heeft gekrold), eigenaardig
geluid waken van katten en katers in den paartijd.
KROLSCH, bn. (-er, meest-), paarlustig (van
katten).
KROM, bn. bw. (-mer, -st), bochtig, kronkelend, verdraaid, gebogen ; een kromme weg ; kromme
beenen ; zich krom lathers, buitensporig lachen ;
kromme sprongen maken, verkeerde dingen doen;
— krom praten, gebrekkig praten, vooral van
kleine kinderen.
KROMBAANGESCHUT o. geschut, om dicht
achter dekkingen vuur to geven.
KROMBEK, m. (-ken), (plantk.) eene soort van
peulen; eene soort van snijboonen, naar den gebogen vorm van den dop zoo geheeten.
KROMBUIGEN, ...GROEIEN, ...LOOPEN enz.
als samenst. in 66n woord to schrijven.
1. KROMHALS, m. en .y. (...halzen), die een
krommen hale of stijven nek heeft.
2. KROMHALS, v. (...halzen), plantje met
eenigszins kromgebogen buis der bloemkroon
(anchusa arvensis) ; — retort ; ...ROUT, o. (-en),
(zeew.) knie.
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KROMLIGGEN, (lag krom, heeft kromgelegen),
zich tijdelijk moeten bekrimpen.
KROMLIJNIG, bn. met kromme lijnen.
1. KROMME, m. en v. (-n), iem. die krom is.
2. KROMME, v. (-n), (wick.) kromme lijn.
KROMMEN, (kromde, heeft en is gekromd),
krombuigen, bochtig maken, krom worden ;
KROMMING, v. (-en).
KROMO, m. (-'s) (Ind.) de inlander in 't algemeen.
KROMPRATER, m. (-s), iem. die gebrekkig
spreekt, inz. een klein kind of iem. die eene taal
niet machtig is; ...PRAATSTER, v. (-s).
KROMSLUITEN, (sloot krom, heeft kromgesloten), (van een gevangene) hem dwingen, door de
hand- en voetboeien te verbinden, krona to J,iggen
of te zitten.
KROMSNAVEL, m. (-s), (nat. hist.) eene soort
van duikeend.
KROMSPREKEN, (sprak krom, heeft kromgesproken), slecht, gebrekkig spreken, inz. gezegd
van kleine kinderen of van hen die eene taal niet
goed machtig zijn; ...SPREKER, m. (-13).
KROMSTAF, m. (...staven), staf van een bisschop
of abt; — (spr.) under den kromstaf (bij, afhankelijk
van kloosters) is het geed woven.
KROMTAAL, v. gebrekkig gesproken taal ; —
kromprater; ...TONG, m. en v. (-en), kromprater.
KROMTE, v. (-n), kromheid, bocht.
KROMZWAARD, o. gebogen zwaard, kromme
sabel : het Turksche kromzwaard.
KRONEN, (kroonde, heeft gekroond), iem. de
kroon opzetten, de vorstelijke waardigheid verleenen ; de gekroonde hoofden, de regeerende vorsten ;
— bekronen, den eereprijs toekennen; (fig.) het
einde kroont het werk, de gelukkige voltooiing van
een werk is er de grootste eer van. KRONING,
v. (-en).
KRONIEK, v. (-en), verhaal van gebeurtenissen,
in tijdsorde gerangschikt, doch zonder onderlingen
samenhang, jaarboek •, — reeks van artikelen in
krant of tijdschrift betreffende zekere zaak.
KRONINGSFEEST, o. (-en).
KRONKEL, m. (-s), kromming, bocht.
KRONKELEN, (kronkelde, heeft en is gekronkeld), kronkels maken : deze weg kronkelt erg; —
(Zuidn.) niet oprecht handelen of zich gedragen.
KRONKELIG, bn. (-er, -st), vol kronkels, bochtig : een kronkelig pad.
KRONKELPAD, o. (-en), bochtig pad ; (fig.) de
kronkelpaden der staatkunde; ...WEG, m. (-en),
boohtige weg ; (fig.) tangs kronkelwegen gaan, niet
recht door zee gaan.
KRONTJONG, v. (-s), (Ind.) soort van gitaar.
KROON, v. (kronen), krans als hoofdsieraad, een
zinnebeeld van eer, roem, deugd, reinheid enz.; —
(fig.) de kroon (lulster, voortreffelijkheid) der rechtiem. de kroon van het hoofd nemen;
vaardigen ;
— dat spant de kroon, dat overtreft alles ; — in
de kroon logeeren, waar de kroon uithangt ;
vorstenkroon, vorstelijk hoofdsieraad, diadeem ;
— koningschap, vorstelijke waardigheid : de kroon
neerleggen, afstand does van de regeering ; —
(eert.) allerlei gouden en zilveren munten, waarop
eene kroon was afgebeeld; nog heden in enkele
landen in gebruik : de Engelsche kroon is 5 shilling
= 3 gld. ; — lamp met veel armen : lichtkroon ;
(bij runderen) deel van het voorhoofdsbeen, waarkruin (van boomen);
uit de horens groeien ;
bovenste, uitstekende rand van lets : de kroon
van eene lijst; de kroon der tanden en kiezen; — het
boven de invatting uitstekende gedeelte van een
edelsteen; — (vest.) bovenste gedeelte eener borstwering.
KROONBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) sierlijk
snijweric aan gewelfde bogen; ...BOOM, m. (-en),
boom met eene kroon van takken; ...DAALDER,
m. (-8), zilveren muntstuk in Beieren, Wurtemherg,
Baden, Frankfort enz. == 2 fi. 42 kr. of ongeveer
f 2.70; ...DOMEIN, o. (-en), domein dat den staat
toebehoort, maar waarvan de kroon de inkomsten
trekt.
KROONDUIF, v. (...duiven), (nat. hist.) naam
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van eene duivensoort met een prachtigen koptoot
uit losbaardige veeren bestaande en in opgerichten
toestand een waxier vormende (megapelia coronata);
75 cM. is hij lang en leeft op Nieuw-Guinea en
eenige der Molukken: ...DUIKER, m. (-s), (gew.)0
fuut; ...EEND, v. (-en), zeker soort van eend
(fuligula rufina), met kroonvormige kuif ; ...ERWT,,
v. (-en), soort van erwten ; ...GLAS, o. kalkglas of
Boheemsoh glas.
KROONJUWEEL, o. (-en), juweel dat den staat
toebehoort, ten gebruike van wie de kroon draagt;
...KAFJES, .o. my. kafjes, die de afzonderlijke'
bloemen omgeven.
KROONKANDELAAR, m. (-s), luchter, kerkkroon; ...KRAAN, m. (...kranen), soort van,
kraanvogel met prachtige kroonvormige knit
(gnus pavonina); ...LIJST, v. (-en), (bouwk.) de
derde en bovenste deelen van het pedestal en het
ornement van iedere bouworde ;• — aan de gevels,
van huizen de lijsten, welke de goten dragen ;
...PRINS, m. (-en), vermoedelijke troonopvolger;,
...PRINSES, v. (-sen), vermoedelijke troonopvolgster ; (ook) gemalin van den kroonprin.s ;
...RAAD, m. (...raden), de gezamenlijke raadgevers der kroon.
1. KROOS, o. (plantk.) eendenkroos.
2. KROOS, v. (krozen), (kuip.) gergel, inkeping ;
kroosschaaf.
3. KROOS, o. kronkelige ingewanden ; fval
van eendvogels en ganzen.
4. KROOS, o. (kroozen), (Zuidn.) rente.
5. KROOS, v. (kroozen), KROOSJE, o. (-s),
kleine ronde pruim; m. boom waarvan deze.
groeien (prutvus insititia) ; — (spr.) om kroosjes
gaan, om zeep gaan, sterven.
KROOSSCHOUW, v. officieele schouw of de.
polderslooten goed gekroosd zijn.
KROOST, o. kinderen : met vrouw en kroost ; —
afstammelingen, nakomelingen : het kroont van,
Abraham, de Joden.
KROOT, v. (kroten), biet, beet, beetwortel, inz.
eene roode varieteit ervan, waarvan de wortel
.
gekookt als spijs wordt gebruikt.
KROOZEN, (kroosde, heeft gekroosd), het kroos.
uit de slooten halen; de polderslooten rein houden
en uitdiepen.
KROOZIG, bn. vol eendenkroos.
1. KROP, m. (-pen), verwijding van den slokdarm, voormaag van graanetende vogels ;• — een,
krop in de keel hebben, van aandoening niet kunnen
spreken ; gezwel aan den hals van menschen en
dieren ; — (fig.) de krop vooruitsteken, eene hooge
borst opzetten ; — mond van een zak : de krok
toebinden.
2. KROP, v. (-pen), eene volwassen kropslaplant,
gebonden andijviestrulk.
3. KROP, 0. ongezift of ongebuild meel; brood
daarvan gebakken.
KROPAAS, o. deeg, tot het mesten van.
vogels.
KROPBROOD, o. huisbakken brood; een brood,
van ongebuild meel gebakken ; ...DUIF,
(...duiven), zie kropper; ...DUIKER, m. (-s), (nat.
hist.) eene soort van stormvogel in de Stifle Zee ;.
...GEZWEL, o. (-len), zwelling van de schildklier.
KROPLAP, m. (-pen), halsstuk van eene wapenrusting; — zeker vrouwenkleedingstuk, borstlap,
een fijne linnen of katoenen lap, die boezem en
rug bedekt en tot onderkleed dient.
KROPMENSCHEN, m. mv. Zie CRETINS.
KROPPEN, (kropte, heeft en is gekropt), den
krop vullen, vogels voederen ; droog brood kropt,
wil niet door de keel • — hij zal het daar niet kroppen,
uithouden, klaarspelen ; —
tot eene krop worden (van kool, salade).
KROPPER, KROPPERD, m. (-s), eene soort
van duff met slank lichaam, lange smalle vleugels,.
langen staart en hooge pooten die hun krop geweldig kunnen opblazen (columba gutturosa).
KROPSALADE, v. sla die een krop vormt; gerecht daarvan.
1. KROT, o. (-ten), armoedig huisje, ellendige,
w oning.
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2. KROT, v. nat slijk; modder, die op de kleeren
is gespat ('t Fransche crotte); — nadeel, verlies; —
(Zuidn.) armoede : in de krot zitten ; — (fig.)
krot verkoopen, slecht zijne zaken kunnen doen.
KROTSNEEUW, v. eene stof, die den overgang
vormt tusschen sneeuw en hagel.
KROZhN, (kroosde, heeft gekroosd), eene kroos
of groef maken. KROZING, v. (-en).
KRUCHEN, (kruchte, heeft gekruoht), (Zuidn.)
kuohen steunen, klaigen.
KRUID, o. (-en), een gewas, dat een meer sapgeneespigen dan houtachtigen stengel heeft;
krachtige plant ; spr.) tegen den flood is geen
kruid gewassen; voor hem zijn geen kruiden gewassen,
hij lijdt aan eene ongeneeslijke kwaal; — aftreksel
van geneeskrachtige kruiden : kruiden drinken; —
welriekende of prikkelende deelen van planten,
specerij : er zijn wat veel kruiden in die hoofdkaas.
KRUIDEN, (kruidde, heeft gekruid), met specerijen bestrooien of vermengen; een scherpen smaak
aan iets geven ; — (fig.) smakelijk, onderhoudend
(Zuidn.) wieden, van onkruid zuiveren.
maken ;
KRUIDENAFTREKSEL, o. vloeistof, waarin men
geneeskrachtige kruiden heeft laten trekkers;
...AZIJN, m. gekruide azijn.
KRUIDENIER, m. (-s), winkelier in koffie, thee,
sulker, rijst, specerilen enz. ; (fur.) iem. met
bekrompen denkbeelden, kleingeestig, krenterig
denkend man. KRUIDENIERSTER, v. (-s).
KRUIDERIJ, v. (-en), specer; en.
KRUIDERKAAS, KRUIDKAAS, v. als stofn.,
(...kazen) als voorwerpsn. : kaas, waarin komijn,
kruidnagelen enz. zijn gedaan, om een lekkeren
smaak er aan te geven; groene, Zwitsersche kaas.
KRUIDIG, bn. (-er. -st), speeerijachtig; (fig.)
keurig, net.
KRUIDJE-ROER-MIJ-NIET, o. een uit de Antillen afkomstig plantje met tweewerf gevinde
bladeren, die bij de minste aanraking te zamen
sluiten (mimosa pudica); — (fig.) netelig, onverdraagzaam mensch.
KRUIDKOEK, KRUIDERKOEK, m. (-en), (v.
las stofn.) koek, waarin specerijen zijn gebakken.
KRUIDKUNDE, v. plantkunde, botanie ; ...KUNDIGE, m. (-en), plantkundige, botanicus.
KRUIDNAGEL, m. (-s, -en), gedroogde bloemknop van den kruidnagelboom, zekere specerij;
...NAGELBOOM, m. (-en), (plantk.) een fraaie,
.altijdgroene boom, die eene hoogte van ongeveer
•dertig voet bereikt en op de Molukken thuis behoort
(caryophullus aromaticus); — (gew .) Bering.
KRUIDNOOT, v. (...noten), muskaatnoot, zekere
.specerij; soort van pepernoten.
KRUIEN, (kruide, krooi, heeft gekruid, gekrooien), op een kruiwagen vervoeren, met een
kruiwagen rijden zavd, steenen kruien; — (fig.)
iem. in een ambt kruien, hem voorthelpen; —
.(spr.) hij zal mijn koffer niet kruien, ik zal hem mijne
zaken niet toevertrouwen; losraken en in beweging komen, van het Us in rivieren ; — een molen
.kruien, de kap (met de wieken) van stand doen
veranderen en naar den wind zetten.
KRUIER, m. (-s), die met kruien den kost wint;
boodschaplooper.
KRUIK, v. (-en), eene soort van aarden fiesch
eene kruik bier; het bier in kruiken tapper; (spr.)
,de kruik gaat zoo lang te water, totdat zij barst (breekt),
.de boosdoener wordt eindelijk gestraft, de onvoorzichtige, de onbedachtzame, de ongehoorzame, die
niet naar goeden raad wil luisteren, ondervindt
daarvan vroeg of last de hem voorspelde schadelijke gevolgen ; — metalen kruik met heet water
gevuld om het bed te warmen; aschkruik, urn,
lijkbus ; — gele plomp • — het nauwe achtereinde
van eene aalfuik, kubbe.
KRUIKETTING, m. (-s), de ijzeren ketting, die
•dient om den molen te kruien.
KRUIM, v. (-en), kruimel; fijne afgekookte
stukjes aardappel ; — het zachte binnenste van
het brood ; — het fijnste, beste deel van iets,
verstand. KRUIMPJE, o. (-s).
KRUIMEL, v. (-s, -en), klein stukje kruim, in
stukken gewreven kruim ; — (spr.) (de brood)-
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kruimels steken hem, hij kan de weelde niet verdragen, hij wordt te overmoedig, brooddronken.
KRUIMELAAR, m. (-s), kleingeestig man ; gierigaard.
KRUIMELEN, (kruimelde, heeft en is gekruimeld), aan kruimels wrijven; tot kruim worden,
in kruimels uiteenvallen.
KRUIMEN, (kruimde, is gekruimd), tot kruim
worden, kruimelen deze aardappels kruimen, vormen veel kruim.
KRUIMIG, KRUIMELIG, bn. (-er, -st), veel
kruim gevende ; kruimelig brood.
KRUIN, v. (-en), geschoren schedel van RoomschKatholieke geestelijken; — bovenste deel van het
hoofd, waar voor- en achterhoofd zich scheiden
eene kale kruin; heeft eene dubbele kruin, twee
haarwervels op de kruin; — (fig.) hoofd : het schort
hem in de kruin, hij is niet wel bij zijn verstand; —
bovenste gedeelte van verschillende voorwerpen,
top : de kruin van een berg; de kruin van een
dijk.
KRUIPELINGS, bw. kruipende, op handen en
voeten; (fig.) steelswijze, heimelijk.
KRUIPEN, (kroop, heeft en is gekropen), zich
langzaam en dicht langs den grond enz. voortbewegen, op den buik gaan (van dieren) : de rupsen
kruipen over de takken; de wormers, de slangen over
den grond; — (van menschen) op handen en voeten,
op de knieen vooruitkomen : de kinderen kruipen,
voordat ze kunnen gaan ; — sluipen, stilletjes gaan ;
— (fig.) voor iem. kruipen, hem zeer onderdanig zijn,
zich zeer nederig of ootmoedig tegenover hem
gedragen; in zijne schulp kruipen, bang worden, zich
terugtrekken ; het bloed kruipt, waar het niet gaan
kan, bloedverwantschap, (ook) de lust tot iets verloochent zich nooit.
KRUIPEND, bn. bw. (-er, -st) : kruipende dieren,
eene klasse der gewervelde dieren ; — (fig.) overdreven deemoedig ; kruipend beleefd.
KRUIPERIG, bn. bw. (-er, -st), uiterst deemoedig,
zich overdreven vernederende.
KRUIPERIJ, v. (-en), slaafsche deemoedigheid.
KRUIPWILG, m. (-en), een zeer kleine wilg
(salix repens).
KRUIS, o. (-en), (oudt.) een recht opstaande stijl
met een dwarshout, waaraan iem. de doodstraf
onderging; inz. het kruis, waaraan Jezus is gestorven : iem. aan het kruis slaan, nagelen; van het kruis
afnemen ; — St. Antoniuskruis, dat den vorm eener
T heeft; — St. Andries- of Bourgondisch, kruis, het
X-vormige; — gaffelkruis, dat de gedaante eener Y
.
heeft; Grieksch kruis
; Latijnsch kruis

t;

(fig.) het lijden aan het kruis (van Christus),
wederwaardigheid, ramp, tegenspoed, onheil : het
kruis van Christus dragen, lijden zooals hij geleden
heeft; — God geeft kracht naar kruis ; een
kruis maken, slaan, (R. K.) o. a. vOOr en na het
gebed ; — elk huffs heeft zijn kruis, ieder heeft
zijn verdriet ;
huizen zijn kruizen, huurders
geven Teed ; — het is een kruis met Bien jongen, die
(scherts.) zijn huisbezorgt ors heel wat last ;
krbis, echtgenoote ; —
het metalen kruis, Nederlandsch eereteeken, vervaardigd nit het geschut, in 1831 op de Belgen
veroverd en geschonken aan hen die den Tiendaagschen Veldtocht hebben meegemaakt; (ook) naam
der in Nederland bestaande vereeniging ter herinnering aan den volksgeest van 1830 en 1831;
—hetkruisvanLomb,
voor hen die aan de expeditie
naar Lombok in 1896 hebben deelgenomen;
het roode kruis, teeken van eene vereeniging,
in 1864 opgericht, die ten doel heeft de ellenden
van den oorlog zooveel mogelijk te verzachten
en inz. gewonde en zieke soldaten te verplegen en
te beschermen; (ook) die vereeniging zelf ;
kruisvormig teeken op kerkhoven; evenzoo op
munten, zijde van het muntstuk, waarop een kruis
is gestempeld ; — kruisvormig teeken dat zij, die
Diet schrijven kunnen, plaatsen als onderteekening ; —
(muz.) teeken voor eene noot, aanduidende, dat
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die noot een halven Loon moet worden verhoogd
(p; — dubbel kruis, teeken voor eene noot, dat
eene dubbele verhooging aanduidt 00; —
een tiental (om de overeenkomst in vorm tusschen
het flora. eijfer X en het liggende kruis): al vijf kruisjes achter den rug hebben, al 50 jaar
zijn ;
(ontl.) stuit (van den mensch), het hoogere gedeelte op den rug van paard, ezel enz. aan het
einde van de ruggegraat; het gedeelte van de
lendenen tot aan den wortel van den staart; —
(kleerm.) plants waar de twee pijpen eener broek
samenkomen en de naden een kruis vormen; (ook)
vierkante lap op die plants. KRUISJE. o. ( - s).
KRUISBANIER, v. (-en), standaard met het
kruis; ...BEELD, o. (-en), beeld van Christus aan
het kruis, crucifix.
KRUISBEK, m. (-ken), (nat. hist.) een geslacht
van vinken met over elkaar gekruisten onder- en
bovensnavel (loxia).
KRUISBERG, m. berg, waarop Christus gekruisigd werd, Calvarieberg, zie aldaar; — naam van
eenrijksopvoedingsgesticht bij Doetichem.
KRUISBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...zien),
klapbes, zie aldaar; ...BESSEBOOM, ...BEZIEBOOM, m. (-en), ...BESSESTRUIK, m. (-en),
die de kruisbessen voortbrengt; ...BESSENKOST,
m. moes van kruisbessen gekookt.
KRUISBESTUIVING, ...BEVRUCHTING, v.
bestuiving of bevruchting der stampers met stuffmeel eener andere plant.
KRUISBLOEM, v. (-en), een plantengeslacht,
waarvan drie soorten in Nederland in 't wild
gevonden worden : de gemeene, de kuifdragende en
de lage kruisbloem (polygala) ; — bouwkundig
ornament met vier bladeren die een horizontaal
kruis vormen, de bekroning van een fronton.
KRUISBLOEMIGEN, v. mv. planten met kruiselings geplaatste bloembladen ; verschillende
soorten van kool, radljs, mosterd, mierik, rapen,
knollen, koolzaad enz. (cruciferen) behooren er toe.
KRUISDAALDER, m. (-s), naam van verschillende oude munten naar het Sint-Andrieskruis
daarop ; Albertusdaalder ; ...DAGEN, m. m y. de
drie vastendagen ve5r Hemelvaartsdag wanner op
vele plaatsen processies met het kruis gehouden
worden.
KRUISDAK, o. (-en), leien dak waarvan de
leien met de punten naar onderen geplaatst zijn; —
dak bestaande uit twee elkaar doorkruisende zadeldaken; de 4 muren eindigen in puntgevels.
KRUISDOOD, m. de dood aan het kruis : den
kruisdood sterven.
KRUISELINGS, bw. als een kruis, kruisvormig:
de beenen kruiselings over elkaar slaan.
KRUISEN, (kruiste, heeft gekruist), een kruis
maken, kruiswijze over elkaar doen gaan : de degens
kruisen: de armen over de borst kruisen; de spoorbean kruist bier den straatweg; — kruisende lijnen,
rechte lijnen die niet evenwijdig loopen en elkander
ook niet snijden; — heen en weer varen in eene
bepaalde streek der zee (van gewapende schepen)
om den vijand afbreuk to doen : een smaldeel
kruiste in het Kanaal; op de roovers kruisen; —
planten, dieren kruisen, eene plant of dier laten
bevruchten door exemplaren van andere soort of
ander ras ; -- aan het kruis hechten, kruisigen :
Christus wad door de Joden gekruist; — (bijb.)
het vleesch kruisen, zich kastijden,; — kwellen, verdriet
doen : haar gedrag kruist mij. KRUISING, v. (-en),
het kruisen ; snijding (van lijnen, wegen) ; paring
(van dieren van versohillend ras).
KRUISER, m. (-s), een kruisend, inz. snelvarend
schin ; kaner ; de gezagvoerder van zulk een sehip.
KRUISFEEST, o. (-en), R. K. feestdag van
kruisvinding, 3 Mei.
KRUISGANG, v. (-en), gang om een kloosterof kerkhof en met arcaden op den hof uitkomende;
...GEBED, o. (-en), (R.-K.) een gebed, waarbij
men de beide armen in kruisvorm uitstrekt; ...GELOFTE, v. (-n), (hist.) gelofte om een kruistocht
to doen.
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KRUISGEWELF, o.(...ven), gewelf bestaande
uit twee gelijke en even hooge tongewelven, die
elkander rechthoekig snijden.
KRUISGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. kruiselings,
in den kruisvorm; ...GEZANT, m. (-en), apostel;
zendoling, prediker van het Christelijk (inz. R.-K.)
geloof; ...GULDEN, m. (-s), tien gulden.
KRUISHEER, m. (-en), naam der laden van
versohillende geestelijke orden, die zich deels
aan krankenverpleging, deels aan 't onderricht en
het zieleheil wijden; de meest bekende, ook in
Nederland gevestigde orde, ward gesticht door
Theodoor de Celles in 1211 nabij Luik.
KRUISHOUT, o. het (dwars)hout van een kruis;
(fig.) het Heilige Kruis; — (m y. -en), (scheepsb.)
belegbalk der stijlen en knechten; hout tot belegging van schoten enz., dwarshout.
KRUISIGEN, (kruisigde, heeft gekruisigd), aan
een kruis nagelen of slaan, (iem.) den kruisdood
doen ondergaan. KRUISIGING, v. (-en).
KRUISIJZER, o. eene soort van smeedijzer waarvan de doorsnede den vorm van een kruis heeft.
KRUISJASSEN, (kruisjaste, heeft gekruisjast),
zeker kaartspel spelen.
KRUISJESDAG, m. Aschwoensdag.
KRUISKAP, m. kruishouw; ...KARPER, m.
(-s), (nat. hist.) steenkarper; ...KERK, v. (-en),
kruisvormig gebouwde kerk; kerk, aan het Heilige
Kruis gewijd ; de Christelijke kerk.
KRUISKRUID, o. (plantk.) een plantengeslacht
tot de familie der samengesteldbloemigen behoorende, waarvan 10 soorten in Nederland gevonden
worden (senecio).
KRUISNET. o. (-ten), ondiep vierkant vischnet,
uitgespannen gehouden door twee elkaar kruisende
gebogen stokken, totebel.
KRUISOFFER, o. bet offer door Christus gebracht. zijn kruisdood; ...PAAL, m. (...palen),
...PAALBOOM, m. (-en), draaiboom op een voetpad; kamrad; staak van het kruis.
KRUISPLAAT, v. (...platen), vastliggende ijzeren
plaat op het kruispunt van twee spoorwegen.
KRUISPREDIKER, m. (-s), (hist.) prediker van
eon kruistocht; ...PREDIKTNG, v. (-en).
KRUISPUNT, o. (-en), punt, waar wegen enz.
elkaar kruisen : kruispunt van spoorwegen; ...RIDDER, m. (-s), ridder die ter kruisvaart ging ;
...RIEM, m. (-en), bovenriem van een ingespannen paard; ...ROOS, v. (...rozen), (ornam.) kruisbloem.
KRUISSNAVEL, m. t-s), (nat. hist.) kruisbek ;
...SPIN, v. (-nen), (nat. hist.) eene N' elbekende
spin, welke tot de familie der wielspinners van
de orde der spinnen behoort (epezra diadema) ;
...SPRONG m. (-en), (dans.); ...STAF, m.
(...staven), een iange staf met een kruis er boven
op; ...STEEK, m. (...stsken), (naaist. kleerm.)
waarbij de draad kruiselings komt to liggen,
flanelsteek; touwverbinding in kruisvorm.
KRUISTEEKEN, o. (-s), het teeken des kruises.
KRUISTITEL, m. (-s), bij de Romeinen : het
schandbord aan het kruis waarop vermeld stonl de
reden der straf.
KRUISTOCHT, m. (-en), tocht naar het ileilige
Land, om de heilige plaatsen aan de handen der
Mohammedanen to ontweldigen (van het einde
der lle tot het einde der 13e eeuw); — oefeningstocht van schepen.
KRU1STOUW, o. (-en), touw waarmee de molenroeden als ze in 't kruis staan, worden vastgemaakt; ...VAAN, v. (...vanen), standaard met
het kruis ; ...VAARDER, m. (-s), deelnemer aan
een kruistocht ; soldaat in de heilige oorlogen ;
...VAART, v. (-en), kruistocht.
KRUISVERBOND, o. R. K. vereeniging tot bestrijding van het alcoholisme, in 1895 to Maastricht
opgericht.
KRUISVERHEFFING, V. (R.-K.) feestdag (14
September) tot een.aandenken daaraan, dat keizer
Heraclius het in de handen der Perzen geraakte
kruis in 628 bij vredemorwaarde terugkreeg.
KRUISVERHOOR, o. (-en), verhoor door elkander kruisende vragen.
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KRUISVINDING, v. (R.-K.) feestdag (3 Mei) tot
.een aandenken aan de H. Helena, moeder van
Konstantijn den Grooten, welke op tachtigjarigen
leeftijd eene bedevaart deed naar Jeruzalem en
daar, op de hoofdschedelplaats, het kruis des Ver.
tossers begraven vond; ...VINK, m. (-en), kruisbek.
KRUISVOS, m. (-sen), een geelachtig roode vos,
welks nek, schouders en rug donkerbruin zijn
(vulpes crusigera); ...VUUR, o. (oorl.) vuur, dat
van verschillende kanten gegeven wordt; — (fig.)
,een kruisvuur van vragen, van amendementen, van
versehillende kanten tegelijk gedaan.
KRUISWEG, m.. (-en), snijpunt van twee wegen ;
— gang van Jezus van het rechthuis van Pilatus
naar Golgotha ; — (R. K.) de 14 afbeeldingen (sta;ben), waarop die gang wordt voorgesteld : den
.kruisweg bidden.
KRUIT, o. buskruit; — zijn kruit droog houden,
zich gereed houden tot den strijd; — de lout in
het kruit steken; (fig.) ik heb al mijn kruitversch,oten, ik kan niets meer doen.
KRUITDAMP, m. rook van ontbrand buskruit ;
...DOOP, m. den kruitdoop ontvangen, voor het
eerst in het vuur komen (van soldaten gezegd);
...HOORN, ...HOREN, m. (-s), een hoorn der
jagers, waarin het kruit is; ...HUIS, o. (...huizen),
bewaarplaats van kruit.
KRUIV q_;11, (kruifde, heeft gekruifd), krullen.
KRUIWAGEN, m. (-s), zeker laag handvoertuig
r net den wiel ; (fig.) een kruiwagen hebben, voorspraak tot het verkrijgen van eene betrekking,
beschermer.
KRUIZEEL, o. (-en), band van leder of touw,
vaak kruisvormig op den rug, sours ook bloot om
den hals gelegd, en waarmede de kruiwagens
worden vooruitgebracht.
KRUIZEMUNT, v. zekere welriakende plant, behoorende tot de famine der labiaten (mentha crispa); — (gen.) akker- of veldmunt (mentha arvensis).
1. KRUK, v. (-ken), dwarsstuk aan het boveneind
van eenig voorwerp : de kruk is van den steel der
spade afgegaan; vanhier : stok met een dwars
of gaffelvormig bovenstuk (ten gebruike van lammen of kreupelen) : op krukken loopen; — (fig.)
de fortuin loopt daar op krukken, men is er niet
voorspoedig ; — (stoomm.) gedeelte van eene
machine, dat dient om een recht op- en neergaande beweging in eene draaielide te veranderen: —
zwengel (van een bandmolen enz.) ; — deurknop
(tot opendraaiing van het slot); handvatsel (van
eene koetsdeur enz.). KRUKJE, o. (-s), kleine
kruk ; (ook) tabouretje, stoel zonder leuning.
2. KRUK, m. (-ken), knoeier, broddelaar hi'
is een kruk in zijn yak.
KRUKAS, v. (-sen), (in fabrieken) eene as met
een of meer krukvormige bochten, dienende om
bij het ronddraaien zekere stangen op te beffen.
KRUKKEN, (krukte, heeft gekrukt), met krukken
gaan : zij krukte teen zij uit de drukte was; (fig.)
na eene ziekte nog sukkelen; (gew.) kuchen.
KRUKKERIG, KRUKK1G, bw. (-er, -st), ziekeliik : gebrekkig, stumperig.
KRUKSTANG, v. (-en), (bij stoommachines), de
stang, die de kruk in draaiende beweging brengt.
KRUKSTOEL, m. (-en), armstoel, leunstoel.
KRUL, v. (-len), omgekromd afschaafsel van
hout : de kachel met krullen aanmaken; krullende haarlok; — krulling, het krullen: er zit Beene
if,Tul in dat Naar, het wil maar niet krullen; —
zekere aardappelziekte, waarbij het loof gaat
krullen; — verschillende voorwerpen, die in vorm
met krullen overeenkomen ; — fraaie, losse pennetrek, in het schrijven : eene sierlijke krul onder
zijn naam trekkers;
sierlijke wending (in stijl);
— (fig.) kuur, nuk, gril.
KR ULHAAR, o. ; ...HOND, m. (-en), poedel
o. (-s), friseerijzer.
KRULKOP, KRULLEKOP, m. (-pen), krullebol; m. en v. (-pen), iem. die een krullekop
heeft.
KRULLEBOL, m. (-len), hoofd met krullend
hear; pruikenhoofd; m. en v. (-len), iem. die
Ikrulhaar heeft.
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KRULLEN, (krulde, heeft gekruld), in krullen
leggen (inz. het hoofdhaar); kappen; (dicht.) doen
krullen : een welig luchtje krult de vaan; krullen
hebben, van nature omgebogen zijn als eene krul.
KRULLENJONGEN, m. (-s), leerjongen op een
timmermanswinkel ; ...MAND, v. (-en).
KRULLETTER, v. (-s), schrijf- of drukletter met
sierlijken trek.
KRULSALADE, v. ; ...SLA, v. kroezelatuw ;
...SELDERIJ, v. ; ...TABAK, v. zeer fijn gekor- yen tabak; ...TANG, v. (-en), krulijzer; ...TREKKEN, m. my. sierlijke pennetrekken in eon sohrift;
...WATER, o. water dat door het scheprad van
een watermolen voortgedreven wordt; ...ZIEKTE,
v. ziekte der planten (perziken enz.) waarbij de
bladeren krullen en de boom gaat kwijnen.
KRYOLIET, o. ijssteen, een op Groenland voorkomende kleurlooze delfstof van geringe hardheid,
zeer doorzichtig en gemakkelijk smeltbaar.
KUB, v. (-ben), KUBBE, v. (-n), korte van
teenen gevlochten of van garen gebreide vischfuik
zonder vleugels; van achteren met eene soort van
stop gesloten; achterste gedeelte van eene fuik.
KUBJE, KUBBETJE, o. (-s), eene kleine kub.
KUBBOOT, v. (-n), visschersboot.
KUBEEREN, (kubeerde, heeft gekubeerd), een
getal tot de derdemacht verheffen.
1. KUBIEK, bn. teerlingvormig, met drie afmetingen : kubieke meter, kubieke voet, ter berekening
van den inhoud van lichamen.
2. KUBIEK, o. (-en), derdemacht.
KUBIEKGETAL, o. (-len), een getal, waaruit de
kubiekwortel kan getrokken worden; ...WORTEL,
m. (rek.) derdemachtswortel.
KUBISCH, bn. het kubische stelsel, een der kristalstelsels waarin de drie assen gelijk zijn en loodrecht op elkaar staan, zooals bij den kubus.
KUBISME, o. richting in de schilderkunst. alles
met rechte lijnen weer te geven.
KUBUS, m. (kuben, -sen), een regelmatiglichaam
begrensd door zes vierkanten.
1. KUCH, v. droge, korte hoest.
2. KUCH, o. droog kommiesbrood; boterham
door de werklieden mee naar het werk genomen.
KUCHEN, (kuchte, heeft gekucht), de kuch
hebben, kort en droog hoesten.
KUDDE, v. (-n), verzameling, troep inz. van
kleinvee : eene kudde schapen; — (fig.) kerkgemeente : de kudde van Christus, de kerk.
KUIER. m. korte wandeling.
KUIEREN, (kuierde, heeft en is gekuierd), op
zijn gemak wandelen, eene wandeling doen ;
(gew.) keuvelen, kouten, gezellig praten.
KUIF, v. (kuiven), het opstaande voorhaar (bij
menschen en sommige dieren); — (bij vogels) opstaande vederbos boven op den kop; (fig.) de kuif
opsteken, boos worden.
KUIFAAP, m. (...apen), (nat. hist.) de eigenlijke,
of gemeene meerkat
KUIFEEND, v. (-en), kamduiker of toppereend
met lange neerhangende kuif (fuligula cristata).
KUIFLEEUWERIK, m. (-en), zekere soort van
leeuwerik (alauda cristata); ...MEES, v. (...meezen),
eene soort van mees (parus cristatus).
KUIFREIGER, m. (-s), (nat hist.) een reiger,
met lange achterhoofdsveeren.
KUIKEN, o. (-s), jong hoen; — (fig.) domme
jongen of meisje.
KUIKENDIEF, m. (...dieven), (nat. hist.) middelmatig groote slanke valkvogel met sterk gekromden snavel (circus).
KUIL, m. (-en), gat, uitholling, put in den grond
of in den bodem van het water; — (spr.) wie een
kuil graaft voor een ander, valt er zelf in, wie een
ander ongelukkig tracht te maken, wordt het
vaak zelf; — voederkuil; graf, grafkuil; zakvormig deel van een vischnet.
KUILDEK, o. (-ken), (zeew.) het vierde dek op
een schip (van beneden af).
KUILEN, (kuilde, heeft gekruld), een kuil maken;
(landb.) in een kuil bewaren.
KUIN, bn. bw. (gew.) fier, parmantig ; knap,
etjes.
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KUIP, v. (-en), een wijd houten vat, van boven
open ; hij weet zeer goed, welk vleesch hij in de
kuip heeft, met welke mensohen hij te doen heeft.
KUIPBLAUW, o. soort van blauwe verfstof.
KUIPEN, (kuipte, heeft gekuipt), vaten of
tonnes binden; het kuipersam.bacht uitoefenen;
(fig.) oneerlijke middelen aanwenden om zichzelven
of anderen aan een ambt enz. te helpers of een
tegenstander ten val te brengen; in het geheim
samenspannen.
KUIPER, m. (-s), vaten-, tonnenmaker; — omkooper, intrigant.
KUIPERIJ, v. (-en), (fig.) heimelijke semenspanning.
KUIS, v. (kuizen), jonge koe, inz. onder de
negen maanden.
1. KUISCH, bn. bw. (-er, meest -), rein, zuiver;
net, proper; — inz. eerbaar, rein van zeden.
2. KUISCH, m. (Zuidn.) schoonmaak.
KUISCHEN, (kuischte, heeft gekuischt), reinigen, zuiveren, louteren; afstroopen (hennep); —
(Zuidn.) zijn glas kuischen, het uitdrinken; —
verbeteren (den stijl van een opstel, een brief).
KUISCUHEID, v. reinheid; eerbaarheid.
1. KUIT, v. (-en), vleeschachtig deel van het
been onder de wade, d. i. de holte onder de knie.
2. KUIT, (gew ) K1ET, v. (-en), eierstokken,
zaad der wijfjesvisschen.
KUITBEEN, o. (-en), (ontl.) een been der onderste
ledematen, achter het scheenbeen.
KUITBROEK, v. (-en), korte broek die even
over de knie, tot aan de kuiten
KUITENDEKKER, m. (-s), (scherts.) lange jas;
...FLIKKER, m. (-s), (dans.) kruissprong.
KUITER, v. (-5), kuitvisch, wijfjesvisch (inz. van
haring en baking).
KUITKOUS, v. (-en), kous die de kuit bloot
laat.
KUITVISCH, m. (...visschen), wijfjesvisch, kuiter.
KUL, v. (gemeenz.) kul verkoopen, flauwiteiten
(Zuidn.) zatte kul, dronkaard.
vertellen ;
KULAS, v. (-sen), (mil.) stootbodem van een
kan on.
KULKOEK, v. (gemeenz.) flauwe aardigheid ;
grap.
KULLEKENSKRUID, o. (gew.) standelkruid.
KUMMEL, v. met kummel of komijn bereide
likeur : een glaasje kummel drinken.
KUNDE, v. kennis, eene welgeordende kennis in
eenig yak van wetensohap.
KUNDIG, bn. (-er, -st), bedreven, ervaren (in
eene kunst of wetensehap) • geleerd, bekend,
wetende. KUNDIGHEID, v. (...heden), kennis.
KUNNE, v, geslacht, sekse.
KUNNEN, (kon of konde, heeft gekund), in staat
zijn, bij machte zijn, vermogen ; verstand
hebben van, kennen : hij kan zwemmen ; hij kan
geen goed meer doen, alles wordt van hem ongunstig
opgevat.
KUNST, v. (-en), het kunnen, de door oefening
verkregen vaardigheid : hij verstaat de kunst van scher
men, zwemmen; —bekwaamheid, kunstvaardigheid,
talent ; de steen is met veel kunst gezet ; dat is juist de
handigheid, behendigheid : kunsten
kunst ;
dat zijn maan kunsten, fratsen ; — de
maken ;
zwarte kunst, tooverkunst, geestenbezwering ; —
wat door menschen is gemaakt, in tegenst. met
de natuur of het natuurlijke: werken van kunst;
—hetvrmogeni denmenschomdeindruken,
die op zijne zintuigen of op zijn geest en gemoed
worden gemaakt, in hoorbare en zichtbare vormen
weer te geven : de schoone kunsten, dichtkunst,
toonkunst enz.; de beeldende kunsten, de schilderen beeldhouwkunst. KUNSTJE: o. (-s), kleine
kunst; goocheltoer.
KUNSTACADEMIE, v. (-s), hoogeschool voor
beeldende kunsten.
KUNSTBAAN, v. (.,.barren), weg met steen,
pain, grint enz. hardgemaakt; ...BEEN, o. (-en),
been, van bout of metaal vervaardigd, ter vervan in van het ontbrekende lichaamsdeel; ...BEGRIP, o.(-pen), begrip op het gebied der schoone
kunsten; ...BEMESTING, v. bemesting met
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kunstmest; ...BEOORDEELING, v. (-en), oordeel,
geveld over werken der schoone kunsten; ...BESCHOUWING, v. (-en), vertooning van kunstwerken (inz. platen) aan eene vergadering of aan
genoodigden enz.; rubriek in krant of tijdschrift,
aan bespreking der kunstwerken gewijd; ...DRAAIER, m. (-a), die allerlei fijne, kunstige voorwerpen
vervaardigt uit ivoor, palmhout enz.
KUNSTELEN, (kunstelde, heeft gokunsteld), op
beuzelachtige wijze kunst aanbrengen, knutselen,
onnatuurlijk, gewrongen maken.
KUNSTELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder.
kunst; eenvoudig, nalef mijn kunsteloos lied.
KUNSTENAAR, m. (-s), die bedreven is in zijn
yak : hij is een kunstenaar in eijn yak; (Zuidn.)
kunstenmaker; (thans inz.) iem. die eene der
schoone kunsten beoefent.
KUNSTENARES, v. (-sen), vrouw, die eene der
schoone kunsten beoefent.
KU N STGEB IT, o. (-ten), nagemaakt gebit,
valsche tanden ; ...GENOT, o. genot door de schoone
kunsten gegeven.
KUNSTGLAS, o. kunstig bewerkt glee, zooala
ijsglas.
KUNSTGREEP, m. (...grepen), vaardigheid,
handgreep; (fig.) list, streek.
KUNSTHANDEL, m. handel in voorwerpen van
kunst; (ook) winkel, R aar die voorwerpen worden
verkocht.
KUNSTIG, bn. bw. (-er, -st), kunst bezittende;
door kunst vervaardigd ; kunstvol.
KUNSTKENNER, m. (-s), iem. die kunstvoorwerpen weet to beoordeelen en to waardeeren.
KUNSTKEURIG, bn. (-er, -st), uiterst keurig;
op 't gebied van kunst moeilijk to voldoen, ideskeurig. KUNSTKEURIGHEID, v.
KUNSTKOOPER, m. (-s), kunsthandelaar, inz.
in semi aeruen.
KUNSTLICHT o. alle licht dat niet van zon, maan
of sterren afkomstig is.
KUNSTLIEVEND, bn. (-er, -st), veal van kunst
houdend : een kunstlievend publiek; de kunst bevorderend : kunstlievende laden eener vereeniging.
KUNSTMAGNEET, n". . (...neten), (nat.) kunstmatig verkregen magneet, in tegenst. met natuurlijken magneet; ...MARMER, o. kunstig nagemaakt manner.
KUNSTMATIG, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig
de (regelen der) kunst; niet door de natuur aangewezen, niet volgens de natuur; — onnatuurlijk,
gedwongen.
KUNSTMEST, m., ...MESTSTOF, v. (-fen),
kunstmatig bereide mast, als chilisalpeter, superphosphaat enz. ; ...MOEDER, v. (-s), (bij eene
broedmachine) het deel der machine, dat de jonge
kuikens de noodige warmte verschaft, waarin zij
opgefokt worden ; VERFIE1D, v. nijverheid,
waarmee kunst gepaard gnat.
KUNSTRIJDEN, o. bij het rijden schoone bewegingen maken of kunstige figurers beschrijven.
KUNSTSCHAT, m. (-ten), kunstverzameling;
...SCHILDER, m. (-s), de schilder als kunstenaar,
in tegenst. met den gewonen huisschilder.
KUNSTSCHOON, o. het schoone in de kunst.
KUNSTSTUK, o. (-ken), iets, dat met kunst
volbracht of uitmuntend bewerkt is, meesterstuk;
...TAAL, v. technische taal; taal, die in de kunst
gebruikelijk is; kunstmatig uitgedachte taal, zooals
volapuk, esperanto enz.
KUNSTVAARDIG, bn. bw. (-er, -st), bedreven in
eene (werktuiglijke) kunst.
KUNSTWEG, m. (-en), aangelegde weg, inz,
straatweg, grintweg enz. ; ERK, o. (-en) ;
...WIJN, m. (-en), kunstmatig verkregen wijn ;
...WOORD, o. (-en), technische term ; ...WOORDENBOEK, o. (-en), technologisch woordenboek.
KUNSTZIN, m. smaak en gevoel voor het schoone
der kunst; ...ZIJDE, v. chemisch bereide zijde.
KURAS, o. (-sen), pantser, borstharnas.
KURASSIER, m. (-s), cavalerist, voorzien van
helm en kuras : sedert 1841 bestaan er in het Nederlandsche leper geen kurassiers meer.
KUPEL, v. (-s), uit poreuze stof gemaakt kroesje
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of schaaltje, om goud of zilver door middel van
food bij gloeihitte te essaieeren.
KUPELLEEREN, goud of zilver op de kupel
afdrijven.
1. KURK, o. sponsachtig weefsel op de schors van
Sommige boomen, vooral op die van den kurkeik
en den kurkiep.
2. KURK, v. (-en), stop, van 'kurk gesneden en
dienende tot sluiting van flesschen of kruiken ; —
stuk kurk aan een vischnet enz. om dit to laten
drijven; (fig.) de kurk waarop iets drijft, de zaak zon•
der welke lets niet bestaan kan. KURKJE, o. (-s).
KURKEIK, m. (-en), eik, Wiens bast eene dikke
kurklaag heeft, vooral gevonden in de kustlanden
Tan de Middellandsche Zee (quercvs suber).
1. KURKEN, bn. van kurg : kurken zolen.
2. KURKEN, (kurkte, heeft gekurkt), eene kurken stop op eene fiesch of kruik doen.
KURKETREKKER, m. (-s), werktuig om flesschen enz. to ontkurken.
KURKUMA, v. de wortelstok van curcuma
Tonga, waaruit eene gele verfstof bereid wordt,
ook geelwortel en Indische saffraan geheeten.
KURKZEIL, o. stof diegemaakt wordt van
kurkalval en vooral als vloerbedekking wordt gebruikt, linoleum.
KUS, m. (-sen), een druk van den re ond op jets,
als teeken van liefde, genegenheid, vriendschap,
inz. zulk een druk op den mond van een ander
als uiting van liefde ; een Judaskus. kus eens verraders.
1. KUSSEN, (kuste, heeft gekust), kussen geven.
2. KUSSEN, o. (-s), meestal vierkante zak, met
veeren, paardenhaar enz. gevuld, inz. dienende
om er op to zitten of to liggen : een zacht, een hard
kussen; de kussens schudden; — inz. oorkussen; —
op het kussen zitten, eene aanzienlijke betrekking
bekleeden.
1. KUST, v. (-en), zandstrand, dat met de tijen
ondervloeit ; — strook lands langs de zee; oever :
hooge, lage kust; vlakke, rotsige kust; — (fig.) er zijn
kapers op de kust, er zijn concurrenten, er zijn
personen hier die hetzelfde beoogen, verlangen,
villen hebben ; — er zijn haaien op de kust, er
is gevaar bij ; — kustland.
2. KUST, v. verkiezing; te kust en te keur, voor
't kiezen, zooveel men maar wil.
KUSTING, v. (-en), hypotheek.
KUSTINGBRIEF, m. (...brieven), pandbrief.
KUSTLAND, o. (-en), strand; land aan de kust;
...LICHT, o. (-en), licht, dat aan de kust is ontstoken, vuurtoren; ...LIJN, v. (-en), lijn, waarin
zee en land elkaar ontmoeten; ...MEER, o.
(...meren), meer, dat door afsluiting van een
stuk der zee is ontstaan; lagune, strandmeer;
...ONTWIKKELING, v. (aardr.) de verhouding
der lengte van de kustlijn tot de oppervlakte van
het land; ...RIF, o. (-fen), rif langs de kust,
franjerif ; ...VAARDER, m. (-s), vaartuig, dat
zich bij de kustvaart bepaalt; schipper van zoodanig vaartuig ; zie kustwachter; ...VAART, v.
vaart langs de kust (van kaap tot kaap, van haven
tot haven); ...VERDEDIGING, V. ; ...VER LICHTING, v. ; ...VERSTERKING, v. (-en);
...WACHTER, m. (-s), vaartuig dat de kust
bewaakt.
KUUN, v. boonenkruid.
1. KUUR, v. (kuren), gril, luim, grap.
2. KUUR, v. (kuren), geneeswijze, behandeling
eener ziekte : eene kuur ondergaan; badkuur.
1. KWAAD, bn. (erger, ergst; kwader, iwaadst,
in de beteekenis boos, toornig), (van personen en
dieren) het tegendeel van goed, niet zijnde zooals
men kan verlangen, slecht, ongeschikt ; — kwade
vrienden zijn, vijandig gezind zijn; — lastig, moeilijk : hij is een kwade rakker;
toornig, nijdig, boosaardig : kwaad worden;
—(vanzken) ietzijndezoalshetbhort o
zijn, slecht, verkeerd, niet deugend ; — kwade
trouw, trouweloosheid ; — daar' is kwaad geld bij,
daar verliest men op ; kwade betalers, die niet, of
Wet on tijd betalen : lastig, moeilijk : dat is een kwade boel, eene
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lastige zaak; — het zeer kwaad hebben, zeer ongelukkig zijn, in kommervolle omstandigheden verkeeren ; — onaangenaam, onvoordeelig : kwade
dagen beleven ; een kwaad jaar ;
bw. op slechte, verkeerde wijs : zoo goed en zoo
kwaad, als hij ken; hij monde het zoo kwaad niet; —
het kwaad te verantwoorden hebben.
(In Z. A. is kwaad = boos, toornig; en kwaai
= boosaardig, venijnig, ongetemd).
2. KWAAD, o. de hoedanigheid van kwaad : hij
kent geen verschil tusschen goed en kwaad; — al wat
kwaad is.
KWAADAARDIG, bn. bw. (-er, -st), geneigd tot
het kwaad, boosaardig, slecht : een kwaadaardig
mensch; — van kwaden aard, verderfelijk, sohadelijk, gevaarlijk : kwaadaardige koortsen ; — boos
nij dig.
KWAADHEID, v. boosheid, toorn, woede.
KWAADSCHIKS, bw. met onwil, ongaarne.
KWAADSPREKEN, (sprak kwaad, heeft kwaadgesproken), opzettelijk rem. in een kwaad daglicht
stellen, door dingen van hem to vertellen, hetzlj
waar, hetzij valsch, die hem niet tot eer verstrekken,
(lasteren is meer van ernstigen aard).
KWAADWILLIG, bn. bw. (-er, -st), met slechte
bedoeling, kwalijk gezind, weerspannig; kwaaduillige
verlating , zonder wettige oorzaak ; (Ind.) de kwaadwilligen, Atjehers die zich niet onderwerpen ;
...WILLIGHEID, v.
KWAAK, v. (kwaken), (gew.) hooge smalle
voetbrug, die met trappen of schuine planken
aan weerszijden opgaat.
KWAAL, v. (kwalen), eene langdurige, slepende
ziekte; — (fig.) het middel is erger dan de kwaal; —
kwelling, marteling : ijverzucht is eene helsche kwaal;
— algemeene ramp, geesel.
1. KWAB, v. (-ben), KWABBE, v. (-n), zekere
visoh, puitaal.
2. KWAB, v. (-ben), KWABBE, v. (-n), trillende
lel, lillende klomp vleesch.
KWABAAL, m. (... glen), in het dagelijksch leven
puitaal, de eenige inheemsche zoetwatervisch van
de familie der dorschen (iota vulgaris).
KWADRAAT, o. (...draten), (wisk.) vierkant; —
vierkant, tweedemacht : negen in het kwadraat.
KWADRAATGETAL, o. (-len), eene tweedemacht,
een getal, waaruit de tweedemachtswortel kan
worden getrokken.
KWADRANT, o. (-en), oirkelsector die het
vierde deel van een cirkeloppervlak is.
KWAJONGEN, m. (-s), gemeene jongen, straatjongen, bedacht op het uithalen van allerlei gemeene
streken; jongen, wet het oog op den leeftijd.
KWAJONGENSSTREEK, m. (...streken).
1. KWAK, v. (-ken), zeker visschersvaartuig,
dat op de Zuiderzee met den kwakkuil vischt.
2. KWAK, m.. -ken), (nat. hist.) een geslaeht
van reigers met krachtiger vormen, een grooteren
kop en veel krachtiger suave' dan de andere reigers.
3. KWAK, tw. ter nabootsing van het geluid
van kikvorschen en eenden; evenzoo ter nabootsing
van het geluid, gehoord wanneer eene welke massa
tegen iets aanploft ; — m. zulk een geluid.
4. KWAK, m. (-ken), hoop, hoeveelheid.
KWAKEN, (kwaakte, heeft gekwaakt), het geluid
kwak laten hooren, van eenden, kikvorschen enz.;
luidruchtig babbelen, kakelen.
KWAKER, m. (-s), lid of aanhanger van eene
godsdienstige sekte, in 1649 door George Fox gesticht ; geestdrijver, thseper.
KWAKERSHOED, m. (-en), breedgerande hoed.
KWAKKELEN, (kwakkelde, heeft gekwakkeld),
sukkelen, niet gezond zijn, kwijnen, veel geneesmiddelen gebruiken; (van dokters gezegd), lang bij
hun patienten blijven loopen; — niet doorvriezen
(in den winter).
KWAKKELVORSTJE, o. (-s), een lichte vorst,
een vorstje, dat niet lang duurt; ...WEER, o.
ongestadig Weer; ...WINTER, m. (-s), winter,
waarin het met korte afwisselingen vriest en dooit;
...ZIEKTE, v. (-n), slepende ziekte.
KWAKKUIL, m. (-en), fijnmazig net, kleiner soort
van wonderkuil, door eene schuit voortgesleept.
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KWAKZALVEN, (kwakzalfde, heeft gekwakkalfd), het kwakzalversberoep
valsche
geneesni iddelen verkoopen; door
door huismiddeltjes
genezen; bedriegen, foppen.
KWAKZALVER, m. (-s), iem. die nuttelooze
middelen toepast ter genezing van de eene of andere
ziekte, of middelen beweert te kennen tegen alle
mogelijke ziekten, of wel iem. die zulke middelen,
meestal met veel ophef, te troop biedt; — iem.
die 't publiek wat op de mouw wil spelden, boerenbedrieger.
KWAKZALVERIJ, v. (-en), de wijze van doen
van een kvvakzalver; (ook fig.); — kwakzalversmiddel.
KWAL, v. (-len), KWALLE, v. (-n), (nat. hist.)
zeker holtedier, met een zacht, doorschijnend,
yank klok- of parapluvormig lichaam, meestal
afkomstig uit een poliepenstok.
KWALIJK, bn. bw. niet goed, niet wel, niet
zooals het behoort ; — jets kwalijk nemen, over
jets ontevreden zijn ; (scherts.) kwalijk nemen is
stelen; — moeilijk, bezwaarlijk • nauwelijks, ternauwernood : ik kan dat maar kwalijk gelooven.
KWALITEIT, v. (-en), hoedanigheid, ook QUALITEIT.
KWALM, m. dikke, vettige damp, walm.
KWALMEN, (kwalmde, heeft gekwalmd), walmen.
KWALSTER, m. (-s), rochel, fluim.
1. KWANSELEN, (kwanselde, heeft gekwanseld),
op knoeierige wijze ruilen, ruilhandel drijven, inz.
van kinderen gezegd.
2. KWANSELEN, (kwanselde, heeft gekwanseld),
(Zuidn.) roeren, worsen : ergens in zitten te kwanselen ; aan eene wonde kwanselen, allerlei huismiddeltjes aanwenden.
KWANSUIS, KWANSWIJS, bw. voorgewend,
schijnbaar, niet gemeend : hij stemde kwansuis toe.
KWANT, m. (-en), snaak, schalk, guit, vroolijke gast : een vreemde, rare kwant.
KWANTITEIT, v. (-en), hoeveelheid; ook QUANTITEIT.
KWART, o. (-en), vierendeel, vierde gedeelte
(van een geheel) : een kwart mud, een kwart gulden;
— inz, het vierde gedeelte van een uur, kwartier :
het is kwart over elf; — (rek.) een vierde ; —, v.
(muz.) kwartnoot.
, KWARTAAL, o. (...talen), vierendeel jaars.
KWARTEL, m. (-s), eon hoenderachtige trekvogel
(coturnix communis), 16 + 4 cM. lang.
KWARTET, o. Zie QUARTET.
KWARTGULDEN, m. (-s), het vierde gedeelte
van een gulden; zilveren muntstukje ter waarde
van 25 cent.
,
KWARTIER, o. (-en), vierendeel (van sommige
dingen); — vierde gedeelte van een uur : het is
kwartier over twaalf; ik ben drie kwartier bij hem
geweest; — eene der vier schijngestalten van de
maan : wij hebben vandaag eerste kwartier; — vierde
gedeelte van een wapenschild, wapenveld, trap
van afstamming, bewijs van adeldom ; —
oorspronkelijk vierde gedeelte ecner stad, later
zeker gedeelte, wijk : in wat kwartier der stad woont
Ail I; vanhier : streek, oord, grondgebied : het
kwartier van Nijmegen; Noorder-, Zuiderkwartier; —
woning, waarin de soldaat voor korter of langer
tijd huisvesting ontvangt : zijn kwartier betrekken;
— genade, lijfsbehoud: geen kwartier verleenen.
KWARMRGEVER, m. (-s), persoon die inkwartiering verstrekt.
KWARTIERMAKER, m. (-s), ()Meier, onderofficier of ander militair, die v ooruitgezon den wordt,
(ma voor de kwartieren te zorgen; ...MEESTER,
m. (-s), (mil.) officier, die met de administratie en
de verpleging belast is.
KWARTIJN, m. (-en), kwartierboek, boek in
kwartoformaat.
K WAR LT 4:, o. l-s), kwartgulden, zilveren pasmint (25 cents) ; — kwartanker.
KWARTJESVINDER, m. (-s), bedrieger, valsche
speler.
KWARTS, 0. eene uit kiezelzuur bestaande delfstOf.
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KWASSIE, m. (-s), eene soort van bitterhout,
een boom van Suriname (quassia amara), welks
lout en bast uiterst bitter smaken, dat de inboorlingen tegen venijnige slangebeten aanwenden en
bij ons als een koortswerend middel gebruikt
wordt ; --BOOM, m. (-en) ; —EXTRACT, o.
1. KWAST, m. (-en), knoest in lout.
2. KWAST, m. (-en), saamgebonden . borstels, aan
een stokje vastgemaakt (als gereedschap om te verven, te teren, te witten enz.), dik penseel; de lange
Karen aan het uiteinde van een runderstaart.
3. KWAST, m. (-en) een bundeltje korte draden,
koord.en, franje, van boven samengebonden, tot
sieraad aan gordijnen, kleedingstukken, rijtuigen,
paardentuig enz.
4. KWAST, n• . (-en), een malle vent, een gek,
zot, kwibus; verwaande gek, fat, pedant; — (Zuidn.)
doorbrenger, verkwister.
5. KWAST, v. drank bestaande uit citroensap,
water en suiker : kwast drinken; een alas kwast.
• KWASTERIG, KWASTIG bn. (-er, -st), knoestig
(van bout) ; vol franjes ; (fig.) eigenzinnig ; verwaand ; vol luimen en grillen. KWASTIGHEID v.
1. KWEB, v. (-ben), (Zuidn.) moerassige grond.
2. KWEB, v. KWEBBEL, v. mond die nooit
stil staat, altijd maar doorpraat.
KWEBBELEN, (kwebbelde, heeft gekwebbeld),
veel en rad praten, ratelen.
1. KWEE, v. (Ind.) verkorting van kweekwee.
2. KWEE, v. (-on), eene tot de appelachtigen
behoorende plant, met gele, welriekende schijnvrucht, die appel- of peervormig is (cydonia vulgaris); (ook) de vrucht van die plant.
KWEEK, v. tarwegras, kruipende tarwe (triticum repens). een lastig onkruid.
KWEEKELING, m. en v. (-en), jonge persoon,
die opgekweekt of opgevoed wordt; die tot zeker
yak opgeleid wordt, inz. onderwijzerskweekeling.
KWEEKELINGE, v. (-n).
KWEEKEN, (kweekte, heeft gekweekt), den
wasdom bevorderen (van planten en gewassen,
oak van visch); — opvoeden, koesteren, grootbrengen (van kinderen) ; — doen ontstaan : dat kweekt
haat, ontevredenheid, verbittering ; rente kweeken.
KWEEKERIJ, v. (-en), plaats, waar jets gekweekt
wordt (b. v. boomen enz.); — gmv. het kweeken.
KWEEKGRAS, o. kweek.
KWEEKSCHOOL, v. (...scholen), school waar
jongelieden voor zekeren werkkring worden opgeleid : kweekschool voor de zeevaart.
KWEEKWEE, v. (Ind.) benaming voor allerlei
gebakjes (Maleisch koewih).
KWEELEN, (kweelde, heeft gekweeld), lieflijk
zingers, inz. een min of meer weemoedig gezang
KWEEN, v. (kwenen), onvruchtbare koe.
KWEERN, v. (-en), (gew.) handmolen.
1. KWEL, v. kwelling, verdriet, hartzeer.
2. KWEL, v. (-len), bron, wel.
KWELBAST, m. (-en), (plat) plaaggeest.
KWELDAM, m. (-men), ...DIJK, m. (-en),
...KADE, v. (-n), dam, dijk of kade, welke binnen
een hoogen rivierdijk op eenigen afstand van dezen
gelegd wordt en op twee punten, op grooteren of
kleineren afstand van elkander gelegen, aan den dijk
aansluit.
KWELDER, v. (-s), buitendijks gelegen land,
dat met vloed niet meer onderloopt, (in Groningen
en Friesland), elders gors, groes en schor geheeten;
— het gras dat daarop groeit.
KWELDUIVEL, ...DROMMEL, m. (-s), plaaggeest. KWELDUIVELTJE, o. (-s).
KWELGEEST, m. (-en), plaaggeest.
1. KWELLEN, (kwelde, heeft gekweld), plagen,
lastig vallen, verdriet, ongemak, moeilijkheid veroorzaken ; tergen.
KWELM, m. (Zuidn.) grondlaag waaruit water
opwelt; het welwater zelf.
KWELWATER, o. wel-, bronwater; water, dat
de rivierdijk doorlaat.
KWENDEL, v. wilde tijm, heidebloem.
KWESTIE, v. (-s, ...Men), vraag; twistvraag,
geschilpunt ; ook QUAESTIE.
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1. KWIK, o. v. kwilzilver; — (fig.) levendigheld.
2. KWIK, v (-ken). beuzeling.
-st), zie KWIEK.
3. KWIK, bn. bw.
KWIKJE, o. (-s), keurig lintstrikje kwikjes en
drikjes, meisjesopschik; (fig.) pronkstertje.
KWIKSTAART, m. (-en), een tot de orde der
zangvogels (priemsnaveligen) behoorende slanke
vogel met langen beweeglijken staart (motacilla).
KWIKZILVER, o. zeker bij gew one temperatuur
vloeibaar zilverachtig metaal, met een s. g. van
13 59, dat, veelal met zilver verbonden, voorkonat.
KWINKELEEREN, (kwinkeleerde, heeft gekwinkeleerd), met een trillenden gorgel zingen ; (fig.)
zingen, vroolijk zijn.
KWINKSLAG, m. (-en), eestig gezegde, geestige
inval: hij wil er rich met een kwinkslag van afmakein,.
KWINT, v. (-en), (muz.) de vijfde toon; interval
van den grondtoon tot den vijfden toon; e-snaar
op eene viool.
KWINTAPPEL, m. (-s), kolokwint.
KWIPSCH, bn. (-er, meest-), ziekelijk, ongesteld.
KWI SPEDO OR, KWISPEL D 0 OR, o. (...doren),
spuwpotje.
KWISPEL, m. (-s), harig uiteinde van een staart;
kwast, wijwaterkwast; poederkwast;
dunne
roede; geesel; (fig.) losbol.
KWISPELEN, (kwispelde, heeft gekwispeld),
met een kwast strijken; met den staart kwispelen,
dien been en weer bewegen, meestal als teeken
van vriendelijkheid of vleierij.
KWISPELSTAARTEN, (kwispelstaartte, heeft gekwispelstaart), met den staart kwispelen : de hoed
kwispelstaart van vreugde; — (fig.) vleien, flikflooien.
KWISTEN, (kwistte, heeft gekwist), verkwisten,
verteren, doorbrengen, opmaken.
KWISTIG, bn. bw. (-er, -st), verkwistend; (fig.)
mild, ruim : met kwistige hand uitdeelen.
KWITANTIE, v. (-s,
bewijs van betaling;
ook QUITANTIE; —ZEGEL, o. (-s), plakzegel
op kwitanties, hooger dan 10 gld.
KWITEEREN, (kwiteerde, heeft gekwiteerd),
voor voldaan teekenen.
KYANISEEREN, (kyaniseerde, heeft gekyaniseerd), bout voor bederf bewaren, door het, op de
door den Engelsohman Kyan uitgevonden wijze,
met eene oplossing van kwiksublimaat (kw ikzilverchloride) te doortrekken.
KYNOLOOG, m. (...logen), hondenkenner, lief hebber van honden.
KYRIE-ELEISON, Heer, ontferm U ! Heer,
erbarm U ! : de eerste woorden der eerste hymne
gedurende de mis in de R.-K. kerken.

KWESTIEUS, bn. twijfelachtig; ook QUAESTIEUS.
1. KWETS, v. {-en), langwerpige blauwe pruim.
2. KWETS, v. het kwetsen, kwetsuur; (fig.)
onrecht.
KWETSBAAR, bn. (-der, -st), verwond, bezeerd
kun.nende worden; (fig.) dit is zijne kwetsbare plek,
zijne kwetsbare zijde, hiermede kan men hem hinderen. KWETSBAARHEID, v.
KWETSEN, (kwetste, heeft gekwetst), door eenig
ongeval (een slag, schot, schok, stoot enz.) verwonden : in het gevecht zijn vier der cmzen lieht gekwetst; kneuzen, blutsen; — (fig.) schenden; ergeren,
beleedigen iem. in zijne eer kwetsen ; kwetsende
woorden.
KWETSUUR, v. (...suren), wond.
1. KWETTEREN, (kwetterde, heeft gekwetterd),
praten, snappen, kakelen; een zangerigen toon
voortbrengen, inz. van zwaluwen.
2. KWETTEREN, (kwetterde, heeft gekwetterd),
(gew.) drukken, kneuzen, blutsen, besehadigen.
(-s), geestelijke zuster; klopje; (fig.)
KWEZEL,
afkeurende, some smadelijke benaming voor een
overdreven vroom zusje. KWEZELTJE, o. (-s).
KWEZELAAR, m. (-s, -Jaren), beuzelaar;
femelaar; iem. die overal den godsdienst bijhaalt.
KWEZELAARSTER, v. (-s).
KWEZELACHTIG, bn. (-er, -st), beuzelachtig;
schijnheilig, schijnvroom.
KWEZELEN, (kwezelde, heeft gekwezeld), beuzelen, futselen, den tijd met nietigheden doorbrengen; —, overdreven vroom doen, schijnheilig spreken.
KWIBUS, m. (-sen), zot, dwaas, kwast.
KWIDAM, m. (-s), een zeker iemand, dien men
niet nader kan of wil noemen; een gek, kwibus.
KWIEK, bn. bw. (-er, -st), vlug, levendig, tierig.
KWIJL, v. zeever, slijmachtig speeksel.
KWIJLEN, (kwijlde, heeft gekwijld), de kwijl
laten loopen, zeeveren.
KWIJNEN, (kwijnde, heat gekwijnd), lusteloos
zijn, verminderen van krachten (ten gevolge van
ziekte); langzaam uitteren; — (fig.) verfiauwen,
verzwakken ; het gesprek begon te kwijnen ; de
handel kwijnt, is niet levendig.
KWIJT, bn. ontheven, los, vrij, ontslagen ; —
verloren, weg ik ben mijn geld kwijt; kwijt worden, verliezen.
KWIJTBRIEF, m (...brieven), bewijs van ont,vangst of betaling, quitantie.
KWIJTEN (ZICH), (kweet zich, heeft zich gekweten), zijn plicht doen, zijne belofte vervullen,
nakomen : hij haft zich dapper gekweten.
KWIJTRAKEN, (raakte kwijt, is kwijtgeraakt),
op de eene of andere wijze verliezen.
KWIJTSCAELDEN, (schold kwijt, heeft kwijtgescholden), vergeven, ontheffen (van straf, belasting enz.) : iem. eene schuld kwijtschelden.

L.
L, v. (-'s), 12e letter van het alphabet; — de
gezamenlijke namen of woorden in een adres- of
woordenboek, die met 1 beginnen;
Romeinsch cijfer voor het getal 50; L, 50000; —
in afkortingen :
L. of £.
— pond sterling = 12 gld. ;
— pond Vlaamsch = 6 gld. ; —
— liter; -L.
-- lengte (ook in aardr. zin);
L.
1.
—lees;1. a. — lege artis — naar den regel der
kunst, volgens voorschrift (op
recepten);
- Latijn, Latijnsch;
Lat.

— loco (plaatsvervangend) burgemeester;
- Lector benevolus — welwillende
L. B .
lezer; —
— Lectori benevolo salutem — den
L.B. S.
goedgunstigen lezer hell;
— loco citato — op de aangehaalde
l. c.
plaats;
Laus Deo — Gode zij lof; —
L. D.
L. D. S. P. — Laus Deo salus populo
Gode
zij lof en het yolk hell; —
Ld. of Lim. — Limited, zie aldaar;
1. k.
laatste kwartier;
laatstleden; —
L.B.
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l(oc). l(aud). — loco laudato — op de aangehaalde
plaats;
L. 0.
— Lager onderwijs;
log.
— de logarithme van; —
log.log.
— de logarithme van de logarithme
van;
L. P.
— loco president; —
L. P. D. — Laus plurima Deo — Gode zij
de hoogste lof;
— lectori salutem — den lezer hell
L. S.
(boven aan brieven); --- loco sigilli — in plaats van het
zegel (onder aan de bladzijde); —
— loco secretaris;
Lt. of Luit. — Luitenant; —
— Luthersch;
Luth.
— Laagwater, eb; (ook) Landweer; —
L. W.
— let wel;
Z. w.
L. W. R. — (Z. A.) Lid van den Wetgevenden
Raad; --1. LA, v. benaming van den zesden toon van
de klankladder, de a.
2. LA, v. (verkorting van) lade : haal het geld
maar uit de la. LAATJE, o. (-s), kleine la.
LAADGAT, o. (-en), gat in een hol projectiel,
waardoor de springlading er in gebracht wordt.
LAADLIJN, v. (-en), lijn die aangeeft, tot hoe
diep een schip geladen mag worden.
LAADMAL, m. (-len), mal bij spoorwegstations
om het profiel van geladen goederenwagens te
kunnen meten, met het oog op spoorbruggen enz.
LAADRUIM, o. de ruimte in een schip, waarin
goederen geladen worden.
LAADSTEIGER, o. (-s), steiger waaraan de
schepen in lading kunnen liggen; ...TIJD, m. (-en),
tijd voor het laden van schepen noodig.
LAADVERMOGEN, o. draagkracht van een
schip of spoorwagen.
LAADSTOK, m. (-ken), houten of ijzeren stok,
,om de lading van een ouderwetsch geweer aan
te zetten; (art.) kogelaanzetter.
LAAF. v. (laven), stootrand van eenetraptrede.
LAAFDRANK, m. (-en), verkoelende drank.
1. LAAG, bn. bw. (lager, laagst), tegenstelling
van hoog, van geringe hoogte : een laag huis; een
lage toren; de heuvels zijn begroeid met laag struikgewas; —
(muz.) een lage Loon, welke betrekkelijk weinig
geluidstrillingen maakt in gene eeconde ; — een
toontje lager zingers, wat meer bescheiden spreken;
(van waarde enz.) gering, klein : voor een lagen
prijs verkoopen; eene lage som; iets laag taxeeren; —
(van rang, stand enz.) gering : hij is van lage
ofkomst, uit geringe, arme ouch rs geboren; — de
Jagere standen, de mindere man, het yolk;
gemeen, in strijd met de b',ginselen van eer of
grootmoedigheid : eene lage .claad begaan; —
vernederend, minaehtend, met verachting : laag
op iem. of iets neerzien; laag op iem. of iets vallen.
2. LAAG, v. (lagen), rij voorwerpen, die naast
of op elkander liggen en door hunne ligging bij
elkaar behooren : eene laag aarde, steenen, kalk.
3. LAAG, v. (lagen), (scheepst.) rij stukken op
leder verdek van een oorlogsschip : een schip
van twee lagen; de voile laag geven, al de stukken
van een oorlogsschip tegelijk op een ander lossen,
(fig.) iem. met scheldwoorden overladen, hem
geducht de waarheid zeggen.
4. LAAG, v. (lagen), bedekt e plants om iem.
onverwachts te overvallen, valstrik; (spr.) iem.
lagen liggen, verraderlijk tegen iem. handelen,
LAAGHARTIG, bn. bw. (-er, -st), slecht, gemeen,
laag, schandelijk : een laaghartige bedrieger.
LAAGHEID, v. hoedanigheid van laag te zijn;
my. (...heden), (fig.) lage, gemeene handelwijze
of handeling : hij heeft allerlei laagheden begaan.
LAAGLAND, o. (-en), een laag gelegen, meestal
vlak land.
LAAGTE, v. het laag zijn : de laagte van, den
prijs, het geringe bedrag; staat van verval, armoedige toestand; — (my. en), lage plaats, diepte,
dal, vallei : hoogten en laagten.

LAI313ERKOELTE.
LAAGVEEN, o. veen waarvan de oppervlakte
ongeveer gelijk ligt met die van de omringende
wateren.
LAAGVLAKTE, v. (-n), eene lage vlakte, met
slechts geringe verheffingen of weinig verschil in
hoogte.
LAAGWATERLIJN, v. (-en), lijn die de grens
van het ,laag water" aangeeft.
LAAGWOLKEN, v. mv. een der vier hoofdvormen, waarin zich de wolken vertoonen : meer
of minder breede en meest donker gekleurde wolkenstiepen, die zich vooral in den herfst des avonds
aan den westelijken horizon vertoonen (strati).
1. LAAI, LAAIE, v. (Zuidn.) fiakkerende vlam :
de pot hangt in &(n) laai van het vuur; — vlam, gloed:
in lichterlaaie of lichtelaaie vlam, in voile vlam.
2. LAAI, bn. hevig brandend, gloeiend, vlammend, vurig : een laaie gloed; een laaie brand.
LAAIEN, (laaide, heeft geiaaid), vlammen, heftig
branden; (van de zon) krachtig schijnen, branden.
1. LAAK, v. (laken), (gew.) eene beak, watering;
— grenssloot.
2. LAAK, v. (w. g.) blaam, afkeuring.
LAAKBAAR, bn. bw. (-der, -st), berispelijk, afkeurenswaard : zijn gedrag in dezen is zeer laakbaar.
LAAN, v. (laken), wag, aan beide zijden met
eene of meer rijen boomen beplant.
LAARS, v. (laarzen), zeker schoeisel, dat gedeeltelijk ook het been boven den enkel bedekt ; hij
heeft eene laars aan, hij is dronken ; iets aan zijne
laars lappen, er niets om geven, zich ergens niets
van aantrekken.
LAARZEN, (laarsde, heeft gelaarsd), laarzen
aantrekken ; gelaarsd en gespoord, kant en klaar,
geheel gereed ; (eert.) zekere matrozenstraf toedienen, met een end dag op de natte broek kastijden.
LAARZENKNECHT, m. (-s), houten werktuig,
dat men gebruikt om de laarzen nit to trekken.
LAARZENTREKKER, m. (-s), laarzenknecht;
(in logementen) knecht, welke den reizigers de
laarzen uittrekt; ...WINKEL, m. (-s).
LAARZESCHACHT, ...SCHAFT, v. (-en), schacht
eener laars; ...STROP, m. (-pen), ...TREKKER,
m. (-s), trekker aan de binnenzijde der laars, gewoonlijk bloot trekker en ook dikwijls strop genoemd,
welke dient om de laars aan te trekken; — ijzeren
haak, dien men aan den strop bevestigt, om de
laars aan te trekken.
LAAS, tw. (dicht.) helaas ! wee !
1. LAAT, bn. bw. (later, -st), niet vroeg, ver gevorderd (van den tijd); wat na den gewonen of bepaalden tijd plaats heeft : 't is al laat; laat in (op) het
jaar ; laat op den dag ; een late oogst ; — ik weet
al, hoe laat het is, hoe het er mee gesteld is ; iem.
de laatste eer bewijzen, hem ten grave geleiden :
den laatsten adem uitblazen, sterven: — een late
Paschen, die later valt dan gewoonlijk.
2. LAAT, m. (laten), (hist.) hoorige, halfvrije boar.
LAATBAND, m. (-en), zwachtel bij het aderlaten,
...BEKKEN. o. (-s).
LAATDUNKEND, bn. bw. verwaand, pedant.
LAATDUNKENDIIEID, v. verwaandheid.
LAATNIES, o. (-sen), (heelk.) vlijm, lancet.
LAATST, bw. onlangs, kort geleden.
LAATsTFLIJK, tw. de laatste maal.
LAATSTLEDEN, bn. bw. laatst verloopen: laatstleden (afgekort 11.) Vrijdag.
LABAAR, v. (...baren), (gew.) groote linnen
halsdoek; — (Ind.) gemeenz. voor: lange gekleede j as.
LABAN, m. (Bijb.) de inhalige en bedriegelijke
schoonvader van Jacob ; vee, twig van Laban, inhalig, listi g yolk.
LABARUM, o. in de latere tijden van het Romeinsche keizerrijk de voornaamste yaan van het
leger.
LABBEI, v. (-en), (gew. LABBE) snapster,
,
praatziek wijf.
LABBEKAK, m. v. (-ken), lafaard, flauwerik ;
praatjesmaker •, kwaadsnreker.
LABBERDAAN, ABBERDAAN, v. gezouten
kabeljauw, zoutevisch.
LABBERKOELTE, v., ...KOELTJE, 0. (zeew.)
flauwe wind, bries.
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LABEL, v. (-len), adreskaartje aan reisgoed.
LABEUR, m. (Zuidn.) akkerbouw; hoeveelheid
land die iem. bebouwt.
LABEUREN, (labeurde, heeft gelabeurd), (Zuidn).
het boerenbedrijf uitoefenen.
LABIAAL, o. (...bialen), mondstuk eener or elpijp; (taalk.) lipletter.
LABIEL, bn. (nat.) labiel evenwicht, wankelbaar.
LABORANT, m. (-en), iem. die in een laboratorium werkt.
LABORATORIUM, o. (...ria), werkplaats van
den scheikundige, den artsenijbereider, den vuurwerker enz. ; een stookhuis, smelthuis, smeltvertrek.
LABOREEREN, (laboreerde, heeft gelaboreerd),
niet gemakkelijk (aan iets) arbeiden : aan eene
ziekte laboreeren, sukkelen.
LABORIEUS, bn. (...zer, -t), arbeidzaam, bedrijvig; moeilijk.
LABYRINT, o. (-en), bij de Ouden een groot en
kunstig gebouw, met z-ulk eene menigte elkander
kruisende gangen en ineenloopende kamers, dat
men er licht in verdwalen kon, inz. het door Daedalus op Creta gebouwde; — doolhof; (fig.) verwarde,
diaistere zaak ; (fig.) drukkende omstandigheden
des levens ; (ontl.) een deel van het inwendige
gehoorwerktuig.
LACET, o. (-ten), rijgsnoer, veter.
LACH, m. het lachen. LACHJE, o. (-s).
LA CHDUIF, v. (...ven), soort van tortelduif,
ringtortel.
LACHEBEK, m. en Y. (-ken), iem. die gauw
en veel lacht.
LACHEN, (lachte, bij dichteis sours loeg, gelachen), met iets lachen, er niet om geven; hij lacht
als een boer, die kiespijn heeft, gedwongen, zuurzoet
lachen ; in zijn vuistje lachen, heimelijk lachen,
inz. als gevolg van tevredenheid over den loopvan
zaken; — zich een ongeluk, een butt, een kriek lachen,
uitbundig lachen ; — lachende dreven, bekoorlijk,
aangenaam.
LACHSPIER, v. (-en), spier, die het laphen
teweegbrengt.
LACK, LAK, o. denkbeeldige rekenmunt in
Britsch-Indio = 100.000 ropijen of 115,570 gulden.
LACONIE, o. Zuidelijkste landsohap in den Peloponnesus, met de hoofdstad Sparta.
LACONISCH, LACONIEK, bn. (-er, -st), kort
en bondig, kernspreukig, pittig, naar de wijze
der oude Laconen ; — (thans inz.) blijk gevende
dat then de zaken doodkalm opv at, zonder zich
druk te maken.
LACONISME, o. (-n), verbazende kalmte waarmee men de zaken opvat.
LACRYMAE CHRISTI, v. my. Christus-tranen
(fijne donkerroode wijn, die aan den voet van den
Vesuvius wast).
LACTATIE, v. voeding met melk, het zoogen.
LACTOMETER, m. (-s), melkmeter (werktuig).
LACTOSCOOP, m. (...copen), een werktuig om
het roomgehalte der melk te onderzoeken.
LACUNE, v. (-s), holte, gaping; leemte.
LADANG, v.(-8), (Ind.) uitgekapte plek woeste
grond, voor den diogen rijstbouw.
LADDE, v. wateronkruid; drijftil (in Groningen).
LADDER. v. (-s), leer, werktuig tot opklimmen :
de sporten eener ladder; — (fig.) de, maatschappelijke ladder, de opvolgende reeks van standen enz.
in de maatschappij.
LADDERWAGrA, in. (-s), wagen waarop men
eene hooge ladder met uitschuifstukken kan opwindeb. (in gebruik bij glazenwasschers en brandweermannen) ; — boerenwagen met losse zijstukken.
LADE, LA, v. (laden), sehuifbak in eene tafel
of kast ; eene lade lichten, het geld er uit stolen
— aschbak in eene kachel.
LADELICHTER, in. (-s), iem. die den inhoud
van toonbankladen steelt.
LADEN, (laadde, heeft geladen), een last op of
in iets leggen, bevrachten ; — (fig.) meer laden
dan men dragen kan, meer willen doen dan in
zijn vermogen is; — (fig.) hij heeft het op mi./
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geladen, op mij gemunt, hij draagt mij een kwaad
hart toe ; eene groote verantwoordelijkheid op zich
laden, op zich nemen ; zijne maag laden, veel
eten ; een pistool, een kanon laden ; (ook) van electriciteit : eene electriseermachine, eene Leidsche
flesch laden.
LADING, v. het laden; (m y . -en), wat geladen is
(aan boord van een schip), vracht; -- de lading
van een schietgeweer.
LADRONEN, m. m y. roovers (in Italie); (aardr.)
de Dieven-eilanden.
LADY (Eng.), v. (ladies), dame, voorname Engelsche vrouw.
LADYKILLER (Eng.), m. (-s), adonis; iem.
waarvan de vrouwen doodelijk zijn.
LADYLIKE (Eng), bn. bw. als eene dame,
beschaafd.
LAETARE, m. de vierde Zondag in de Vasten.
LAF, bn. bw. (-fer, -st), zouteloos, smakeloos,
niet genoeg gezouten, fiauw ; — (fig.) flauw, ijdel,
ongegrond ; — mat, zot, dwaas, kinderachtig; —
lafhaltig, blood, zonder mood.
LAFAARD, m. (-s), lafhartig mensch.
LAFBEK, m. (-ken), jonge dwaas.
LAFENIS, v. (-sen), verkwikking, verfrissching,
ondersteuning, leniging.
LAFHARTIG, bn. bw. (-er, -st), blood, zonder
moed, vreesachtig. LAFHARTIGHEID, v.
LAFHARTIGE, m. en v. (-n), lafaard.
LAFHEID, v. smakeloosheid; lafhartigheid; —,
v. (...heden), dwaze handelingen, ijdele woorden;
blooheid.
1. LAGER, o. (-s), (Z. A.) kamp van in een kring
geplaatste wagons, legerkamp.
2. LAGER, o. verkorting voor lagerbier.
LAGERBIER, (Hgd. Lagerbier), o. (m y. -en, in
de bet. soorten van lagerbier), zomerbier.
LAGEREIND, o. minder eervolle plaats : hij zat
aan het lagereind der tafel; ...HAND, v. linkerhand : hij zit aan de lagerhand; ...HUIS, o. tweede
kamer van een landsvertegenwoordi ging, inz. het
Huis der Gemeenten in Engeland.
LAGERWAL, m. (zeew.) oever, waar de wind
op staat : aan lagerwal geraken, op de kust; (fig.)
aan lagerwal zijn, achteruit zijn in zijne zaken.
LAGRIMOSO, bw. (muz.) smartelijk klagende,
op eene langzame, slepende wijze.
LAGUNE, v. (-n), klein strandmeer door eene
lange, smalle landtong van de zee gescheiden, aan
de Noordwestkust van de Adriatisohe Zee.
LAISSER-ALLER, (Fr.), o. natuurlijke ongedwongenheid; achteloosheid; het overlaten van den loop
der zaken aan zichzelven; het er op laten aankom en .
1. LAK, m. en v. (-ken), gebrek, fout, misslag;
verkeerde eigenschap, iets dat ten nadeele strekt
van een persoon of zaak; — valsche beschuldiging :
iem. een lak aanwrijven, opleggen, iem. valschelijk
beschuldigen, iem. lasteren.
2. LAK, o. (mv. (-ken), in de beteekenis van
soorten van lak), zekere doorzichtige gom of Kars
(om er mode to vernissen); ze gellak (tot het verzegelen van brieven, pakjes enz.) : eene pijp lak;
rauwlak; zie gomlak; — (my. -en) een zegel van
lak ; — verlakte artikelen.
3. LAK, o. bedrog, fopperij : dat is maar lak,
dat beteekent niets; lak aan iem., iets hebOen, coaling.
4. LAK, zie LACK.
LAKEI, m. (-en), livreiknecht, lijfknecht.
1. LAKEN, o. (my. -s, in de bet. soorten van
laken), zekere geweven wollen stof met eene eigenaardige viltachtige do king, die de ketting- en
inslagdraden verbergt en door 'ironing wordt verkregen ; een rok van fijn zwart laken ; — van hetzelfde taken een pak krijgen, er evenzoo van langs
krijgen;
(my. -s), vierkant stuk katoen of linnen, dat
op eene tafel, een bed gespreid wordt; — de lakens
uitdeelen, het meest to zeggen hebben, de bevelen
geven, baas zijn.
2. LAKEN, (laakte, heeft gelaakt), sterk afkeuren,
misprijzen : iets in iem. laken ; — zijne afkeuring
to kennen geven.

LAKENBEREIDER.
LAKENBEREIDER, m. (-s), die laken vervaardigt; wolkrasser; ...HAL, v. (-len), overdekte
ruimte, waar het laken wordt uitgestald en verkocht.
LAKENSCH, bn. van laken (gemaakt).
LAKENVELDER, m. en v. (-s), een lakenveldsch
rund.
LAKENVELDSCH, bn. lakenveldsche koe, eene
koe, die in het midden wit is, terwijl het achterste
en voorste gedeelte van haar lichaam zwart, bruin
of van eene andere kleur is.
LAKKEN, (lakte, heeft gelakt), met zegellak
sluiten, toe-, dichtlakken een brief lakken; vernissen, glanzen : gelakte schoenen.
LAK-LAK, o. (ook LACK-DYE), zekere roode
kleurstof, die nit de met hars omgeven lakschildluizen wordt afgezonderd.
LAKMOES, o. eene roodachtig blauwe verfstof,
die uit versehillende korstmossen gewonnen wordt.
LAKOOI, v. (-en), violier, eene bekende sierplint
met veelkleurige welriekende bloemen (matthiola
annua en sinuata).
LAKS, bn. bw. (-er, -t), slot, traag, lauw, zorgeloos, onverschillig. LAKSHEID, v.
LALLEN, (lalde, heeft gelald), gebroken of onduidelijk praten.
1. LAM, o. (-mers, -meren, gew. -men), jong
schaap; - vaak als symbool van ont,chuld, geduld
en zachtmoedigheid : zoo gedwee als een lam;
-(Z.A)gelifdknj
mijn lammetje; - (bijb.)
het Lam Gods, Jezus Christus; LAMMETJE ,
o. (-s, lammertjes), klein, jong lam. LAMMEKEN,
o. (-s).
2. LAM, bn. bw. (-mer, -st), geheel of gedeeltelijk van beweging beroofd, verlamd ; verloopen, stuk, van schroeven, scharnieren,
sloten enz.
1. LAMA, m. (-'s), titel van de Boeddhistische
priesters in Tibet, bij de Mongolen en Kalmukken.
2. LAMA, v. (-'s), schaapkameel, een tot de
kameelachtigen behoorend dier met grootere ooren
en zonder vetbult (auchenia).
3. LAMA, v. eene stof, van lamawol vervaardigd.
LAMAYSME, o. godsdienst der Tibetanen, eene
hervorming van het Boeddhisme door Tsonkhapa,
in 1357 geboren.
LAMANTIJN, m. (-en), zeekoe, (manatus); hij
wordt ruim 3 M. lang.
LAMBEL, o. (-s), (wap.) barensteel, met 3 of
5 langwerpig vierkante of zwaluwstaartvormige
stukken, hangers ; ter aanduiding van een jongeren
zoon.
LAMBERTSNOOT, v. (...noten), hazelnoot die
omstreeks Sint-Lambertus, 17 Sept. rijp wordt.
LAMBIK, LAMBIEK, m. (Zuidn.) eene soort
van Brusselsch bier.
LAMBREQUIN, m. (-s), (wapenk.) helm kleed
dat aan den helm, welke op de wapenschilden
stoat, is vastgehecht en helm en schild om.fladdert.
LAMBRIZEEREN, (lambrizeerde, heeft gelambrizeerd), met houtwerk beschieten.
LAMBRIZEERING, v. (-en), houten wandbekleeding, gewoonlijk tot aan den onderkant der
ramen.
LAMELLE, v. (-n), dun blaadje metaal.
E'4; LAMENTABEL, bn. bw. (-er, -st), erbarmelijk,
beklagenswaard.
LAMENTATIE, v. (-s, ...tien), weeklacht, klaaglied.
LAMENTEEREN, (lamenteerde, heeft gelamenteerd), weeklagen, jammeren, kermen.
LAMENTO, bw. (muz.) zeer aandoenlijk.
LAMENTOSO, bw. (muz.) klagend.
LAMFER, m. o. (-s), een lang, van den hoed
afhangend rouwfloers, rouwsluier.
LAMLENDIG, bn. bw (-er, -st ), zwak, slap in
de lenders ; - (fig.) lui; armzalig, ellendig, beroerd.
LAMMELING, m. (-en), beroerde kerel.
LAMMELOT, m. v. (-ten), lui, akelig persoon.
LAMMENADIG, bn. (-er, -st), (gemeenz.) ellendig, akelig, lamlendig ; zich lammenadig voelen,
onlekker, ongesteld ; lammenadig weer, akelig,
vervelend.
Van Dale, Handwoordenboek.
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LAMMEREN, (lammerde, heeft gelammerd),
lammeren werpen (van ooien en van geiten).
LAMMERGIER, m. (-en), zekere dagroofvogel,
(gypaetus barbatus).
LAMMIGHEID, v. (...heden), lamlendige onverschilligheid.
LAMOEN, o. (-en), disselboom met twee armen,
waar het paard in gespannen worst.
LAMP, v. (-en), werktuig dat dient ter verlichting ; (dicht) de lamp der zon, het licht der zon ;
dat riekt naar de lamp, het draagt sporen van met
veel inspanning bewerkt te ziin ; tegen de lamp
loopen, er tegen aan loopen. LAMPJE, o. (-s).
LAMPAS, o. Oostindische of Chineesche gebloemde zijden stof.
LAMPEDRAGER, m. (-s), toestel waaraan eene
lamp hangt; ...GLAS, o. (...glazen), glas op eene
lamp ; ...KAP, v. (-pen), kap over eene lamp
of ter versiering, Of om meer licht op tafel enz.
te hebben; ...KLEEDJE, o. (-s), waarop eene
staande lamp wordt geplaatst; ...KOUSJE, o.
(-s), lanmenit gleeiko-usje.
LAMPENFABRIEK, v. (-en).
LAMPENIST, m. (-en), iem. die de zorg voor
de lampen heeft, ze aan moet steken enz.
LAMPENJONGEN, m. (-s), (Ind.) bediende die
voor de lampen zorgen moat of moest.
LAMPENKATOEN, o. dat men gebruikt voor
lan-pepitten; ...MAKER, m. (-s).
LAMPEPIT, v. (-ten), kousje in eene lamp.
LAMPET, o. (-ten), kom of kan voor water
om de handen te asschen.
LAMPETKAN, v. (-nen), kan van een waschtoestel; ...KOM, v. (-men), kom, groote schotel
van een waschtoestel, waarin men zich wascht.
LAMPION, v. (-s), meestal cilinder- of kogelvormig omhulsel van gekleurd papier waarbinnen
eene kaars wordt gebrand voor feestverlichting.
LAMPIONPLANT, v. (-en), (gew.) benaming
voor de jodenkers (physalis).
LAMPREEL, o. (-en), (Zuidn.) jong konijn.
1. LAMPREI, o. (-en), jong konijn.
2. LAMPREI, v. (-en), (nat. hist.) de prik of
negenoog (petromyzon f luviatilis).
LAM SBOUT, m. (-en), ...VLEESCH, o.
LAMSTRAAL, m. (...stralen), ...ZAK, m. (-ken),
(plat) ellendeling, lammeling.
LAMZALIG, bn. bw. (-er, -st), ellendig, akelig,
naar.
LAMPZWART, o. roet van walm uit eene
lamp.
LANCASTER, o. dicht geweven en gepapte
gordijnstof ; raamgordijn van daze stof.
LANCEERAFSTAND, m. (-en), afstand waarop
men met goed gevolg eene torpedo lanceeren kan ;
...BUIS, v. (...buizen.), in het schip vastgebouwde
lanceerinrichting.
LANCEEREN, (lanceerde, heeft gelanceerd),
werpen, slingeren, afschieten : torpedo's lanceeren ;
(fig.) hij lanceert zichgoed, hij weet goed door de
wereld te komen een bericht, een gerucht, Laster
lanceeren, verbreiden • eene mode lanceeren, opgang
doen waken.
LANCET, o. (-ten), (wondh.) een zeer dun,
tweesnedig mesje om te steken en te snijden.
LANCETBLADIG, bn. (plantk.) met lancetvormige bladeren.
LANCETVORMIG, bn. (plantk.) vier of meermalen zoo lang als breed en aan beide einden
gelijkmatig versmald.
LAND, o. gedeelte der aarde, dat boven water
uitsteekt, vaste bodem ; er is met hem geen land
te bezeilen, niets te beginnen, er is met hem niet om
te gaan ; iem. het land opjagen, hem uit zijn humeur
brengen ; ik heb het land, ik verveel mij, heb het
niet naar mijn zin ; ergens het land aan hebben, lets
moede zijn, ergens een hekel aan hebben ; de aardbodem ten opzichte van de bebouwing,
dat deal der aardoppervlakte, dat tot het opleveren
van natuurproducten geschikt is of geschikt gemaakt
kan worden, grond, bouw.-, weiland: land bebouwen,
ontginnen ; land aanmaken, tot bebouwing geschikt
maken ;
31
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(fig.) zijn land ligt in zijne schoenen, gezegd van
een snoever ; (Zuidn.) Mijnheer van zonderland,
een kale pronker ; het land, als tegenstelling van stad : op het land
woven ; het Platte land •
(my. -en), een groot begrensd deel der aardoppervlakte, dat door zijne bevolking of door politieke
verhoudingen,seen. geheel vormt, staat, rijk, grondgebied : het land der rijzende zon, Japan ; het land
van belofte, het Heilige Land, (fig.) gelukkig land ;
een stille in den lande, iem. van wien men weinig
(ook) gewest, streek.
merkt ;
LANDAANWINNING, v.
LANDAARD, m. volkskarakter.
LANDAUER, m. (-s), rijtuig voor vier personen
met voor- en achterkap.
LANDAULET, v. (-ten), kleinere soort van landauer, waarvan de voorkap ook alleen vastgezet
kan worden ; automobiel met dergelijke carosserie.
LANDBOUW, m. akkerbouw, het bewerken
van bouwland, veldarbeid.
LANDBOUWAKTE, v. (-n), akte van bevoegdheld tot het geven van landbouwonderwijs.
LANDBOUWBANK, v. (-en), bank die voorschotten verstrekt ten behoeve van den landbouw ;
...BEDRIJF, o. ; ...CONGRES, o. (-sen) ; ...KREDIET, o. (-en).
LANDBOUWER, m. (-s), die den akker bebouwt,
persoon die cane landbouwonderneming bestuurt,
boer. LANDBOUWERSSTAND, m.
LANDBOUWPROEFSTATION, o. (-s), plaats
waar cultuur- en bemestingsproeven worden
genomen enz. ; ...PROEFVELD, o. (-en).
LANDBOUWS CHOOL, v. (...scholen), school
waar die vakken onderwezen worden, welke ten
grondslag dienen voor den wetenschappelijken
landbouw • de landbouwschool te Wageningen ;
...TENTOONSTELLING, v. (-en) ; ...WERKZAAMHEDEN, v. my. allerlei veldarbeid; ...WINTERCURSUS, m. (-sen).
LAND COMMANDEUR, m. (-s), zekere waardigheld bij de Duitsche orde (de balije van Utrecht).
LANDDAG, in. (-en), landsvergadering, wetgevende vergadering, staten, stenden (ook van
bepaalde genootschappen, maatschappijen enz.)
algemeene vergadering ; - (fig.) 't is een Poolsche
landdag, eene verwarde vergadering, waar het zeer
onstuimig toegaat ; ...DROST, m. (-en), schout,
baljuw ; ...EDELMAN, m. (...lieden), edelman,
die op het platteland woont ; ...EIG.ENAAR,
m. (-s, ...naren), bezitter van vaste goederen.
LANDELIJK, bn. bw. dorpsch, eenYoudig ;
een landelijk feest; (Ind.) in het landelijke zijn of
gaan, bij de cultures.
1. LANDEN, (landde, is geland), aan land komen ;
waar is de vloot geland ? ; de wind was zoo hevig, dat
wij niet konden landen ; aan land zetten, ontschepen ; een vijandelijken inval doen (van de
zeezijde) ; - op den grond neerkomen van een
luohtballon, luchtschip of vliegtoestel : devliegenier
landcle vlot. LANDING, v. (-en), het landen.
2. LANDEN, (landde, heeft geland), (Zuidn.)
-Weiland tot bouwland makers ; - met het land
aan iets grenzen zijne weide landt aan de rivier.
LANDENGTE, v. (-n), smalle strook land, die een
schiereiland aan het vasteland verbindt.
LANDERIG, bn. (-er, -st), het land hebbende,
slecht geluimd. LANDERIGHEID, v.
LANDERIJEN, v. my. bebouwde akkers, velden.
LANDGENOOT, m. (-en), bewoner van hetzelfde
land ; ...GENOOTE, v. (-n) ; ...GOED, o. (-eren),
uitengoed, buitenplaats ; ...HEER, m. (-en),
eigenaar eener pachthoeve.
LANDHOOFD, o. (-en), het in het water uitgebouwde stuk, waarop de eigenlijke brug rust ;
kribwerk in zee vooruitstekende ; steenen beer.
LANDHU I S, o. (...zen), buitenplaats, villa.
LANDHUISHOUDKUNDE, v. wetenschap van
den landbouw en al wat er mede in verband staat,
oeconomie.
LANDJUWEEL, o. (-en), (hist.) een groot feest
der Rederijkers : samenkornst van de verschillende
kamers in de eene of andere stad, waar dan een
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wedstrijd in de edele kunst van rhetorica werd
gehouden ; ...KAART, v. (-en), afbeelding van de
oppervlakte der aarde of een gedeelte daarvan.
LANDKLIMAAT, o. klimaat van het vasteland,
zich kenmerkende door heete zomers en strenge
winters.
LANDLEVEN, o. buitenleven ; ...LIEDEN, m.
my . plattelandsbewoners ; ...LOOPER, m. (-s),
hij die zonder middel van bestaan rondzwerft.
LANDMAIL, v. (-s), post naar Oost-Indic die
voor een deel over land gezonden wordt : de
landmail over Brindisi.
LANDMETER, m. (-s), iem. wiens beroep het is
land op te meters; (nat. hist.) spanrups (geometridae).
LANDOUW, v. (-en), vruchtbare streek, veld of
land.
LANDPAAL, m. (...palen), grens-, limietpaal ;
m.Y. (fig.) grenzen van een land ; ...PACHT, v.
p acht of huur van landerij en : PACHTER, ra. ( -s).
LANDRAAD, m. (...raden), provinciale vergadering, districts-vergadering ; een lid van zulk eene
vergadering ; (Ind.) gewone rechtbank voor
inlanders op alle hoofdplaatsen en afdeelingen
gevestigd.
LANDRENTE, v. (-n), grondrente : de landrente
op Java bestond uit 1 12, 2/5 , of der voortbrengselen
van den grond, of in gedwongen cultuur van zekere
producten ; ...RENTENSTELSEL, o.
LANDRAT, ...ROT, m. (-ten), spotnaam dien
de zeeman aan de landbewoners geeft.
LAND SADVO CART, m. ( ...eaten ), a dvocaa t
van de regeering.
LAND S CHAP, o. (-pen), gewest, streek, oord ;
schilderstuk, dat een landschap voorstelt.
LANDS CHEIDING, v. (-en), plek, waar het
grondgebied van het eene land eindigt en dat van
een ander begint ; scheiding tusschen twee of meer
waterschappen.
LAND SD IENAAR, m. (...naren), gouvernements-,
rijksambtenaar.
LAND SGEBOUW, o. (-en), rijksgebouw; ...GOED,
o. (-eren), nationaal goed ; domein ; ...HEER,
m. (-en), souvereine vorst, gebieder ; ...HEERLIJK, bn. vorstelijk : landsheerlijk gezag ; ...HUIS,
o. (...huizen), gemeenlandshuis ; ,..KERK, v.
(-en), eene kerk, die door het land onderhouden
wordt ; ...KNECHT, m. (-en), (veroud.) soldaat,
voetknecht.
LANDSMAN, m. (...lieden, ...lui), landgenoot.
LAND STAD, v. (...steden), stad, op verren afstand van de zee gelegen ; provinciestad.
LAND STORM, m. (in tijden van hood) algemeene
wapening van alle burgers, tot zekeren leeftijd,
bier to lande tot het 40ste jaar ; ...STORMER,
(-s); ...STREEK, v. (...streken), uitgestrektheid land.
LAND SVERDEDIGER, m. (-s), soldaat, krijgsman;
...VERDEDIGING, v. ; ...VROUWE, v. vorstin.
LANDTONG, ;v. (-en), smalle strook land, die in
zee uitsteekt.
LANDVERHUIZER, m. (-s), iem. die naar een
vreemd land trekt ; ...VERHUIZING, v. (-en),
het met have en goed verlaten van het vaderland,
met het doel om zich in andere, meestal overzeesche gewesten te vestigen ; ...VERLIES, o. ;
...VERRAAD, o. ontrouw tegen zijn land ; ...VERRADER, m. (-s).
LANDVLUCHTIG, bn. uit zijn land ontvlucht,
uitgeweken.
LANDVOLK, o. plattelandsbewoners.
LANDVOOGD, m. (-en), bestuurder-, beheerder
van een land, voor en namens den souverein :
stadhouder, onderkoning, gouverneur-generaal, gouverneur enz. ; ...VOOGDES, v. (-sen), gouvernante;
(ook) vrouw van den Gouverneur-Generaal ;
...VOOGDIJ, v. de waardigheid van landvoogd.
LANDWAARTS, bw. naar het (vaste) land toe,
in de richting van de kust naar het land.
LANDWEER, v. (...weren), verdediging van
het land tegen vijanden of tegen het water ; dam,
dijk ; inz. deel van het leper, ter plaatselijke
verdediging ; tot de landweer behooren zij die een
verlengden militiediensttijd moeten volbrengen.
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LANDWEERDISTRICT, o. (-en), het Rijk is
verdeeld in 48 landweerdistricten ; ...KADER, o.
(-s) ; ...MAN, tn. (-nen) ; ...OEFENING, v. (-en) ;
...OFFICIER, m. (-en) ; ...PLICHTIG, bn. ;
...STELSEL, o. (-s), reservestelsel of stelsel van
verlofgangers die eene afzonderlijke organisatie
bezitten.
LANDWEG, (-en), groote weg, openbare weg ;
weg over land en niet over zee ; de landweg naar
Indio; ...WERK, o. landbouwersbedrijf ; ...WIJN,
na. (my . -en) in de beteekenis van soorten van landwijn), wijn, die in het land zelf wordt gekweekt,
inz. de liohtere, mindere soorten ; ...WIND, in.
(-en), wind, die van het land naar de zee waait ;
...WINNING, v. (-en), verovering ; opbrengst van
landerijen ; het verkrijgen van land door indijking
enz. ; ...WORDING, v. aanwas aan de oevers honer
rivier ; ...ZAAT, m. (...zaten), ...ZATE, v. (-n),
inwoner, inwoonster van een land, inboorling.
LANDZIEKIG, bn. (-er, -st), gemelijk, ontevreden.
LANG, bn. bw. zekere uitgestrektheid in de
lengte hebbende ; iets op de Lange baan schuiven,
eene zaak slepende houden, uitstellen ; — 't is
zoo Zang als 't breed is, 't maakt geen verschil ;
Lang van stof, langdradig ; met lange tanden eten,
niet met lust ; zij heeft eene lange tong, 't is eene
kwaadspreekster ; —
(van tijd) lang durende : de dagen worden Lang ;
11)14 hebben morgen den langsten dog; — de tijd
volt mij lang, ik verveel mij ;
(bw.) langen tijd,
geruimen tijd : het is lang geleden ;
(gramm.)
Lange klinker, volkomen ;
lange lettergrepen,
lettergrepen met volkomen klinkers.
LANGDRADIG, bn. (-er, -st), uit lange draden
bestaande ; (fig.) wijdloopig, vervelend.
LANGDURIG, bn. bw. (-er, -st), van langen duur :
eene langdurige koude ; eene langdurige ziekte.
LANGEN, (langde, heeft gelangd), geven, aangeven, overreiken ; ooh, tang mij even dat boek.
LANGET, v. (-ten), zekere mutsenkant van de
geringste soort ;
MUTS, v. (-en).
LANGGAR, v. (-s), (Ind.) Mohammedaansch
bedehuisje voor eene bevolking die niet rijk genoeg
is om een missigit te onderhouden ; koranschool.
LANGHARIG, bw. met lange haren ;
bn. veeljarig ; langjarige ondervinding ; ...LIJVIG,
bn. met een lang lijf.
LANGNAT, o. waterige sans ; dunne soep ;
omslachtige voordracht ; ...NEUS, m. v. (...zen),
iem. met een langen neus ; ...00R, m. (-en), een
ezel ; een Naas.
LANGPAPIER, o. wissels die eerst eenige weken
of maanden na de trekking vervallen.
LANGPOOT, m. (-en), eene soort van bastaardspin, hooiwagen ; langpootmug ; — MUG, v. (-gen),
eene soort van muggen met buitengewoon lange
broze pooten (tilyula).
1. LANGS, vz. bezijden, voorbij ; (fig.) longs
welken weg L door welk middel I ; hier longs, daar
longs, dozen, dien weg op, in daze of die richting ;
longs (dicht bij) de kust. [Langs vormt met werkw.
eene menigte koppelingen als langsdrijven, langsgaan, langsgooien, langshouden, enz.).
2. LANGS, bw. ]anger, in : hoe longs zoo meer.
LANGSCHEEPS, bw. in eene richting evenwijdig
aan de scheepsas ; de mast viel langscheeps ;
...SCHEEPSCH, bn. : langscheepsche zeilen ;
...SCHEDELIGEN, m. my. menschen, bij wie
de lengte en breedte van den schedel vrij wat
verschilt (verhoudin g 9 : 7).
LANGSLAPER, m. (-s), die lang slaapt, 's morgens
laat opstaat ; ...SLAAPSTER, v. (-s).
LANGSNAVEL, m. (-s), langbek ; ...SNAVELIGEN, M. mv. eene soort van vogels met langen
snavel ; ...SNUITKEVER, M. (-s), keversoort met
langen rolronden snuit (rhynchaenides).
LANGST, bn. (overtreffende trap van Zang);
op zijn 'angst, bw. uitdr. : uiterlijk.
LANGSTAART, m. (-en), (nat hist.) zoogdieren
of vogels met lange staarten ; ook de naam van
eene soort van schapen ; Surinaamsche aal ; —
(Ind.) scheldnaam voor de Chineezen (vOOr 1912).
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LANGSTLEVEND, bn. het langst levend ; ...LEVENDE, m. en v. (-n), die het langst leeft.
LANGTONG, in. v. (-en), die alles verklapt ;
kwaadspreker.
LANGUIT, bw. in de lengte, zoo lang als iets is :
hij vie/ languit op den grond.
LANGWERPIG, bn. bw. (-er, -st), een langen
vorm hebbende ; een langwerpig vierkant ; ook
LANKWERPIG.
LANGWIJLIG, bn. bw. (-er, -st), langdradig,
vervelend, wijdloopig. LANGWIJLIGHEID, v.
LANGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), niet schielijk, traag : dat werk vordert maar langzaam.
LANGZAMERHAND, bw. van lieverlede, allengs,
zachtjes aan.
LANGZICHT, o. (kooph.) wissel op langzicht,
die eerst 2, 3 of 4 maanden na vertoon betaald
(-s).
WISSEL,
wordt ;
LANING, v. (-en), planken brug, overloop ; (gew.)
de onderlagen in eene bedstede.
LANKMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), zeer geduldig,
toegevend, veel kunnende verdragen (alverena
toornig to worden).
LANOLINE, v. wolvet.
LANS, v. (-en), spies, speer (zeker Nva,pen)
de lans vellen, laten zakken ; eene lans met iem,
breken, (eig.) tegen iem. strijden (in het steekspel),
(thans fig.) een vraagstuk polemisch met iem.
uitvechten.
LANSIER, m. (-s), met eene lans gewapende
ruiter.
LANSKNECHT, ra. (-en), soldaat to voet, met
eene lans gewapend.
LANTAARN, v. (-en), LANTAREN, v. (-s),
zeker toestel met doorschijnende wanden, waarin
een licht wordt geplaatst, om het uitdooven daarvan door wind enz. to voorkomen of het brand gevaar te verminderen ; iets met een lantaarntje moeten
zoeken, wat zeldzaarn is; straat-, gaslantaarn; —
(bouwk.) glazen kap op het dak van een huis,
in de zoldering boven de trap, in het dek van een
sohip waardoor datgeno wat er onder ligt, van
boven daglicht krijgt.
LANTAARNPAAL,
(...palen), paal, waaraan of waarop de lantaarn is vastgehecht.
LANTAARNPLAATJE, o. (-s), plaatje voor eene
projectielantaarn.
LANTE, v. (-n), (Zuidn.), lamp voor raapolie,
met eene tuit waardoor de pit is gestoken ; —
glaasje waarin een waspitje op raapolie drijft,
inz. als illumineerglaasje.
LANTEREN, (lanterde, heeft gelanterd), zijn
tijd verbeuzelen, leegloopen.
LANTERFANTEN, (lanterfantte, heeft gelanterfant), zijn tijd verbeuzelen, leegloopen, straatslijpen.
LANTERLU, ...LUI, o. zeker kaartspel.
LANTIERBOOM, ...PAAL, m. zie LATIER.
(-s), bewoner van de stad LaoLAODICEg R,
dicea in Klein-Azie ; (fig.) lauw, onverschillig
mensch zonder opgewektheid of geestdrift.
1. LAP, m. ( -pen), stuk doek of stof, groot of
minachtend voor : afgescheurde lap,
klein ;
flard, vod ; dat is een nieuwe lap op een oud kleed,
verbetering die beter weggebleven ware, (ook)
nieuwe instelling bij een oud stelsel dat van een
geheel anderen geest getuigt en daardoor nutteloos,•
dat werkt op hem als
zelfs schadelijk kan zijn ;
een roode lap op een Stier, dat maakt hem woedend ;
stuk goed om scheur of gat to dichten of eene
versleten plaats to vervangen beter een lap clan
een, gat ; een lap inzetten ; een gezicht van oude
lappen, een zuurmuil ; —het goat hem voor 'tlapje,
iem. voor 't lapje
het gaat horn voorspoedig ;
houden, voor den gok ; —
plat of dun stuk van allerlei andere stoffen :
(van papier) de schilder zat voor een verschen lap
papier ; de lappen hangen erbij , van behang gesproken ; een lapje van honderd, van duizend, een
bankbiljet ; — (van vleosch) lapjes rundvleesch ;
wij eten kalfslappen ; — (van grond) een aardige
lap tuin ; een vette lap grond ; — (sport, bij fietswedstrijden) baanronde.
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2. LAP, m. (-pen), slappe vent, sukkel; dronken
lappen, dronken kerels.
3. LAP, m. (-pen), iem. uit Lapland.
LAPEL, v. (-len), (aan jassen en mantels) gedeelte
aan de voorzijde dat naar den schouder is omgevouwen en een geheel met den omgeslagen kraag
maakt.
LAPIDAIR, bn. ; lapidairschrift, in steep gehouwen letters ; — lapidairstijl, korte en kernachtige
stijl der geschriften.
LAPIS, m. steen ; lapis causticus, potasch ; —
lapis infernalis, helsche steep , salpeterzuur zilveroIcyde ; — lapis lazuli, lazuursteen ; — lapis philosophorum, steen der wijzen.
LAPLANDER, m. (-s), bewoner van Lapland,
Lap ; — (vog.) de ijsgors (calcarius lapponicus).
1. LAPPEN, (lapte, heeft gelapt), een of meer
lappen in of op lets 7etten. lets verstellen : een
kleed la en; scnbenen lappen; ketels lappen; —
in orde brengen, klaarspelen, opknappen : dat lap
hem niet, dat speelt gij nooit klaar; glizzen lappen, zeemen, met een zecmlap schoonmaken ; —
(sport, bij fletswedstrijden) iem. lappen, hem eene
baanronde voorkomen.
2. LAPPEN, (lapte, heeft gelapt), klappen geven,
slaan; -- drank of eten naar binnen lappen, naar
binnen slaan, haastig drinken of eten; alles er moor
lappen, verbrassen.
LAPPENDAG, m. (-en), dag, waarop in de mannfactuurminkels overgebleven lappen van stukken
stof verkocht worden; ...DEKEN, v. (-s), nit verschillende lappen samengesteld; (fig.) bont, onsamenhangend geheel ; ...MAND, v. (-en), mand
waarin men de lappen bergt ;• (spr.) in de lappenmand zijn, een einig ongesteld zijn.
1. LAPPER, m. (-s), iem. die lapt, inz. schoenlapper. LAPSTER, v. (-s).
2. LAPPER, m. (-s), gew. naam voor de kleinste
soort van snip, ook bokje geheeten (limnocryptes
gallinula).
LAPSUS, m. fout, vergissing; lapsus calami,
schrijffout ; lapsus linguae, onbedaoht woord ;
lapsus memoriae, iets dat aan het geheugen ontsdhoten is.
LAPWERK, o. lapperij; gelapte kleedingstukken;
(fig.) slecht work, knoeiwerk; ...WOORD, o. (-en),
(lett. en dicht.) stopwoord.
LAPZALF, v. middeltje om iem. wat op to
lappen, kwakzalversmiddeltje; ...ZALVER, m. (-s).
LARDEEREN, (lardeerde, heeft gelardeerd),
dunne reepjes spek er in steken, (vleesch) met
reepjes spek opvullen.
LARIMERPRIEM, m. (-en); ...SPEK. o.
LAREN, m. mv. huisgoden der Romeinen.
LARGHETTO, bw. (muz.) eenigszins langzaam.
LARGO, bw.(muz.) de eerste of langzaamste
der vijf voornaamste giaden van beweging; ernstig,
deftig, breed, langzaam, edel, vast, nadrukkelijk
voor to dragen.
(thans)
LARIE, v. (veroud.) ijdele snapster;
beuzeling, zotteklap : allemaal lane.
LARIEFARIE, o. zottepraat, kletsmaat.
LARIEN, (lariede, heeft gelaried), (veroud.)
babbelen, kletsen.
LARIKS, LARIKSBOOM, m. (-en), een boom, tot
de familie der kegeldragenden behoorende, die de
fella koude der noordpoolstreken wederstaat en
die de Venetiaansehe of gewone terpentijn oplevert
(larix decidua).
LARMOYANT, bn. jammerend, weenend, in
ttanen smeltend.
LARONG, m. (-s), (Ind.) gevleugelde witte
mier.
LARVE, v. (-n), (nat. hist.) bij dieren met gedaanteverwisseling de vorm, Mien het dier heeft
van het ei totdat het geheel met het moederdier
oVereenkomt : larve van een kikvorsch; bij insecten meer bepaald die maskers, welke alleen borstpooten, in geen geval achterlijfspooten, bezitten.
LARYNGITIS, v. (gen.) ontsteking van het
strottenboofd.
LARYNGOSCOOP. m. (...scopen), keelspiegel.
LARYNX, m. (-en), (ontl.) strottenhoofd.
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LASCH, v. (lasschen), vereeniging van twee of
moor stukken ; plaats van vereeniging.
LASCHMES, o. (-son), keepmes, kuipersmes ;
...NAAD, m. (...naden.), naad die door eene lasch
ontstaat.
LASKAR, LASICAAR, m. (...karen), Enge!schIndische matroos; de Laskaren, Engelsch-Indische
troepen op Ceylon en in Hongkong.
LASSCHEN, (laschte, heeft gelascht), eene lasch
inzetten : een balk, ijzer lasschen; samen-, ineen-,
bijeenvoegen : zinnen aan elkander lasschen. LASSCHING, v. (-en), het lasschen, naad of teeken
eener lasch.
LASSO, v. (-'s), werpkoord met strik.
1. LAST, m. (-en), zwaar voorwerp, vracht,
zwaarte; inz. lading van een schip, scheepslading : last innemen, laden ; —
(fig.) iets moeilijks dat men to verrichten heeft,
iets waardoor men gekweld of gePlaagd wordt,
moeilijkheid, druk, nood, verlegenheid ; iem.
iets ten taste leggen, van iets beschuldigen; de lusten
en lasten, voor- en nadeelen ; —
belasting: in de gemeente-lasten bijdragen;
opdraeht, bevel, gebod : iem. last geven tot Lets.
2. LAST, o. (-en), inhoudsmaat voor droge waren
= 30 HL (oudtijds : 36 zakken of 27 mud); —
J, enaming van het gewicht, waarbij de grootte en
het draagvermogen van een schip berekend worden
( = 2 scheepston of 2 M3.; 2000 KG.) ; — een last
haring, veertien ton = 17 kantjes.
3. LAST, m. (-en), (Zuidn.) lastpost, lastig,
moeilijk mensch.
LASTARM, m. (-en), (nat.) arm waaraan de
last werkt (bij hefboomen).
LASTAUTO, m. (-'s), auto ingericht tot het
vervoer van zware lasten.
LASTBEEST, ...DIER, o (-en), beest (kameel,
ezel enz.), bestemd tot het dragon van lasten.
LASTBRIEF, m. (...brieven), bevelschrift.
LASTER, m. smaad of smaadschrift tegen beter
weten in : iem. gerechtelijk vervolgen wegens
laster.
...raren), LASTERAARLASTERAAR, m.
STER, v. (-5), die lastert.
LASTEREN, (lasterde, heeft gelasterd), iemands
ear of goeden naam schenden, benadeelen door
schandelijke dingen, strijdig met de IN aarheid, opzettelijk van hem uit to strooien ; -- God lasteren, door woord of daad Gods majesteit kwetsen, vloeken.
LASTERLIJK, bn. bw. laster bevattende, eerroovend.
LASTERTAAL, v. eerroovende woorden ;
...TONG, m. v. (-en), lasteraar.
LASTGEVER, m. (-8), die iem. een last geeft,
committant : ...GEEFSTER, v. (-s) ; ...HEBBER,
m. (-s), die in last heeft, iets to doen, mandataris.
LASTIG, bn. bw. (-er, -st), moeilijk, bezwaarlijk :
een WWI examen; dat zal lastig gaan. hinderend,
onaangenaam; vermoeiend; vervelend.
LASTPOST, m. (-en), lastige betrekking ; lastig
mensch ; iem. die men to zijnen laste heeft, voor
wien men alles to betalen heeft.
LAT, v. (-ten), lang, dun en smal stuk hoot,
van 5 tot 7 el lang; inz. panlatten, die op de ribben van een dak worden gespijkerd.
LATAANBOOM, m. (-en), Braziliaansche waaierpalm (latania).
LATAFEL, v. (-s), zeker stuk huisraad, diepe
kast met drie of vier laden.
LATAH, (Ind.) behept met zekere ziekelijke
zenuwaandoening, waarbij de lijder, als hij schrikt,
eons anders woorden en gebaren herhaalt en zich
zelf napraat.
LATEI, v. (-en,, draagstuk; inz houten of ijzeren
draagbalk boven deur-, venster- of schoorsteenopening om het hoogere metselwerk to dragon.
. LATEN, (liet, heeft gelaten), waken dat iets in
den toestand blijft, waarin het is : de deer open
laten ; iem. met rust, met vrede, ongemoeid laten;
iets blauwblauw laten, met stilzwijgen voorbijgaan, er geene aanmerkingen op makers; —
met rust, ongemoeid laten : laat hem nu, plaag
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hem niet meer ; — toestaan dat lets geschiede :
.laat hem maar begaan ; —
oveilaten, aan iem. laten : ik laat er hem de
eer van; de vijand nwest het veld laten; — ik kan
het u voor lien prijs niet laten, niet afstaan, niet
verkoopen ; - het Leven laten, sterven; — nalaten,
niet doen : laat dat ; hij kan het rooken niet laten; —
veroorzaken, doen, oorzaak zijn of maken dat
lets geschiede : ik liet hem weten, dat ik den brief
ontvangen had; hij liet zijn zoon (3e nv. d. i. voor
zijn zoon) een nieuwen rok maken; hij lid zijn
kleermaker (4e nv. d. i. door zijn kleermaker) een
nieuwen rok maken; —
(als hulpwerkw. van wijze) ter omschrijving eener
nanvoegende wijs: laten wij elkander helpen, helpen
wij elkander I
2. LATEN, (liet, gelaten), aderlaten.
LATENT, bn. onzichtbaar, verborgen; (nat.)
latente warmte, gevonden warmte.
LATER, bn. bw. in het vervolg; na verloop van
zekeren tijd.
LATERAAL, bn. ter zijde, zijdelings : laterale
-verwanten, verwanten in de zijlinie.
LATERAANKERK, v. (-en), basiliek van St.
Jan te Rome, de pauselijke kathedraal.
LATERAAN(PALEIS), o. het aan de Johanneskerk grenzende paleis van den Paus te Rome,
2etel der Roomsche curie.
LATERAANSCH, bn. Lateraansche synoden,
kerkvergaderingen, die in de kerk van Sint-Jan
van Lateraan gehouden werden.
LATERNA MAGICA, v. tooverlantaarn.
LATHERUS (LATHYRUS), v. (-Ben), een vlinderbloemig plantengeslacht, waarvan elf soorten in
Nederland in 't wild gevonden worden (lathyrus).
LATIcRBOOM, m. (-en), hangende boom in een
stal tnsschen de paarden ; ...PAAL, m. (...palen).
LATIJN, o. de Latijnsche taal : Latijn leeren,
verstaan; — dat is Latijn voor me, daar begrijp
A niets van.
LATIJNEN, m. my. de bewoners van Latium :
-dat gedeelte van Italie, hetwelk ten Zuiden van
den Tiber ligt tusschen de Apennijnen en de Tyrrheensche Zee; — schrijvers, die in 't Latijn geschreven hebben.
LATIJNSCH, bn. de Latijnsche taal, het Latijn;
de Westersche, de Roomsch—deLatijnschkr,
Katholieke kerk.
LATING, v. (-en), aderlating, bloedaftapping.
LATINISME, o. (-n), Latijnsche spreekwijze,
Latijnsch taaleigen.
LATINIST, m. (-en), die bedreven is in de Latijnsche taal en letterkunde.
LATITUDE, v. (aardr.) breedte; poolshoogte.
LATOEN, o.geelkoper, messing : een mengsel,
bestaande uit 65 deelen koper en 35 deelen zink.
LATONA, v. (myth.) geliefde van Jupiter, de
moeder van Apollo en Diana.
LATRINE, v. (-s), publiek privaat.
1. LATTEN, (latte, heeft gelat), met latten
bespijkeren.
2. LATTEN, bn. eene latten deur, van latten gemaakt.
LATUW, v. (plantk.) de slaplant (lactuca).
LATWERK, o. (-en), hekwerk, spalier.
LAUDANUM, o. slaapw ekkend, pijnstillend middel : eene met kruideiijen vermengde opium-tinetuur; (fig.) iem. laudanum geven, iem. door vleitaal
in slaap wiegen.
LAUDES, LAUDEN, v. m y. (R.-K.) het tweede
der kerkelijke getijden, aldus geheeten naar de lofpsalmen, waaruit het grootendeels is samengesteld.
LAUREAAT, m. (...aten), een gelauwerd of bekeoond dichter, schrijver, schilder enz.
LAURIER, m. (-en), zekere boom, tot de famine
der laurieren behoorende, welke in zijne bladeren,
die bij de bereiding van vele spijzen gebezigd worden, een specerijachtigen geur bezit (laurus); (fig.)
lauwerkrans.
LAURIERKERS, m. (-en), altijdgroene sierheester met bladeren als van den laurier en vruchten
ale kersen ; —WATER, o. verdoovend middel
bereid uit de bladeren van den laurierkers.
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LAURIERKRANS, m. (-en), ...KROON, v.
(—kronen); lauwerkrans; ...OLIE, v. eene uit de
vruchten van den laurier, doorperson en koken
in water bereide olie.
LAUS, v. (laudes), lof ; Laus Deo, Gode lof.
1. LAUW, bn. bw. (-er, -st), een weinig warm :
lauw water; de koffte is maar lauw; — (fig.) koel,
zonder liver, onverschillig.
2. LAUW, v. (-en), (nat. hist.) (gew.) zeelt.
(Men vindt ook LOUW).
LAUWACHTIG, bn. een weinig lauw.
1. LAUWER, m. (-a), (Zuidn.) komfoor der loodgieters om soldeerbouten te warmen; (ook) ketel
om lets in te koken.
2. LAUWER, m. (-s, -en), laurier; krans van laurieren; (fig.) eerepalm, prijs, onderscheiding, bekroning : lauweren behalen, plukken, oogsten.
LAUWEREN, (lauwerde, heeft gelauwerd), met
lauweren kronen : gelauwerd uit den strijd treden;
(fig.) loven, prijzen. verheerlijken.
LAUWERKRNAS, m. (-en); ...KROON, v.
(...kronen).
LAUWHARTIG, bn. bw. (-er, -st), zonder warme
belangstelling; vrij onverschillig.
LAUWHEID, v. eigenschap van lets, dat lauw
is ; (fig-.) onverschilligheid, koelheid. LAUWTE. v.
LAVA, v. naam van alle stoffen, die in gesmolten
toestand uit een vulkaan te voorschijn komen
en vervolgens tot gesteenten van versclaillende
samenstelling stollen
LAVAGLAS, o (delfst.) zekere soort van lava,
obsidiaan; hyaliet; ...KEGEL, m. (-s), weinig
hellende kegel van hardgeworden lava om hot
centrale van een vulkaan ; ...STROOM, m. (-en).
LAVATORY (Eng.), v. (...ries), (Z. A.) geheim
gemak met toebehooren in treinen, booten enz.
1. LAVEEREN, (laveerde, heeft gelaveerd), (mew.)
beurtelings over den eenen en den anderen boeg
zeilen ten einde tegen den wind op te werken: —
met niet geregelden gang loopen, inz. van iem.
die beschonken is ; — (fig.) zich naar de omstandigheden schikken, schipperen..
2. LAVEEREN, (teekenk.) wasschen.
LAVEMENT, o. (-en), inspuiting van eene vloeistof door de aarsopening in het darmkanaal, inz.
om den stoelgang op te wekken; (ook) om een
vloeibaar geneesmiddel of voedingsmiddel in te
brengen; —SPUIT, v. (-en), klisteerspuit.
1. LAVEN, (laafde, heeft gelaafd), verkwikken,
inz. door het brengen van eenig vocht op de lippen,
door het nuttigen van den een of anderen drank ;
— (fig.) ondersteunen, helpen, bijstaan; troosten.
2. LAVEN, (laafde, heeft gelaafd), (zeevisscherij) met een schepnet de visch nit het net
scheppen.
LAVENDEL, v. (plantk.) een halfheester, die tot
de familie der lipbloemigen behoort, waarvan men
de bloemen gebruikt tot bet bereiden van lavendelwater, lavendelolie en lavendelgeest (lavandula).
LAVIS, o. gewasschen teekening.
LAVOOR, o. (Zuidn.) ivoor.
LAWAAI, o. geraas, geweld, rumoer.
LAWAAIERIG, bn. bw. (-er, -st), met lawaai.
LAWAAIMAKER, m. (-s), druktemaker (ook
fig.) ; ...SAUS, v. magere, dunne sans.
LAWIJT, o. (Zuidn.) awaai.
LAWINE, v. (-s, -n), groote massa sneeuw, welke
van de schuine hellingen der bergen naar beneden
rolt of valt, sneeuwstorting.
LAWN-TENNIS, o. eene bijzondere soort tennis,
dat in de vrije natuur op een grasveld wordt gespeeld; —CLUB, v. (-s), besloten gezelschap, dat
zich met het lawn-tennisspel bezighoudt.
LAX, bn. wijd; los, ongebonden.
LAXANS, o. (laxantia), LAXATIEF, o. (laxatieven, laxativa), buikzuiverend, afvoerend middel.
LAXATIEF, bn. (...ver, -st), purgeerend.
LAXEEREN, (laxeerde, heeft gelaxeerd), den
stoelgang bevorderen; ontlasting hebben.
LAZARET, o. (-ten), een kranken- of ziekenhuis,
inz. voor lijders aan besmettelijke ziekten.
LAZARONI, of LAllARONI, m. my. straatgepeupel, bedelaars (in Napels enz.).
'f.
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1. LAZARUS, bn. besmet met lazarij of melaatschheld. Zie het volgende LAZARUS.
2. LAZARUS, m. (-see), inz. de naam van den
in de H. S. (Lukas 16 vs. 20) genoemden melaatsche,
die later tot beschermheilige of patroon der kranken,
inz. der melaatschen, aangenomen werd; arm als
Lazarus, van alles beroofd, doodarm, zoo arm als
Job; melaatsche.
LAZARUSHOOFD, o. (-en), hoofd met kwaadzeer; ...HUIS, o. (...huizen), leprozenhuis; ...KLAP,
v., ...KLEP, v. (-pen), (eert.) klep, door de melaatschen gebruikt, om de voorbijgangers te waarschuwen, hen te ontwijken; — (spr.) zijn mond gaat
als eene lazarusklep, zijn mond staat geen oogenblik stil.
LAZUREN, bn. van lazuur, uit lazuursteen
vervaardigd.
1. LAZUUR, m. (...zuren), voor den steep, o. gmy.
voor de stof : eene delfstof, bekend om hare heerlijk blauwe kleur en om de fijnste polijsting, die
zij aanneemt.
2. LAZUUR, bn. bw. lazuurkleurig.
LAZUURBLAUW, o. zekere donkerblauwe kleur;
...GEWELF, o. (dicht.) hemel.
LAllI, v. my. vernuftige zetten, gepaste antwoorden; kwinkslagen.
LEADER (Eng.), m. (-s), leider (eener staatk.
partij) ; hoofdartikel in eene kraut.
LEADING(ARTICLE) (Eng.), o. (-s), hoofdartikel,
in een dagblad.
1. LEB, v. (-ben), LEBBE, v. (-n), vierde maag
der herkauwende dieren, lebmaag ; stremsel hieruit bereid.
2. LEB, v. slappe buikzijde van een visch (nadat
het ingewand er uit is genomen).
LEBAAL, v. als stofn., m. (... glen), als voorwerpsn. : dikke paling van 2 pond of zwaarder.
LEBARAN, o. (Ind.) het groote feest der Moslems bij 't einde der poewasa, gelijkstaande met
ons Nieuwjaar.
LEBBEREN, (lebberde, heeft gelebberd), (gew.)
met kleine teugjes drinken.
LEBMAAG, v. (...magen), vierde of eigenlijke
maag der herkauwers.
LECTOR, m. (-en), hulphoogleeraar (op hoogesoholen); — (R.-K.) titel van hem die de tweede
der zeven wijdingen heeft ontvangen.
LECTORAAT, o. betrekking van lector.
LE CTR I CE, v. (-s), voorlezeres.
LECTUUR, v. het lezen; belezenheid; geschriften,
boeken om te lezen.
LEDEBRAKEN, LEEBRAKEN, (ledebraakte,
heeft geledebraakt), zijne leden breken.
LEDEBREKEND, LEEBREKEND , bn. (-er,
-st), vermoeiend, afmattend.
LEDEKANT, o. v. (-en). zie LEDIKANT.
LEDENLIJST, v. (-en); ...VERGADERING,
v. (-en).
LEDEMATEN. Zie LIDMAAT.
LEDEPOP, v. (-pen), pop met beweegbare
leden; — (inz. fig.) iem. die zielloos en willoos doet
wat een ander hem laat doen.
LEDER, LEER, o. bereide dierenhuiden : leer
looien, leer touwen; — Turksch of Spaansch leder,
marokijnleder, juchtleder ; — (fig.) van leer trekken, het zwaard, den degen trekken.
LEDEREN, LEEREN, bn. van leder.
LEDEWATER, LEEWATER, o. (geneesk.) kleverig vocht, dat zich in de gewrichtsklieren afscheidt
en de gewrichten buigzaam maakt; ziekte, die uit
everyloed van ledewater ontstaat.
1. LEDIG, LEEG, bn. bw. (-er, -st), niet gevuld,
tegenstelling van vol ; met leege handen komen,
zonder iets mede te brengen ; met leege handen zitten,
niets uitvoeren, ; reel leegen tijd hebben, vrijen tijd.
( Ledig, leeg vormt met werkw. een groot aantal
scheidbare samenstellingen].
2. LEDIG, o. de ruimte, het vrije.
LEDIGAARD. LEEGAARD, m. (-a), (Zuidn.)
ledigganger, luiaard.
LEDIGEN, LEEGEN, (ledigde, leegde, heeft
geledigd, geleegd), ledigmaken : ik ledig mijn glas
op de gezondheid van omen gastheer.
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LEDIGGANG, m. het ledigloopen, nietsdoen; —
(spr.) lediggang is des duivels oorkussen, is de oorzaak van velerlei kwaad.
LEDIGGANGER, m. (-s), ...GANGSTER, v.
(-s), iem. die zijn tijd in ledigheid doorbrengt.
LEDIKANT, o. v. (-en), ook LEDEKANT, verplaatsbare slaapstede.
LEDUCSTROOM, m. (-en), (electr. ) gelijkstroom
van hooge frequentie, die een electrischen slaap
veroorzaakt. Bij verbreking van den stroom ontwaakt de patient weer.
1. LEED, bn. bw. (de trappen van vergelijking
weinig of niet in gebruik) hatelijk, bedroevend,
smarten,* ; — iets met leede oogen aanzien, met
een gevoel van spijt of misnoegen.
2. LEED, o. onaangename gewaarwording (van
verdriet, onrecht, Noon, smaad enz.); verdriet, rouw,
smart, droefheid ; — kwaad, onrecht : iem. leed
doen, hem beleedigen, hoonen; geen leed zal u geschieden.
LEEDE, LEE, LEI, LIEDE, v. watering, wetering, in zeer vele aardr. namen, o. a. ook in W esterlee
en Heiligerlee, in Leerdam en Leiden.
LEEDVERMAAK, o. genoegen, dat men heeft
over het ongeluk eens anderen ; boosaardige
vreugd ; ...WEZEN, o. spijt, hartzeer.
LEEFREGEL, m. (-s), wijze van leven ; dieet ;
...TIJD, m. (-en), tijd dat loin. leeft ; ouderdera ;
...TOCHT, m. levensmiddelen, voorraad spijs
en drank, waarvan men zich voor zekeren tiid
voorziet, proviand; ...WIJS, ...WIJZE, v. wijze
van leven, levenswijs.
LEEG, bn. (-er, -st). Zie LEDIG.
LEEGEN, (leegde, heeft geleegd). Zie LEDIGEN.
LEEGLOOPER m. (-s), ledigganger.
LEEGTE, v. het niet gevuld zijn, niet vol zijn.
LEEK, m. (-en), iem., die niet tot den geestelijken stand behoort; iem. die er geen verstand
van heeft, geen deskundige of vakman : ik ben
een leek in dat yak; de leeken, het gemeene yolk.
LEEKEBROEDER, m. (-s), (R.-K.) die leden
eener kloostergemeente, die wel de kloostergeloften
afieggen, dock niet tot priester gewijd worden.
LEEKERECHTER, m. (-s), rechter die geen rechts geleerde is. LEEKENRECHTSPRAAK, v.
LEEKEZUSTER, v. (-a), '(R.-K.) religieuze kloosterzuster die het huishoudelijk werk verricht, ook
LEEKEWERKZUSTER geheeten.
LEELIJK, bn. bw. (-er, -st), wat de zinnen inz.
het gezicht onaangenaam aandoet; niet fraai, niet
schoon, misvormd, wanstaltig ; — (fig.) het ziet er
leelijk nit, de zaken staan slecht; — iem. leelijk
aanzien, dreigende blikken op iem. werpen;
ongelukkig zijn, in een
—erlijkan(to)z,
ongelukkigen toestand verkeeren ; — kwaad, lastig, aanstootelijk, slecht ; eene leelijke gewoonte ;
— een leelijke hond, die kwaad van card is.
LEELIJKERD, (Zuidn.) LEELIJKAARD, m. (-a),
iem. die leelijk is of doet; ook als scheldwoord ;
slecht, gemeen, laag persoon.
LEEM, o. een minder plastische kleisoort, met
meer zand en ijzeroxyde, maar rqinder kalk dan
onze rivierklei; — (fig.) wij run teem, wij zijn van
stof ; — (Zuidn.) leem zoeken, nutteloos werk
doen.
LEEMAARDE, v. aarde die uit zuiver leem bestaat, ook aluinaarde geheeten.
LEEMAN, m. (-8, -nen), ledepop; pop met beweeglijke armen, ten dienste der schilders.
1. LEEMEN, bn. van leem (vervaardigd).
2. LEEMEN, (leemde, heeft geleemd), met lee
of klei bestrijken.
LEEMTE, v. (-n), gebrek, tekortkoming, gemis,
inz. in eenig boek of geschrift.
1. LEEN, v. alleen in de bw. uitdrukkingen ter
of te leen, waarvoor men ook wel hoort in leen ;
te leen geven, uitleenen.
2. LEEN, o. (-en), (gesch.) goed (grondbezitting
enz.), waarvan onder zekere voorwaarden het
vruchtgebruik aan anderen afgestaan was.
LEENBANK, v. (-en), credietinstelling waar
men geld in leen kan ontvangen.
LEENBEZITTER, m. (-a), ...BEZITSTER, v.
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(-s), bezitter van een leengoed; ...BOEK, o. (-en),
register der leenen; ...BREUK, v. bet schenden
van den leeneed; ...BREUKIG, bn. leenbreukig
worden, den leeneed geschonden hebben; ...BRIEF,
m. (...brieven), schriftelijke verklaring, waarop
iets in leen gegeven wordt ; ...DIENST, m. (en),
dienst, aan het bezit van een leen verbonden ;
...EED, m. (-en), eed van trouw aan den leenheer.
LEENEN, (leende, heeft geleend), te leen geven,
lets tijdelijk (inz. kosteloos) ten gebruike aan iem.
afstaan ; (fig.) het oar leenen, luisteren; — te leen
ontvangen : van iemand geld leenen; — (fig.) rich
leenen tot iets, de behulpzame hand bieden in lets
verkeerds.
LEENHEER, in. (-en), die eenig goad in leen
gaf.
LEENING, v. (-en), het leenen; geleende of to
leenen geldsom.
LEENN1AN, m. (-nen), vazal ; ...MANSCHAP,
o. ; ...PLIGHT, ra. (-en), wederkeerige verpliohting van leenheer en leenman.
LEENRECHT, o. het samenstel der wetten en
gebruiken tot regeling der rechtsbetrekkingen,
welke uit het leenrecht ontstaan.
LEENROERIG, bn. afhankelijk als leen.
LEENSPREUK, v. (-en), overdrachtelijke uitzinspreuk, devies.
drukking ;
LEENSTELSEL, o. (oudt.) stelsel van het in
leen geven van grondgebied.
1. LEEP, bn. bw. (-er, -st), (fig.) doortrapt,
loos : iem. leep bedriegen ; slim.
2. LEE?, bn. (leper, -st), (gew.) druipoogig.
3. LEEP, v. van de leep krijgen, slaag.
LEEPERD, m. (-8), sluw mensoh, looze schalk;
slimmerd.
LEEPHEID, LEEPIGHEID, v. siuwheid.
LEEPOOG, m. v. (-en), iem. met druipoogen ;
...00GIG, bn.
1. LEER, o. Zie LEDER.
2. LEER, v. (-en). Zie LADDER.
3. LEER, v. regel van gedrag, les, Jeering : dit
zij u tot eene leer; — een aantal regels, die min of
meer ecn afgesloten geheel vormen, inz. stelsel
van godsdienst, van onderwijs enz. : de leer van
Mores, van Christus, von Mohammed; — de leer
leerstelling, dogma ;
van het geluid; schedelleer;
bij ion. in de leer zijn, om een handwerk to
leeren.
LEERAAR, Tn. (-s, ...raren), onderwijzer, docent,
inz. aan scholen voor middelbaar onderwijs en aan
gymnasia, ook aan kweekscholen enz. ; kerkleeraar, predikant.
LEERAARSAMBT, o. (-en) ; ...BETREKKING,
v. (-en) ; ...VERGADERING, v. (-en).
LEERAREN, (leeraarde, heeft geleeraard), (w. g.)
onderwijzen, onderrichten; — als verkondiger
(van eene leer) beweren; prediken.
LEERARES, v. (-sen), onderwijzeres (inz. aan
eene school voor middelbaar onderwijs).
LEERBOEK, o. (-en), studieboek.
LEERDICHT, o. (-en), een dichtstuk waarin een
belangrijk denkbeeld of eene gewichtige waarheid
in dichterlijken vorm wordt behandeld, didactisch
gedicht.
LEERDOEK, o. zeildoek, leer imiteerende, ter
bekleeding van stoelen enz.
1. LEEREN, bn. lederen.
2. LEEREN, (leerde, heeft geleerd), onderwijzen,
onderrichten : de onderwijzer leert in de school ;
een bond kunstjes leeren ; een papegaai leeren
praten ; —
zich oefenen in, zich bekend makers met : daardoor leeren de kinderen al vroeg oplettendheid; hij
leert pas lezen; — al doende leert men, oefening
kweekt kennis ; — lets dikwijls overlezen om het
nit het hoofd (van i buiten) to kunnen opzeggen.
LEERGANG, m. (-en), cursus • methode.
LEERGELD, o. geld voor het onderwijs betaald;
hij heeft leergeld gegeven, is door schade wijs geworden.
LEERGIERIG, bn. bw. (-er, -st), gaarne willende
leeren : de leergierige jeugd.
LEERGRAAG, bn. (...grager, -st), leergierig.

LEEST.
LEERING, v. (-en), leer, les, onderrichting
moge u dit tot leering strekken; — (R.-K.) onderwijs
en ondervraging in den Catechismus ; — (gew.)
gmv. het leeren.
catechisatie;
LEERJAAR, o. (...jaren), studiejaar; ...JONGEN,
m. (-s), iem. die bij een Baas in de leer is ;
...KRACHT, v. (-en), onderwijzer, leeraar.
LEERKRING, m. (-en), leergang voor 66n oursus
waarbij men de geheele leerstof (niet altijd even
uitvoerig) doorloopt.
LEERLING, m. en v. (-en), LEERLINGE, v.
(-n), die onderwijs krijgt; volgeling (van iemands
leer of stelregelen), aanhanger. •
LEERLOOIEN, o. het bereiden van huiden tot
leer.
LEERLOOIER, m. (-s), ...LOOISTER, v. (-s),
die huiden bereidt tot leder.
LEERMEESTER, m.. (-s), onderwijzer ; ...MIDDEL, o. (-en), hulpmiddel bij het onderwijs, zooals
boeken, kaarten enz.
LEERPLAN, o. de van to voren vastgestelde
regeling van het onderwijs in al de leervakken
over den geheelen leertijd.
LEERPLICHT, m. wettelijke verplichting voor
de ouders en verzorgers van kinderen om dezen
gedurende een zeker aantal jaren lager onderwijs
te doers geven ; ...PLICHTIG, bn.
LEERPLICHTWET, v. wet op den leerplicht
(van 7 Juli 1900).
LEERREDE, v. (-nen), preek, predikatie.
LEERRIJK, bn. (-er, -st), rijk in leering, van
nuttigen inhoud, van nuttige strekking.
LEERSTELLIG, bn. dogmatisch.
LEERSTELLING, v. (-en), grondbeginsel eener
leer; inz. eene der stellingen van eene godsdienstige
leer, geloofspunt; ...STELSEL, o. (-s), systeem
van eenige wetenschap of onderdeel daarvan;
...STOEL, m. (-en), hoogleeraarsbetrekking; ...STOF
v. datgene wat geleerd wordt.
LEERSTUK, o. (-ken), geloofsstelling, geloofsartikel, dogma : het leerstuk der drieeenh,eid.
LEERTOON, m. de toon des onderwijzers tegenover zijne leerlingen, de verhouding, waarin hij
zich gedurende bet onderwijs tegenover de leerlin n plaatst en de geest, die hem bij zijn werk
be elt.
LEERTRAAG, bn. onwillig, lui in het leeren.
LEERTRANT, m. leerwijze; leertoon.
LEERTRAP, v. (-pen), benaming voor de trappen waarlangs het onderwijs zich volgens de school
van Herbart moat bewegen ; ...VAK, o. (-ken),
vak van wetenschap, dat op eene school onderwezen wordt.
LEERVORM, m. de vorm waarin het onderwijs
wordt voorgedragen; ...WIJS, v., ...WIJZE,
(...wijzen), methode, de weg, dien men bij het
geven van onderwijs volgt om naar wensch to slagen.
LEERZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), geschikt
om to leeren, leergierig, naarstig, oplettend ; —
nuttig, onderrichtend : een leerzaam boek.
LEERZUCHT, v. zucht om to leeren.
LEESBAAR, bn. bw. (-der, -st), gelezen kunnende
worden.
LEE SBIBLIOTHEEK, v. (... theken ), boeker ij
waaruit boeken ter lezing worden gegeven.
LEESBOEK, o. (-en), boek tot oefening in het
lezen; (ook) boek, dat op aangename en eenvoudige wijze een of ander yak van wetenschap behandelt een leesboek der Vaderlandsche Geschiedenis;
...COMITEIT, o. (-en), (Zuidn.) leesgezelschap.
LEESGEZELSCHAP, o. (-pen), gezelsehap van
personen, die voor gemeenschappelijke rekening
boeken, tijdschriften enz. lezen; (ook) gezelschap,
waar voorlezingen worden gehouden.
LEESHONGER, m. groote behoefte aan lectuur ;
...LUST, m. lust tot lezen ; ...MUSEUM, o. (-s),
instelling waar men gelegen.heid vindt boeken,
tijdschriften enz. to lezen..
LEEST, v. (-en), gestalte, vorm (des lichaams) :
eene slanke leest; — vorm (van schoenen, kousen
enz.); — (inz. bij schoenm..) de meestal houten
vorm, waarover de schoenen of laarzen gevormd
worden : op de leest zetten; — (fig.) lieden van eene
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leest, van eene klasse, die elkander verstaan, die
van dezelfde meening zijn; — (spr.) schoenmaker
howl u (of blijf) bij uwe leest, bemoei u met uwe
eigen zaken, oordeel niet over dingen, die gij niet
verstaat.
LEESTAFEL, v. (-s), tafel waarop boeken,
kranten en tijdschriften ter lezing liggen (in een
hotel, eene societeit ens.); ...TEEKEN, o. (-s),
een teeken dat dient, om den lezer de opvatting
van een zin gemakkelijker te maken.
LEMAN, m. (-en), een roofdier, tot de familie
der katten behoorende, dat verschillende streken
van Azle en Afrika bewoont (felis leo); — (fig.) hij
is een leeuw, hij heeft den moed van een leeuw; —
(sterr.) vijfde teeken van den dierenriem ( a) 1•
groote leeuw, kleine leeuw, twee sterrenbeelden.
LEEUWENAANDEEL, o. leeuwendeel.
LEEUWENBEK, m. (-ken), bek van een leeuw; —
(plantk.) een geslacht van de familie der leeuwenbekachtigen (antirrhinum).
LEEUWENDAALDER, n i . (-s), (eert.) Hollandsoh
zilveren muntstuk ( = f 2,50), op de eene zijde
stond een leeuw zonder schild afgebeeld.
LEEUWENDEEL, o. het voornaamste, het grootste dee] ; het leeuwendeel voor zich semen ; ...HOK,
o. (-ken) ; ...HOE, o. (-en) ; ...HUID, v. (-en).
LEEUWENKLAUW, m. (-en), klauw van een
leeuw; — (plantk.) een plantengeslacht, tot de
familie der rosaceeen behoorende (a leh,emilla).
LEEUWENKOP, m. (-pen) ; ...KRACHT, v.
kracht van den leeuw, buitengewone kracht;
...KUIL, m. (-en), oudtijds een kuil waarin leeuwen,
wien ten doode gedoemde menschen werden toegeworpen : Dant& in den leeuwenkuil ; ...11/10ED,
m. buitengewone moed.
LEEUWENTAND, m. (-en), tand van een leeuw;
— (plantk.) een plantengeslacht, tot de samengesteldbloemigen behoorende (leontodon).
LEEUWENTEMMER, m. (-s), temmer van
leeuwen.
LEEUWERIK, (gew. LEEUWERK), m. (-en),
zeker vogeltje, tot de orde der zangve4.,e1s behoorende, een der weinige vogels, die onder het vliegen
zingen (alauda arvensis).
Le,e,u Wr.:Filit SN t: ST, o. (-en • ...STAA'RT,
m. (-en) • ..ZANG, m. (-en).
LEEUWIN, v. (-non), wijfje van den leeuw.
LEEUWTJE, o. (-s), jonge, kleine leeuw; —
hondje, dat, van achteren geschoren, aan kop en
borst manen van een leeuw vertoont; (ook) eene
ridderorde, eene leeuwenorde.
LEEWATER, o. zeker vocht dat zich tengevolge
van eene ziekelijke aandoening in de gewrichten
bevindt.
Le F, o. (volksw.) moed, due ; lef hebben.
LEG, m. het eieren leggen der vogels : kippen die nog aan den leg zijn.
LEGA, v. verbond, verbintenis; inz. metaalvermenging, legeering; het allooi der munten.
LEGAAL, bn. (...galer, -st), wettig, wettelijk,
rechtmatig.
1. LEGAAT, m. (...gaten), (Rom. rep.) een persoon, aan den veldheer toegevoegd, om hem behulpzaam te zijn in alles wat betrekking had tot
den krijg of het bestuur van het leger ; — een
pauselijk gezant van den eersten rang.
2. LEGAAT, o. (...gaten), erfmaking, schenking
bij uitersten wil.
LEGALISATIE, v. (-s), waarmerking, echtverklaring van een stuk door de bevoegde autoriteit.
LEGALISEEREN, (legaliseerde, heeft gelegali"eerd), waarmerken, voor echt verklaren (door de
bevoegde autoriteit): eene handteekening legaliseeren.
LEGALITEIT, v. wettelijkheid.
LEGATARIS, m. (-son), persoon, aan wien een
legaat vermaakt is.
LEGATEEREN, (legateerde, heeft gelegateerd),
als logaat bij uitersten wil vermaken, schenken.
LEGATIE, v. (-s), het gezantschap.
LEGATOR, m. (-en), erflater.
LEGBOOR, v. (...boren), (nat. hist.) uitstekend
orgaan aan het achterlijf van sommige insecten,
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waarmee zij een gaatje boren om daarin hun eieren
to leggen.
1. LEGEEREN, (legeerde, heeft gelegeerd). Zie
LEGATEEREN.
2. LEGEEREN, (legeerde, heeft gelegeerd), metalen door smelting met elkander verbinden, allieeren.
LEGEERING, v. (-en), zulk eene verbinding,
alliage.
LEGENDARISCH, bn. tot de legende behoorende;
in overeenstemming met de (eene) legende : een
legendarisch koning; legendarische overleveringen.
LEGENDE, v. (-n, -5), (R.-K.) beschrijving van
het leven van een martelaar (inz. van zijn passie)
of van een anderen heilige; — verhaal betreffende
een heilige, een mirakel, een heilig voorwerp :
middeleeuwsche legenden; Maria-legenden; — (bij
uitbr.) ceder verhaal dat op volksoverlevering
berust ; — verklaring der teekens op landkaarten,
enz. ; — omschrift, randschrift van een muntstuk,
een gedenkpenning.
LEGENDENDICHTER, m. (-s) ; ...SCHRIJVER,
m. (-s).
LEGER, o. (-s), vaste ligplaats van in 't wild
levende viervoetige dieren, inz. van hazen, konijnen
en herten; — ligplaats voor menschen, bed, legerstede ; — plaats, waar eene menigte krijgsvolk in
de open lucht onder tenten doorbrengt, kamp; —
groote menigte krijgsvolk, voorzien van al het noodige om to strijden, heer, armee ; — (fig.) groote
menigte.
LEGERAANVOERDER, m. (-s), hij die een leger
aanvoert, bevelhebber.
LEGERBED, o. (-den), veldbed, legerstede die
uit elkander genomen en zoo vervoerd kan worden;
...BENDE, v. (-n), legerafdeeling ; ...BERICHT,
o. (-en), mededeeling betreffende de verrichtingen
van eon lager; ...COMMANDANT, m. (-en).
LEGEREN, (legerde, heeft en is gelegerd), eene
plaats verschaffen of aanwijzen om to liggen; zijn
leger (ergens) hebben, opslaan. ZICH LEGEREN,
zijne legerplaats opslaan.
LEG .,Rk-100FD, o. (-en), opperbevelhebber ;
...KORPS, o. (-en), troepenafdeeling; ...KOST,
In. soldatenspijs; ...MACHT, v. (-en), talrijk lager;
...SCHAREN, v. my. legeratdeelingen, de troepen.
LEGERSTEDE, v. (-n), bed, ligplaats.
LgazliSTr..RATE, v. ; ...TENT, v. (-en), tent,
waarin de soldaten in het veld vertoeven ;
...TOCHT, m. het optrekken van een leger;
...TREIN, m. (-en), legertros; ...TROS, m. de
gezamenlijke voertuigen en 1atdieren met de voorraden en bagage die achteraan in het leger meegevoerd worden.
LEGES, v. my. golden geheven wegens beschikkingen, afschriften van stukken, contracten enz.
LEGGEN, (legde of leide, heeft gelegd of geleid),
doen liggen: iem. leggen, bij het worstelen hem op
den grond doen liggen zoo dat hij met de beide
schouders den grond aanraakt; — neerleggen,
plaatsen : een boek op tafel leggen; — in den weg
leggen, belemmeren, tegenwerken; iem. Been strootje
in den weg leggen, hem niet het allergeringste misdoen; — iem. de woorden in den mond leggen, beweren dat hij die gezegd heeft; — het hoofd in den
schoot leggen, zich onderwerpen.
1. LEGGER, m. (-s), iem. die legt, inz. (bij papierm.) diegene welke de bladen van de vilten
neemt en ze op elkander legt; — naam van zekere
registers : de legger der gemeente A.; No... van
den legger ; — balk waarop een vloer rust.
2. LEGGER, m. (-s), oude Indische maat voor
vloeistoffen (ins. voor arak) van 388 Indische
kan = 563 Liter.
LEGIO, o. zeer groote menigte.
LEGIOEN, o. (-en), bij de oude Romeinen de
grootste legerafdeeling, eerst 3000, later 6000 en
meer man sterk; — keurbende, legerafdeeling;
van eer, Fransche ridderorde, door Na—hetlqion
poleon 19 Mei 1802 ingesteld; — (fig.) zeer groote
menigte : legioenen van engelen.
LEGISLATIEF, bn. bw. wetgevend.
LEGISLATUUR, v. wetgevende macht, het wetgevend lichaam.
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LEGITIEM, bn. wettelijk, wettig; echt, echt geboren ; de legitieme portie, deel van de nalatenschap
waarover niet mag worden beschikt ten nadeele
van bep aalde naaste bloedverwanten.
LEGITIMATIE, v. verklaring dat lets echt, wettig
of geldig is : legitimatie van kinderen, echten of
wettigen van buiten echt geboren kinderen; verkiaring omtrent de echtheid van een stuk;
—KAART, v. (-en), door de regeering afgegeven
bewijsstuk dat men de wettelijke persoon is voor
wien men zich uitgeeft ; — PAPIEREN, o. Tay.
bewiispapieren.
LEGITIMEEREN, (legitimeerde, heeft gelegitiraeerd), wettigen; voor echt verklaren; zich legitimeeren, bewijzen dat men de persoon is voor wien
men zich uitgeeft.
LEGITIMARIS, m. (-sen), rechthebbende op een
wetteliik erfdeel.
LEGITIMIST, m. (-en), zekere staatspartij (aanhangers der leer, dat de vorstelijke waardigheid
een erfelijk recht is, onafhankelijk van 's yolks
wily; in Frankrijk de aanhangers van den ouderen,
in 1830 uit Frankrijk verdreven tak der Bourbons.
LEGITIMITEIT, v. wettigheid; geboorte uit een
wettig huwelijk.
LEGKAART, v. (-en), kaart of afbeelding, in
stukjes gesneden, die uit elkaar genomen, weder
tot een geheel moeten samengevoegd worden
(kinderuitspanning).
LEGUAAN, m. (—anon), kamhagedis.
LEGUMINE, v. eene eiwitstof die voorkomt in de
vruchten der peuldragende planten.
1. LEI, o. zeker donkergrijs, dunbladerig gesteente, bestaande uit klei met kleine glimmerplaatjes en kwartskorreltjes;
v. (-en), leien plant, waarmede de daken (van
kerken en andere groote gebouwen) gedekt worden
of die, in eene lijst gevat, dient om op te schrijven.
2. LEI, v. (-en), (Zuidn.) waterleiding; doorgang;
Iaan; wandeling.
3. LEI, (als achtervoegsel) manier, soort.
LEIBAND, m. (-en), band, waaraan een kind
leert loopen; (fig.) hij loopt aan den leiband, hij
last zieh door anderen leiden, mist de noodige
zelfstandigheid.
LEIDEKKER, ID. (-s), die daken met leien dekt.
1. LEIDEN, (leidde, heeft geleid), de riehting der
beweging van iem. of iets bepalen ; — besturen, de leiding hebben over iets, regelen : de
vergadering leiden, het voorzitterschap waarnemen;
de bijeenkomst, de werkzaamheden leiden; het gezang
leiden; — tot gids dienen, rondvoeren : Liu) Licht
,en Uw waarheid zullen mij Leiden; — een deugdzaam, losbandig leven leiden, het in deugdzaamheid,
in losbandigheid doorbrengen; —
voeren, brengen : waar leidt deze weg been ?; een
'vallende appel leidde Newton tot de ontdekking enz.;
— toegang verschaffen tot : de ijzeren poorten, die
naar de stad leiden.
2. LEIDEN, o. stad in Zuid-Holland ; (spr.)
nu was Leiden ontzet, nu was men uit den nood,
uit de verlegenheid; — dan is Leiden in nood,
dan is er groote nood, inz. gezegd wanneer iem.
eene zwarigheid erg overdrijft; zich met een Jantje
van Leiden ervan afmaken, met een praatje.
LEIDENAAR, m. (-5, ...naren), inwoner van de
stad Leiden.
1. LEIDER, tw. (veroud.) helaas.
2. LEIDER, m. (-a), geleider; bestuurder.
LEIDFOSSIELEN, o. my . versteeningen die aan
bepaalde aardlagen eigen zijn en daarom kunnen
dienen om deze te herkennen.
LEIDING, v. (-en), het leiden.
LEIDINGWATER,. o. water nit de waterleiding,
LEIDRAAD, m. (...draden), (fig.) hetgeen in
, eene zaak leidt; inz. beknopte handleiding.
LEIDSCH, bn. van, uit, met betrekking tot
Leiden : het Leidsche Dagbiad; --Leidsche kaas,
komijnekaas ; — eene Leidsche flesch, een te Leiden
uitgevonden toestel, eene fieseh, in- en uitwen-dig met bladtin bekleed, om daarin electriciteit
-op te hoopen.
LEIDSEL, o. (-6). Zie LEISEL,

LELIETJE.
LEIDSMAN, m. (...lieden), gids, geleider (alleen
fig.) : een trouwe leidsman der jeugd; ...VROUW
N. (-en), geleidster.
LEIDSTAR, LEIDSTER, v. (-ren), poolster;
(fig.) gids. back : eene leidster door het Leven.
LEIDSTER, v. (-s), geleidster.
LEIEN, bn. van lei.
LEIENDAK, o. (-en), een dak met leien (schalien)
bedekt; (fig.) het gaat van een leiendakje, (of) het is
alsof het van een leiendakje loopt, hij spreekt zeer
vlot, zegt zijn les zonder haperen op, (ook) dit goat'
zeer gemakkelijk (men hoort ook : van een leien
dakje).
LEIKLEUR, v. blauwaehtig grauwe kleur;
...KLEURIG, bn. blauwgrijs.
LEIS, v. (-en), LEIST, v. (-en), koppel, riem voor
jagershonden enz.; koppelsnoer, leizeel.
LEISEL, LEIDSEL, o. (-s), lange lederen riemen
(of touwen), waarmede de voerman de paarden
meat.
LEIZEIL, o. (-en), (zeew.) zeil, dat bij ruimen
wind, buiten de razeilen op de spieren uitgehaald
wordt.
1. LEK, m. (gew.) lak, valsche besehuldiging.
2. LEK, v. strook water in de Noordzee Mugs
onze kust.
3. LEK, m. het lekken : veel last hebben van den lek.
4. LEK, o. (-ken), lekgat, opening waardoor
water dringt : het schip heel!, een lek; -- het lek
stoppen, (ook fig.) een tekort aanvullen enz.
5. LEK, bn. bw. niet dicht, niet waterdieht.
6. LEK, m. (Zuidn.) lik.
LEKDORPEL, m. (-s), verbreede onderdorpel
aan ramen en deuren om doorslaan van het lekwater te voorkomen.
LEKEN, (leekte, heeft en is geleekt), (dicht.)
bij droppels neervallen, afdroppelen.
LEKKAGE, v. (-s), lek : er is eene lekkage aan het
dak; — wat door een lek verloren gnat.
1. LEKKEN, (het lekte, het heeft en is gelekt),
een lek hebben, niet dicht zijn : het vat lekt; het dak
lekt; — druipen door een lekgat : het lekt in de voorkamer; — wegvloeien : de wijn is uit het vat
gelekt.
2. LEKKEN, (lekte, heeft gelekt). Zie LIKKEN.
LEKKER, bn. bw. (-der -st), aangenaam van
smack, smakelijk : lekker eten; hij houdt van een
lekkeren schotel; — aangenaam van reuk : wat riekt
die bloem lekker; een lekkere geur; — behaaglijk,
genoeglijk : ik zit bier lekker; de zon schiint lekker;
— ik voel mij niet lekker, niet heel gezond ; zich
lekker maken, zieh in huisdraeht steken. ; — iem,
lekker maken, naar iets doers verlangen ; met iets
lekker zijn, erg in zijn schik.
LEKKERBEETJE, o. (-s), lekker stukje; ...BES,
m. en v. (-ken), die van lekkeren kost houdt.
LEKKFRNIJ, v. (-en), iets lekkers.
LEKKERS, o. allerlei gebak (der banketbakkers).
LEKKERTAND, m. v. (-en), lekkerbek.
LEKKERTANDEN, smullen.
LEKKERTJES, bw. lekker ; aardig ; prettig.
LEKSTEEN, m. (-en), steen, waardoor water
lekt; filtreersteen; druipsteen.
LEL, v. (-len), (ontl.) beweeglijk velletje : oorlel,
keellel (of huig); — het lelletje van de tong, de tongriem; — lapje onder aan den snavel of kop van
sommige hoenderachtige vogels; — (fig.)loshangende
lap : jellen en bellen. LELLETJE, o. (-s).
LELIE, v. (-s, ...lien), eene Aelbekende eenzaadlobbige plant; — (fig.) witte, blanke kleur; —
(gesch.) de lelien van Frankrijk, wapensehild met
drie gouden lelien der Bourbons, (oudt.) Frankrijk.
LELIEBLANK, bn. zoo blank als eene lelie.
LELIEACHTIGEN, v. m y, eene plantenfamilie,
waartoe meestal kruiden behooren met knolachtige
wort els (liliaceeen).
LELIENBED, o. (-den), bed met lelien; ...OLIE,
v. olijfolie, waarin men de bloembladeren van
witte lelien heeft laten trekken.
LELIERIJK, o. het oude Frankrijk.
LELIETJE, o. (-s), kleine lelie; lelietje van dalen,
meibloempje, eene lelieachtige plant, ook zegeltjes
en lelie convallie geheeten (cunvallaria majalis).
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LELLEN, (lelde, heeft geleld), tot vervelens toe
hetzelfde herhalen : hij lag mij aan het oor te 'ellen.
LEMMA, v. hulpstelling eene stelling, die bepaald met het oog op eene andere stelling wordt
medegedeeld; de leus, lijfspreuk, het motto.
LEMMEN, (lemde, heeft gelemd), vleiend spreken, fleemen, honig om den mond smeren.
LEMMER, o. (-s, -en), blanke, bloote kling;
het gedeelte van ijzer of staal van een mes, R aarmee men snijdt : het hecht en het lemmer van
een mes.
LEMMET, o. (-en), kaarsepit, lampepit; (ook)
lemmer.
LEMMING, m. (-s), knaagdier in Noord-Europa
en Siberiê, inz. in Noorwegen (myodes lemmas)
tot de familie der woelmuizen behoorende.
LEMOEN, o. (-en). Zie LEMOEN.
LENDE, v. (-n, -nen), het weeke deel der zijde
(boven de heup) en het onderdeel van den rug,
ter hoogte van den buik : pijn in de lenden
hebben.
LENDEBREUK, v.; ...HEILIGBEEN, o. (ontl.)
been bij de vogels, ontstaan door vergroeiing der
lendewervels en de heiligbeenwervels ; ...KUSSEN,
o. (-s), kussen dat in de lende wordt gezegd;
o. (-ken), (slag.) stuk vleesch uit de lende van
het rund; ...VLEESCH, o.; ...WERVEL, m. es),
(ontl.) een der vijf wervels van de ruggegraat
boven het heiligbeen.
LENDENJICHT, v.; ...KNOOPEN, m. m y. (ontl.)
zenuwknoopen in de lenden ; ...KWAAL, v. ;
...LAM, bn. lam, oververmoeid in de lenden ;
...PIJN, v. (-en), pijn in de lenden ; ...SCHOT, o.
stekende pijn in de lende.
LENEN, (leende, heeft geleend), dicht. voor
LEUNEN.
1. LENG, v. (-en), als voorwerpsn., v. gmv, als
stofn. : eene soort van kabeljauw (molva vulgaris).
2. LENG, o. (-en), (zeew.) strop, dubbel geslagen
touw, dienende om vaten en andere zware voorwerpen op te hijsehen.
LENGEN, (lengde, heeft en is gelengd), (w. g.)
verlengen, langer maken, uitrekken; (ook) aanlengen, dunner maken : eene salts lengen; — langer
worden: de dagen beginnen reeds te lengen.
LENGTE, v. (-n), eene der drie hoofduitgebreidheden (in onderscheiding van breedte en dikte);
—(ard.)afstndenrplats otden rsten
meridiaan : oosterlengte; u'esterlengte.
'LENGTECIRKEL, m. (-s), (aardr.) meridiaan;
...DAL, o. (-en), dal tusschen twee bergketens;
...GRAAD, m. (...graders), (aardr.) 1/3 60 deel van
een lengtecirkel; ...MAAT, v. (...maten), maat
om de lengte van iets te meten : de el of Meter is
de eenheid der lengtemaat.
LENIG, bn. bw. zacht, buigzaam, soepel ;
—hijsleng
van lichaam, het tegengestelde van
— (fig.) lenig van aard zujn, meegaande.
LENIGEN, (lenigde, heeft gelenigd), zacht
maken; (fig.) verzachten, verlichtep. (pijn, smart,
nood). LENIGING, v. (-en), verzachting.
1. LENS, bn. ledig, zonder vocht : de pomp is
lens, geeft geen water; (fig.) hij is lens, hij heeft
al zijn geld verloren.
2. LENS, v. (-en), eene soort van harpoen (van
de walvischvangers).
3. LENS, v. (lenzen), linze.
4. LENS, v. (lenzen), (nat.) doorzichtig lichaam,
begrensd door twee bolvormige oppervlakken, of
door een bolvormig en een plat oppervlak.
LENSEN, (lenste, heeft gelenst), met eene lens
doorsteken : een walrus lensen. LENSING, v. (-en).
LENSPOMP, v. (-en), stoompomp op schepen.
LENTE, v. het eerste der vier jaargetijden, voorjaar eene vroege, eene late lente; — (fig.) jeugd :
zij was nog in de lente haars levees.
LENTEBLOEM, v. (-en), bloem, die in de lente
groeit ; (fig.) jonkman, jongedochter ; ...BODE,
m. (-n), (dicht.) aankondiger, voorlooper van de
lente, inz. van vroegbloeiende bloemen en van
zwaluwen gezegd; ...BOTER, v. de eerste grasboter;
...DAG, m. (-en), een dag, in de lente; (fig.) En
onze lentedagen, in, onze jeugd.
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LENTEMAAND, v. de derde maand van het jaar,
Maart; (in Z.-A.) September; —mv. (-en), eene der
maanden van de lente; ...MORGEN, m. (-s), een
morgen in de lente.
LENTENACHTEVENIN G, v, tijci, wanneer in
het voorjaar, omstreeks den 2lsten Maart, de
dagen en nachten even lang zijn.
LENTICELLEN, v. my. (ontl.) oogwratjes.
LENTICULAIR, bn. lensvormig.
LENTO, bw. (muz.) langzaam, tusschen largo
en adagio in.
1. LENZEN, (lensde, heeft geleend), leegmaken ;
den regenbak lenzen ; de kan lenzen.
2. LENZEN, (lensde, heeft ens is gelen.sd), (zeew.)
bij stormweer met weinig of geen zeil voor den
wind varen.
LEPEL, m. (-s), keukengereedsohap enz.
om in het bijzonder vloeibare stoffen te roeren,
op to scheppen, of naar den mond to brengen ;
— het iem. met den lepel ingieten, herhaaldelijk
voorzeggen, ook het hem machinaal leeren ;
(plantk.) lepels en vorken, herderstaschje, lepel(jag.) de lepels van een h,aas, de ooren.
blad ;
LEPELAAR, m. (-s, ...area), zekere vogel, tot
de orde der steltloopers behoorende, met een
spadelvormigen navel (platalea 7,eueorodia).
LEPELEN, (lepelde, heeft gelepeld), met een
gulzig eten.
lepel eten;
LEPELSLANG, v. (-en), jonge zwartbruine
brilslang, op Java zoo geheeten, near den lepelvormig uitgezetten hale.
LEPPEN, (lepte, heeft gelept), met de tippen
der lippen aanraken; met kleine teugjes drinken.
LEPPEREN, (lepperde, heeft gelepperd), met
kieine teugjes drinken. LEPPERING, v.
LEPRA, v. melaatschheid, —BESTRIJDING,
v.; —DOKTER, m. (-s); —LIJDER, m. (-s); enz.
LEPROOS, bn. melaatsch.
LEPROOSDIJ, ...REID, v. melaatschheid.
LEPROZENGESTICHT, o. (-en), gesticht voor
leprozen of lepralijders; ...HUIS, o. (...zen).
LEPROZERIE, v. het leproos zijn; het voorkomen van lepralijders.
LEPTON, o. (lepta), Grieksche kopermunt
= 0,01 drachme of 1 halve cent Ned.
LES, v. (-sen), ondorricht, onderwijs ; leering,
voorschrift, raadgeving waarschuwing een both
vol wijze lessen; — iem. de les lezen, hem scherp
berispen; hetgeen men leeren moet, wat opgegeven wordt om to leeren: eene les opgeven, leeren.
LE S CHBAK, m. (-ken), (smed.) koelbak; ...TROG,
m. (-gen) ; ...WATER, o. water in den koelbak.
LESE MAJESTE, v. gekwetste majesteit, hoogverraad, majesteitsschennis.
LESOENG, v. (-s), (Ind.) rijstblok.
LESSCHEN, (leschte, heeft gelescht), blusschen
kalk lesschen; — den dorst lesschen, stillen; (fig.)
zijne roemzucht is niet te lesschen, is niet te bevredigen, niet te verzadigen.
LESSEN, (leste, heeft gelept), (gew.) les geven,
onderrichten, inz. van leeren fietsrijden gezegd.
LESSENAAR, m. (-s), schuin blad (van hout),
waarvan men zich bij het schrijveu bedient, schrijflessenaar; — last met verscheidene kleine vakken
en laden tot berging van papieren enz.; gereedschap, waarop bij het zingen of bij het
maken van muziek bet muziekblad ligt, muzicklessenaar; — (R.-K.) schuin blad, waarop in de
(tuinb.) lage broeibak.
kerk het misboek ligt;
LESSENAARTJE, o. (-s).
LEST, bw. in de volkstaal voor laatst : lest heugt
best, men herinnert zich het best wat men het
laatst heeft ondervonden; — lest best, het laatste
is het beste; — ten langen leste, ten laatste.
LETAAL, bn. doodelijk.
LETALITEIT, v, doodelijkheid; sterfte.
LETHARGIE, v. eene soort van slaapzucht, die
in eon aanhoudenden, diepen slaap bestaat, (fig.),
ongevoeligheid.
LETHARGISCH, bn. eenleth,argische slaap, een seer
diepe slaap; (fig.) in de hoogste mate ongevoelig.
LETHE, v. (myth.) de stroom der vergetelheid.
in de onderwereld; (fig.) vergetelheid.

LETSEL.
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LETSEL, o. belet, verhindering, oponthoud; —
nadeel, schade.
1. LETTEN, (lette, heeft gelet), beletten, verhinderen : wat let mid of... !; — deren, nadeel toebrengen; — acht geven : let er eens op, of die zaak niet
verkeerd uitkomt;
(Zuidn.) zich ophouden.
2. LETTEN, m. my. oorspronkelijke bewoners van
Lijfland.
1. LETTER, v. (-s, -en), de eenvoudigste bestanddeelen der woorden, hetzij van het gesproken woord'
(letterklank), hetzij van het geschrevene (letterteeken) ; hij spreekt enkele letters slecht uit ; hij
spreekt naar de letter, spreekt zooals men schrijft ;
niet naar de letter, maar naar den gelet der wet
oordeelen, ; zeker Sint-Nicolaasgebak in den
vorm eener letter: boterletters, suiker , , chocoladeletters;
— (Zuidn.) munt, zijde van een geldstuk, waarop
het opschrift staat : kop of letter, kruis of munt ; —
mv. letteren, geleerdheid hij is een man van
letteren, die veel weet; — letterkunde : geschiedenis
der Nederlandsche letteren; hij studeert in de letteren,
taal- en letterkunde; de faculteit der letteren, aan
hoogescnolen ; — brief; in antwoord op uwe letteren.
LETTER, bw. (Zuidn.)
weinig.
LETTERARBEID, letterkundig werk ; ...BANKET, o. fijn gebak in den vorm van letters; ...DIEF,
(...ven), schrijver die uit andere werken overneemt, zonder deze te noemen.
LETTEREN, (letterde heeft geletterd), merken
(linnengoed enz.). LETTERING, v. (-en).
LETTERENDJES, o. mv. soort van boterbanket,
in korte eindjes gebakken.
LETTERKAS(T), v. (-sen, -en), (letterz.) bak met
Yakjes, waarin de letters enz. liggen; — toestel bij
het eerste leesonderwijs om den kinders de letters
en de verbinding daarvan tot woorden te leeren.
LETTERANECHT, m. (-en), iem. die aan de
letter hangt, die voorschriften enz. zooveelmogelijk
letterlijk opvolgt ; iem. met bekrompen opvattingen ; ...KNECHTERIJ, v.
LETTERKUNDE, v. fraaie letteren, literatuur,
de werken der dichters en prozaschrijvers in eenig
land : de Nederlandsche letterkunde.
LETTERKUNDIG, bn, bw. tot de letterkunde
behoorende of er betrekking op hebbende : letterkundig eigendom, een eigendom waarvan de bezitter
door de auteurswet van 1912 het ui tslui t end
re cht heeft verkregen, daarover vrijelijk te beschikken, inz. om dat, met uitsluiting van anderen,
openbaar te maken en te verveelvoudigen; ...KUNDIGE, m. en v. (-n), geletterde; schrijver.
LETTERLIEVEND, bn. de letteren beminnend
ten letterlievend oenootschap, dat de bevordering
der letterkunde ten doel had.
LETTERLIJK, bn. bw. (-er, -st), naar de letter,
£tipt zooals geschreven staat of gezegd is :
.eene letterlijke vertaling, woordelijke; iets al te
letterlijk opvatten.
LETTERRAADSEL, o. (-q ), raadsel in letters,
logogrief; o. (-en), een rijm met herhaling
van dezelfde letters of lettergrepen; ...SCHRIFT,
de zichtbare afbeelding der opeenvolgende Ideaken van een woord; ...SLOT, o. (-en), kunstslot
dat door het brengen van daarop voorkomende
letters in zekeren stand kan geopend worden.
LETTERTEEKEN, o. (-s), toonteeken op eene
letter; (spraakk.) het eenvoudigste bestanddeel van
het geschreven woord, waardoor een letterklank
zichtba,ar wordt voorgesteld; ...TELEGRAAF, v.
(...grafen), ljzertelegt aaf; ...VE RS, o. ( ...verzen),
een ears welks beginletters of welks begin- en .4ndletters namen of woorden vormen; ...VERSPRINGING, v. (spraakk.) metathesis.
LETTERWIJS, bn. ervaren in de letteren; (fig.)
letterwijs in iets zijn, er bedreven in zijn ; ...ZETTEN, o. het zetten van drukletters ; ...ZETTER,
m. (-s); ...ZIFTER, m. (-s), kleingeestig boekbeoordeelaar ; ...ZIFTERIJ, v. (-en), vitterij, kleingeestige critiek.
LETTRES DE CACHET, v. my. (Fr. gesch.),
4(eert.) verzegelde brieven, geheime koninklijke
bevelschriften tot gevangenneming of verbanning
,(v456r de Fransche revolutie).

LEVANTINE.

LEU, v. (lei), Roemeensche zilvermunt = 1 franc.
LEUCAEMIE, v. (gew.) overmaat van witte
bloedlichaampjes in het biped, witbloedigheid.
LEUCINE, v. eene stof die in verschillende organen van het dierlijk lichaam voorkomt, een ontledingsproduct der eiwitstoffen.
LEUCOPATHIE, v. , (gen.) bleekzucht.
LEUGEN, LOGEN, v. (-s), eene met voordacht
uitgesproken onwaarheid ; iem. leugens op de moues
spelden, ; al is de leugen nog zoo snel, de waarheid
achterhaalt ze wel, ten slotte zal de waarheid blijken.
LEUGENAAR, LOGENAAR, m. (-s), die onwaarheid spreekt. LEUGENAARSTER, v. (-s).
LEUGENACHTIG, bn. (-er, -st), onwaar een
leugenachtig verhaal; leugenachtige berichten; — liegond, gewoon to liegen een leugenachtig mensch.
LEUGENZAK, rn.. en v. (-ken), aartsleugenaar.
LEUK, bn. bw. (-er, -st), lauw : Zeta water, een
lauw sopje (waschwater); — (fig.) kalm, onverschillig, fiegmatiek; — grappig, vermakelijk, prettig,
gezeliig : he, dat is leuk !; een leuk boek.
LEUKERD, m. (-5), iem. die leak is, grappenID aker.
Lk.:UKWEG, bw. op leuke, onverschillige wtize.
LEUNEN, (leunde, heeft geleund), in eene schuine
richting met het bovenste gedeelte steunen tegen
lets, hangen op, rusten : hij leunde tegen den muur;
— (fig.) zich verlaten op : op iemands vriendschap
leunen.
LEUNING, v. (-en), dat waarop men kan leunen
of steunen : de leuning eener trap, eener brug. LEUNINKJE, o. (-s).
1. LEUR, v. of LEURWIJN, m. slechte wijn,
dien men wint uit de reeds geperste driven.
2. LEUR, v. (-en), (valk.) (eert.) nagemaakte valk,
die opgeschoten werd, om den valk, die naar het
wild vloog, terug te doen komen; (fig.) lokaas.
3. LEUR, v. (-en), lomp, vod, prul; beuzeling,
nietigheid; lappen en leuren.
4. LEUR, v. alleen in te leur stellen, niet beantwoorden aan de verwachting.
1. LEURDER, m. (-s), garnalenvisscher.
2. LEURDER, m. (-s), iem. die leurt, langs de
huizen koopwaren vent ; marskramer.
LEUREN, (leurde, heeft geleurd), waren langs
de deuren venten ; (ook) die bij kermis, en dergelijke
gelegenheden, op de danszolders, in de tenten of
op de straat te koop aanbieden ; — sluikhandel
drijven ; — (fig.) spotters hij laat niet met zich
leuren.
LEUS, v. LEUZE, v. (leuzen), (mil.) wachtwoord,
parool ; — ken-, zinspreuk (van een geslacht) ;
denies (in een wapen) ; — kenteeken (ter aanduiding
van de staatspartij, waartoe men behoort) ; geld
is de leus, zonder geld vermag men niets ; iets
voor de leus doen, voor den schijn.
LEUT, LEUTE, v. vroolijkheid, plezier, vermaak : veel leut hebben.
LEUTER, m. (-s), (timm.) maatlatje bij het
opspijkeren der panlatten op een dak in gebruik.
LEUTEREN, (leuterde, heeft geleuterd), loszitten : het slot leutert ; — het leutert hem in den bol
of de kei leutert hem, hij is halfgek ; kletsen,
zeuren, zaniken ; talmen, besluiteloos zijn,
haperen.
LEUTERKOUS, m. v. (-en), babbelkous ; zanik ;
...PRAAT, v. kletspraat ; ...WERK, o. prutswerk ;
gezanik.
LEUTIG, bn. bw. (-er, -st), aangenaam, plezierig.
LEUZE, v. (-n). Zie LEUS.
LEVANT, v. het Oosten, de Morgenlanden, alle
oostwaarts van Italie liggende landen aan de Middellandsche Zee tot aan den Euphraat en den NW ;
meer bepaald de kusten van Klein-Azie, Syrie en
Egypte.
LEVANTERS, m. my . (zeew.) de zware westenwinden en stormen op de kusten van Phenicie en
Syrie.
1. LEVANTIJN, m. (-en), (zeew.) levanter.
2. LEVANTIJN, m. (-en), Oosterling.
LEVANTIJNSCH, bn. van de Levant, Levantsch.
LEVANTINE [soms ook LEVANTIJN], v. eene
Oorspronkelijk Oostersche effen zijden stof.
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LEVANTSCH, bn. van, uit, op de Levant.
1. LEVEN, (leefde, heeft geleefd), niet dood, in
leven zijn : uw goede vriend leeft niet meer ;
—zichergnsophuden,htlevndorbeng :
dieren die in het water leven ; hij heeft jaren lang op
ket land geleefd ; — hij leeft getukkig, ingetogen,
zuinig, losbandig ; — men moet leven en laten leven,
men moet een ander ook wat gunners • — hij weet
van voren niet, dat hij van achteren leefi, hij is aartsdom ; ruw behandelen : wat leeft die jongen met
zijn pet ! ; gij kunt ook vreemd met je vrienden
leven; — zich voeden met: van vleesch Leven; — een
mensch leeft van geen brood alleen, heeft ook geestelijke behoeften ; hij kan toch van den wind niet
leven, heeft toch ook levensonderhoud noodig ;
(praegnant) met bewustzijn, werkelijk leven, het
leven gebruiken, van het leven genieten : vele menschen sterven zonder geleefd te hebben ; voortbestaan, herdacht worden : het Latijn, leeft nog
alleen als taal der geleerden ;
zich bewegen, in beweging zijn : afgescheurde
spinnepooten leven nog een geruimen tijd ; alles
leeft aan hem ; — het leeft er van wild, er is overvloed, het wemelt er van wild ;
(van zaken) als levend, als bezield schijnen :
dat portret, dat beeld leeft.
2. LEVEN, o. het leven van menschen, planten en
om het Leven komen,
dieren, het niet-dood zijn ;
verongelukken, sterven; hij is nog in leven ; —
het Leven gaat snel voorbij, de tijd gedurende welken
het leven duurt ; deze man, in leven notaris te A. ;
hij heeft het bij zijn leven weggegeven ; — zoo iets
heb ik van mijn leven niet gezien, nooit ; —
(praegnant) het met bewustzijn leven ; het wer• kelijke leven ; het genot des levens : hij is een dood
element, daar zit geen leven in ; • —
levendigheid, vuur : er is yea leven in die schilderij ;
er was geen leven in die redevoering ; drukte,
gedruisch, rumoer, geraas : een leven als een oordeel
makers ; —
de werkelijke wereld, waarin de levende mensch
zich beweegt : dat max nu in een roman staan, maar
in het leven is dat antlers, in de werkelijkheid komt
naar het Leven geteekend ; —
zoo iets niet voor ;
het vleezige, gevoelige deel van het dierlijk
lichaam, het niet afgestorven, niet verwelkte deel
van planten : door het doode vleesch in het leven snijden ; de doode takken tot op het Leven afsnijden ;
(my. -s), levensschets, levensbeschrijving : wij
lezen de levens van Plutarchus ; de levens van beroemde
manners.
LEVEND, bw. in leven zijnde : de levende wezens ;
ketters worden levend verbrand; in levendenlijvestond
hij voor mij, springlevend ; levende beelden, tableaux
vivants ; — de levende talen, heden.daagsche ;
stroomend of wellend.
—levndwatr,
LEVENDBAREND, bn. levende jongen voortbrengend : er zijn levendbarende en eierleggende
slangen.
LEVENDE, m. en v. (-n), iem. die leeft.
LEVENDIG, bn. bw. vlug, vol leven : een Levendige jongen ; levendige oogen ; levendig van acrd zijn ;
sterk, krachtig : een levendig gevoel ; — levendige kleuren, sterk uitkomende, scherpe ; vol
beweging, druk : het begint al levendig op straat te
worden ; eene levendige straat, stad.
LEVENLOOS, bn. zonder leven ; levenloos geboren ;
de levenlooze natuur, de delfstoffen.
(-s), die veel geraas maakt.
LEVENMAKER,
LEVENSAVOND, m. de ouderdom ; ...BEHOEFTEN, ...BENOODIGDHEDEN, v. m y. voedsel,
kleeding enz. ; ...BEHOUD, o. behoud, redding
van het levee; ...BERICHT, o. (-en), korte levensbeschrijving.
LEVENSBOOM, m. (bijb.) boom uit den hof van
Eden, de boom des levens.
LEVENSDRAAD, m. de levensduur als een draad
voorgesteld : zijn levensdraad is afgesneden, hij is
overleden ; ...DUUR, m.
LEVENSELIXER, o. praeparaat dat het vermogen bezitten zou het leven to verlengen ; ...GEESTEN, m. my. kracht des levens in het lichaam :
de levensgeesten weer opwekken, een schijndoode tot

LEW.

het leven terugbrengen. ...GELUK, o.; ...GENOT,
o. ; ...GEVAAR, o. gevaar van het leven te verliezen ; in levensgevaar verkeeren ; ...GEZEL, m.
(-len), echtgenoot ; ...GEZELLIN, y. (-nen).
LEVENSGROOT, bn. op natuurlijke grootte : eene'
levensgroote afbeelding ; ...KRACHT, v. (-en).
LEVENSLANG, bn. bw. zoo lang het leven
duurt : dat zal hem levenslang heugen ; ...LICHT,
o. het levenslicht aanschouwen, geboren worden.
LEVENSLOOP, m. iemands leven en wat daarin
is voorgevallen ; ...LUST, na. lust in het leven ;
...LUSTIG, bn. bw. vol opgewektheid ; ...MIDDELEN, o. my. eetwaren ; ...MOEDE, bn. genoeg
van het leven hebbende ; ...STANDAARD, na. de
wijze waarop men behoorlijk leven kan en de gelden,
middelen daarvoor benoodigd : de lev ensstandaardis daar hooger, men heeft daar meer geld noodig
om behoorlijk te leven.
LEVENSVERZEKERING, v. (-en), overeenkomst
waarbij men tegen premie eene geldelijke uitkeering
bedingt voor zich zelven of voor een ander ; —
maatschappij die dergelijke contracten sluit :
hij reist voor, is agent van eene levensverzekering.
LEVEN SVERZEKERING-MAAT S CHAPPIJ, v.
(-en), maatschappij die levensverzekeringen sluit.
LEVENSWANDEL, m. gedrag, wijze waarop men
leeft in zedelijk opzicht : een onberispelijkelevenswandel ; ...WEG, m. het leven als een weg voorgesteld ; ...WIJZE, v. wijze waarop men zijn leven
doorbrengt ; ...WIJSHEID, v. beschaafdheid,
wereldkennis.
LEVENWEKKEND, bn. bezielend : de levenwekkende voordracht van den redenaar.
LEVER, (Fr.), o. (-s), morgenreceptie (ten
hove enz.).
LEVER, v. (-s), eene soort van klier, waarin
gal uit het blood wordt afgescheiden (deel der ingewanden van den mensch en vele dieren).
LEVERANCIER, m. (-s), iem. die waren levert,
bezorgt (inz. bij aanneming) ; (ook) proviandmeester : •de leveranciers van het leger ; hofleverancier.
LEVERANTIE, v. (-s, ...tien), levering, aflevering, bezorging (inz. bij aanneming).
LEVEREN, (leverde, heeft geleverd), bezorgen,
verschaffen : stof leveren tot een gesprek, tot praatjes ;
iem. in handen der justitie leveren, hem in hechtenis laten nemen ; (oorlog) slag leveren aan den
viand, met hem een gevecht beginnen ; — wie
heeft me dat geleverd , aan wien heb ik dat te wijten
— inz. het verkochte in handen stollen van den
kooper, verkoopen.
LEVERINGSCONTRACT, o. (-en), koopovereenkomst waarbij in gedeelten geleverd wordt ; ...TERMIJN, m. (-en), termijn, dag waarop geleverd moet
worden.
LEVERKLEURIG, bn. donkerbruin.
LEVERMOSSEN, o. my . (plantk.) zekere familie
van mossen, den overgang tusschen blad- en korstmossen vormende en vroeger bij leverziekten aan
gewend, (hepaticae).
LEVERTRAAN, v. vloeibare vette olie, gewonnen
nit de lever van versehillende soorten van kabeljauw.
LEVIATHAN, m. (-s), monsteraohtig waterdier,
watermonster, (Job XL en XLI), misschien de
krokodil.
LEVIET, m. (-en), (Isr. gesch.) lid, nakomeling•
van den stam Levi; priester van lageren rang
met de bewaking van den tempel enz. belast; —
R.-K.) jong clericus. die nog niet alle wijdingen
ontvangen heeft.
LEVIETEN, m. m y. (fig.) in iem. de Levieten
lezen, hem scherp doorhalen, streng berispen.
LEVIRAATSHUWELIJK, o. was bij de oude
Joden het huwelijk dat de broeder van hem die
zonder zoon was geStoryen, moest sluiten met de
weduwe.
LEVITICUS, m. een bijbelboek dat de verorde-ningen voor de Levieten bevat.
LEVIETISCH, bn. wat tot de Levieten behoort :
de Levietisehe steden; de Levietische wet, de Mozaische..
LEW, LEWA, v. (-'s), zilveren munteenheia
Bulgarije = 1 frank.

LEWIS.
LEWIS, m, handmachinegeweer van 11 KG.
zwaarte; een aluminium cilinder met vele ribbels,
door een stalen buitencilinder versterkt, omgeeft
den geweerloop ; inz. voor luchtschepen en vliegtuigen geconstrueerd.
LEX, m. wet; lex scripta, geschreven wet;
—lexnoscripta,
gewoonterecht; — lex talionis, wet
der wedervergelding.
LEXICOGRAAF, m. (...graten), woordenboekschrijver.
LEXICOGRAPHIE, v. het schrijven van een
woordenboek.
LEXICOGRAPHISCH, bn. bw. wat de lexicographie betreft.
LEXICON, o. (lexica), (wetenschappelijk) woordenboek.
LEZEN, (las, heeft gelezen), verzamelen, in-,
bijeenzamelen : kruiaen lezen, aren lezen, hout
lezen; — uitzoeken : linzen, erwten lezen; —
kennis nemen van den inhoud van lets dat geschreven of gedrukt is : een bock, de courant lezen ; —
(boekdr.) op het food lezen, het zetsel op de vormen
lezen ; — iem. de les lezen, scherp doorhalen, streng
berispen ; — (R. K.) de mis lezen, eene mis zonder
zang opdragen ; — wie leest vanavond, wie vervu]t
de lees- of spreekbeurt.
LEZENAAR, m. (-s), schuinstaand leesbordje
voor den huisbijbel, schuinsch lees- of schrijfbord.
LEZENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st),
ook meer-, meest-), wat de moeite loont gelezen te
worden.
LEZING, v. (-en), voorlezing, voordracht : lezingen houden ; — over deze zaak hoort men verschillende lezingen, de toedraeht wordt op verschillende
wijze verteld.
LI, o. Chineesohe afstandsmaat = 575 meters;
eene Chineesehe rekenmunt, waarvan 1000 eene
tan doen.
LIAISON, (Fr.) v. (-s), verbintenis; liefdesbetrekking.
LIANEN, v. mv. slingerplanten met dikwijls
houtigen stengel, die in vele wouden der keerkringslanden meermalen in overgrooten getale en
onder de meest verschillende vormen voorkomen.
1. LIAS, v. (-sen), veter, snocr (waaraan brieven
enz. worden geregen); — bundel aaneengeregen
papieren.
2. LIAS, o. een leiachtig kalkgesteente, dat den
grOndsla,g der, Jura-bergen. uitmaakt.
LIASSEEREN, (liasseerde, heeft geliasseerd),
papieren aan een snoer rijgen.
LIBATIE, v. (-s, ...tien), drank-, plengoffer
(der ouden).
1. LIBEL, o.(-len); sohotschrift; blauwboekje; —
(Z.-A.) laster.
2. LIBEL, o. (-len), (nat.) luchtbelwaterpas,
toestel om mede te waterpassen.
3. LIBEL, v. (-len), (nat. hist.) netvleugelig insect,
juffer, ook glazenmaker geheeten.
LIBELLIST, m. (-en), libel-, schotschrijver.
LIBER, bn. bw. vrij, ongedwongen.
LIBERA, o. (R.-K.) (eigenl. eerste woord van
een) liturgisch smeekgebed voor de overledenen.
1. LIBERAAL, bn. bw. (...raler, -st), vrijheidlievend, vrijzinnig; onbevooroordeeld; (ook) niet
orthodox (op kerkelijk gebied).
2. LIBERAAL, m. (...ralen), aanhanger, voorstander van het liberalism.
LIBERALISME, o. vrijheidsgeest, liefde voor
vrije staatsvormen, voor onbevangen denkbeelden.
LIBERALITEIT, v. onbekrompenheid; onbevooroordeelde dank- en handelwijze; mildheid, milddadigheid ; vrijgevigheid.
LIBERTAS, v. (Rom. myth.) godin der vrijheid.
LIBERTEIT, v. vrijheid.
LIBERTIJN, m. (-en), vrijdenker, vrijgeest.
LIBITO (PRO), bw. uitdr. naar welgevallen,
naar believen, hetzelfde als AD LIBITUM.
LIBRETTIST, m. (-en), schaver van een libretto.
LIBRETTO, 0. (-'s), operatekst, een boekje dat
den tekst eener opera bevat.
LICENT, o. (-en), (hist.) verlofgelden, betaald
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om hagdel met de Spaansche land en te mogen
drijven (tijdens den 80-jarigen oorlog); later :
konvooien en licenten, rechten op den vervoer,
den in- en uitvoer.
L I CENT IAAT, ni. (...tiaten), canclidaat-doctor
(in de rechten, de geneeskunde enz.).
LICENTIE, v. (-s, ...tien), verlof, vergunning
LICENTIEEREN, (licentieerde, heeft gelicentieerd), (Z.-A.) aan iem. eene dranklicentie verleenen
LICHAAM, o. (...ehamen), het lijf van menschen
en dieren, dikwijls in tegenst. met geest of ziel
een gezand, sterk, welgemaakt lichaam; — romp :
het hoofd van het lichaam scheiden; het lichaam
van eene letter; — alles wat onder het bereik Naneen of meer zintuigen valt, alle q vat zicht- of tastbaar is, een naar alle zijden begrensd deal van de
ruimte : regelmatige, onregelmatige lichcmen; or anisehe, anorganische lichamen;' vaste Lichamen,
hemellichamen; — vereeniging van personen: vergadering, raad, genootschap enz. : het wetgevende
lichaam, het lichaam van staat, raad van state,
staten-generaal. LICHAAMPJE, o. (-s).
LICHAAMSBEWEGING, v. (-en), veel lichaamsbeweging nemen; ...BOUW, m. ; ...DEEL, o. (-en) ;
...GEBREK, o. (-en), lichamelijk gebrek
...KRACHT, v. (-en) ; ...OEFENING, v. (-en).
LICHAMELIJK, bn. het lichaam betreffende.
1. LICHT, o. wat de voorwerpen zichtbaar maakt:
een, zacht, jlauw, hader, schitterend Licht; het
licht der zon, der maan ; — tusschen licht en
donker, tegen den avond ; — iem. het licht betimmeren, het uitzicht benemen, (fig.) de gelegenheid
benemen om to schitteren ; — in het licht stellen,
dnidelijic aantoonen ; — (fig*.) openbaarheid : aan
het Licht kom,en brengen, openbaar worden, maken;
— het licht schuwen, haten, de openbaarheid haten;
— een boek in het licht geven, doen verschijnen; —
bliksemlicht : de slag volgde dadelijk op het licht; —
(mv. -en), een lichtverspreidend voorwerp, een
ontstoken licht : het licht aansteken, uitdoen ; —
rood en groen licht der schepen; — (fig.)hetleven:
het licht zim, geboren worden; iem. het Licht uiiblazen, hem dooden; —
inzicht, opheldering : verschaf mij licht in date
zaak ; het licht der rede, des geloofs ; iem. een liciji
doen opgaan ; — hij is geen Licht, hij is dom. ; — een
licht der wereld, een groot geleerde ; — (bij schilders) licht en donker ; — gezichtsvermogen ; het
licht is uit zijne oogen ; zij gunners elkaar het licht
in de (wen niet, zii gun.n.en elkaar totaml niets.
2. LICFIT, bn. helder, niet donker, waarin veel
licht dringt, vol licht ; — (van kleuren) niet
donker : een licht behang; licht haar; lichte oogen.
3. LICHT, bn. bw. niet zwaar ; — (fig.) licht
in het hoofd zijn, duizelig zijn; — dun : lichte stoffen,
kleederen; — licht gekleed zijn, in dunne stoffen;
(ook) in lichtkleurige stoffen ; —
slechts weinig bezwarend, niet drukkend : eene
lichte vracht; ' een lichte last; — gemakkelijk :
dat kunt gij licht zeggen; —
slechts los verbonden, niet stevig, niet hecht :
dat is licht en dicht, niet met de vereischte zorg
gemaakt;
bw. wellicht, allicht : licht komt hij vandaag;
Licht zie ik hens nog.
LICHTBAD, o. (-en), bestraling van een patient
door rondom hem geplaatste electrische gloei,
lampjes.
LICHTBAK, m. (-ken), blikken doos der stroopers,
aan de voorzijde open, waarin een sterk licht brandt.
LICHTBEELD, o. (-en), vergroot beeld door tooverlantaarn of sciopticon op een wit vlak geworpen :
lezing met lichtbeelden.
LICHTBLAUW, ...GEEL, ...GROEN enz, als
samenst. in een woord to schrijven.
LICHTBOOG, m. (...bogen), boog van electrisch
licht in eene booglamp.
LICHTDRUK, m. practische methode om photographische beelden door den druk to vermenigvuldigen.
LICHTEFFECT, o. (-en), effect door verschil
lende verlichting teweeggebracht.
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LICHTELIJK, bw. gemakkelijk, zonder moeite.
1. LICHTEN, (lichtte, heeft gelicht), licht worden,
dag worden : het begon reeds te lichten; — weerlichten : het lichtte sterk in het Oosten; — licht
van zich geven : het lichten der zee ; — met eene
brandende kaars, lamp enz. voorlichten.
2. LICHTEN, (lichtte, heeft en is gelicht), lichter
maken, een last ontnemen : een schip lichten, een
deel der lading lossen om daardoor den diepgang
van het schip te verminderen;
in de hoogte heffen, opheffen, optillen, ophijschen : het anker lichten ; een gezonken schip lichten ;
— iem. den voet lichten, hem uit zijn betrekking
dringen, onderkruipen; — de hielen lichten, heengaan, vluchten, zich uit de voeten maken; —
de hand met iets lichten, niet de noodige zorg eraan
besteden ; troepen lichten, op de been brengen ;
eene akte lichten, een authentiek afschrift ervan
laten geven. ; —
iemands doopceel lichten, kwaad van hem spreken.
1. LIGHTER, m. (-s), luchter ; lantaarn.
2. LICHTER, m. (-s), vaartuig tot berging en
vervoer van de lading uit groote schepen.
LICHTERLAAIE, LICHTELAAIE, bw. het
brandde lichte(r)laaie, met groote, heidere vlam.
LI CHTFAB RIEK, v. (-en), ghsfabriek ; electrische centrale.
LICHTFILTER, v. (-s), toestel bij de kleurenfotografie om de samengestelde kleuren veer het
in beeld brengen te ontleden.
LICHTGAS, o. gas dat voor verlichting wordt
gebezigd.
LICHTGELOOVIG, bn. bw. (-er, -st), licht en
spoedig geloovende, zonder te overwegen of te
onderzoeken, of iets wel waar kan zijn; (fig.) onnoozel ;. ...GELOOVIGHEID, v.
LICHTGERAAKT, bn. (-er, -st), kitteloorig,
prikkelbaar, sp oedig boos.
LICHTGESTALTEN, v. my. schijngestalten der
maan ; ...GEVEND, bn. lichtend.
LICHTGEVOELIG, bn. zeer gevoelig voor de
inwerking van het licht : lichtgevoelig papier;
...GEWAPEND, bn. van lichte wapenen voorzien.
LICHTHART, ...HOOFD, m. v. (-en), zorgeloos
mensoh.
1. LICHTING, v, het lichten.
2. LICHTING, v. (-en), het ledigen van de brievenbus : de eerste lichting heeft reeds plaats gehad; —
heffing (der belastingen); — oproeping (van
krijgsvolk) : die soldaat is van de lichting van 1913;
de soldaten die in een jaar worden opgeroepen :
deze lichting dient 12 maanden; — het lossen van
goederen nit een schip.
LICHTKEGEL, m. (-s), (nat.) bundel lichtstralen, die nit een punt voort- of in een punt
samenkomen; ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) glimworm ; ...KOGEL, m. (-s), projectiel om een ter.rein voor eenire oogenblikken te verlichten.
LICHTMATROOS, m. (mtrozen), aankomend
matroos.
LICHTMETER, in. (-s), (nat.) photometer, zeker
toestel om de lichtsterkte te bepalen.
1. LICHTMIS, v. (R.-K.) Maria-lichtmis, Vrouwendag : een feestdag op 2 Februari.
2. LICHTMIS, m. (-sen), losbol, iem. die zich
aan uitspattingen overgeeft.
LICHTOPSTAND, m. (-en). stellage dat een licht
draagt : op den kop van diem leidam is een Lichtapstand.
LICHTPUNT, o. (-en), punt vanwaar licht uitstraalt ; (fig.) glanspunt ; heuglijke gebeurtenis.
LI CHTS CHI P, o. (...schepen), schip met een
lichtopstand dat tot lichtbaak dient.
LICHTSCHUW, bn. een afkeer hebbende van
het licht; (fig.) de openbaarheid vreezende.
LICHTSTAD, v. stad des lichts, der beschaving:
Parijs, die lichtstad.
LICHTSTRAAL, m. (...stralen), lijn die het licht
bij zijne voortplanting volgt ; (fig.) de eerste lichtstralen der beschaving, ontluiking.
LICHTTHERAPIE, v. behandeling van ziekten
of zieke lichaamsdeelen door intensieve bestraling
van (gekleurd) licht.

LIEFDERIJK.
LI CHTTOREN, m. (-s), vuurtoren.
LICHTVAARDIG, bn. bw. (-er, -st), onberaden,
ondoordacht, zonder overleg.
LICHTZIJDE, v. de zijde welke naar het licht
is toegekeerd; (fig.) de gunstige kant, in tegenstelling met de schaduwzijde.
LICHTZINNIG, bn. bw. (-er -st), onbesuisd,
ondoordacht, zonder ernst en nadenken ten opzichte
van de gevolgen zijner daden.
LICTOR, m. (-en), (Rom. gesch.) bijlbundeldrager; gereehtsdienaar, seherpreehter of beul.
1. LID, o. (leden), gewricht : zijn arm is uit het
lid; — deel van het lichaam van mensch of dier:
recht van lijf en leden ; — geen lid kunnen verroeren, zich in 't geheel niet kunnen bewegen ; —
eene ziekte onder de leden hebben, de kiem met zich
omdragen • — het ligt mij op de leden, ik heb er een
voorgevoel van ; —
graad van afstamming : tot in het derde en vierde
Mt; — medelid van een genootschap, vereeniging,
gezin, familie; — gedeelte van een volzin, van een
wetsartikel : het eerste lid van den zin; tweede lid
van art. 12 ; (wisk.) deel eener vergelijking ; —
knoop (van een riet of een halm), het tusschen
twee knoopen gelegen stengeldeel. LIDJE, o. (-s,
leedjes).
2. LID, o. (leden), deksel (eener kan enz.);
(spr.) die het onderste uit de kan wit hebben, krijgt
het lid op den neus, te groote begeerigheid strait
vaak zichzelve; — het lid van het oog.
1. LIDMAAT, m. en v. (...maten), medelid; (Prot.)
iem., die zijne belijdenis heeft gedaan en daarna
aangenomen is : zijt gij lidmaat 1
2. LIDMAAT, o. (ledematen), deel des lichaams.
LIDTEEKEN, o. (-s), wanspelling voor LITTEEKEN.
LIDWOORD, o. (-en), (taalk.) een der tien rededeelen.
LIEBAARD, m. (-s), (dicht.) leeuw : Holltauls
liebaard.
LIED, o. (-eren), een klein gedicht, waarin de
dichter een enkel bepaald gevoel in regelmatige
strophen uitdrukt, en dat geschikt is om gezongen
te worden ; — zijn hoogste lied zingen, vroolijk
gestemd zijn ; — dat was het eind van het liedje,
dat was het elude ; — 't is weer het oude liedje, hetzelfde als te voren ; — het liefde van verlang en zingen,
van uitstellen, op de lange baan schuiven.
LIEDEBOEK, o. (-en), verzameling van liederen
of liedjes; ook LIEDERBOEK.
LIEDEN, m. my. personen, menschen.
LIEDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), achtelcios, slordig ; — slecht, zedeloos, losbandig.
LIEEREN, (lieerde, heeft gelieerd), verbinden,
vereenigen, samenvoegen; (fig.) zij zijn zeer gelieerd,
zeer goede vrienden.
1. LIEF, bn. bw. (liever, -st), geliefd, bemind :
Um varier; — wat men gaarne ziet, heeft, waarmee
men gaarne omgaat, beminnelijk, aardig, innem end : lieve menschen; een lief meisje; een lief kind;
een lief gezichtje; een lief hoedje; een lief vertrekje,
tuintje; — aangenaam, behaaglijk dat veel genoegen geeft : het is mij lief, dat ik u hier vied; —
bw. graag : ik deed het net zoo lief niet.
Lief is een van die weinige bijvoeg. naamw.,
die nog na het zelfst. naamw. kunnen staan, waarmee het dan eene samenstelling vormt : Vaderlief,
Moedertjelief, Kincllief, vriendlief. Zie LIEFST.
2. LIEF, o. al wat lief is; in lief en Teed, in vooren tegenspoed; lief en teed met iem. deelen.
3. LIEF, o. geliefde, (oudt.) m. lieven. .
LIEFDADIG, bn. bw. (-er, -st), weldoende.
LIEFDE, v. innig welgevallen : de liefde tot het
geld; — liefde voor iem. hebben; — iets met den
mantel der liefde bedekken, toegevend zijn voor de
gebreken en tekortkomingen van anderen.
LIEFDEMAALTIJDEN, m. my. maaltijden der
eerste Christenen, waartoe de bemiddelden de spijzen bezorgden en waarbij zij naast de armen
aanzaten, tegenwoordig nog in gebruik bij de Broedergemeente.
LIEFDERIJK, bn. bw. vol liefde : iem. liefderijk
verzorgen, opnemen ; — welwillen.d.

LIEFDEWERK.

495

LIEPDEWERK, o. (-en), werk der liefde, goed
werk : daarmee verricht gij een liefdewerk.
LIEFDEZUSTER, V. ( - s), religieuze die zich aan
ziekenverpleging wijdt.
LIEFELIJK, LIEFLIJK, bn. bw. (-er, -st),
aangenaara i bevallig, behaaglijk, bekoorlijk.
LIEFHEBBEN, (had lief, heeft lief gehad), beminnen, veel houden van. LIEFHEBBER, m. (-s), die
veel van lets houdt, lets gaarne doet, inz. amateur,
dilettant.
LIEFHEBBEREN, (liefhebberde, heeft geliefhebberd), uit liefde de schoone kunsten of de
wetenschap beoefenen, zonder zijn beroep ervan
te maken. LIEFHEBBERIJ, v. (-en).
LIEFKOOZEN, (liefkoosde, heeft geliefkoosd),
zijde liefde betuigen (door streelen, enz.).
LIEFST, bn. bw. (overtreffende trap van GAARNE
zoowel als van LIEF) mijn liefste kind; mijn liefste
bezigheid is schilderen; dat is mijn liefste eten, waar
bw. bij voorkeur: hij is
ik het meest van houd;
liefst thuis bij zoo'n gelegenheid.
LIEFTALLIG, bn. bw. (-er, -st), bevallig, aangenaam, innemend, bekoorlijk : een lieftallig uiterlijk.
(loog, heeft gelogen), onwaarheid
LIEGEN,
spreken, inz. wanneer dit opzettelijk geschiedt.
1. LIER, v. (-en), horizontaal geplaatste kaapstander, dienende om vrachtgoederen in of uit
een schip te hijschen.
2. LIER, v. (-en), zeker snarenspeeltuig der
ouden, dat met de vingers bespeeld werd ;
de Tier aan de wilgen hangen, ophouden met dichten, de po8zie vaarwel zeggen ; (thans) eene
soort van draaiorgel, een eentonig speeltuig, welks
snaren door een rad met eene kruk worden bewogen ;
— het gaat als een tier, zonder haperen.
3. LIER, m. (-en), lariks, lork of lorkenboom
(larix decidua), ook LIERBOOM geheeten ;
het brandt fel, met heldere
—hetbrandlsH,
vlam.
4. LIER, v. (Zuidn.) bulk, maag, lichaam.
LIERDICHT, o. (-en), dichtstuk waarin de
dichter uitdrukt wat er in zijn gemoed omgaat en
dat met begeleiding van de tier gezongen werd,
lyrisch gedicht, inz. ode; ...DICHTER, m. (-a).
LIEREMAN, m. (-nen), orgelman.
LIEREN, (lierde, heeft gelierd), op de Her spelen,
de Her draaien; luid en lustig zingen.
LIERNURSTELSEL, o. stelsel om faecalien of
te voeren door buizen, door middel van luchtdruk
(naar Liernur 1828-1893 geheeten).
LIERVISCH, m. (...visschen), zeelier, een visch
van 't geslacht der knorhanen (trigla lyre).
LIERVOGEL, m. (-s), een prachtige vogel van
Nieuw-Holland, bijna zoo groot als een fazant,
met een liervormigen staart (menura superba).
LIERZANG, m. (-en), lierdicht, lyrisch gedicht.
1. LIES, v. (ontl.) onderste gedeelte van den
buik, de grens tusschen onderlljf en beenen.
2. LIES, v. (Zuidn.) varkensvet.
3. LIES, v. (plantk.) fraai vlotgras.
LIESCH, o. (plantk.) (gew.) lisch, iris.
LIEUW, v. (-en), andere naam voor de scholekster (haematopus ostralegus).
LIEVELING, m. en v. (-en), persoon dien men
boven alle anderen liefheeft : zij is de Reveling van
de gansche familie. LIEVELINGE, v. (-n). LIEVELINGETJE, o. (-s).
LIEVELINGSARBEID, m. ...BEZIGHEID, v.
(...heden),geliefkoosd e arbeid,bezigheid; ...SCHRIJ VER, m. (-s), dien men het liefst leest; ...SPEL,
0. (-en), dat men bij voorkeur speelt; ...SPIJS, v.
(...spijzen), lievelingsgerecht ; ...UITDRUKKING,
v. (-en).
LIEVEMOEDEREN, daar helpt geen lievemoederen aan, daar is niets aan te veranderen, geen
gevlei of gesmeek zal baten.
LIEVEN, (liefde, heeft geliefd), beminnen, liefhebben.
LIEVENHEERSBEESTJE, o. (-s), (nat. hist.)
een klein, halfkogelvormig tNmalfstippig,kevertje, zonnekevertje (coccinella duodecimputetata);
...HAANTJE, o. (-s), met 7 stippen.
LIEVER, bw. (comp. van GAARNE).

LIJDEN.
LIEVERD, m. (-s), LIEVERDJE, o. (-s), lief
kind, lieve man, lieve vrouw; vaak ironisch.
LIEVERLEDE (VAN), bijw. uitdr. langzamerhand, van stap tot stap, allengs.
LIEVE-VROUW, v. (R.-K.) Onze Lieve- Vrouw,
Maria, de moeder des Heeren.
LIEVE-VROUWENBEDSTROO, o. (plantk.) welriekend ruwkruid (asperula odorata).
LIEVE-VROUWENKERK, v. (-en), Mariakerk.
LIEVIGHEID, v. (...heden), liefheid, lieve woordjes ; vaak in ongunstigen zin.
1. LIFLAF, bn. smakeloos, laf, ongezouten; (fig.)
flauw.
2. LIFLAF, o. liflafferij. LIFLAFJE, o. (-s),
liflafjes opdisschen; kleine lekkernijen, b, v,
bij het dessert.
LIFT, v. (-en), modern transportmiddel om goederen of personen naar verschillende verdiepingen
van een gebouw te brengen; inz. zulk een toestel
voorpersonen in groote hotels, magazijnen enz.
LIGA, v. (-'s), (Sp. en It.) verbond.
LIGAMENT, o. (-en), pees, band der gewrichten.
LIGATO, bw. (muz.) gebonden. LIGATISSIMO,
bw. zeer gebonden.
LIGGEN, (lag, heeft en is gelegen), (van personen
en dieren) in eene liggende houding rijn: hij lag
voorover op den grond, gelegerd zijn (van soldaten) : in garnizoen, in bezetting liggen; de
Spanjaarden lagen reeds eenige weken voor Haarlem; — verblijf houden : bij iem. thuis liggen;
hij ligt daar (op) school; — zich bevinden, in
zekeren toestand zijn : met iem. in proces, in
twist liggen, een proces, twist met hem hebben;
in onmin zijn ; — —meti.ovrhplgn,
(van zaken) neergelegd zljn, in liggenden toestand
verkeeren : het boek ligt op de tafel; het schip ligt
ten anker; in de haven liggen veel schepen; — (fig.)
de zaak bleef liggen, bleef rusten, had geen voortgang; — het woord lag mij op de tong, op de lippen,
ik was op het punt het uit te spreken ; er is mij
nietq aan gelegen, ik geef er niets om ; — de wind
ging liggen, bedaarde.
LIGGING, v. (-en), het liggen; de wijze waarop
lets of iem. gelegen is : de ligging van deze plaats
is niet zeer gunstig; — (fig.) bed, slaapplaats.
LIGHAL, v. (-len), hal of overdekte ruimte
waarin men eerie ligkuur doet ; ...KUUR, v. (...kuren), geneeswijze waarbij men pal meet liggen.
LIGNIET, o. eene soort van bruinkolen.
LIGNINE, v. (scheik.) houtstof.
LIGNOSE, v. eene ontplofbare stof bestaande
uit nytroglycerine en houtmeel.
LIGORISTEN, m. my. leden der „congregatie
des Allerheiligsten Verlossers", in 1732 gesticht
door Alfonso Maria de Liguori en in 1749 door
paus Benedictus XIV bevestid; ook Redemptoristen geheeten.
LIGUE, v. (-s), verbond.
LIGUISTEN, LIGISTEN, m. my. personen, die
tot eene ligue behooren, eedgenooten.
LIGULINE, v. purperroode kleurstof in de bessen
van den liguster.
LIGUSTER, m. (-s), een welbekende heester,
die in 't wild in kreupelbosschen en hagen,
vooral naar den duinkant, voorkomt, (ligustrum
vulgare).
LIJ, v. (zeew.) zijde van het schip, waar de
wind uitgaat (lijzijde tegenstelling van loefzijde,
de zijde, waar de wind inkomt).
LIJDELIJK, bn. bw. (-er, -st), duldbaar, draaglijk : de pijn is nogal lijdelijk; — geduldig : lets
lijdelijk moeten aanzien, het niet kunnen veranderen;
lijdelijk verzet, waarbij men niet actief optreedt,
dock de bevelen zoo slecht mogelijk uitvoert;
iets lijdelijk mbeten afwachten, kalm berustende
omdat men niet anders kan; gedwee.
1. LIJDEN, (teed, heeft geleden), ondergaan,
verduren, in tegenstelling met handelen, bedrijven :
hij is de lijdende persoon; (spraakk.) lijdend
voorwerp, dat de handeling ondergaat of er door
dulden, verdragen,.onderwordt voortgebracht;
vinden : schipbreuk lijden; groote pijnen lijden;
toestaan,
vergunnen, gedoogen :
honger lijden;
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ik lijd het niet 'anger; de zaak lijdt geen uitstel;
— het kan niet lijden, die uitgave kan er niet of ;
mag het lijden, ik zou het wet willen.
2. LIJDEN, (het leed, is geleden), voorbijgaan :
het is een jaar geleden, een jaar is verloopen; duren :
het teed lang, eer hij kwam.
3. LIJDEN, o. het ondergaan van smart.
LIJDER, tn. (-s), LIJDERES, v. (-sen), die lijdt;
zieke, patient.
LIJDZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), geduldig,
zonder morren lijden verdragende.
LIJF, o. (lijven), lichaam : zijn li3f waxen; —
zijn lijf Bergen, zich redden ; -- (fig.) deze zaak
heeft niets om, het lijf, heeft niets te beduiden;
—genhartiljfb,
geen moed hebben; —
de romp, het lichaam zonder hoofd, armen en
beenen : gezond, recht van lijf en teden;
—kle dingstuk, of de l da rvan dat het bovenlijf
bedekt : die jas, die japon is wet Zang van lijf.
LIJFARTS, m. (-en), gewoon geneesheer (van een
vorst enz.); ...DIENST, m. (-en), leenmansdienst.
LIJFEIGEN, bn. (leenst.) met zijn lijf iem. toebehoorende, geheel onvrij.
LIJFEIGENE, m. en v. (-n), (leenst.) persoon, die
een allodiaal goed bewoonde en h q recht niet had
over zijn eigen lijf en goed te beschikken.
LIJFELIJK, bn. een lijf hebbende, lichamelijk.
LUFGOED, o. (-eren), onderkleeren ; ...JONGEN, m. (-s), (Ind. en Z. A.) bediende die zijn
meester oppast ; ...KNECHT, m. (-en), lakei,
kamerdienaar.
LIJFJONKER,
(-s), edelknaap.
LIJFRENTE, v. (-n), inkomen, dat iem. zijn
gansche leven verder geniet; zijn geld op lijfrente
zetten, aan eene verzekeringsmaatschappij geven
tegen eene vaste uitkeering 's jaars zoolang men
leeft: ...RENTENIER, m. (-s); ...RENTETREKKER, m. (-s), hij die eene lijfrente geniet.
LUFROK, m. (-ken), ouderkleedingstuk over
het lijf gedragen, borstrok; (voor kinderen) rok
met daaraan bevestigd lijfje.
LIJFSDWANG, m. (recht.) invorderbaar hij lijfsdwang (van eene schuld enz., tot Wier betaling
men een schuldenaar door gijzeling kan dwingen).
LUFSPREUK, v.
(-en), lievelingsspreuk ;
.,..STRAF, v. (-fen), straf aan den lijve,
straf.
LIJFTOCHT, m. levensmiddelen; vruchtgebruik;
lijftocht eener weduwe, weduwgift.
1. LIJFWACHT, v. (-en), eene wacht, met de
bewaking van 's vorsten persoon belast.
• 2. LIJFWACHT, m. (-en), ...WACHTER, m.
,es), lid eener lijfwacht.
1. LIJK, o. (-en), dood lichaam van een
mensch.
2. LIJK, o. (-en), (zeew.) touw, in den rand van
,een zeil vastgenaaid; het zeil is uit de lijken, uit
den rand gescheurd; — (fig.) hij is geheel uit de lijken
geslagen, geheel bedremmeld, verlegen.
1. LIJKEN, (lijkte, heeft gelijkt), gelijk, effen
maken.
2. LIJKEN, (lijkte, heeft gelijkt), (zeew.) de zeilen
op den wind brassen; een zeil met touwwerk omzoomen.
3. LIJKEN, (leek, heeft geleken), gelijken op,
gelijk zijn aan : hi) lijkt sprekend op zijn wader;
zij lijken op elkaar als twee droppels water; — dat
lijkt er niet naar, dat scheelt veel, er scheelt veel
aan, dat gaat niet ; dat lijkt nergens naar, is geheel
verkeerd ; hij lijkt wel gek, schijnt ; — voegen,
passen, aanstaan: dat zou mij wet lijken.
4. LIJKEN, (lijkte, heeft gelijkt), (Zuidn.) een
lijk afleggen, in een lijklaken winders.
LIJKENGIF, ...GIFT, o. giftige stoffen die zich
in een lijk vormen ; ...HUISJE, o. (-s), huisje op
een kerkhof, bij een hospitaal enz. waar men tijdelijk de liiken neerzet.
LIJKHUIS, o. (...huizen), sterfhuis; huis, waar
de lijken tentoongesteld of geschouwd worden;
...KLEED, o. (-en), zwart kleed over de doodkist;
(-eren), kleedingstuk van het lijk; ...KOETS,
v. (-en), koets, waarin een lijk vervoerd wordt.
LIJKMIS, v. (-sen), lijkdienst.

LIJST.
LIJKSCHOUWER, m. (-s), iem. die de doodschouw verricht; ...SCHOUWING, v. (-en), schouwing van een lijk voor de begrafenis door een
geneeskundige, inz. om de oorzaak van den dood
op te geven.
LIJKSTAATSIE, v. (-s, „Alen), lijkstoet; lijkpracht ; ...STOET, m. personen die het lijk grafwaarts vergezellen ; ...VERBRANDING, v. (-en),
het verbranden van een lijk ; m. (-s),
lijkkoets.
LIJM, v. bind- of kleefmiddel door het uitkoken van dierlijke stoffen verkregen,
LUMEN, (lijmde heeft gelijmd), door him verbinden, aaneenhechten ; — door lijmwater halen,
met lijmwater doortrekken : papier lijmen; (fig.)
verzen lijmen, ze slecht of gebrekkig maken; —
(fig.) iem. lijmen, overhalen het een of ander te
doen.
LIJMERIG, LIJMIG, bn. bw. (-er, -st), kleverig:;
dat is lijmig gekookt, gebonden; lijmerig spreken,
slepend, langzaam.
1. LIJN, v. (-en), dun touw, snoer, koord, voor
verschillende doeleinden lang touw, waarmede
eene schuit wordt voortgetrokken; hengelkoord
(der visschers); touw waaraan de paarden enz. op
de markt worden vastgezet; dun touw waarop
het waschgoed to drogen hangt; (scheepsb.) koord
van wit draad ( = 120 vadem lengte), enz.; —
(spr.) zij trekken eene lijn, zijn van den gevoelen,
gaan Oen weg, beoogen hetzelfde doel ;
iem.
aan het lijntje houden, telkens opnieuw beloften
doen en hem zoodoende „aan de praat" houden,
de zaken niet met hem. afdoen ; — met een zoet
lijntje, met zachte, vriendelijke woorden ;
streep : papier met lijnen ; tusschen de lijnen schrijyen ;
(wisk.) grens van een vlak ; — spoorlijn :
de Hollandsche lijn ; wat markt die lijn daar een
bochten
geregelde stoombootdienst : de lijn op
Zd. - Amerika ; — reeks van personen, die van elkaar
afstammen, linie : de mannelijke, vrouwelijke lijn.
2. LIJN, v. (gew.) vlas; nog in samenstellingen :
lijnplant, lijnzaad, lijnwaad en lijndotter.
LIJNBAAN, v. (...banen), touwslagerij.
LIJNDRAAIER, m. (-s), touwslager.
LIJNEN, (lijnde, heeft gelijnd), lijnen trekken
(op papier enz.).
LIJNENSPECTRUM, o. (...tra), (nat.) spectrum
in lijnen.
LIJNINSPECTEUR, m. (-s), inspecteur eener
spoorlijn.
LUNKOEK, m. (-en), koek van uitgeperst lijnzaa0, waarmede men de beesten voedt.
LIJNMEEL, o. lijnzaadmeel; ...OLIE, v. eene
soort van opdrogende olie, uit het zaad der viesplanten gewonnen; my. (olien).
LIJNRECHT, bn. bw. recht als eene lijn; — (fig.)
dat is lijnrecht in strijd met uwe bewerinp.
LIJNSLAGER, m. (-s), touwslager; ...SLAGERIJ,
v. (-en), touwslagerij.
LIJNTEEKENEN, o. rechtlijnig teekenen, het
teekenen met behulp van passer en liniaal.
LIJNTREKKER, m. (-a), ...TREKSTER, v.
(-s), die lijnen trekt; matroos, soldaat die de boot
afhoudt; — (fig.) treuzeiaar, iem. die niet van
opschieten weet; ...TREKKERIJ, v. (-en), linieerfabriek; — getreuzel, het niet voortmaken.
LIJNWAAD, o. linnen; (m y. ...waden, in de
beteekenis van soorten van lijnwaad).
LIJNZAAD, o. vlaszaad.
LIJPEREN, (lijperde, heeft gelijperd), (Zuidn.),
(vooral van bier) dik en olieachtig schijnen bij
het schenken.
WS, m. en v. (lijzen), lang slungelachtig
persoon; iem. die langzaam in zijn bewegingen is;
iem. die treuzelt, die geen voortgang markt.
LIJSPOND, o. (-en), oud gewicht ( = 15 oude
ponden).
LUST, v. (-en), (veroud.) rand, boordsel,
omzetsel; — (bouwk.) bewerkte rand, belegsel,
smalle uitstekende band die gewoonlijk ter versiering wordt aangebracht ; omlijsting : de
lijst van een Spiegel, van een schilderij; eene verguide lijst; iets in eene lijst zetten; -- reeks van onder
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elkaar geplaatste namen, papier waarop zulk
eene reeks narnen komt te staan; rol, register.
LIJSTEN, (lijstte, heeft gelijst), in eene lijst
zetten.
LIJSTENMAKER, m. (-s), iem. die lijsten voor
spiegels, schilderijen enz. maakt.
LUSTER, v. (-s), bekende zangvogel : zingers als
eene Ulster, zeer vroolijk en lustig.
LIJSTERBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...ziên),
als vrucht, m. als boom : een welbekende, dikwijls
als sierplant voorkomende boom, tot de famine
der appelachtigen behoorende, (sorbus aucuparia);
...BESSEBOOM, m. (-en), lijsterbes; ...BESSENSUIKER, v. sorbine.
LIJVIG, bn. (-er, -st), dik, zwaar van lijf of
buik ; — (fig.) zwaar, dik : een lijvig boekdeel;
een lijvig rapport, omvangrijk, uitvoerig ; (van
vloeistoffen en dranken) dik, stevig: lijvige stroop.
LIJWAARTS, bw. (zeew.) onder den wind.
LIJWAL, m. (zeew.) kust onder den wind.
LIJZEBET, v. (-ten), verkorting van Elisabeth; —
(spr.) we moeten elkander Been Lijzebet noemen,
we moeten elkander niet willen bedriegen, misleiden; — trage vrouw; — eene soort van peer.
LIJZEIL, o. (-en), (zeew.) bonnetzeil; zeil, dat
aan de eene of andere zijde van een hoofdzeil door
middel van eene verlenging der ra wordt uitgezet,
en bij elken gunstigen wind bljgezet wordt.
LIJZEN (LANGE), v. my. zeer fijne, ranke
porseleinen vazen of kopjes, zoo geheeten naar
de lange ranke vrouwenfiguren, die er op zijn
afgebeeld.
LIJZIG, bn. bw. (-er, -st), saai, slungelachtig.
LIJZIJDE, v. (zeew.) zijde onder den wind;
windsteunzijde (der boomen).
LIK, m. (-ken). eene aanraking met de tong,
zoen; —(fig.) een lik om de ooren, eene oorvijg; — eene
kleine hoeveelheid, zooveel als men met de tong
kan opnemen : een likte zottt. LIKJE, o. (-s).
LIKBEEN, o. (-en), strijkbeen der schoenmakers.
LIKDOORN, ...DOREN, m. (-s), eksteroog,
eene pijnlijke, hoornachtige verharding aan de
teenen. LIKDOORNTJE, ...DORENTJE, o. (-s)
LIKEUR, v. (-en), fijne • geestrijke dranken, uit
spiritus, suiker en aromatische stollen bereid.
LIKEURKELDERTJE, o. (-s), klein kistje met
vakken om likeurflesschen te bevatten.
LIKHOUT, o. (-en), (schoenm.) glanshout.
LIKKEBAARD, m. (-en), ...BROER, m. (-s),
iem. die veel van lekker eten houdt, smulbroer.
LIKKEBAARDEN, (likkebaardde, heeft gelikkebaard), zijne lippen affikken: naar iets likkebaarden,
naar lets watertanden, gretig verlangen.
1. LIKKEN, (likte, heeft gelikt), (eert. en gew.
LEKKEN) met de tong over iets heen en weder
gaan : de beer hkt zijn jong; — (gemeenz.) iem.
likken, hem vleien, pluimstrijken, lekker makers.
2. LIKKEN, (likte, heeft gelikt), glanzen, polijsten, gladmaken met een likhout: de zolen likken; —
verzen likken, peuterend eraan verbeteren.
LIKKEPOT, m. (-ten), LIKKEPOTJE, o. (-s),
strooperig geneesmiddel; — (scherts.) mooiprater.
LIL, o. gestold vleeschnat, dril; (scheik.) gelatine,
1. LILA, o. lichtroodpaarse kleur; ook als bn.
2. LILA, v. (-'s), (Ind.) soort draaibas van den
inlandschen vijand.
LILLEN, (lnde, heeft gelild), trillen, zich bewegen
(van de spieren van een pas ontzield lichaam).
LILLIPUT, o. een verdicht landje (in Gullivers
reizen door Swift), welks bewoners niet grooter
zijn dan een duim.
LILLIPUTACHTIG, bn. (-er, -st), zeer klein,
als in Lilliput : lillipulachtige tuintjes.
LILLIPUTBRANDER, m. (-s), ...KOUSJE, o.
(-s), kleine soort van brander of kousje voor gasgloeilicht.
LILLIPUTTER, m. (-s), bewoner van Lilliput;
dwergje.
LIMAN, m. (-s), breede, moerassige monding
der Zuidrussische rivieren.
IAMBUS, m. (plantk.) bladschijf, zoom der
bloem; zoom of strook, bezetsel aan kleederen,
boordsel; (sterr., nat.) in graden enz. afgedeelde
Van Dale, Handwoordenboek.
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koperen rand der toestellen; — (R.-K.) in het
algemeen; plaats waar de zielen verblijven die
zonder persoonlijke schuld van het bezit des hemels
zijn uitgesloten.
LIMIkT, v. (-en), scheidspaal, grens ; — hoogste
of laagste prijs waarvoor iets gekocht of verkocht
mag worden ; — PAAL, m. (...palen). grensnaal.
LIMITED (Eng.), bn. (verkort Lim.) beperkt,
begrensd : (eene maatschappij) met beperkt risico.
LIMITEEREN, (limiteerde, heeft gelimiteerd),
begrenzen, beperken, nauwkeurig bepalen, voorschrijven, vaststellen.
LIMMETJE, o. (-s), (Ind.) kleine soort van limoen (citrus acida).
LIMOEN, m. (-en), vrucht van den limoenboom :
eene kleine soort van citroen met 'reel sap en
eene dunne schil. LIMOENBOOM, m. (-en).
LIMONADE, v. limoen-, citroenwater : een verfrisschende drank van citroensap (thans ook van
andere vruchtensappen) cmiker en water.
LIMONIET, o. moerasijzer : zekere delfstof.
LINDE, v. (-n), loofboom met zacht hout : de
grootbladige Linde (tilia grandifolia) en de kleinbladige linde (tilia parvifolia).
LINDEBAST, m. (-en), de bast van den lindeboom; ...BLAD, o. (-en, -eren), blad van eene
linde; ...BLOESEM, m. bloesem eener linde;
...BOOM, m. (-en), linde.
LINDELOOF, LINDENLOOF, o. bet loaf van
eene linde of meer.
LINDEN, bn. van lindenhout.
LINDENBAST, m. lindenschors; ...BLOESEM,
m. naam der bloem van den lindeboom; ...HOUT,
o. bout van lindeboomen : voor houtsnijwerk gebruikt
men heist lindenhout; ...LAAN, v. (...lanen).
LINDEPIJLSTAART, m. (-en), een pijlstaartylinder waarvan de rups op linden leeft (smerinthus
tiliae).
LINDETAK, m. (-ken), ...TWIJG, m. (-en),
tak, twijg van een lindeboom.
LINEAIR, bn. lijnvormig; de lineaire uitzetting
van ijzer, uitzetting in de lengte; de lineaire of stand.
LINEAMENTEN, o. my. gelaatstrekken; handlijnen.
LINES, (Z. A.) het gaat maar hard lines, moeilijk,
zwaar; hard lines ! hoe jammer.
LINESMAN (Eng.), m. grensrechter bij het
voetbalspel.
LINGERIE (Fr.), ,v. (-s), linnengoed; winkel van
linnen goederen.
LINGUIST, m. (-en), taalkenner, taalgeleerde.
LINGUISTIEK, v. taalwetenschap, algemeene
taalkunde, studio der talen in Naar onderling
verband.
LINGUISTISCH, bn. bw. taalkundig.
LINIAAL, v. en o. (...nialen), werktuig, waarvan men zich bedient, om er lijnen langs to trekken (op papier enz.). LINIAALTJE, o. (-s).
LINIE, v. (-s, ...nien), streep, lijn; — (R.-K.)
de Heilige Linie, de oostwaartsche richting van
kerk en altaar; — evenaar, evennachtslijn; —
(scherts.) hij is de linie gepasseerd, hij is over de
50 jaar; — (vest.) eene samenhangende reeks van
verschansingen om eene stelling to dekken; —
(oorl.) eene in lange reeks opgestelde troepenmacht,
slaglinie, ook van oorlogsschepen, die zich achter
elkaar opstellen; — de geregelde troepen, die in
gesloten gelederen vechten; — opvolging van
graden in bloedverwantschap, tak, lijn; opklimmende, afdalende linie; zijdelingsche linie.
LINIEERDER, m. (-s), die linieert.
LINIEEREN, (linieerde, heeft gelinieerd), lijnen,
lijnen trekken : gelinieerd papier.
LINIESCHIP, o. (...schepen), slagschip, oorlogsschip van de grootste soort, van den eersten rang.
LINIETROEPEN, m. my . geregelde troepen.
1. LINK, v. (-en), striem, indruksel van eene
keten of van boeien aan handen of voeten : de
link6n staan er in; blauwe plek; insnijding, scheur;
Yalsche plooi.
2. LINK, bn. (w. g.) linker : ter linde hand.
LINKER, bn. tegenstelling van rechter (bijna
uitsluitend in samenstellingen) : hij sprak het
32
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meest tot zijn linker buurman ; —ARM, m. (-en) ;
—BEEN, o. (-en), enz.
LINKERHAND, v. (-en), hand aan de linkerzijde : (fig.) met de linkerhand huwen, eene vrouw
van minderen rang huwen, aan welke niet al de
rechten van eene wettige vrouw gegeven worden
(inz. bij vorsten).
LINKEROEVER, m. (-s), de oever, die zich aan
de linkerhand bevindt, wanneer men stroomafwaarts ziet; ...ZIJDE, v. de linkerzijde van een
schip, het bakboord; de linkerzijde in eene wetgevende vergadering, de vooruitstrevende partijen.
LINKS, bw. naar, aan de linkerzijde ; — (fig.)
links en rechts, heen en weder; (ook) bier en daar,
overal; — iem. links laten liggen, zich niet met
hem bemoeien, hem negeeren; — (fig.) onhandig,
verkeerd eene zaak links aanvatten.
LINKSAF, bw. naar de linkerzijde linksaf
gacm.

LINKSCH, bn. (-er, meest-), aan de linkerzijde
het linksche huffs; zij is linksch, zij bedient zich
gewoonlijk van de linkerhand; — (fig.) onhandig,
lomp, ongemanierd : linksche manieren; — (fig.)
bedrieglijk; linksche streken.
LINKSOM ! bw. (mil.) kommando : naar de
linkerzijde : linksom keert !
LINKSTEEN, m. (-en), versteening eener soort
van uitgestorven, kegelvormige weekdieren.
1. LINNEN, o. ((-s), in de beteekenis van stukken
linnen of soorten van linnen] weefsel uit vlas,
lijnwaad; doek.
2. LINNEN, bn. van linnen vervaardigd.
LINNENBLEEK, v. het bleeken, wit laten wor
den van het linnen; (my. -en), grasveld waarop
het linnen wordt uitgespreid om te bleeken;
...KAMER, v. (-s), kamer in hotels, op mailbooten,
in aanzienlijke huizen enz. waar het linnen bewaard
wordt; ...KAS, v. (-sen), ...KAST, v. (-en), bergplaats voor linnengoed; ...MEID, v. (-en), dienstbode, die belast is met de zorg voor de wasch;
...MOEDER, v. (-s), opziehtster over het linnengoed enz. (in een gesticht) ; ...NAAISTER, v. (-s).
LINOLEUM, o. zeer sterk weefsel van jute, dat
met eene laag lijnolie, fijne kurk, bars en verf
wordt bedekt vloerzeilen van linoleum.
LINON, o. een fijn, wit, licht en los weefsel van
linnen een kraagje van geborduurd linon.
LINOTYPE, v. (-s), zetmachine.
LINT, o. ((-en) als voorwerpsnaam) geweven
band van zijde, fiuweel, atlas enz. : effen, gewerkt,
gewaterd lint; linten en strikken; (als teeken
eener ridderorde) het roode lint van het legioen
van eer; — grootlint, grootkruis eener ridderorde.
LINTGRAS, o. rietachtig kanariegras met witte
lijnen op de bladeren, Engelsch gras.
LINTJESJAGER, m. (-s), iem. die alles in het werk
stelt om een lintje, eene ridderorde to bekomen.
LINTVAREN, o. (-s), (plantk.) eene soort van
varen (vittarea); ...VISCH, m. (...visschen), eene
soort van visch met een lang lintvormig samengedrukt lichaam en eene lange aarsvin, op groote
diepten in de Midd. zee voorkomende (cepola
taenia).
LINTWORM, m. (-en), een parasietisch levende,
Platte, meestal tamelijk lange, uit een groot aantal
leden bestaande worm, die zich in het lichaam
van menschen en dieren ophoudt (taenia).
LINTZAAG, v. (...zagen), zekere zaag met een
smal zaagblad zonder eind dat over wielen loopt.
LINZE, v. (-n), (plantk.) vlinderbloemige plant
met eetbare vruchten (ervum lens) ; de vrucht van
deze plant ; gerecht hiervan gokookt.
LINZEBOOM, m. (-en), (plantk.) goudenregen;
...BOON, v. (-en), (plantk.) klapbes.
LINZENAKKER, m. (-s) :
o. (...malen).
LION, m. (-s), leeuw; (fig.) gevierd man in de
groote wereld.
LIONNE, v. (-s), gevierde vrouw nit de groote
wereld.
LIP, v. (-pen), de vleezige beweegbare rand van
den mond ; de lip laten hangen, pruilen,
(van kinderen) op het punt staan van te schreien;
—delipno
ptrekken, misnoegd zijn; (ook) walging
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gevoelen en toonen (voor eten en drinken, enz.); —
zich op de lippen bijten, zich inhouden on zijn
split, nijd, toorn, ook om zijn lachen ze bedwingen;
elk voorwerp dat gelijkenis met eene lip heeft :
de lippen eener wend.
LIPBLOEM, v. (-en), de bloem eener lipbloemige
plant; ...BLOEMIGEN, v. m y. (plantk.) eene
plantenfamilie, die haar naam draagt naar de indeeling harer bloemkroon in eene boven- en benedenlip (labiaten).
LIPLAP, m. (-pen), naam die vooral op Java
gegeven werd aan personen, welke in hoofdzaak
afstammen van de Portugeezen ; later aan de
Indo-Europeanen; thans . in Indict weinig of niet
meer gebruikt, wel in Nederland.
LIPLETTER, v. (-s), (taalk.) letter bij welker
uitspraak het einde der mondbuis gevormd wordt
door de lippen of door de onderlip en de bovensnijtanden.
1. LIPPEN, (lipte, heeft gelipt), (timm.) met
lippen aan elkander lasschen ; - (hand.) van een
makelaar, voor eigen rekening handel drijven in
die artikelen, waarin hij als makelaar is aangesteld.
2. LIPPEN, v. my. lippen en kelen, het pear
kintongbeenspieren en het paar borsttongbeenspieren van den kabeljauw.
LIPPENBEER, m. (...beren), (nat. hist.) de
honingbeer in Voor-Indict (melursus labiatus) ;
...POMMADE, v. ; ...ZALF, v. (...ven), om het
springen der lippen te voorkomen of te genezen.
LIPPER, m. (-s), (Ind.) liplap.
LIPVISCH, m. (...visschen), zeevisch met scherpe
tanden en vleezige lippen (labrus).
LIQUIDA, my. (taalk.) vloeiende letters.
LIQUIDANT, m. (-en), schuldeischer bij eene
liquidate.
LIQUIDATIE, v. (-5, ...ten), verrekening, vereffening — (hand.) het innnen van schuldvorderingen en het te gelde maken van den eigendom
eener firma bij de opheffing der zaak; inz. uitverkoop tegen verlaagde prijzen om het actief en
passief snel te kunnen vereffenen.
LIQUIDATEUR, m. (-en), iem. die bij eene liquidatie belast is met de vereffening der schulden.
LIQUIDE, bn. vloeibaar; helder; bewezen; uitgemaakt deze schuld is liquide, kan ingevorderd
worden.
LIQUIDEEREN, (liquideerde, heeft geliquideerd),
klaarmaken, bewijzen; afbetalen; verrekenen, vereffenen; zijde affaire liquideeren, afwikkelen en
opheffen.
LIRA, v. (lire), zilveren munt in Italie = 1 franc.
LIS, v. (-sen), oogvormig gedraaid snoer of lint
(om er iets door te steken of in te hechten).
LISCH, o. (lisschen), lischbloem.
LISCHDOD, v. (-den), ...DODDE, v. (-n),
(plantk.) duikelaar (typha).
LISCHGRAS, o. (plantk.) rietgras.
LISCHKOORD, o eene soort van koord tot
versiering van kleedingstukken.
LISPELEN, (lispelde, heeft gelispeld), eenige
letters (vooral de s en z) met een eigenaardig zacht
gesis uitspreken; — lispelend uiten; fluisteren:
ja, lispelde zij; (fig.) ruischen (van den wind, de
bladeren enz.) : de wind lispelde in de blaren.
LISPEN, (lispte, heeft gelispt), fluisteren, zacht
spreken; lispend uiten; (fig.) zacht ruischen van
den wind. LISPING, v. (-en), het lispen, gelispel.
LIST, v. (-en), slimheid, geslepenheid ; sluw middel.
LISTIG, bn. bw. (-er, -st,), list bezittende of
gebruikende; loos, geslepen, doortrapt.
LITANIE, v. (...nieen), (R.-K.) smeekgezang,
wisselgebed, in het jaar 446 te Konstantinopel
in de R.-K. kerken het eerst ingevoerd; (fig.)
opsomming van klachten.
LITEN, my. (hist.) hofhoorigen, lijfeigenen met
eenige persoonlijke vrijheid.
LITER, m. (-s), inhoudsmaat : Nederl. kan (voor
vochten), Nederl. kop (voor droge waren.), L.
LITERARISCH, bn. bw. letterkundig.
LITERATOR, m. (-en), letterkundige.

LITERATUUR.
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LITERATUUR, v. voortbrengselen der letterkunde, geschriften, boekwerken; ook die op een bepaald
onderwerp betrekking hebben; letterkunde.
LITHO, v. (-'s), steengravure.
LITHOCHROMIE, v. steenschilderkunst : de
kunst om met olieverven op steen te schilderen en
het geschilderde of te drukken op doek; gekleurde
steendruk.
LITHODENDRIETEN, m. m y. steenboomen,
koralen; (ook) boomversteeningen.
LITHOGLYPHIEK, v. steensnijkunst.
LITHOGRAAF, m. (...grafen), steendrukker.
LITHOGRAPHEEREN, (lithographeerde, heeft
gelithographeerd), op steen schrijven, teekenen,
steendrukken.
LITHOGRAPHIE, v. steenplaatdruk, de door
Senefelder in 1709 te Munchen uitgevonden
kunst, om op steen gemaakte teekeningen door eene
pers te vermenigvuldigen; (mv. steendrukkerij; een steendruk.
LITHOGRAPHISCH, bn. de steendrukkunst betreffende, door haar voortgebracht.
LIT-JUMEAU (Fr.), o. (-s, -x), twee eenpersoonsledikanten tegen elkaar geschoven.
LITHOLIET, o. kunstpuimsteen tot het slippen
van lithographischen steen; ook eene soort van
kunstmarmer.
LITHOLOGIE, v. leer der gesteenten.
LITHOMORPHEN, m. m y. beeld-, figuursteenen,
zonderling gevormde steenen.
LITHOPHANIE, v. (...nieen), doorschijningsbeeld
in porselein enz., verkregen door de teekening
daarin te persen of uit te snijden.
LITHOPHIETEN, m. my. steenplanten, koralen.
LITHOPHYLLEN, m. m y. boombladversteeningen.
LITHOSPHEER, v. de vaste aardkorst.
LITHOTRIET, o. eene ontplofbare stof, bestaande
uit een mengsel van kruit en picrinezuur ammoniak.
LITHURGIEK, v. leer van het gebruik en
de bewerking der delfstoffen, technische mineralogie.
LITIGIEUS, bn. betwistbaar, in geschil, waarover
het ceding loopt ; pleitziek.
LITISPENDENTIE, v. tijd, gedurende welken
een proces aanhangig is.
1. LITORAAL, LITTORAAL, bn. tot de kust
behoorende, daarop betrekkelijk.
2. LITORAAL, LITTORAAL, o. zeestrand, kustland, de kuststreken.
LITORAALFORMATIE, v. strandvegetatie.
LITOTES, v. zekere rhetorische figuur bestaande
in het gebruik eener verzachtende uitdrukking, gewoonlijk met het doel de zaak zelve des te meer
te doen uitkomen, b. v. dit is nog zoo dwaas niet
bedacht = het is heel verstandig.
LITRAMETER, m. (-s), (nat.) toestel om het
soortelijk gewicht van vloeistoffen te bepalen.
LITTEEKEN, o. (-s, -en), overblijvend teeken
eener wond na hare genezing zijn gelaat is vol
litteekens; — (plantk.) aanhechtingsplaats der
bladeren, na bun afvallen nog .merkbaar.
LITTERAAL, bn. bw. letterlijk.
LITTERAIR, bn. letterkundig.
LITTERATOR, enz. zie LITERATOR enz.
LITURG, m. (-en), kerkdienaar.
LITURGIE, v. (...gieen), kerkgebruik; kerkformulier; orde en aangenomen vormen van den
kerkdienst; inz. het evangelisch kerkgebed, dat
de preek voorafgaat.
LITURGIEK, v, de wetenschappelijke behandeling en verklaring der liturgie.
LITURGISCH, bn. volgens de liturgie.
LIVRE, o. (-8), (vroeger) Fransche rekenmunt
<zooveel als een frank).
LIVREI, v. (-en), bijzondere kleeding van een
bediende of lakei enz. : livrei dragen; —BEDIENDE,
m. (-n); —KNECHT, m. (-s); —RUPS, v. (-en),
ringelrups.
LLAMA, v. Zie LAMA.
LLANERO, m. (-'s), herder, die de Hane's bewoont.
LLANO, m. (-'s), ontzettend groote boomlooze
vlakten in het noordelijk deel van Zuid-Amerika,

LOEDER.
inz. in het gebied van den Orinoco, deels zandsteppe,
deels grassteppe.
LLOYD, of LLOYDS (Eng.), m. maatschappij
voor zeeverzekering, zeehandel en klassificatie
van zeeschepen, gevestigd te Londen ; naam
van verschillende stoombootondernemingen : de
Rot' erdamsche Lloyd.
LLOYDS-PATENT, o. (-en), bewijs dat een zeeschip gebouwd is onder toezicht of volgens de
voorschriften van Lloyds deskundigen.
LOB, v. (-ben), (veroud.) geplooide neerhangende
halskraag of manchet; (ontl.) kwab : de lobben
der long; (plantk.) de afgeronde slippen van een
gelobd blad;
zaadlob. LOBBETJE, o. (-s).
LOBAK, m. (Ind.) soort van knol, tusschen
ramenas en radijs (raphanus hortensis Backer).
LOBBE, m. (-s), (Zuidn.) lummel, lomp mensch.
LOBBES, m. (-en), groot goedaardig mensch ;
een lobbes van een hond, een groote, goedaaidige
bond ; —ACHTIG, bn. bw. als een lobbes.
LOBOOR, m. (-en), bond of zwijn, met hangende
ooren ; (fig.) lobbes, lomperd, hangoor.
LOCAAL, bn. plaatselijk : locale toestanden ;
locale kennis, bekend met de locale toestanden.
LOCAALDIENST, m. (-en), dienst van een locaaltrein; ...SPOOR, o. smal spoor zooals vaak op
een locaalspoorweg; ...SPOORWEG, m. (-en),
spoorlijn langs kleinere plaatsen, gewoonlijk zijtak
eener grootere lijn; ...TREIN, m. (-en), trein op
een locaalspoorweg.
LOCALISATIE, v. (-s, ...tien), bewerking binnen
zekere grenzen, waken tegen uitbreiding.
LOCALISEEREN, (localiseerde, heeft gelocaliseerd), tot eene plaats beperken : eene besmettelijke
ziekte localiseeren, zorgen dat zij zich niet nitbreidt.
LOCALITEIT, v. (-en), ruimte, plaatsruimte; vertrek, kamer, zaal.
LOCAL-OPTION (Eng.), stelsel van plaatselijk
verbod (van sterken drank).
LOCATIEF, m. (taalk.) in sommige talen : de
naamval van de plaats
LOCH, o. (-en), (scheepst.) gat, opening ; —
(gew.) gat, kuiltje waarin jongens knikkeren.
LOCHJE, o. (-s), knikkerkuiltje.
LOCHGAT, o. (-en), (zeew.) pompgat : gat, waar
het vuile water door loopt, spuigat.
LOCHTING, v. (-en), (Zuidn.) achterplaats;
moestuin.
LOCK-OUT (Eng.), uitsluiting, het wegzenden
van werklieden, als strijdmiddel tegen werkstakingen.
LOCO, bw. (muz.) op de gewone plaats : aanduiding dat de noten die een octaaf hooger gespeeld
waren, nu weer op de gewone plaats staan;
waarnemend, plaatsvervangend : L OCO-BURGEMEESTER, de midst° wethouder die bij afwezigheid of ontstentenis van den burgemeester dezen
vervangt ; LOCO-SECRETARIS, m.
LOCOMOBIEL, bn. plaatsveranderend, beweeglijk; —, v. (-en), verplaatsbaar stoomwerktuig.
LOCOMOTIEF, v. (...tieven), voertuig, meestal
door stoom in beweging gebracht, en bestemd
om een of meer wagens op rails voort to bewegen,
voorspan van een spoortrein, treintrekker.
uitdrukking, spreekLOCUTIE, v. (-s,
wijze.
LODDEREIN, v. (veroud. ge.0 .) eau de cologne;
—DOOSJE, o. (-s). (veroud. gew.) een zilveren
doosje, waarin een met eau de cologne gedrenkt
sponsje.
LODDERIG, bn. bw. ( er, -st), slaperig, droomerig;
(veroud.) vriendelijk.
LODDEROOG, o. (-en), slaperig, droomerig
oog; — (veroud.) vriendelijke blik.
LODEN (Hd.), m. dichte wollen stof; mantel,
cape daarvan gemaakt.
LODGER, (Eng.) m. (-s), iem. die gemeubileerde
kamers bewoont; huurkiezer.
LOEBAS, m. (Zuidn.) lobbes; (ook) lomperd,
boerenkinkel.
LOEDER, m. en v. (-s), gemeen, laag persoon,
gemeene vent, ellendeling, lodder.

LOEF.
LOEF, v. (zeew.) loefboord, loefzijde : zijde
van het schip waarop de wind staat, windzijde
Loa houden, goed bij den wind zeilen ; (fig.) Lem.
de loef afsteken, hem vooruitkomen, vooruitstreven,
overtreffen ; (bouwk.) inkeping bij houtverbindineen.
LOEFWAARTS, bw., ...WAARTSCH, bn. aan
de loefzijde : loefwaarts van ons.
LOEFWAL m. wal waaraan de wind komt;
...ZIJDE, v. loef.
LOEIEN, (loeide, heeft geloeid), geluid geven
(van runderen) ; (fig.) huilen (van den wind).
LOEMBOENG, m. (-s), (Ind.) rijstschuur, bergplaats van de padie.
LOENEN, (het loende, heeft geloend), (gew.)
aanstaan, bevallen, naar den zin ztin.
LOENSCH, bn. bw. een weinig scheel.
LOENSCHEN, (loenschte, heeft geloenscht), een
weinig scheelzien : hij loenscht een beetje.
LOEP, v. (-en), zie LOUPE.
1. LOER, v. het loeren : op de loer staan of liggen,
op eene gunstige gelegenheid loeren ; iem. eene
loer draaien, hem eene poets bakken, hem bedotten.
2. LOER, m. (-en), (w. g.) lomperd, botterik.
LOERAH, m. (-s), (Ind.) dorpshoofd op Java.
LOEREN, (loeide, heeft geloerd), bespieden,
scherp toezien : de kat Inert op de mutts, tracht Naar
te vangen; — de politie loert op hem, tracht hem
te snappen, betrappen; — (fig.) op een ambt loeren,
een ambt bejagen.
LOERI, m. (-'s), (Ind.) soort van langpootig
halfaapje, zie LORI.
1. LOET, v. (-en), (Zuidn.) luim, nuk.
2. LOET, v. (-en), benaming voor verschillende
werktuigen, bestaande uit een steel met een breed
ijzeren voorstuk, waarmede men schept of krabt.
LOETOENG, m. (-s), (Ind.) soort van aap.
LOEVEN, (loefde, heeft en is geloefd), (zeew.)
tegen den wind opzeilen, het tegenovergestelde van
afhouden.
LOEVERT, LOEVER, TE bw. uitdr. loefwaarts : te loevert aanzeilen; een schip te loevert
bespeuren, aan de loefzijde.
LOEWAK, m. (-s), (Ind.) paimmarter der koffietuinen (paradoxurus musanga), een gevreesde
vijand van 't pluimvee.
1. LOF, o. lof van knollen, van selderie, wortellof,
het geheele plankje boven den grond.
2. LOF, o. de door gebrek aan licht verbleekte
bladeren van de cichoreiplant, een gezond moesgewas : Hollandsch lof ; Brusselsch lof.
3. LOF, m. het loven of prijzen van de eigenschappen of daden van een ander, vooral wanneer deze
goed zijn : met lof van iem. spreken; — roem, eer,
onderscheiding iem. lof toezwaaien.
4. LOF, o. (R.-K.) eene godsdienstige namiddagof avondoefening : naar het lof gaan.
LOFFELIJK, bn. bw. (-er, -st), lofwaardig,
prijzenswaardig een loffelijk getuigenis.
LOFPSALM, m. (-en), loflied ter eere van God ;
...REDS, v. (-nen), redevoering tot lof van iem. ;
...REDENAAR, m. (-s); ...SPRAAK, v. (...spraken), woorden van lof ; ...TROMPET, v. (-ten),
de loftrompet over iem. of iets steken, uitbundig
prijzen.
LOFTUITEN, (loftuitte, heeft geloftuit), iemands
lof verkondigen.
LOFTUITING, v. (-en), ...TUITERIJ, v. (-en).
LOFWAARDIG, bn. bw. (-er, -st), lof verdienende,
prij zenswaardig.
LOFWERK, o. versierselen in den vorm van
bladeren.
LOFZANG, m. (-en), hymne, ode.
1. LOG, bn. bw. (-ger, -st), plomp, moeilijk in
zijne bewegingen ten gevolge van dikte; moeilijk
te bewegen of te verplaatsen, zwaar, onhandelbaar ; vadsig, traag; dom.
2. LOG, v. (-gen), (zeew.) een plat driehoekig
met lood bezwaard plankje, dat, aan eene lijn
bevestigd, in zee geworpen wordt, om de vaart
of snelheid van een schip te bepalen.
LOGARITHME, v. (-n), (afgekort tot LOG.)
(wisk.), exponent of aanwijzer der macht, tot welke
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een gegeven getal (grondtal) moet verheven worden, om eenig ander getal voort te brengen.
LOGARITHMISCH, bn. bw. tot de logarithmen
behoorende; met behulp der logarithmen bepalend.
LOGBOEK, o. (-en), wettelijk voorgesohreven
soheepsjournaal betreffende koers, vaart, wind,
weer, ligging in havens. ongevallen aan boord. enz.
LOGE, v. (-s), afgescheiden zitplaatsen langs
zij - of achterwand in den schouwburg ; — vereenigingsgebouw of vergaderzaal der vrijmetselaars.
LOGE, m., LOGEE, v. (-'s), die bij iem. logeert.
LOGEETJE, o. (-a).
LOGEABEL, bn. bewoonbaar, ter bewoning ingericht.
LOGEEREN, (logeerde, heeft gelogeerd), iem.
tijdelijk huisvesten ik kan u op 't oogenblik niet
logeeren; tijdelijk zijn intrek semen.
LOGEMENT, o. (-en), klein hotel ; (diev.) gevangenis ;
nachtverblijf.
LOGEN, v. (-8), lei/gen.
LOGENSTRAFFEN, (logenstrafte, heeft gelogenstraft), tot een leugenaar maken; de onwaarheid
van iets doen blijken.
LOGGEN, (logde, heeft gelogd), de log uitwerpen
om de vaart van het schip te bepalen.
LOGGER, m. (-s), snelvarend kustvaartuig, inz.
voor de haringvisscherij, met scherpen boeg.
LOGGIA (It.), v. ('s), (bouwk.) vrijstaande
overdekte galerij; overdekte galerij langs een paleis ;
kleine luchtige, meestal aan alle zijden open, overdekte plaats op het dak van een gebouw.
LOGGLAS, o. (...glazen), zandloopertje dienende
om de tijdruimte te bepalen, waarin de loglijn
loopt (meestal 14 of 28 sec.)
LOGICA, v. redeneerkunst, de kunst van het
goed en geregeld denken; wetenschap van de
algemeene wetten van het denken.
LOGIES, (Zuidn.) LOGIEST, o. nachtverblijf.
LOGISCH, bn. bw. overeenkomstig de logica
logisch denken, goed en geregeld denken.
LOGLIJN, v. (-en), lijn waaraan het logplankje
is bevestigd, door knoopen in evenmatige deelen
verdeeld.
LOGOGRAM, o. (-men), teeken dat een bepaald
woord voorstelt (b. v. in de stenographie).
LOGOGRIEF, v. (-en), woordletterraadsel.
LOGOMANIE, v. praatzucht, praatziekte.
LOGOS, m. woord, rede; denkvermogen; in het
N; T. het Woord, Christus.
LOISIR, (A) (Fr.), bijw. uitdr., op zijn gemak,
zonder haast, in zijn ledigen tijd.
1. LOK, v. (plantk.), (gew.) smalbladig wollegras of heidepluis (eriophorum vaginatum).
2. LOK, o. (zeew.). Zie LOCH.
3. LOK, v. (-ken), haarlok, Naar tot eene krul
gevormd lange, blonde lokken; gouclen lokken.
LOKAAL, o. (...kalen), greet vertrek, zaal,
gebouw. LOKAALTJE, o. (-s), klein lokaal; (ook)
locaaltrein.
LOKAAS, o. (...azen), aas om te lokken (vogels,
visschen), lokspijs; (fig.) datgene wat iem. tot iets
verlokt of verleidt : het lokaas der zonde.
LOKE, LOKI, m. (Noorsche myth.) (oorspr.)
god des vuurs; (later) god der vernietiging, de booze
geest.
LOKET, o. (-ten), yak in een kastje, hokje;
opening in eene deur, muur enz. waardoor geld
wordt ontvangen, biljetten worden gegeven enz.
LOKETOVEREENKOMST, v. (-en), overeenkomst waarbij men de beschikking krijgt over een
safeloket.
LOKHARIGEN, m. my. menschen bij wie het
Naar in sierlijke lokken om het hoofd golft
(de Dravida's, Nuba's en de Middellandsche-Zeevolken).
LOKKEN, (lokte, heeft gelokt), met de stem,
met gebaren tot zich roepen ; door spijs of aas
listig in zijne macht zoeken te krijgen; uitnoodigen,
bewegen (ergens keen te gaan).
LOKMIDDEL, o. (-en) ; ...SPIJS, v. (...spijzen),
lokaas ; ...STEM, v. (-men), jokkend,e, verleidelijke
stem.
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LOKUS, LOKUST, o. de Surinaamsche naam
van zeker fijn meubelhout.
LOKVINK, m. (-en), vink die dient om andere
vinken to lokken ; — (fig.) verlokker ; ...VOGEL,
m. (-s), een vogel in eene kooi om andere vogels
te lokken.
LOL, v. grap : hij deed het voor de lol ; lol hebben,
maker.. plezier, schik. LOLLETJE, o. (-s).
LOLLARDEN, m. m y. (R.-K.) broeders-ziekenverplegers.
LOLLEN, (lolde, heeft gelold), (gemeenz.)
schreeuwend, slecht zingen ; mauwen, krollen
(van katten).
LOLLIG, bn. bw. prettig, plezierig, grappig.
LOMBOK, v.( Ind.) naam voor de Spaansche
peper (capsicum annum).
LOMBOKKER, m. (-s), soort van aardnootjes
of Curaeausehe amandelen.
LOMMER, o. schaduw van boombladeren :
in het koele lommer ; (ook) de bladeren der boomen
zelf.
LOMMERD, m. (-s), bank van leaning, pandjeshuis ; — BRIEFJE, 0. (-s), bewijs van beleening.
LOMMEREN, (lommerde, heeft gelommerd),
in het lommer zitten.
LOMMERHUISJE, a. (-s), (Zuidn.) prieel.
LOMiv1r,RIG, bn. (-er, -st), schaduwrijk.
1. LOMP, bn. bw. (-er, -st), zwaar, grof, ruw,
plomp, onbehouwen, (van vorm of gedaante) :
lompe schoenen; dat is lomp bewerkt; — groot, log:
nijlpaarden zijn lumps, kortpootige dieren;
—onbeschafd,gmir.
2. LOMP, v. (-en), vod, versleten lap ; —
slechte kleeding, bedelaarsplunje.
3. LOMP, o. (-en), groot suikerbrood.
4. LOMP, m. (-en), (nat. hist.) slijmvisch, puitaal.
LOMPEN, (lompte, heeft gelompt), als een lomp,
onbeschaafd mensch behandelen : ik zal mij niet
laten lompen.
LOMPENPAKHUIS, o. (...huizen); ...PAPIER,
o. papier dat van lompen is vervaardigd.
LOMPERD, m. (-s), lomp, onbeschaafd mensch.
LOMPHEID, LOMP/GHEID, v. (...heden), het
lomp zijn ; lom.pe daad, onbeschoftheid.
LONG, v. (-en), ademhaling•swerktuig bij menschen en sommige dieren, zijnde als 't ware zakken,
welke uit weer of min vliesachtige celletjes bestaan.
LONGAANDOENING, v. (-en), ziekte, lichte
ontsteking der longen.
LONGITUDE, v. geographische lengte.
LONGITUDINAAL, bn. op de lengte betrekking
hebbende; de lengterichting volgen.de; (geluidsl.)
transversale en longitudinale trillingen.
LONGMOS, o. (-sen), (plantk.) eene soort van
korstmos; ...ONTSTEKING, v. (-en); ...TERING,
v. wegtering der longen.
LONK, m. (-en), vriendelijke oogwenk.
LONKEN, (lonkte, heett gelonkt), een lonk of
lonken toewefpen, belonken ; — loensch, een
weinig scheel zien. LONKING, v. het lonken.
LONT, v. (-en), los, zeer brandbaar kourd : de
font van een kanon; — (fig.) lout ruiken, onraad
vermoeden, de lucht van jets krijgen.
LONTAR, m. (-s), (Ind.) soort van palm met
waaiervormige bladeren (borassus flabelliformis);
—PALM, m. (-en).
LOO, o. in aardr. namen beteekent : grasrijke
met laag houtgewas bedekte plaats in of bij een
woud; open plek in een bosch; (ook wel) het bosch
zelf; — in andere aardr. plaatsnamen beteekent
het : hoogere plaats bij of tusschen poelen, broeken,
moerassen; — een ander woord loo beteekende :
buitendijksch water,' kil of kreek in buitengronden;
— nog een ander woord loo is : laagte, plas van
stilstaand water of moeras.
LOOCHENEN, (loochende, heeft geloochend),
ontkennen, niet erkennen : hij loochende nu alles.
LOOD, o. een Zacht, licht smeltbaar, blauwachtig
wit metaal; (fig.) met lood in de schoenen (met
looden schoenen) aankomen, schoorvoetend, langzaam naderen ; dat is lood om oud ijzer, 't is
van even weinig waarde; --

LOOG.

langwerpig stuk lood aan schuiframen; gewicht,
aan een uurwerk; (zeew.) dieplood; — (bouwk.)
paslood : die muur staat niet in het toad, niet behoorlijk loodrecht; een muur in het lood brengen; —
(my. -en), naam van zeker gewicht (vroeger;
half ons; thans 1/10 van een ons = decagram).
1. LOODEN, bn. van lood : looden kogels.
2. LOODEN, (loodde, heeft gelood), gemerkte
looden aan jets bevestigen; van looden (gewichten)'
voorzien; (glaz.) in lood zetten; — onderzoeken
of iets loodrecht staat; — (zeew.) met het dieplood de diepte van het vaarwater peilen.
LOODERTS, o. loodhoudende aarde.
LOODGIETER, m. (-s), werkman die lood verwerkt ; ...GIETERIJ, v. (-en) ; ...GLANS, 0..
verbinding van lood met zwavel • ...GLAS, o,
flintglas ; ...HOUDEND, bn. loodhoudend zand,.
dat looddeelen bevat.
LOODJE, o. (-s), looden merkje; looden plaatje
als bewijs van betaling; — (fig.) het loodje leggen,
een verlies lijden.
LOODKOLIEK, v. koliek door loodvergiftiging.
LOODLIJN, v. (-en), (bouwk.) imeetsnoer ; paslood, schietlood; — (meetk.) lijn, die loodrecht op
eene andere staat ; die eene andere lijn onder
rechte hoeken snijdt.
LOODRECHT, bn. bw. volifens het schietlood,
zuiver recht : daze muur staat met loodrecht; (meetk.)
aangeduid door het teeken (T).
1. LOODS, m. (-en), iem. bekend met de ondiepten en gevaarlijke plaatsen in het vaarwater, die
den schepen tot gids dient.
2. LOODS, v. (-en), planken hut; licht en dicht
gebouw van hout opgetrokken, schuur, bergplaats,
keet. LOODSJE, o. (-s).
LOODSBALLON, m. (-s), ballon tot onderzoek
der hoogere luchtlagen, alvorens met den grooten
ballon op te stijgen.
LOODSEN, (loodste, heeft geloodst), een schip
naar binnen of naar buiten brengen; iem. loodsen,
ergens binnenbrengen.
LOODSKOTTER, m. (-s), kotter van het loodswezen.
LOODSMANNETJE, o. (-s), (nat. hist.) een visch,
van de familie der makreelachtigen, zelden 'anger
dan 3 dM. die altijd de schepen volgt in gezelschap
van een haai (naucrates ductor).
LOODSUIKER, v, verbinding van azijnzuur
met loodoxyde.
LOODSVAARTUIG, o. (-en), loodsschuit , loodsboot ; ...VAARWATER, o. weg, dien de loods
aflegt • ...VLAG, v. (-gen); ...WATER, o. (-s),
gevaarlijke plek voor schepen, waarin zij een loods
noodig hebben ; ...WEZEN, o. loodsdienst en al
wat hierop betrekking heeft.
LO OD VERGIFTIGING, v. ( -en), vergiftiging
door het inademen of in de maag krijgen van loodstof.
LOODWIT, o. verbinding van loodoxyde met koolzuur en water; zekere witte verfstof.
LOODZWAAR, bn. bw. zoo zwaar als lood; (fig.)
zeer zwaar : dat druid mij loodzwaar op de borst,
dat beklemt mij in hooge mate.
1. LOOF, bn. bw. (loover, -st), (w. g.) moede,
mat, uitgeput.
2. LOOF, o. bladeren der boomen en heesters ;
— de geheele plant (van kruiden) boven den grond ;
— bladeren der loofplanten.
LOOFBOOM, m. (-en), een boom met eigenlijke
bladeren, in tegenstelling met naaldboom.
LOOFHUT, v. (-ten), eene met bladeren overdekte
hut; inz. bij de Israelieten om met vreugde- en
eerefeesten de veertig jaren to herdenken van de
omzwerving in de woestijn. ; twenwoordig slechts
overdekteplaatsen in of nab hunne woning, ter
viering van het
LOOFHUTTENFEEST, o. in het begin van
October, oorspronkelijk een oogstfeest, doch later
gevierd als eene herinnering aan het verblijf in
de woestijn.
LOOFSTIL, bn. bladstil ; ...WERK, o. lofwerk.
LOOG, v. oplossing van scherpzoute of bijtende alcali in water; grondstof bit de zeepbereiding.
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LOOGEN, (loogde, heeft geloogd), in de loog
zetten (linnen enz.; katoen, vlas en hennep).
LOOGKUIP, v. (-en), kuip met bog ; ...WATER,
o. bog ; ...ZOUT, o. (-en), (scheidk.) gemeenschappelijke naam voor potasch, soda en ammonia,
welke zeer gemakkelijk in water oplosbaar zijn en
een loogachtigen smaak hebben; plantaardig loogzout ,
potasch; delfstoffelijk loogzout, soda; vluchtig loogzout, ammonia.
LOOT, v. fijngemalen eikenbast of run.
LOOIEN, (looide, heeft gelooid), met looistoffen
uit dierenhuiden leder bereiden.
LOOTER, m. (-s), die looit, leerlooier; — lederbok
(grionus coriarius), een groote kever, tot 40 mM.
lang.
LOOISTOF, v. stof die dient om te looien, zooals
run, tannine, looizuur; —ZUUR, o. zekere zelfstandigheid in den bast enz. van vele boomen en
planten, tannine.
LOOK, o. (plantk.) een plantengeslacht tot de
familie der lelieachtigen behoorende (allium); inz.
prei, de gewone ui of ajuin, de knoflook en de sjalotten ; -- (Zuidn.) er is look in de meersch, er
is onraad.
LOOM, bn. bw. (-er, -st), mat, stijf in de beweging, traag, langzaam.
LOON, o.(-en), vergelding (zoowel ten goede,
als ten kwade) : loon naar werk, vergelding (of
betaling) in overeenstemming met den arbeid
(de handeling); — betaling voor verrichten dien gt ,
de vooraf bedongen som waarvoor iem. lichamelijken of geestelijken arbeid verricht.
LOONACTIE, v. actie of beweging ten einde
hooger loon te verkrijgen; ...ARBEID, m. arbeid
voor loon ; ...ARBEIDER, m. (-s) ; ...DIENST,
m. (-en).
LOONEN, (loonde, heeft geloond), vergelden,
beloonen, betalen : iem. met ondank loopen.
LOONKIEZER, m. (-s), iem. die kiezer is, wijl
hij eene zekere som of meer per jaar als loon verdient : loonkiezers moeten zich ieder jaar tusschen
1 en 15 Febr. opnieuw aangeven.
LOONSLAAF, m. (...slaven), in sommige kringen
gebruikt voor : arbeider, handwerksman.
LOONSTANDAARD, m. het gewone, vaststaande
bedrag van het loon : den, loonstandaard opvoeren.
LOONZAGERIJ, v. (-en), houtzaagmolen waar
tegen zeker loon hout voor anderen gezaagd wordt.
1. LOOP, m. het loopen; wijze van loopen of
gaan, gang, tred : hij heeft een zonderlingen loop; —
wij hebben een goeden loop gedaan, eene flinke wandeling; — op den loop gaan, het hazenpad kiezen; zijn
verstand is op den loop, hij doet dwaze dingen ;
— aan zijn gedachten den vrijen loop laten, zijn
verbeeldingskracht laten werken; —
van levenlooze dingen die zich bewegen : de loop
van het bloed; de loop eener rivier; — van hemellichamen : de loop der zon, der maan; — (fig.) in
den loop van den dag, op eenig uur van den dag;
de loop des tijds ; de loop des levens ; — dat is 's werelds loop, zoo gaat het in de wereld.
2. LOOP, m, het een eind ver loopen, afstand,
inz. geringe afstand: van hier tot de markt is het
maar een loop.
3. LOOP, m. (-en), dat deel van een vuurwapen,
waarin de lading gebracht en ontstoken wordt :
de loop van een geweer; — getrokken loop, met
spiraalvormige groeven aan de binnenzijde, waardoor de kogel eene borende beweging krijgt; —
gladde loop, waar de binnenzijde glad is.
LOOPBAAN, v. (...banen), baan voor wedloopen; — loopkring eener planeet; — zeker houten
toestel, waarin kinderen leeren loopen; — (fig.)
levensloop, werkkring, levensstand, beroep, het
waarnemen eener betrekking in de maatschappij.
LOOPBEEN, o. (-deren), bang pijpbeen der vogels,
ontstaan uit de vergroeiing van een deel van den
voetwortel en een deel van den middelvoet.
LOOPEN, (liep, heeft en is geloopen), gaan :
hij liep naar den dokter, ging ijlings den dokter
halen ; — gaan loopen, vluchten ; — zich het vuur
uit de sloffen loopen, zich zeer beijveren ; — voor
' iem. de zolen van zijn schoenen loopen, hem
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gaarne willen helpen, diensten bewijzen ; — in
de koffiehuizen loopen, die druk bezoeken ;
zeer snel; — storm
—hijloptasen rd,
loopen, bestormen; — men loopt storm om die betrekking, er zijn heel veel liefhebbers voor;
gaat zijn ondergang —hijloptnzverdf, te
gemoet; — met het hoofd tegen den muur loopen,
vergeefsche m.oeite doen ; — laat hem maar loopen,
hij is slim genoeg ; — op iem. loopen, iem. trachten
te ontmoeten of te vangen ; — door dik en dun
loopen, (eig.) bij morsige straten de plasseu- enz.
niet vermijden., (fig.) onbesuisd voortgaan, voortspreken, voortarbeiden ; — hij is er in geloopen,
in de val geloopen, beetgenomen, bedrogen ; — hij
loopt er tegen aan, komt bedrogen uit, (ook) hij zal
beboet, gestraft worden ; —
(van levenlooze zaken of van begrippen) zich
voortbewegen, gaan. varen, rijden, stroomen enz. :
het schip loopt van stapel, wordt te water gelaten;
deze boot loopt snel; De Rijn loopt door Zwitserland,
Duitschland en Nederland ; — de wind loopt
naar het Westen, draait ; — het jaar loopt ten einde ;
— (fig.) de fabriek loopt, de machines zijn in werking ; — (van vloeistoffen) vloeien : het water
loopt door de goot ; — (spr.) het water loopt altijd
naar de zee, wie veel geld heeft wordt gewoonlijk
door de fortuin begunstigd ; — de goot loopt ; het
vat, de kraan loopt niet meer; — zich verspreiden :
het gerucht loopt, dat hij verdronken is; — de zaak
loopt goed, het gaat naar wensch; — het is hem
tegen geloopen, hij is niet gelukkig geweest; —
dat loopt in de papieren, is nogal kostbaar ;
word hevig ; —detwislphog,
zich uitstrekken, gelegen zijn : dit gebergte loopt
van het oosten naar het wester;
door loopen in zekeren toestand brengen of
komen : hij loopt zijn schoenen scheef; — (fig.)
hij loopt gauw warm, hij is spoedig boos ; — de
deur bij iem. plat loopen, er elk oogenblik komen ; —
zijn ten opziehte van het loopen of beloopen :
deze schoenen loopen gemakkelijk, zijn gemakkelijk
om er mede to loopen ; — dit biljart loopt goed,
de ballen loopen er good overheen.
LOOPEND, bn. in beweging : loopend water,
stroomend, vlietend; — (spr.) het gerucht verspreidde
zich als een, loopend vuur(tje), met de grootste snelheld ; — (jag.) loopend wild, viervoetig ; —
(scheepst.) loopend want, het losse touwwerk ;
— de loopende maand, termijn, week, die nog niet
ten einde is ; — (fig.) loopend schrift, vlug, schuin
schrift, in tegenstelling met staand ; — loopende
rente, nog niet vervallen rente ; — de loopende
zaken afdoen.
LOOPER, m. (-s), die loopt; die gaarne loopt :
hij is een ferme, een echte looper ; — boodschaplooper, courantenombrenger ; — (Ind.) paardenjongen die op de achterplank van eon rijtuig staat
en den koetsier behulpzaam moot zijn in het aandrijven der paarden ; — zwerver, vagebond ; —
(smed.) sleutel, die op vele sloten past, keizer,
slotopsteker; — (mol.) draaiende molensteen, die
over den legger heenloopt ; — (jag.) achterpooten
van een hags ; — lang en smal tapijt in eene gang,
op eene trap enz.
LOOPGANG, v. (-en), (zeew.) het bak- en stuurboordsgedeelte van het dek, waarmede men van
het voor- naar het achterschip gaat; ...GRAAF,
v. (...graven), (vest.) ingravingen die de soldaten makers om zich zooveel mogelijk gedekt te
kunnen bewegen; (zeew.) kruitloop om een brander
aan to steken.
LOOPGRAVENOORLOG, m. (-en), oorlog waarbij
de militairen zich zooveel mogelijk in loopgraven
dekken , positiekrii g.
LOOPJE, o. (-s), kleine, korte loop : een loopje
nemen (alvorens over bets to springen) ; — listige
trek, streek ; (fig.) kunstgreep : hij weet er wel een
loopje op; — (spr.) een loopje met iem. nemen, iem.
voor den gek houden, met hem spotten.
LOOPJONGEN, m. (-s), boodschapjongen; ...KABEL, m. (-s), kabel van een kabelspoorweg, waarbangs de wagons loopen; ...KEVER, m. (-s), (nat.
hist.) eene familie der schildvleugelige insecten
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met lange pooten, waarmee zij snel kunnen loopen,
en met krachtige kaken ; aardkevers (carabidae).
LOOPMAAR, v. (...maren), ...MARE, v. (-n),
(veroud.) tijding die zich glom verspreidt; ...MAND,
v. (-en): ...MEISJE, o. (-a), moisjo dat boodsohappen doet ;• ...PAS, m. (mil.) snelle pas, draf ;
...PLANK, v. (-en), plank om er op te loopen
(b. v. over grond, die onder water staat, over een
kuil, of om van den wal op een schip te komen ) ;
loop gang.
LOOPVOGEL, m. (-s), (nat. hist.) eene orde der
vogels (cursores) met kleine tot vliegen ongeschikte
vleugels, lange en krachtige tot loopen ingerichte
pooten; de beenderen zijn met merg gevuld : inz.
struisvogel, casuaris en kiwi behooren er toe.
LOOR, v. te boor gaan, te niet, verloren gaan.
1. LOOS, bn. bw. (loozer, -t), listig, geslepen :
een booze kwant; — valsch, niet wezenlijk : een
booze kreet; een loos alarm; een booze aanval ;
— (zeew.) alles wat men waarloos aan boord heeft :
booze stengen, booze zeilen ; — ledig : booze noten,
korenaren ; — een loos nest, door een vogel begonnen, maar niet voltooid.
2. LOOS, v. (loozen), (Zuidn.) long ; het op de
loozen hebben, zieke longen hebben.
LOOSGEVEN, (gaf loos, heeft loosgegeven), een
touw loosgeven, vieren.
LOOSHEID, v. slimheid, sluwheid; —, (...heden),
slimme, sluwe daden.
LOOT, v. (loten), twijg, kleine tak, boomscheut ;
— (fig.) spruit, nakomeling : de waardige loot van
een dapper geslacht.
LOOVER, o. loof der boomen.
LOOVERDAK, o. (-en), bladerdak ; ...HUT,
v. (-ten).
LOOVERTJE, o. (-s), blaadje van geslagen goud
of zilver, klatergoud.
LOOZEN, (loosde, heeft geloosd), zich van iem.
ontdoen, laten loopen : gelukkig heb ik hem kunnen
loozen, ben ik hem kwijt; — zuchten loozen, zuchten
slaken, zuchten; — die rivieren loozen in de Oostzee,
monden uit.
LOR, v. (-ren), vod, oude lap : lorren opkoopen,
lorren en beenen; — (fig.) prul, leur, beuzeling.
LORRETJE, o. (-s).
LORD (Eng.), m. (-s), edelman; de lords of het
huis der lords, het Hoogerhuis van het Britsche
parlement.
LORDER, m. (-s), LORSTER, v. (-s), (Zuidn.)
smokkelaar, smokkelaarster.
LORDING, v. (-s), (zeew.) driedraadsch geteerd
garen. dat om de kabels enz. wordt gewonden.
LORD-LUITENANT, m. (-s), titel van den onderkoning van Ierland.
LORD-MAYOR, (Eng.) in. (-s), eerste overheidspersoon, burgemeester in de groote steden van
Groot-Britannie, inz. van Londen, York en Dublin.
LORDSCHAP, o. waardigheid van lord ; Uwe
lordschap, zijne lordschap (titel).
.
LOREJAS, m. (-sen), (Zuidn.) deugniet, sclielm
LORGNEEREN, (lorgneerde, heeft gelorgneerd),
met een lorgnet begluren; bekijken.
LORGNET, o. (-ten), bril met eene veerende
brug die op den neus vastknijpt, knijpbril.
LORGNON, o. (-s), oogglas voor ben oog, monocle.
LORI, m. (-'s), sierlijk geslacht van maki's in
Voor- en Achter-India en Insulinde r ook wel „luie
apen" genoemd.
LORK, m. (-en). LORKEBOOM, m. (-en), lariks.
LORKENHARS, v. o. ; ...ROUT, o. ; ...LAAN,
v. (...lanen) ; ...ZWAM, v.
LORRE, v. naam, waarmede men de papegaaien
aanspreekt. LORRETJE, o. (-s); (spr.) hij is van
lorretje (in zijne hersens) gepikt, hij is onnoozel.
LORREGOED, o. prullegoed ; ...KRAAM, v.
(...kramen).
LORREN, (lorde, heeft gelord), bedriegen,
bedotten ; ontfutselen ; smokkelen.
LORRENDRAAIEN, sluikhandel drijven ; met
draaierij en omgaan; bedriegen; ...DRAAIER, m. (-s).
LORRENKOOP, m. (-en), koopman in lorren
en beenen ; ...MAND, v. (-en), voddenmand ;
...VROUW, v. (-en).

i

LOSZINNIG.
LORREWERK, o. knoeiwerk.
LORRIE, v. (-s), laag en vlak dienstwagentje
op spoorwegen voor het vervoer van zware voorwerpen; — inhoudsmaat voor 200 centenaar steenkolon.
LORRIG, bn. (-er, -st), prullig, voddig, nietswaardig : lorrig goed.
LORS, v. (-en), slordige, achtelooze vrouw.
LORUM, v. (gemeenz.) in de locum zijn, verward,,
suf, in de boonen.
1. LOS, m. (-sen), lynx, een der grootste in Europa
to huis behoorende roofdieren van het kattengeslacht (fells lynx).
2. LOS, bn. bw. (-ser, -t), niet vast, beweeglijk
(ofschoon aan iets anders verbonden) : die knoop
zit los; — (spy.) alter weer op losse schroeven
zetten, ales weer onzeker maken ; —
niet gebonden : de hond is los; — losse gedachten,
invallende gedachten, aphorismen ; — losse goederen, roerende goederen; — losse patronen, zonder
kogel; — los geld, klein geld, gereed geld ; —
ontslagen, ontheven (van); niet verslaafd, niet
verbonden : los van de wereld zijn; — onzeker,
ongestadig: los weer, veranderlijk; eene losse lucht; —
een losse slaap, waaruit men licht ontwaakt ; —
ongedwongen, niet stijf, gemakkelijk : eene losse
hooding.
[Los vormt met tal van ww. scheidbare samenst.
als losbarsten, losbranden, losbreken, enz.1
LOSANGE, v. (-s), ruitvormige zinken plaat
voor dakbedekking.
LOSBANDIG, bn. bw. (-er, -st), ongeregeld,
ongebonden : een losbandig Leven Leiden; een losbandig mensch.
LOSBLADIG, bn. (plantk.) met losse, onderling
niet samenhangende bladeren : losbladige kelk,
bloemkroon.
LOSBOL, m. (-len), loszinnig mensch, zwierbol,
dobrdraaier. LOSBOLLETJE, o. (-s).
LOSGELD, o. (-en), afkoop-, vrijkoopgeld, losprijs.
LOSJES, bw. losjes vastrnaken, verbinden, niet
heeht ; losjes weg iets zeggen, zonder na te denken ;
losjes over lets heenloopen. vluchtig.
LOSKOP, m. (-pen), (Z. A.) alleenstaande heuvel.
LOSLATEN, (liet los, heeft losgelaten), niet
vasthouden, vrijlaten ; — (fig.) hij laat niet los,
hij houdt maar aan • hij laat niets los, vertelt
niets (van wat men gaarne zou weten); — losgaan.
LOSLIJVIG, bn. (-er, -st), aan buikloop lijdend.
LOSLIJVIGHEID, v. diarrhee.
LOSLIPPIG, bn. bw. los van lippen, kleine geheimen verklappend ; — loslippig spreken, niet
gearticuleerd.
LOSMAKEN, (maakte los, heeft losgemaakt),
maken dat iets los wordt : den hond losmaken;
een knoop, het touw losmaken; — (fig.) de wijn
heeft zijn tong losgemaakt, nu hij wat wijn gedronken heeft, wordt hij spraakzaam ; open
maken : de deur, het venster losmaken; — minder
samenhangend maken, minder vast doen zijn : den
grond om een boom losmaken.
LOSPLAATS, v. (-en), plaats bestemd om een
schip te lossen.
LOSPRIJS, m. (...prijzen), losgeld.
LOSRENTE, v. (-n), aflosbare rente; naam eener
Nederlandsche schuld; ...BRIEF, m. (...brieven),
obligatie eener losrente.
LOSS, o. vruchtbare, weinig plastische leemsoort, licht vuilgeel of roodgeel van kleur.
LOSSBODEM, m. lOsshoudende grond : de lassbodem in Z. Limburg levert veel koren.
LOSSEN, (loste, heeft gelost), losmaken, losbinden : (bijb.) wie heeft de banden des wilden ezels
gelost ?; — afschieten ; — ontschepen, aan wal
brengen ; — panden terugnemen door het bedrag
van het daarop geleende terug te betalen ; —
(fig.) zijn woord lossen, zijn woord gestand doen.
LOSSPIL, o. (-len), (scheepst.) windas.
LOSWAL, tn. (-len), wal waaraan de schepen
liggen en lossen kunnen.
LOSWEG, bw. niet doordacht, vluchtig, oppervlakkig : losweg iets neerschrijven.
LOSZINNIG; bn. bw. (-or, -st), lichtzinnig.
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1. LOT, o. (-en), scheut, twijg, jonge tak.
2. LOT, o (-en), eene beslissing die alleen van het
toeval afhangt, (ook) wat dient om zulk eene beslissing uit te lokken ; — het lot is geworpen, de
zaak is beslist; — bewijs van aandeel in eene loterij,
loteribriefje ; (fig.) dat is een lot uit de loterij,
zeer onzeker, zeer wisselvallig; ----•
lotsbestemming, noodlot wat zal mijn lot zijn ?;
een treurig lot; — iem. aan zijn lot overlaten, zich
niet met hem bemoeien, hem laten begaan.
LOOTJE, o. (-s), een klein lot (in eene loterij).
3. LOT, o. belasting (alleen in de zegmijze)
schot en lot betalen, zijne belasting opbrengen;
(fig.) zijn verplichtingen als burger nakomen.
LOTELING, m. (-en), jongeling die voor den
krijgsdienst loten moet of pas geloot heeft.
1. LOTEN, (lootte, heeft geloot), iets door het
lot laten beslissen; trekken : om iets loten; — een
nummer trekken door of voor een loteling ; —
door het lot krijgen, uit eene loterij trekken : een
prijs loten ; de gelote koek.
2. LOTEN, (lootte, heeft geloot), lootjes in den
grond leggen, waaruit zich eene nieuwe plant
ontwikkelt.
LOTERIJ, v. (-en), kansspel (inz. onder staatstoezicht) : de collecte der loterij; in de loterij spelen; —
verloting; liefdadigheidsloterij, loterij, waarvan de
opbrengst tot een liefdadig doe] bestemd is; —
het is eene loterij, men kan met geene zekerheid
de uitkomst bepalen ;
BRIEFJE, 0. (-s) ;
- KANTOOR, o. (...toren) ; — WET, v. (-ten),
wet die de loterijen regelt ; de Loterijwet van 1905 ;
...ZAAL, v. zaal voor de trekking der (staats)loterii : de Ridderzaal was geruimen tijd loterijzaal.
LOTGENOOT, m. (-en), die met anderen hetzelfde
lot ondervindt; ...GENOOTE, v. (-n); ...GEVAL,
0. (bijna altijd in 't mv.) voorvallen, avonturen : iem. zijne lotgevallen verhalen.
LOTIE, v. (nat.) het zuiveren of wasschen van
ertsen, aarde, arch enz.
LOTING, v. (-en), het loten; uitloting; verloting;
— hij is in de loting gevallen, hij heeft een dienstplichtig nummer getrokken.
LOTJE, (in de uitdr.) hij is van lotje getikt, heeft
een slag van den molen weg, is niet wel bij zijn
hoofd.
LOTSBEDEELING, v. (-en), lot, noodlot ; ...BESTEL, o. 's menschen lotsbestel berust in Gods hand,
...VERBE TERING, v. (-en), verbetering van
maatschappelijke positie ; ...VERWISSELING, v.
(-en).
LOTTO, o. (-'s), —SPEL, o. de nummer- of
getallenloterij, een kansspel; het onschuldige
kienspel.
1. LOTUS, v. (plantk.) rolklaver, steenklaver.
2. LOTUS, m. (-sen), naam van verschillende
planters, tot de orde der nymphaeaceeen behoorende:
.de Egyptische lotus (nymphaea lotus), welke in den
Nijl overvloedig voorkomt en bij de oude Egyptenaren hoog in aanzien stood; de Indische lotus
(nelumbium speciosum).
LOTUSBLOEM, v. (-en), bloem van den lotus;
lotus; ...BOOM, m. (-en), Italiaansche dadelpruim
(diospyros lotus).
LOUIS (Fr ), m. mansnaam, Lodewijk een verdomde Louis. iem. die geen goed kan doen
LOUIS D'OR, m. (cert.) Fransche gouden munt
met eene waarde van 10 tot 24 franc.
1. LOUP, LOUPE (Fr.), v. (loupes), handvergrootglas, ook LOEP.
2. LOUPE (Fr.), v. het tot een klomp verzamelde
-gezuiverde ijzer in ijzersmelterijen, ook vos geheeten
LOUTER, bn. bw. (-der, -st), rein, zuiger, onvervalscht touter zilver; touter goud; (fig.) de loutere
t(zuivere) waarheid; — Diets dan : 't is louter
water.
LOUTEREN, (louterde, heeft gelouterd), zuiveren, reinigen; affineeren (metalen); (fig.) door
,tegenspoed gelouterd. LOUTERING, v. (-en).
LOUTRE, (Fr.), otter; inz. gebezigd voor pelswerk van otterhmd.
LOUW, v. (-en), zeelt, zoetwatervisch.

.LUCHTER.

LOUWMAAND, v. (-en), naam voor de maand
Januari ; waarschijnlijk looimaand, komende na
de slachtmaand November.
LOVEN, (loofde, heeft geloofd), op prijs stellen,
een prijs vragen : lovers en bieden; prijzen, ver-

heerlijken, danken (ins. God).

trouw,
LOYAAL, bn. bw. (...yaler, -st),
rondborstig, rond en eerlijk.
LOYALITEIT, LOYAUTEIT, v. oprechtheid,
eerlijkheid; getrouwheid aan den vorst; gehoorzaamheid aan de wet.
LUB, v. (-ben), LUBBE, v. (-n), (veroud.)
halskraag; handlub.
LUBBERIG, bn. bw. (-er, -st), niet glad, niet
effen, met bobbels of plooien : dat kleed ligt lubberig.
1. LUCHT, v. het in hoofdzaak uit zuurstof en
stikstof bestaande gas, dat de aarde tot op zekere
hoogte overal omgeeft en daar alles doordringt,
dampkringslucht eene warme, koude, gematigde
lucht; versche, bedorven lucht; — (fig.) zijn hart,
zijn gemoed lucht geven, zeggen, meedeelen wat iem.
drukt, kwelt inz. buitenlucht, lucht buitenshuis : hij komt niet genoeg in de lucht; — de
dampkring in tegenstelling met de aarde : de
Vogel vliegt in de lucht ; — in de lueht laten springen, vliegen, doer buskruit ; — (fig.) kasteelen in de
lucht bouwen, onmogelijke plannen vormen; —
een gat in de lucht slaan, ten hoogste verwonderd
ziJn ;
dat hangt nog in de lucht, is nog onzeker;
die bewering is uit de lucht gegrepen, berust op
geen grond ; — die ziekte zit in de lucht, bijna iedereen
lijdt er aan ; —
bet zichtbare hemelgewelf, uitspansel, hemel :
eene betrokken, bewolkte, heldere lucht ; er is
geen wolkje, geen vuiltje aan de lucht, de toestand is
daar opperbest ; klimaat, luchtstreek, gewest
eene andere lucht opzoeken, om te herstellen ; —
reuk, geur ; (fig.) de lucht van iets krijgen, iets
beginnen te merken ; — er is een tuchtje aan, de
zaak is niet pluis;
(mv. -en) wolk, bui : er komt eene leelijke lucht
apzetten; donderluchten; er hangen zware luchten; —
(schild.) nabootsing, afbeelding der lucht : de
luchten van dien schilder zijn voortreffelijk.
2. LUCHT, bn. bw. (-er, -st), luchtig : het is lucht
weer; een luchte wind; een lucht gebakje.
LUCHTAANVAL, m. (-len), aanval in, of uit de
lucht met vliegmachines enz. ; ...ACTIE, v. bedriivigheicl der vliegers enz. inz. voor verkenningen.
LUCHTBAD, o.(-en), het gedurende eenigen
tijd blootstellen van het naakte lichaam aan de
buitenlucht; ...BAL, m. (-len), ...BALLON, m.
(-s), een ballon van eene lichte, ondoordringbare
stof, met een licht gas gevuld en die daardoor
in de lucht opstijgt ; ...BAND, m. (-en), holle
met lucht opgeperste band van caoutchoue om
de wielen eener fiets, van een rijtuig, een auto.
LUCHTBEL, v. (-len), borrelend blaasje in of op
vloeistoffen ; ...BRIGADE, v. (-s), afdeeling eener
luchtvloot.
LUCHTBUFFER, m. (-s), buffer of stootkussen
waarbij een zuiger hermetisch in eene met lucht
gevulde buis sluit en daarin gedrukt wordt bij het
stooten.
LUCHTCEL, v. (-len), longblaasje; ...DEELTJE,
o. (-s); ...DICHT, bn. bw. zoo dicht dat er de
lucht niet in kan doordringen, hermetisch.
LUCHTDRAAD, m. (...draden), metalen draad,
horizontaal in de lucht gespannen tot opvanging
der electrische golven (bij draadlooze telegraphie).
LUCHTEN, (luchtte, heeft gelucht), aan de frisache lucht blootstellen, frissche lucht laten doorspoelen, uitluchten : kleeren, kamers luchten ; een
wilnvat luchten, met gezwaveld dock berooken ;
- zijn hart luchten, uitstorten zeggen wat iem.
drukt ;
kennis te luchten hangen, daarm.ee
pronken ;
geur verspreiden ; de lucht van wild
krijgen, het spoor volgen (van jachthonden) ;
- ruiken ; (fig.) ik kan hem niet luchten, niet luchten
of zien, niet dulden, niet uitstaan.
1. LUCHTER. m. (-s), die lucht.
2. LUCHTER, m. (-s), kandelaar, lichter (van
het verouderde luchten, lichten).
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LUCHTESKADER, o. (-s), kleine luchtvloot ;
LUCHTVORMIG, bn. luchtvormige vloeistoffen,
...GAT, o. (-ten), opening waardoor de lucht dringt ;
gassen.
...GEVECHT, 0. (-en).
LUCHTWORTELS, m. my. wortels, die boven
LUCHTHART, m. en v. (-en), iem. die vroolijk,
den grond uit den stam of den stengel der plant
opgeruimd is; ...HARTIG, bn. bw. (-er, -st), luchte voorschijn komen, en den grond in het geheel
tig, zorgeloos, vroolijk : een luchthartig jongeling;
niet of slechts met het einde bereiken; zij dienen
de luchthartige Franschman; ...HARTIGHEID, v.
deels tot steun, deels om water uit de lucht op te
LUCHTHELM, m. (-en), toestel aan een closet nem en.
dat de lucht, den stank afsluit.
LUCHTZEE, v. dampkring.
LUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), waar de lucht
LUCIDE, bn. helder, klaar, lichtend, glanzend,
vrijen doorgang heeft, frisch, niet bedompt : eene
stralend; onbevangen; lueide oogenblikken, heldere
luchtige plaats; een luchtig vertrek; — (fig.) dun,
oogenblikken (van een krankzinnige).
licht: een luchtig kleed; — los, niet stijf gebakken:
LUCIDITEIT, v. helderheid, klaarheid.
luchtig brood; — gemakkelijk verteerbaar : luchtige
LUCIE-HOUT, o. eigenlijk Sint- Lucie-hout :
spijzen; — lichtzinnig : er luchtig overheen loopen,
het witte, harde hout van den wilden of druifjets zonder oplettendheid bewerken of bespreken;
kerseboom, waarvan men in Engeland en Frankrijk
— een luchtigen toon aanslaan, vroolijk, opgewekt.
kunstwerk vervaardigt.
LUCHTKAMER, v. (-s), windketel (eener brand1. LUCIFER, m. woordelijk : lichtdrager; lichtspuit); ...KASTEEL, o. (-en), (fig.) hersenschim;
brenger : de morgenster, naam van Venus, als
luchtkasteelen bouwen, zwanger gaan van groote
planeet, wannneer zij v66r de Zon opgaat; — de
ontwerpen, plannen die op niets moeten uitloopen;
duiv el of satan, de vorst der duisternis.
zich vleien met ongegronde verwachtingen; ...KE2. LUCIFER, m. (-s), vs rijfvuurhoutje, houtje
TEL, m. (-s), luchtyergaarbak der voedingspersvoorzien van een kop, bestaande uit eene stof,
pomp van stoomwerktuigen; ...KOKER, m. (-s),
die bij wrijving ontvlamt, vlamhoutje.
koker om de lucht in een vertrek te ververschen;
LUCIMETER, m. (-s), lichtmeter, werktuig om
...KOLOM, v. (-men); ...KUUR, v. (...kuren),
de sterkte van het licht te meten.
eene luchtkuur doen, ondergaan, ter genezing zeer
LUCRATIEF, bn. bw. (...tiever, -st), winstgevend, voordeelig.
veel in de vrije lucht zijn ; ...LAAG, v. (...lagen).
LUCHTLEDIG, bn. zoo ledig dat er zelfs geen
LUCRETIA, v. de naam der kuische gemalin
lucht in is : eene luchtledige ruimte ; —, o. de luchtvan Tarquinius Collatinus ; (fig.) kuische vrouw.
ledige ruimte.
LUCTOR ET EMERGO, ik worstel en kom uit de
LUCHTMACHT, v. militaire v]iegmachines en
zee op (zinspreuk op het wapen der provincie
luchtschep en, naast de land- en zeemacht.
Zeeland).
LUCHTPIJP, v. (ontl.) een kanaal met kraakLUCULLISCI-I, bn. vs eelderig, overdadig, naar de
beenige, elastische en vleezige wanden, waardoor levenswijze van den schatrijken Romein Lucullus,
de longen gemeenschap hebben met de buitendie in de eerste eeuw v66r Chr. leefde.
lucht.
LUCULLUSMAAL, o. luisterrijk gastmaal.
LUCHTPOMP, Y. (-en), toestel om de lucht, in
LUDOLFIAANSCH GETAL, o. (wisk.) het getal
eene bepaalde ruimte besloten, zooveel mogelijk
Pi, dat de lengte van den cirkelomtrek bij benate verdunnen; (ook) perspomp om luchtbanden
dering uitdrukt, wanneer de middellijn = 1 wordt
op te pompen.
gesteld, zoo geheeten naar den wiskundige Ludolf
LUCHTRAID, v. (-s), luchtaan,val ; ...REIS,
van Keulen, die het in 1586 tot 35 decimalen
berekende.
v. (...zen), reis, tocht hoog door de lucht met luchtballon, luchtschip of vliegmachine ; ...REIZIGER,
LUGUBER, bn. bw. (-der, -st), treurig, akelig,
m. (-s).
somber, jammerlijk. LUGUBRITEIT v.
LUCHTRUIM, o. dampkring; ...SCHEEPVAART,
1. LUI, bn. bw. (-er, -st), traag, vadsig van aard,
Y. het reizen met een luchtschip; ...SCHIP, o.
zonder werklust, een afkeer van het werk hebbende.
2. LUI, gemeenz. verkorting van LUIDEN, m.
(...schepen), groote bestuurbare luchtballon, die
my. lieden. LUITJES, o. (-s).
eene groote draagkracht heeft en verscheidene
personen kan vekvoeren ; ...SCHIPPER, m. (-s),
LUIAARD, m. (-s), lui mensch; — (nat. hist.)
bestuurder van een luchtschip ; ...SCHROEF, v.
zeker zoogdier, tot deprde der tandeloozen behoo(...schroeven), (nat.) schroef van Archimedes rende, dat zijn naaf ", ontleent aan zijn tragen
(welke men bezigt om een luchtstroom te doen
gang (bradypus).
A.
ontstaan) ; (ook) schroef die zeer snel in de lucht
LUIAS, v. (-sen), (in molens) de kleine as die
ronddraait en een luchtschip, eene vliegmachine
het luiwerk in beweging brengt.
of een hydroplane voortbeweegt.
LUIBAK, m. v. (-ken), luiaard.
LUCHTSGESTELDHEID, v. klimaat.
LUIBAKKEN, luieren.
1. LUID, bn. bw. (-er, -st), gehoord kunnende
LUCHTSPIEGELING, v. (-en), (nat.) verschijnsel
worden, hard (van tonen of klanken).
waarbij men voorwerpen als in de lucht zwevende
2. LUID, o. naar luid van, volgens (den inhoud
of daarin weerspiegeld ziet, ge yolg van straalvan), ?war luid van de wet, volgens de wet.
breking ; aan onze kust opdoeming geheeten, FataLUIDE, bw. luid.
Morgana ; ...STEEN, m. (-en), (nat. hist.) donder1. LUIDEN, (luidde, heeft geluid) of gemeenz.
steen, meteoorsteen, aöroliet ; (ook) ongebakken
LUIEN, (luide, heeft geluid), klinken : die verzen
metselsteen ; ...STREEK, v. (...streken.), streek
luiden niet kwaad; — (fig.) dat luidt vreemd, schijnt
der aarde, bepaald naar de lucht ; aan eene luchtstreek gewennen ; zone ; de aarde is verdeeld in vijf ' vreemd; — inz. een geluid geven : de klok luidt :
er is zeker kerk; — (spr.) hij haft de klok hooren
luchtstreken ; ...STROOM, m. (-en).
luiden, maar weet niet waar de klepel hangt, hij
LUCHTVAART, v. (-en), luchtreis; —AFDEEheeft van de zaak gehoord, maar weet het ware
LING, Y. (-en), xailitaire afdeeling belast met de
luchtvaartdienst; —DIENST, m. geregeld vervoer
niet ; — de klok trekken, zoodat de klepe
door de lucht : plannen voor een geregelden luchtafwisselend tegen beide wanden der klok slant; —
inhouden, bevatten : het bericht luidt niet gunstig.
vaartdienst; — het verkennen van den vijand,
2. LUIDEN, m. m y. lieden.
het werpen van bommen enz. naar den vijand,
het overbrengen van berichten enz. in vliegmachines
LUIDENS, voorz. naar luid van.
en luchtschepen; —STATION, o. (-s), plaats waar
LUIDKEELS, bw. zoo luid mogelijk, met luider
stemme : luidkeels schreeuwen, roepen.
luchtschepen neerkomen en opstijgen.
LUIDRUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), luidklinkend,
LUCHTVERKENNING, v. (-en); ...VLOOT, v.
met geraas of getier : eene luidruchtige menigte.
(•..vloten), verzameling van luchtschepen en vliegLUIDSTOEL, m. (-len), houten toestel waarmee
machines.
eene klok geluid wordt.
LU CHTVERS CHUN SEL, o. ( -en, -s), verschijnsel
LUIEN, (luide, heeft geluid), luiden, (inz. ale
in den dampkring ; ...VERKEER, o. het verkeer
zeew.) de klok luiden (bij mistig weer tot het voorin de lucht met luchtschepen en vliegmachines ;
komen van aanvaring; ook om het scheepsvolk
...VERVERSCHING, Y. ventilatie.
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tot het schaften to roepen) ; wijze van lossen
pp koren- en kolen.schepen ; — (in korenmolens)
ode zakken met koren naar boven hijschen.
1. LUIER, m. (-s), die luidt; (gew.) klap, oorvijg.
2. LUIER, v. (-s), kinderdoek, luur, zie ald.
LUIEREN, (luierde, heeft geluierd), lui zijn, niets
aitvoeren hij heeft den ganschen dag geluierd.
LUIERMAND, v. (-en), platte teenen mend om
,daarin de luiers en de andere kleertjes van een
jonggeboren kind te bewaren; al de kleertjes, de
uitrusting van een pasgeboren kind.
LUIERSTOEL, . (-en), gemakstoel, stoel dien
men kan uitslaan om er gemakkelijk in te zitten
,of te liggen.
LUIFEL, v. (-s), ook LUIF, v. (-en), eene soort
van afdak, uitstek voor een huis; vooruitstekend
gedeelte van een vrouwenhoed; — (Zuidn.) breede
,rand van een hoed, klep van eene pet.
LUIGAT, o. (-en), (in molenS) het met een luik
gesloten zoldergat waardoor het luitouw loot en
de zakken vG orden opgeheschen.
LUIHEID, v. het lui ziin, traagheid, vadsigheid ;
(spr.) luiheid is des duivels oorkussen, wie niet
erkt, koint licht tot allerlei kwaad.
LUIK, o. (-en), eene soort van valdeur, valdek.sel zolderluik; venstersluiting, blind ; — gat
waardoor het water op een molenrad valt.
LUIKEN, (look, heeft geloken), sluiten, dicht,doen (de oogen).
LUIKERWAAL, m. (...walen), Waalsche inwoner
van de stad Luik• in 't algemeen inwoner van
_het Waalsche gedeelte van Belgie.
LUIKERWAALSCH, o. de taal van een Luikerweal; dat is Luikerwaalsch, voor mij, daar versta
k niets van.
LUILAK, m. en v. (-ken), luiaard; (gew.) wie het
Jaatst opstaat op den Zaterdag vOOr Pinksteren.
LUILEKKERLAND, o. denkbeeldig land, waar
Idles in overvloed te kagen is, zonder dat men er
-voor behoeft te v erkeu.
LUIM, v.(-en), veranderlijke gemoedsgesteldheld : zijne luimen botvieren ; vlaag (van vroolijkheld of verdriet) : in goede, kwade luim zijn ; —
humor, geestigheid, ook grail ernst en luim.
LUI1VIEN, (luirade, heeft geluimd), (gew.) loeren
op zijn luimen liggen ;
(diev.) slagen.
LUIMIG, 13n. bw. (-er, -st), aan (kwade) luimen
onderhevig, grillig ; grappig, geestig: een luimig
,verhaal.
LUIPAARD, m. (-en), eene soort van panter of
sevlekten tijger (felis pardus).
LUIPEN, (gew.) gluipen, loeren, LUIPERD,
(-s), gluiperd; huichelaar; kwaadspreker.
LUIS, v. (luizen), een ongevleugeld insect met
'breed, plat lichaam, dat als parasiet leeft op menchen en dieren; inz. die soort welke op den mensch
fileeft (pedieulus).
LUISMIJT, v. (-en), (nat. hist.) een spinachtig
dier, dat parasietisch op andere dieren leeft,. wier
Aappen het zuigt (gamasus coleoptratorum).
1. LUISTER, m. glans, schittering, schijnsel
de luister der zon; fraai glanzig uiterlijk van het
laken; — (fig.) voortreffelijkheid, eer, roem.
2. LUISTER, m. (-s), armblaker aan eene kroon.
1. LUISTEREN, (luisterde, heeft geluisterd),
ficherp naar lets hooren ; — (ook in het verbor-gene) aan de deur luisteren; — het oor leenen
naar iem. luisteren, hem aanhooren; — (fig.) nauwkeurig achtgeven op lets, daarnaar handelen
,het schip luistert naar het roer, laat zich gemakkelijk st4ren. ; dat luistert nauw, de minste
kleinigheid oefent er invloed op. LUISTERAAR,
m. (-s), die luistert : de luisteraar aan den wand,
koort meestal zijn eigen schand.
2. LUISTEREN, (luisterde, heeft geluisterd),
•(dicht.) blinken, schitteren (van de zon).
LUISTERRIJK, bn. bw. (-er, -st), vol luister,
£chitterend, glansrijk : luisterrijk verlicht; eervol,
roemrijk eene luisterrijke daad; — praehtig.
LUISTERVINK, m. en v. (-en), luisteraar.
LUIT, v. (-en), zeker op de gitaar gelijkend
muziekinstrument met vele snaren, in vroegeren
zeer Belief d, maar nu verouderd: de luit tokkelen.

LURF.

LUITENANT, m. (-s), (oudtijds) plaatsvervanger,
stadhouder; (thans) officier van den laagsten
rang (bij het leger) : tweede luitenant.
LUITENANT-ADJUDANT, m. (-en), ...-ADMIRAAL, m. (-s), ...-CHINEES, m. (...chineezen),
(Ind.) Chinees een rang lager dan kapitein-Chinees;
...-GENERAAL, m. (-s), -INGENIEUR, m.
(...s--s), ...-KOLONEL, m. (-s), ...-KWARTIERMEESTER, m. (-s), — *TER-ZEE, m. (...s-ter-zee) :
rangen bij het leger of op de vloot.
LUIWAGEN, m. (-s), borstel rechthoekig aan een
langen steel om den vloer te schrobben.
LUIWAMMES, m. (-en), luiaard.
LUIWERK, o zekere inrichting in de houtzaagmolens; luierij in korenmolens enz.
LUIZENMARKT, v. (-en), volksnaam voor
lompen-, voddenmarkt.
LUIZENZIEKTE, v. eene raadselachtige ziekte
waaraan Sulla, Herodes en Philips II gestorven
moeten zijn.
LUK, o. (veroud.) geluk, fortuin; luk of raak,
onbezonnen, in het wild : een luk indien het raak
is. LUKJE, o. (-s), kansje.
LUKKEN, (het lukte, is gelukt), goed uitvallen,
goed afloopen ; het zal wel lukken.
LUKRAAK, bw. het is lukraak, het is op goed
geluk af, zeer onzeker.
LUMINEUS, bn. (...neuzer, -t), lichtend, helder,
klaar, duidelijk een lumineus idee.
LUMMEL, m. (-s), lomperd, onbeschaafd mensch;
onnoozele bloed: (gew.) zekere zoetekoek.
LUMMELEN, (lummelde, heeft gelummeld) ,
luieren, lanterfanten.
LUMMELIG, LUMMELACHTIG, bn. bw. (-cr,
-st), lomp, als een lummel, dom, onnoozel.
LUNA, v, de maan; de maangodin : Diana;
(scheik.) zilver.
LUNAMBULISME, o, maanziekte, het slaapwandelen.
LUNAMBULIST, m. (-en), slaapwandelaar.
LUNARISCH, LUNAIR, bn. de maan betreffende; — het zilver betreffende of daartoe behoorende.
LUNARIST, m. (-en), geleerde, die de vuurbollen
en meteoormassa's beschouwde als uit de vulkanen
der maan afkomstig.
LUNARIUM, o. (...ria), toestel ter aanschouwelijke voorstelling van den loop der maan om de aarde.
LUNATIE, v. (-s), tijd, waarin de maan de geheele
reeks barer schljngestalten volbracht heeft; (ook)
die reeks zelve.
LUNATIEK, bn, maanziek; lichtzinnig, grillig.
LUNCH (Eng.), v. het tweede ontbijt, 's middags om twaalf uur.
LUNCHEN (Eng.), (lunchte, heeft geluncht),
het tweede ontbijt gebruiken.
LUNCHROOM (Eng.), (-s), kamer waar men lunchen kan; restaurant.
LUNDEREN, (lunderde, heeft gelunderd), talmen, dralen. LUNDERING, v, het lunderen.
LUNET, v. (-ten), LUNETTE, v. (-s), oogglas ;
verrekijker; paarden-ooglap; — (vest.) brilschans,
een klein vooruitliggend vestingwerk of twee
halvemanen Ws& de grachtschans.
LUNS, v. (lunzen), asspie voor het oriel (van
een voertuig).
LUNULA, v. (-'s), (R.-K.) gouden of vergulde
gewijde halfcirkel waarin de H. Hostie wordt geplaatst.
LUPINE, v. (-n), (plantk.) wolfsboon, een vlinderbloemige plant die in ons land slechts gekweekt
voorxomt (lupine) : lupinen zijn stikstofverzamelaars.
LUPININE,
stof die in de gele lupinen voorkomt.
LUPINOSE, v. ziekte der landbouwhuisdieren die
optreedt bij sterke lupinenvoeding.
LUPUS, m. eene tuberculeuze huidziekte, vooral
in 't aangezicht, ook wolf en vretende wolf geheeten.
LURF, v. (lurven), ingekeept hout (in eene
vinkenbaan); (eertijds) slip van een kleedingstuk;
vandaar (fig.) iem. bij de lurven krijgen, pakken,
vatten, iem. ruw aantasten, iem. bij den kraag
vatten.
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LUSINGANDO, bw. (muz.) schertsend, vleiend.
LUST, m. (-en), genot, genoegen: het is een lust dit
te lien; — eene hooge mate van verlangen naar
hetgene aangenaam is, trek, begeerte, verlangen,
behagen (in) : ik heb er geen lust in; — hartstocht;
ongereehtigde zinnelijke begeerte (dan vooral in het
meerv. gebruikt) : dierlijke lusten; men moet zijne
lusten bedwingen.
LUSTBOSCH, o. (...bosschen), park, wandeldreef; ...BOSCHJE. o. (-s), klein park, sterrenbosch.
LUSTELOOS, bn. (...loozer, -t), zonder lust, ongevoelig, onvatbaar voor vermaak; — (fig.) do
markt is lusteloos, er gaat iis einig om; — verdrietig, neerslachtig.
LUSTEN, (lustte, heeft gelust), zin hebben in,
believen : het lust mij niet dat te doer; hij doet wat
hem, lust; — veel houden van (spljs, drank enz.); —
(spr.) hij zal er van lusten, hij zal er slecht afkomen, het zal hem opbreken.
LUSTER, m. (-s), luchter, kroonkandelaar.
LUSTERGAREN, o. (-s), uit grove, lange, sluike
en sterk glanzende Engelsehe kamwol gemaakt, in
tegenstelling met merinogaren.
-LUSTHOF, m. (...hoven), pleziertuin.
LUSTIG, bn. bw. (-er, -st), vroolijk, blijmoedig,
opgeruimd, levendig, dartel : een lustig lied.
LusrJaaa, o. (-en), lustplaats ; ...PRIEEL,
o. (-en). heerlijk, aangenaam prieel.
LUSTRE, v. eene Engelsche katoenen of wollen
stof met een weerschijn.
LUSTRINE, v. eene glanzige zijden stof, glanszji de.
LU STRUM, o. (...tra), vijfjarig tijdvak; —FEEkt,
o. (-en), herinneringsfeest, dat om de vijf jaar m ordt
gevierd; inz. zulk een feest aan de academies.
LUSTSLOT, o. (-en), kasteel, tot uitspanning;
...WARANDE, v. (-n), wandeidroef.
LU r T. (-ten), domino vrouw ; trage tut, tent.
LUTEEREN, (luteerde, heeft geluteerd), dichtsmeren, luchtdicht makers met kleefdeeg (lutum).
LUTEOLINE, v. de gele verfstof van de wouw.
LUTHERAAN, m. (...ranen), belijder van den
Lutherschen godsdienst.
LUTHERANISME, o. leer der aanhangers van
Luther, in tegenst. met die van Calvijn en
Melanchton.
LUTHERDOM, o. de leer van Luther (148 t-1546).
LUTHERSCH, bn. van Luther : de Luthersche
kerk; Luthersche bijbel; — de Lutherschen, in. my.
de Lutheranen ; eene Luthersche (vrouw).
1. LUTTEL, telw. weinig ; bn. klein, gering :
eene luttele som.
2. LUTTEL, o. weinig.
LUUR, v. (luren), luier, kinderdoek : een kind
in de luren; (fig.) iem. in de luren leggen, iem. bedriegen.

M.

LUW, bn. (-er, -st), tegen den windgedekt :

eene

luwe pleats ; — zacht, noel : een luwe voorjaarsdag.
LUWEN, (het luwde, heeft en is geluwd), stiller
worden, minder winderig zijn ; — zijn ijver is
aan 't luwen, afnemen ; (fig.) dat luwt wat, de zwarigheid, het gevaar vermindert.
LUWTE, v. (-n), plaats waar men tegen den
wind beveiligd is : hier zitten we in de luwte.
LUX, Y. (Lat.) licht; lux perpetua, (R.-K.) de
altijdbrandende lamp in de kerk.
LUXE, m. weelde, overvloed.
LUXE-ARTIKEL, o. (-en), weelde-artikel ;
...-TREIN, m. (-en), spoortrein met luxewagens,
weelderig ingericht.
LUXUEUS, bn. bw. (...zer, -t), weelderig.
LUXURIEUS, bn. (...zer, -t), weelderig; overvloedig; ontuchtig.
LYCAEUM, o. (lycaea), middelbare school en
gymnasium in Frankrijk en Belgie; thans ook in
ons land.
LYCOPODIUM, o. wolfsklauw, eene plant; de
sporen hiervan.
LYDDIET, o. ontplofbare stof, uit gesmolten
picrinezuur bestaande, vooral als springlading
voor geschut gebruikt.
LYDISCH, bn. (muz.) Lydische klanksoort, eene
der hoofdtoonsoorL,en bij de oude Grieken, iets
weekhartigs voegende bij levendigheid; Lydische
Steen, toetssteen; (delfstofk.) kiezellei, kiezelschiefer.
LYMPHA, LYMPHE, v. (ontl.) waterige stof in
het bloed.
LYMPHATISCH, bn. het bloedwater betreffende of daartoe behoorende; lymphatische gestellen,
waterachtige gestellen met bleek uiterlijk, tragen
pols en zwakke ademhaling.
LYNCHEN, (lynchte, heeft gelyncht), het afmaken
of dooden van een of meer personen door eene woedende volksmenigte.
LYN CH-GERCHT, o. (-en), geirnproviseerd yolksgerecht ; ...WET, v. eigendunkelijke volkswraak.
LYNX, m. (-en), los, roofdier; zeker sterrenbeeld.
LYNX00G, o. (-en), scherpziend oog; ...STEEN,
m. (-en), meteoorsteen.
LYR1E.K, v. lierdichtkunst ; — bn. lyrisch.
LYRISCH, bn. wat . met de Tier begeleid of
gespeeld en gezongen kan worden; zangerig,
gevoelvol : een lyrisch dichter, lierdiohter; lyrische
poezie, eene der drie hoofdsoorten der poezie: de
dichterlijke uitdrukking van gevoelens en gemoedsstemmingen; lyrische ontboezemingen.
LYRISME, o. verhevenheid, hooge diehterlijke
Anent van den stiji ; gloedvolle poezie.
LYSOL, o. bruinachtig gele, olieaohtige, naar
creopoot riekende vloeistof, die met water vermengd
een sterk ontsmettingsmiddel oplevert.

M.

M, v. (-'s), 13e letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met m beginnen; —
Romeinsch otter voor het getal 1000; —
in afkortingen :
M.
— mijnheer, monsieur; - magister — meester; —
M.
— Mark, Duitsch geldstuk;
— Meter; M.
M2.
- vierkante Meter; M3.
- kubieke Meter; - molenpeil, b. v. het water stand
m.
2 dM. boven m.; —

M. — (in orgelwerken) manuaal, op
het grootste der handklavieren; Mt.
- zie Mc; m.
- mannelijk; —
M. A.
— manu auctoris — door de hand
des schrijvers; —
Mad. of Mme. — madame — mevrouw;
M. A. L.
— magister artium liberalium —.
meester in de vrije kunsten;
Mand.
— mandatum, mandaat;
Marc.
— Marcus — Evangelist; (ook)
een der bijbelboeken; —

M.
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— Mattheus — Evangelist; (ook)
een der bijbelboeken;
- met andere woorden;
— mac — zoon; (ook) hoofd (van
een geslacht);
mio conto — mijne rekening; —
m. c.
M. D. of Med. D. — medicine Doctor — doctor
in de geneeskunde; —
— met dank; —
d.
d. s. — mise, detur, signatur — meng,
geef en teeken het (op recepten); -

m. a. w.
Mc.

M. E.

- Middeleeuwen;

— middelbare eb; —
M. E.
— mejuffrouw; —
Mej.
Mevr. Mw. — mevrouw;
— mezzo forte — matig stork;
m. f.
— milligram; ^ met gelukwensch;
m. g.
Mgr. — monseigneur — titel, ook van
een bisschop of aartsbisschop;
— met hartelijken dank; —
m. h. d.
— met hartelijken gelukwensch;
m. h. g.
- (Z. A.) Meisjes Hoogere
M. H. S.
School;
M. H. W. - middelbaar hoogwater ;
mijns inziens; —
.m.
Mij., Mpij — Maatschappij; —
— militair;
mil.
— Minister: (ook) Ministerie; —
Min
Meterkilogram;
M. K. G.
— milliliter;
L.
— mademoiselle — mejuffrouw;
Mlle.
jongejuffrouw;
mutatis mutandis — met de
m. m.
noodige veranderingen; — memento mori — gedenk to
-m. m.
sterven;
Myriameter; —
M. M.
millimeter;
—
mM.
M. M. H. H. • Mijne Heeren;
^
manu mea propria — mete
m. m. p.
mijn eigen hand, eigenhandig; - Middelbaar onderwijs; M. 0.
member
of Parliament — lid
M. P.
van het (Engelsche) parlement; —
mijlpaal;
M. P.
— mezzo piano (muz.)
matig
.711. p.
zacht; —
- middelbare rivierstand;
M. R.
- meester;
Mr.
- (ook) mijnheer; monsieur; mister; master; — met rouwbeklag: —
-m. r.
— Mistress — mevrouw (in EngeMrs.
land);
Mrs. of MM. — messieurs; mijne heeren; —
— manuscript — handschrift;
MS.
mandatum sine clausula —
M. S. C.
onbepaalde volmacht; —
manuscripten
handschrifMSS.
ten;
— meterton ;
M. U. L. 0. — Meer uitgebreid lager onderwijs;
— muziek;
muz.
- middelbare vloed;
M. V.
— mezzo voce (muz.) — met halve
m.
stem, matig stork;
— meervoud (spraakk.); —
mv.
— Memorie van Antwoord;
M.v. A.
M. v. T.
— Memorie van Toelichting ;
Militaire Willemsorde.
M. W. 0.
MA, v. (-'s), (verkorting van mama) moeder.
MAATJE, o. (-s).
1. MAAG, v. (magen), zakvormige verwijding
van het spijsverteringskanaal ; — iem. iets in de
maag stoppen, duwen, het hem to dour verkoopen ; — hij zit er MCC in zijn maag, hij kan het
niet kwijt raken ;
dat zit, ligt hem dwars in de
.•■••••

MAAKLOON.

maag, daar zit hij mee verlegen ; (ook) daar is
hij boos over. MAAGJE, o. (-s).
2. MAAG, m. en v. (magen), bloedverwant.
MAAGBITTER, o. maagversterkend middel ;
...CATARRH, v. ontsteking van het maagslijmvlies en stem° slijmafscheiding er van : acute,
chronische maagcatarrh.
MAAGD, v. (-en) ; (dicht. voor) meisje ; —
dienstbode ; (R.-K.) de Heilige Maagd, de Maagd
Maria, de moeder Gods ; de maagd van
Orleans, Jeanne d'Arc ;
zesde teeken van den
dierenriem UM_ MAAGDERE(N), o. (-s), (dioht.)
meisje; (Zuidn.) de jonge meisjes die in 't wit
gekleed in eene processie gaan. MAAGDELIJN,
o. (-s). jonge maagd.
MAAGDELIEF, v. (...lieven), (plantk.) eene verbastering van madeliej.
MAAGDELIJK, bn. bw. van of als eene maagd;
de maagdelijke stoat, ongehuwde staat, ook der R.-K.
priesters; — (fig.) rem, zuiver ongerept: maagdelijke
wouden. maagdelijke sne.euw.
MAAGDENHUIS, o. (...huizen), R.- K. maagdenhuis, voor weesmeisjes ; ...PALM, v. (-en),
eene sierplant met leerachtige, glinsterende
bladeren en schoone lichtblauwe bloemen (vinca
minor); ...PEER, v. (...peren), sappige perensoort
met bruine schil; ...PERKAMENT, o. fijnste soort
van perkament, bereid van hoiden van doodgcboren
lammeren of geiten.
MAAGDENREI, m. (-en), rei, koor van maagden
(in een tooneelspel enz.); ...ROOF, m. schaking
van meisjes; (Rom. gesch.) de Sabijnsche maagdenroof.
MAAGKANKER, m. (gen.) kankerachtige ontaarding van den maagwand.
MAAGKLIER, v. (-en), een der uiterst kleine
vertakte kliertjes van het maagslijmvlies die het
maagsap afscheiden ...KRAMP, v. (-en), bevige
maagpijn; ...KWAAL, v. (...kwalen), maagz.ekte;
...LIJDER, m. (-s); ...PIJN v. (-en); ...POMP,
v. (-en); ...POORT, v.
MAAGPOORT, v. (anti.) portier, kringvormige
spier die de uitmonding der maag in den twaalfvingerigen darm kan afsluiten.
MAAGSAP, o. eene heldere, zeer zuur reageerende
vloeistof die door de klieren van het maagslijmvlies
wordt afgescheiden en waardoor de spijzen ten
deele omgezet worden.
MAAGSCHAP, v. blood-, aanverwanten, familiebetrekking; — o, bloedverwantschap, vermaagschapping.
MAAGZOEN, m. (oudt.) dat deel van het weergeld, hetwelk de magen van den verslagene ontvingen.
MAAGZUUR, o. (gen.) zure oprisping uit de
maag.
MAAIEN, (maaide, heeft gemaaid), met eene
zeis afsnijden; (fig.) oogsten gij suit zaaien, maar
niet maaien; — (fig.) wegrukken : de dood maaide
vele jonge levens weg; — (fig.) maaien met de armen,
er mee schermen. MAAIING, v. (-en), het maaien.
1. MAAIER, m. (-s), iem. die gran of graan
maait; (ook) het werktuig daartoe.
2. MAAIER, m. (-s), (Z.-A.) vleesvlieg.
MAAILAND, o. (-en), veld dat gemaaid moot
worden of wordt; ...LOON, o. (-en), het loon dat
voor het maaien wordt betaald; ...MACHINE, v.
(-s), machine om to maaien; ...MEERSCH, m. (-en),
(Zuidn.) maailand; ...TIJD, m. hooitijd; ...VELD,
o. oppervlakte van het terrein in de nabijheid
van eenig aardewerk.
MAAIVOETEN. (maaivoette, heeft gemaaivoet),
met maaivoeten loopen. de voeten buitenwaarts
keeren; onder het loopen maaien.
MAAIZIEKTE, v. (Zuidn.) zekere ziekte van
het hoornvee, waarbij zij maden hebben op den
rug, tusschen vel en vleesch.
MAAK, v. het maken zoowel van nieuw to maken
als van to repareeren zaken ; dat zal wel in de
maak blijven, daar zal vcel nooit iets van komen.
MAAKLOON, o. (-en). loon voor het maken
van iets, inz. voor het maken van kleedingstukken.
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MAAKSEL, 0. werk, gewrocht, voortbrengsel
van handenarbeid enz. ; — (fig.) hij is een won•
derlijk maaksel, hij heeft een vreemden lichaamsbouw, is een wonderlijk schepsel; — fatsoen, vorm,
wijze van maken.
MAAKWERK, o. work dat op bestelling gemaakt
is, in tegenstelling van fabrieksgoed of koopgoed.
1. MAAL, v. en o. (malen, maal), keer, reis :
hoeveel maal of malen 7; ten tweeden male, voor
den tweeden keer: telken male, telkens; hij is ten
eenen male ongeschikt voor deze betrekking, geheel
en al ongeschikt.
2. MAAL, o. (malen), maaltijd : een eenvoudig,
sober maal; zooveel als een persoon of een gezin
van het middageten noodig heeft : een maaltje
aardappelen; (fig.) daar kan hij zijn moat wel mee
doen, daar heeft hij voorloopig genoeg aan. MAALTJE, o. (-s).
3. MAAL, Y. (malen), mail, koffer, reiszak, valies;
brievenzak (bij de posterijen).
4. MAAL, o. vlek, moedervlek (nu nog alleen in
samensteltingen, zie ijzermaal).
MAALPEIL, o. de hoogtestand waarop het
bovenwater mag worden opgezet (bij door water
gedreven molens); — hoogste waterstand in een
boezem, wanneer de poldermolens niet verder mogen
uitstaan of malen.
MAALPOST, v. (-en), de brievenpost, de postwagen, welse de brievenmaal vervoert.
MAALRIET, o. (Ind.) suikerriet, gesneden om
gemalen te worden.
MAALSCHAP, v. (-pen), (gew.) mark, ib emeenschappelijke onverdeelde grond eener gemeente;
buurtschap.
MAALSTEEN, m. (-en), molensteen, wrijfsteen.
MAALSTROOM, m. (-en), ronddraaiende strooming, wieling in het water, b. v. bij botsing van
twee tegen elkander inloopende 7eestroomen ;
(fig.) een maalstroom van vermaken, van aandoeningen,
groote menigte.
MAALTAND, m. (-en), kies.
MAALTEEKEN, o. (-s), teeken dat aanwijst,
hoeveel maal een getal moet genomen worden (X).
1. MAALTIJD, m. (-en), maal, middageten;
feestmaal; koude maaltijd, collation; (fig.) het is
mosterd na den maaltijd, dat komt te laat.
2. MAALTIJD, m. (-en), (Ind.) tijd der suikercampagne, dat het suikerriet gemalen wordt.
MAALTIJDEN, (maaltijdde, heeft gemaaltijd),
maaltijd b.ouden, het middagmaal gebruiken.
MAAN, v. (manen), een donker hemellichaam, dat
om (Ane der hoofdplaneten en met deze zich om de
zon beweegt, ook bijplaneet, satelliet, wachter en
trawant geheeten : de aarde heeft slechts eene maan;
Mars heeft er twee, Jupiter zeven, Saturnus Lien,
Uranus vier en Neptunus 1.21,; —
inz. de satelliet der aarde : de maan schijnt; —
(fig.) hij is naar de maan, hij heeft zich nit de
voeten gemaakt; hij is verloren; hij is dood; —
alles is naar de maan, ales is vs eg; (ook) men
is ales kwijt ; — naar de maan reiken, de maan
met de harden willen grijpen, het onmogelijke
willen doen ; — loop naar de maan (en pluk sterren), loop heen ; — tegen de maan blaffen, noodelooze bedreigingen uiten ; — (Z. A.) hij is met de
maan getikt, is in zijn geestvermogens gekrenkt; —
halvemaanvormig versiersel ; halvemaanvormig
gebak. MAANTJE, o. (-s).
MAANBLAFFER, m. (-s), (Ind.) kamponghond.
MAANBRIEF, m. (—Yen), brief, inhoudende
aanmaning tot betaling eener schuld.
MAANCIRKEL, m. (-s), een tijdvak van 19 jaren
of 235 ma,an,omloopen, na verloop waarvan de
schijngestalten der maan weer op denzelfden datum
vallen.
MAAND, v. (-en), het twaalfde gedeelte van een
jaar, tijdsverloop van ± 30 dagen.
MAANDAG, m. (-en), tweede dag der week; des
Maandags, 's Maandags, op Maandag; — (fig.)
een blauwe Maandaq, een zeer korte tijd ; —
Maar/lag houd,en, op Maandag niet werken.
MAANDAGHOUDER, m. (-s), iem. die op Maandag niet werkt.

MAAS.
MAANDAGSCH, bn. van Maandag, wat des
Maandags, alle Moandagen gebeurt.
MAANDBERICHT, o. (-en) , dat elke maand wordt
bekend gemaakt; ...BLAD, o. (-en), blad dat om
de maand verschijnt; ...BLOEIER, m. (-5), zekere
soort van aardbei die in het wild voorkomt (fragaria
vesca); zekere soort van rozen die 's zomers bijna
iedere maand bloeien; ...CEDEL, v. (-s), ...CEEL,
V. (-en), bewijs van aanmonstering van een
matroos.
MAANDELIJKS, bw, alle maanden, elke maand.
MAANDELIJKSCH, bn. om de maand : maandeNksche rekening, maandelijksche bezoldiging.
MAANDENLANG, bn. wat maanden duurt.
MAANDGELD, o. (-en), loon, huishoudgeld,
zakgeld enz, dat elke maand betas.ld wordt; ...GELDER, m. (-s), (Ind.) ambtenaar niet in vasten
dienst, die bij de maand betaald wordt; ...GOED,
o. (boekh.) pak (commissiegoed, boekwerken in
commissie) dat elke maand verzonden vvordt.
MAANDROOS, v. (...rozen), roos die 's zomers
elke maand bloeit ; ...SCHRIFT, o. (-en), tijdschrift
waarvan elke maand eene aflevering verschijnt ;
...STAAT, m. (...staten), staat die maandelijks
wordt opgemaakt.
MAANDSTOND, m. (-en), (R.-K.) maandstond
houden, maandelijksche H. Mis voor een overledene en in deze mis ter communnie gaan.
MAANE CLIPS, v. ( -en ), m atm sverduistering;
...EFFECT, o. (-en), (schild.) effect van maanlicht
op eene schilderij, ...GESTALTEN, v. mv. elk
der verschillende gestalten, waarin de mean zich
aan ons oog yoordoet ; ...GODIN, v. Diana, Luna.
MAANJAAR, o. (...jaren), jaar, dat naar den
omloop der maan berekend wordt ( = 12 synodische maanden, d. i. 354 dagen, 8 uren, 48 minuten
en 37.96. seconden).
MAANKOP, m. (-en), de onbehaarde kogelronde doosYrucht van versch llende papaversoorten;
— v. naam voor de papaverplant, inz. de papaver
somniferum of zwarte heul; — o. het verdoovend
sap door insnijding uit den maankop yerloegen.
MAANLICHT, o. licht der maan.
MAANSTEEN, m. (-en), (v. als stofnaam) (delfst.)
een groenachtig blauwe edelsteen, adulaar, bestaande uit kiezeizure aluinaarde en kiezelzure
kali.
MAANSVERDUISTERING, v. (-en), verduistering van de maanschijf door de schaduw der aarde.
MAANTAFELS, v. m y. (sterr.) tafels, waaruit
de plaats der maan aan den hemel voor een bepaald
tijdstip wordt afgeleid.
MAANVISCH, m. (visschen), klompvisch.
MAANZAAD, o. (plantk.), zaad, van de maankop.
MAANZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), lijdend
aan maanziekte; hij is ma,anziek, hij is bij vlagen
(bij de verandering der maan) waanzinnig.
1. MAAR, VW . doch, slechts; -bw. slechts, alleenlijk, enkel, niet dan.
2. MAAR, o. (maren) tegenwerping, bedenking.
3. MAAR, v. (maren), MARE, v. (-n), tijding,
gerucht : de mare loopt of gaat.
4. MAAR, MARE, v. (Zuidn.) nachtmerrie.
MAARLE, v. (-n), morel; (wapenk.) vogel met
afgesneden bek en pooten.
MAARSCHALK, m. (-en), voornaam hofbeambte
(in Yerscheidene Duitsche staten); opperstalmeester;
— opperveldheer, bevelhebber des legers.
MAARSCHALKSSTAF, m. (...staven), ken teeken
der maarschalkswaardigheid.
MAART, m. derde maand van het jaar, Lentemaand (31 dagen); Maart roert zijn staart, dan
heeft men vaak onstuimig weer.
MAARTE, v. (-n), (Zuidn.) dicnstmeid.
MAARTEN, m. mansnaam : Martians; St. Maarten, heilige in de R.-K. kerk, (ook) diens naamdag,
11 November.
MAARTSCH, bn. van, al- in de maand Maart;
een Maartwhe dag; Maartsche buien.
1. MAAS, v. (mazen), knoop van een net; ruimte
tusschen twee steken ; (fig.) door de mazen der
wet kruipen, op listige wijze de bepalingen der
wet ontduiken; -- steek (in breiwerk).
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2. MAAS, v. naam eener rivier in Belgie en Nederland.
MAASBAL, m. (-len), houten bal, waardoor
het breiwerk gespannen wordt om het to kunnen
mazen.
MAASBALK, m. (-en). zekere soort van lange
denken : de maasbalken zijn van 15 tot 22 el lang.
MAASSTAD, v. (...steden), stad aan de Maas ;
...WATER, o. water uit de rivier de Maas.
MAASWERK, o. knoopwerk; gemaasd werk ;
het mazen.
1. MAAT, v. (maten), middel om er mee te
meten; — (fig.) iem. de maat vol meten,, iem. zooveel
geven als men maar kan (ook in eene slechte
beteekenis) ; — de maat is vol, het is nu genoeg ;
(ook fig.) ; — met twee maten meten, (Zuidn.)
twee maten en twee gewichten hebben, niet onpartijdig zijn, verschillend handelen of spreken volgens de personen ; — de meat van iets nemen,
bepalen; eene bepaalde, vereischte grootte onder
de maat zijn, de maat niet houden; — met mate,
bedaard, kalm, niet te wild, niet te veel; —
(muz.) de afgemeten beweging volgens eene vastgestelde tijdmaat, (ook) elke gelijke afdeeling van
toonwaarde of toonduur : de maat aangeven.
MAATJE, o. (-s), kleine maat ; zekere inhoudsmaat = 0,1 Liter.
2. MAAT, m. (-s), makker, kameraad, metgezel;
iem. met wien men samenspeelt, partner ; werkgast, gezel. MAATJE, o. (-s), vriendje goede
maatjes zijn; — jongen, knaap, handwerksleerling.
MAATGLAS, o, (...zen), glas waarop met streepjes eene maatverdeeling is aangebracht, om daarin
vloeistoffen te meten.
MAATJESHARING, v. (m. (-en) als voorwerpsn.)
eene soort van haring, waarbij de horn of knit
nog niet ontwikkeld zijn; ze zijn zeer vet.
MAATJESPEER, v. (...peren), bergamotpeer.
MAATLAND, o. (-en), de maatlanden of Gooische maten liggen v66r de hooge gronden en buiten
den eigenlijken zeedijk.
MAATREGEL, m. (-s, -en), schikking, ordening,
waardoor men eene zaak regelt: afdoende meatrcgelen nemen, treffen.
MAATSCHAP, v. (-pen), vennootschap, maatschappij.
MAATSCHAPPELIJK, bn. bw. tot de maatschappij behoorende ; maatschappelijke deugden; —,
van eene maat- of vennootschap : het maatschappelijk kapitaal.
MAATSCHAPPIJ, v. (-en), vereeniging van personen tot eene handelsonderneming enz. maatschappij van levensverzekering; handelmaatschappij;
vereeniging tot het beoefenen van kunst of
letterkunde; de maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden; — samenleving, de wereld,
omgang en verkeer der menschen.
MAATSTAF, m. (...staven), maatstok, (fig.)
schaal, grondslag waarnaar men iets vergelijkt,
regel, richtsnoer (waarnaar gehandeld wordt) :
een anderen maatstaf aanleggen, antlers beoordeelen;
...STOK, m. (-ken), duimstok; dirigeerstok ; ...STRE EP, v. ( ...strepen), loodrechte streep
op een notenbalk ter aftcheiding van de maten ;
...VAST, bn, bw. vast in de maat, goed in de
maat blijvende.
MAATWERK, o. schoeisel, kleeding dat op
maat wordt gemaakt,
MACADAM, o. kiezel, steengruis, waarmede men
een straatweg aanlegt volgens het stelsel van Mac
WEG, m. (-en).
Adam ;
MACADAMISEEREN, (macadamiseerde, heeft gemacadamiseerd), een straatweg aanleggen naar
het stelsel van Mac Adam (met steengruis enz.).
MACALUBEN, m. mv. eene soort van slijkvulkanen.
MACARONI, en MACCARONI, v. geliefkoosde
spijs der Italianen bestaande uit deeg van fijn
tarwemeel, met allerlei toevoegsels, machinaal in
den norm van pijpen, reepen, ballen, stengels enz.
geperst; —FABRIEK, v. (-en).
MACARONISCH, bn. : macaronische verzen, zulke,
waarin verschillende talen dooreengemengd zijn.
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MACCHIAVELLISME, o. staatsleer van Macchiavelli; (fig.) sluwe, arglistige staatkunde die naar de
wetten der moraal volstrekt niet vraagt.
MACCHIAVELLIST, m. (-en), aanhanger dier
leer.
MACCHIAVELLISTISCH, bn. bw. macchiavellistische politiek, sluwe, arglistige, gewetenlooze
politiek.
MACEDOINE, v. (-s), eene soort van spijs, (samengesteld nit velerleigroenten en vruchten); (ook)
letterkundig allerlei, mengelingen.
MACERATIE, v. behandeling van vaste stoffen
met koude vloeistoffen, om de eerste te s eeken
of uit to trekken.
MACEREEREN, (macereerde, heeft gemacereerd),
laten weeken, laten inbijten, doortrekken; (fig.)
afmatten, kw ellen; rich macereeren, zich pijnigen
(van dw epers).
MACHINAAL, bn. bw. met machines verricht
of vervaardigd ; — werktuiglijk; zonder er bij to
denken : iets machinaal inpompen, leeren, opzeggen.
MACHINATIE, v. (-s, ...tien), sluw bedachc plan,
kuiperij.
MACHINE, v. (-s), ieder toestel dat uit deelen
bestaat eene helsche machine, met ontplofbare
stoffen; inz. de zeer samengestelde werktuigen in
fabrieken, op stoomschepen, spoorwegen enz.;
vaak in toepassing op de stoommachine; — ook voor
locomotief; — voor naaimachine: de machine hapert,
maakt lussen, naait niet goed; — voor fiets eene
nieuwe machine koopen, berijden; — yoorwerp dat
men niet nader kan of wil aanduiden : wat is dat
voor een machinetje ?; — scherts. voor menschelijk
lichaam : de machine is versleten; de machine wit.
niet meer; — iem. die machinaal zijn werk doet.
MACHINEEREN, een boos opzet beramen, lets
vijandigs on dernemen, komplotteeren.
MACHINEFABRIEK, v. (-en), fabriek waar
(stoom)machines gemaakt warden; ...GAREN, o.
fijn naaigar en (voor naaimachines); ...GEWEER,
o. (...geweren), mitrailleur ; ...KAMER, v. (-s),
plaats op boot of fabriek waar de stoommachine
is geplaatst; ...KOLEN, v. m y. magere steenkolen
voor stoommachines.
MACHINERIE, v (-en) toestel of machine;
samenstel van machines.
MACHINIST, m. (-en), iem. belast met het
bestuur en het onderhoud der stoommachine, inz.
op stoombooten en locomotieven.
MACHINIST-BANKWERKER, m. (-s); ...-LEERLING, m. (-en), iem. die wordt opgeleid tot machinist bij het zeewezen.
MACHOCH, MACHOCHEL, MACHOECHEL, v.
(-s), (gew. Zuidn.) dikke, zwaarlijvige vrouw.
MACHOL, v. (-s), (gew.) eene dikke machol, eene
dikke vrouw die in Naar vet schudt.
MACHT, v. sterkte, lichamelijke kracht: nit alle
macht loopen, schreeuwen; — vermogen om iets
to doen; het beschikken over . middelen om zijn
wil te doen eerbiedigen of zijn invloed te doen
golden : hij heeft de macht om te doen wet hij wit;
ik heb het in mime w,acht. het hangt van mij of ;
— invloed, belang, beteekenis : de macht van
het kleine; volmacht, machtiging, bevoegdheid : zijne macht te buiten gaan: daartoe heb ik
geen macht; persoon die in een zedelijk opzicht
met eene macht bekleed is, hij die macht heeft,
de overheid (mv. -en) : de wetgevende macht; wij
hebben te gehoorzamen, aan de machten, die over
one gesteld zijn;
mogendheid, staat (mv. -en):
de oorlogvoerende machten; een groot getal: eene
macht van geld, van boeken hebben ; inz. van gewa.
penden: eene macht van menschen;
(nat.) kracht welke de oorzaak is eener beweging;
eene der krachten die op een hefboom werken, in
tegenstelling met last; — (wisk ) product van gelijke
factoren : 27 is eene macht van 3 (aangeduid door
3 3, 3 in de derdemacht = 27 of 3 X 3 X 3).
MACHTELOOS, bn. bw. (...loozer, -t). krachteloos : machteloos zonk hij op den grond; —
zonder macht, waaraan men niets kon doen.
MACHTIG, bn. bw. (-er, -st), krachtig, stork :
machtige eiken; macht hebbende, 'vermogend een
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machtig vorst; een machtig rijk; zijn machtige arm
zal ons beschermen; — in staat tot : hij is immers
machtig om te betalen; — groot een machtig huis;
-- (fig.) dat is mij te machtig, te duur; (ook) dat
is mij to sterk, te grof, te moeilijk enz ; (ook) dat
kan ik niet zonder tranen aanzien; macht,
heerschappij over iets hebbend, er over kunnende
beschikken hij kon die som gelds niet machtig
warden, zich er niet van in het bezit stellen.
MACHTIGEN, (machtigde, heeft gemachtigd),
de noodige bevoegdheid of volmacht geven.
MACHTSAANWIJZER, m. (-s). exponent,
MACHTSBETOON, o. het toonen van macht.
MACHTSPREUK, v. (-en), (eig.) gezaghebbende
uitspraak ; vandaar : alles afdoende waarheid, een
dooddoener.
MACHTSVERHEFFING, v. (-en), bewerking die
ons een getal tot zekere macht leert verheff en,
MA CHTWOORD, o. (-en), gezaghebbend woord,
gebod, bevel.
MACIGNO, o. kalkachtig zandgesteente, grauwgroen van kleur, het komt in de Alpen en in Italie
voor.
MACIS, v. foelie van de nootmuskaat; — OL1E,
v. etheri9che olie uit de nootmuskaat.
MACKINTOSH (Eng.), v. (-en), (eert.) benaming
voor een waterdichten regenmantel.
MACON (Fr.), m. (-s), vrijmetselaar.
MA CONNERIE, v. vrijmetselarij.
MACONNIEK, bn. de vrijmetselarij betreffende;
vrijmetselaars.
MACROBIOTIEK, v. kunst om het leven to verlengen; gezondheidsleer.
MACROCOSMOS, m. de wereld in het groot.
MACULATUUR, v. misdruk; (ook) niet verkochte
en door een nieuwen druk in waarde verminderde
boeken.
MADAM, v. (-s), (Zuidn.) titel voor eene getrouwde burgervrouw; — vrouw die men niet
voor vol aanziet eene kale madam.
MADAME (Fr.), v. (mesdames), mevrouw.
MADAPOLAM, v. (eert.) grof gekeperd katoenen
weefsel, zoo geheeten naar het Eng. Ind. dorp
Madapolam bij Madras; — (thans) in Europa
geweven effen katoenen stof voor voering, bedrukt
ook voor kleeding.
MADAT, v. (Ind.) opium toebereid om to rooken;
DOOSJE, o. (-s). — PIJP v. (-en).
1. MADE, v. (-n), daarnaast MAAI; pootlooze
maskers van insecten, die geen harden hoornachtigen kop bezitten.
2. MADE, v. (-n), (veroud. gew.) beemd, weide,
hooiland. (Nog over in plaatsnamen als Hoomnade,
Alkemode enz.).
MADELIEF, v. (...lieven), MADELIEFJE, o.
(-s), (plantk.) een samengesteldbloemig plantje,
dat allerwegen tussehen het gras voorkomt.
MADERA, v. een voortreffelijke wijn van het
eiland Madeira, inz. als morgendrank.
MADIG, bn. (-er, -st), vol wormen en maden.
MADERAATJE, o. (-s), een glaasje madera.
MADOEREES, m. (...reezen), bewoner van Madoera en van Oost-Java.
MADOEREESCH, bn. van, met betrekking tot
Madoera of de Madoereezen; eene Madoereesche,
vrouw, meisje; — het Madoereesch, taal der Madoereezen.
MADONNA, v. (-'s), (R.-K.) de Heilige Maagd,
Onze Lieve Vrouw; Maria-beeld; afbeelding der
Heilige Maagd : de Madonna's van Raphael.
MADRAS, o. zekere geweven stof (zijde en
katoen).
MADRIGAAL, o. (...alen), lyrisch zinrijk dichtstukje, doorgaans op deliefdebetrekkinghebbende,
van 4 tot 16 regels lang; ook de daarbij gevoegde
muziek.
MADRILLEEN, m. (...even), inwoner van Madrid.
MADRILLEENSCH, bn. van, uit Madrid: de
Madrilleensche bladen, bevolking.
licht machineMADSENGEWEER, o.
geweer zonder watermantel, weegt 7,5 K.G.
MADURO, bn. (van sigaren) donker van kleur,
zwaar.

MAGNATEN-TAPEL.
MAEANDER, m. naam eener rivier in KleinAzle om hare buitengewone krommingen vermaard;
vandaar my. (-s), kromming, bocht; (bouwk.) versiering in den vorm eener rechthoekig gebroken
of spiraalvormig voortloopende lijn ; — LIJN
v. (-en).
MAEANDRISCH, bn. gekromd, geslingerd, kronkelend.
MAECENAS, m. (-sen, ...eaten), begunstiger
van geleerden en kunstenaars, met toespeling op
den Romein Maecenas.
MAESTOSO, bw. (muz.) plechtig, majestueus,
met waardigheid.
MAESTRA, v. (-'s), (R.-K.) majesteit een gezeteld Madonnabeeld, het goddelijk Kind op den
schoot dragende.
MAESTRO, m. (-'s), meester, leermeester; muziekmeester; (inz.) componist, toonkunstenaar.
1. MAF, m. slaap : ik val om van den maf.
2. MAF, bn. (-fer, -st), laf; mat, vadsig ; loom.
3. MAF, m. (-fen), (diev.) kwartje. MAFJE, o.
MAFFEN, (matte, heeft gemaft), (gemeenz.)
slapen, dutten.
MAFFIA, v. geheim genootschap van roovers
op Sicilie.
MAFJE, o. iem. voor het mafje houden, voor den
gek; voor het ma/je loopen, het voorwerp der bespotting zijn.
MAGANG, m.
(Ind.) inlandsch schrijver;
inlandsch volontair.
MAGAZIJN, o. (-en), bergplaats, pakhuis ; —
ruirate in de kolf van een geweer tot berging
van een voorraad patronen: — voornamere, grootere
winkel ; — naam van eenige tijdschriften.
MAGDALENA, v. (Bijb.) boetvaardige zondares;
STICHTING, v. (-en), (R. K.) stichting voor
gevallen meisjes.
1. MAGER, bn. bw. met weinig vleesch en vet, niet
vleezig, niet vet, dun, schraal eene magere koe;
magere Hein, de dood ; — dor, droog, onvruchtbaar : mager land; (fig.) dun : magere letters; —
(fig.) armzalig, kommerlijk, behoeftig, nietig : eene
magere keuken.
2. MAGER, o. het magere (van vleesch).
MAGERDAG, m. (-en), (Zuidn.) (R.-K.) onthoudingsdag waarop het nuttigen van vleesch verboden is.
MAGEREN, (magerde, is gemagerd), vermageren.
MAGERTJES, bw. karig, sober ; magertjes soppen,
schraal eten.
MAGGI, v. collectieve naam voor een aantal
praeparaten, inz. uit samengeperste groenten en
vleeschextracten bestaande, om daarvan soppen,
sausen enz. to maken; —SAUS, v. (-en).
MAGI, my. de drie Wijzen die den Zaligmaker
to Bethlehem kwamen aanbidden.
MAGIE, v. tooverkunst, tooverij, geheime wetenschap, zwartekunst.
MAGIER, m. (-s), priester bij de Meden en Perzen; Oostersch geleerde; (inz.) sterrenkundige;
sterrenwichelaar, droomuitlegger.
MAGISCH, bn. door, met tooverkracht, betooverend : eene magische kracht.
MAGISTER, m. (-s), meester, leermeester;
(R.-K.) kloostermeester in de vrije kunsten;
priester die een novitius in den proeftijd leidt.
MAGISTRAAL, bn. meesterachtig een magistrale toon; na magistraal gehem.
MAGISTRAAT, m. (...straten), overheid, stadsregeering; overheidspersoon.
MAGISTRAATSPERSOON, m. (...sonen), overheidspersoon ; man van gezag.
MAGISTRATUUR, v. regeering, overheid; rechterlijke macht.
MAGNAAT, m. (...eaten); rijksgroote, lid van
den hoogen adel (in Hongarije en Polen); (bij
uitbr.) iem. van veel invloed, inz. door zijn rijkdom.
MAGNA CHARTA, v. (Engelsche gesch.) de
groote oorkonde, welke de grondwet der Engelsche
staatsinrichting bevat en in 1215 door Jan zonder
Land is gegeven.
MAGNATEN-TAFEL, v. het Hoogerhuis van den
Hongaarschen land dag.

MAGNEET

512

MAGNEET, m. (...neten), een zeer hard, grijsachtig zwart stuk ijzererts, dat de eigenschap bezit
ijzer aan te trekken en dit aan zich vast te houden
(rwtuurlijke magneet); een stuk staal dat op kunstmatige wijze deze eigenschap gekregen heeft
(kunstmagneet) ; — (fig.) alles wat aantrekkelijk
is : zij is een magneet voor hem; —IJZER, o. ;
—IJZERSTEEN, o.; —KRACHT, v.; —NAALD,
v. (-en), enz.
MAGNESIA, v. talkaarde, bitteraarde : zeker
purgeermiddel.
MAGNESIUM, o. talcium : zeker sterk glanzend
bijna zilverwit metaal met een soortelijk gewicht
van 1.75; —DRAAD, m. (draden); —LAMP, v.
(-en); —LICHT, o. zeer sterk licht dat bij verbranding van magnesium ontstaat.
MAGNETIET, o. magneetijzererts.
MAGNETISCH, bn. bw. aantrekkingskracht van
den magneet bezittend : deze naald is magnetisch;
met betrekking tot, in verband met, veroorzaakt
door het magnetisme : magnetische invloed, kracht;
magnetische slaap, door dierlijk magnetisme veroorzaakt.
MAGNETISEEREN, (magnetiseerde, heeft gemagnetiseerd), magnetisch maken, magnetische kracht
aan iets meedeelen; — door een verondersteld
dierlijk- of levensmagnetisme een persoon in den
toestand van somnambulisme en clairvoyance
brengen; ook aangewend als geneesmiddel.
MAGNETISEUR, m. (-s), die magnetiseert, door
magnetisme geneest.
MAGNETISME, o. physische theorie der mpgneetkracht; magnetische kracht en hare toepassing.
MAGNETO-ELECTRISCH, bn. electrisch gevv orden door invloed van een magneet.
MAGNETO-ELECTRICITEIT, v. de electrische
stroomen, door een magneet te voorschijn gebracht.
MAGNETOGRAAF, v. (...grafen), toestel dat de
veranderingen der magnetische kracht _registreert.
MAGNETOMETER, m. (-8), aan een cocondraad
opgehangen magneetstaafje ter waarneming van
de magnetische declinatie.
MAGNIFICAT, o. (R.-K.) lofzang uitgesproken
door de H. Maagd bij haar bezoek aan haar nicht
Elizabeth.
MAGNIFICENTIE, v. pracht, heerlijkheid.
MAGNIFIEK, bn. bw. (-er, -st), prachtig, luisterrijk.
MAGNOLIA, v. (-'s), boomen en heesters nit
0. Azle en uit Amerika, met tulpvormige bloemen.
MAGOT, m. (-ten), Turksche aap, spaarvarkentje.
MAGYAREN, m. my . oorspronkelijke naam der
Hongaren.
MAHAGONIEHOUT, o. vroegere naam voor :
mahoniehout.
MAHDI, m. (-s), de voor het elude der dagen
verwachte verlosser, Messias der Mohammedanen.
MAHDIST, m. (-en), aanhanger van den Mandi.
MAHOMEDAAN, m. (...dagen). MAHOMEDAANSCH, bn. zie MOHAMMEDAAN enz.
MAHONIEBOOM, m. (-en), een groote boom in
Zuid-Amerika, waarvan het duurzame, roodachtig
bruise hout inz, door meubelmakers gebruikt wordt
(swietenia mahagoni); ...HOUT, o.; ...HOUTEN, bn.
MAIDENSPEECH, (Eng.), v. (-es), eerste redevoering door een volksvertegenwoordiger als
zoodanig gehouden.
MAIL (Eng.), v. (-s), vales; brievenpost (inz. de
postdienst tusschen Oost- of West-Indie en Europa);
de mail is aan.
MAILBERICHT, o. (-en), berteht door de mail
gebracht; ...BLAD, o. (-en), mailcourant; ...BOOT,
v. (-en), ...STOOMER, m, (-s), stoomschip, dat de
mail (brievenpost) vervoert; ...BRIEF, m. (...brieven), brief per mail verzonden; ...COURANT, v.
(-en), courant die met de mail wordt aangebracht.
MAILEN (Eng.), (mailde, heeft gemaild), per
mailbrief nielden.
MAILPAPIER, o. dun papier voor metilbrieven.
MAINTIENDRAI (JE) (Fr.), ik zal handhaven
(spreuk op het Nederlandsche wapen).
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MAIRE, m. (-s), hoofd van een gemeentebestuur
(in Frankrijk). MAIRIE, v. (-en), ambt, waardigheid van maire; gemeentehuis.
MAYS, v. eene nit Amerika afkomstige graansoort
met roironde aren, die tairtke platronde zaadkorrels bevatten, welke een gezond voedsel opleveren, Turksche tarwe (ze,a mays); —MEEL, o.
MAIZENA, v. fijn meel van de mais bereid.
MAJESTEIT, v. (-en), hoogste macht en waardigheid, die aan geene andere onderworpen is; titel
van koningen en keizers; Zijne Majesteit, de koning
of keizer; Hare Majesteit, de keizerin of koningin;
— waardigheid : de praal verhoogt de majesteit van
den troop niet; — pracht, luister : de wit ging in al
hear majesteit op.
MAJESTEITSSCHENNIS, v. beleediging van den
Souverein, misdaad van gekwetste majesteit.
MAJESTUEUS, bn. bw. (...zer, meest-), indrukvs ekkend verheven, prachtig, heerlijk.
MAJEtR, v.(muz.) groote-tertstoonaard.
MAJOLICA, v. met metaalkleuren beschilderd
vaatwerk en vazen, van verglaasd Italiaansch
aardewerk; —VAAS, v. (...vazen).
MAJOLIJN, v. beter MARIOLEIN of MARJOLEIN, zekere plant.
MAJOOR, m. (-s), hoofdofficier van den laagsten
rang, commandant van een bataljon; — verkorting van sergeant-majoor en tamboer-majoor.
MAJOOR-CHINEES, m. (...chineezen), (Ind.)
verantwoordelijk hoofd der Chineezen op de hoofdplaatsen.
MAJOOR-INGENIEUR, m. (-s--s).
MAJOORSCHE, v. (-n), (Ind.) vrouw van den
majoor.
1. MAJOR, bn, grootere, oudste.
2. MAJOR, m. de oudste van twee broeders,
senior; — de major eener sluitrede, de hoofdterm.
MAJORAAT, o. C..raten), voorrecht van het
oudste lid eener familie, vooral in erfeniszaken;
onverdeeld familiegoed dat op dat oudste lid moot
overgaan.
MAJORENNITEIT, v. meerderjarigheid.
MAJORISEEREN, het onderdrukken van de
minderheid door de meerderheid.
MAJORIST, m. (-en), (R.-K.) clericus die eene
der drie groote wijdingen heeft ontvangen.
MAJORITEIT, v, meerderheid van stemmen;
(ook) meerderjarigheid.
1. MAK, bn. bw. (-ker, -st), tam, niet wild;
— er gaan reel makke schapen in een hok, wanneer men wil inschikken, is er voor velen plaats ;
gedwee, handelbaar ; hij is nu zoo mak als een
lammetje, heel gedwee.
2. MAK, v. (-ken), (Zuidn.) herdersschop.
MAKAME, (Arab.) v. (-n), gezellig onderhoud ;
korte vertelling in kunstigen vorm, deels in proza,
deels in poezie.
MAKARTBOUQUET, m. (-ten), bouquet van
doode en gedroogde bloemen en grassen, zoo
geheeten naar den Oostenrijkschen schilder Hans
Makart (1840-84).
MAKASSAAR, m. (...saren), inwoner van Makassar.
MAKASSAARSCH, bn. van, met betrekking
tot Makassar of de Makassaren; — o. het Makassaarsch, taal der Makassaren.
MAKASSAR-OLIE, v. vettige olio geperst uit
de pitten van Schleichera trijuga, als haargroeimiddel aangewend.
MAKELAAR, m. (-s, –Jaren), door het plaatselijk bestuur aangestelde tusschenhandelaar! een
makelaar in Wile, in tabak ; — (bouwk.) staande
balk in een kapgebint; — (gew.) houten spits
boven aan den top,der puntgevels (bij sohuren by.).
MAKELAARSLOON, o. (-en), courtage, provisie.
MAKELARIJ, v. (-en), beroep van makelaar.
MAKELEN, (makelde, heeft gemakeld), de makelarij uitoefenen; onderhandelen; bewerken.
MAKELIJ, v. (garingschattend) maaksel.
MAKEN, (maakte, heeft gemaakt), vervaardigen:
schoenen, kleeren maken: — scheppen : God maakte
den mensch naar zijn bead; — (van abstracts zaken)
een verbond, vrede maken, sluiten; ---,
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in zekeren toestand brengen : gevangenen maken;
iem. c0orzafer maken; hij heeft hem de,elgenoot gemaakt van zijn geheirn; iem. tot imgenaar maken,

beweren, aantoonen hij gelogen heeft, een
leugenaar is; —
doen, verrichten visites maken; eene refs, een
uitstapje maken; Iii kan mil niets maken, schaden, benadeelen ; — de zieke eat het niet fang meer
waken, zijn einde is nabij ; —
weer in orde maken, iets in orde maken dat gebrocen is, herstellen : wat gij breekt, meet gij later
maken; hij kan hem wet maken es breken, is

Teel sterker ;
het wezen uitmaken van : de kleeren maken den
wan, daarnaar beoordeelt men hem; — uitmaken, een
getal von:LP en : acid en tien maakt achttien; ve,e1
kleintles maken een mote.

MAKI, m. eene soort van halfaap met
spitsen vossensnuit en langen staart, OD het eiland
Madagascar (lemur).
MAKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), gemakkelijk,
Diet zwaar, zonder moeite.
MAKKER, m. (-s), metgezel, mast, medescholier,
speelgenoot, kameraad. MAKKERTJE, 0. (-s).
MAKREEL, m. (-en), een stekelvinnige trekvisch,
die aan de Zuid- en Atlantische kusten van ons
werelddeel wordt aangetroffen (scomber scombrus).
MAKRON, in. (-s), (Zuidn.) bitterkoekje.
MAKUBA, —TABAK, v. mer fijne snuiftabak.
1. MAL, in. (-len), model in het klein (waarnaar
iets gemaakt moet worden, bij verschillende ambachten enz.) ; alley malletje na malletje maken,
't een precies zoo als 't ander.
2. MAL, 0. zotheid, kinderachtigheid : oud mat

gaat boren al, hoe ouder hoe gekker.
3. MAL, bn. bw. (-ler, -st), zot, kinderachtig
kom, malle jongen, laat me los; och, doe nu niet zoo
mat; iem,. voor de mat houden, voor den gek houden; een mai geval, moeilijk, netelig; — mal met,
dwaas, nict wijs.
al te zoet;
MALACHIET, o. koolzuur koperoxyde : een onge-

meen fraaie delfstof, welke tot de koperertsen behoort en in Chili en Siberiê, vooral in he:, Uralisch
gebergte, wordt gevonden.
MALACOLIET, m. (-en), zekere zachte steen,
eene verscheidenheid van het augiet.
MALAGA, —WIJN, m. zekere zoete Spaansche
wijn, aldus geheeten naar de stad Malaga.
MALAISE, v. onaangenamegewaarwording,gemelijkheid; — (fig.) slechte toestand, ellende, narigheld.
MAL-A-PROPOS, bw. ongepast aangehaald; —
o. dwaze toestand ontstaan door elkander verkeerd
te verstaan.
MALARIA, v. ongezonde, koortsverwekkende
moeraslucbt; eene door parasieten veroorzaakte
infectieziekte, welke vooral in moerassige streken
voorkomt; —BACIL, m. (-len).
MALCONTENT, bn. misnoegd, ontevreden.
MALEDICTIE, v. (-s, ...tien), vloek, verwensching.
MALEIER, m. (-s), inboorling van de eilanden
en kustlanden van den Indischen Oceaan, met
donkerbruine huidkleur en glad zwart Naar.
bn. het
MALEISCH, o. de Maleische taal;
Maleische ras, de Maleiers.
(maalde,
heeft
gemaald),
schetsen,
1. MALEN,
teekenen, afbeelden, besnhrijven.
2. MALEN, (maalde. heeft gemalen), fijn, tot
gruis, tot stof, tot meel maken ; (spr.) die eerst
komt, die eerst maalt, de eerstgekomene wordt het
eerst geholpen; (ook van den molen zelf) in beweging zijn, beweren, draaien : met dezen wind
kan de molen niet malen ; — water uit den pokier
malen.
3. MALEN. (maalde, heeft gemaald), altijd over

hetzelfde denken, spreken, zaniken, zeuren, plagen,
lastig vallen : dat maalt hem steeds door het hoofd;
daar maalt hij niet om, geeft hij niet om.
MALENGEREN, uit luiheid zich ziek melden.
MALENTENDU (Fr.), o. misverstand, verkeerd
begrip.
MALHEUR, o. (-s, -en), ongeluk, rampspoed.
Van Dale, Handwoordenboek.

MAMMELUK.
MALICE, v. boosheid, arglistigheid; schalksche

streek.

MALICIEUS, bn. bw. (...zer, -t), boosaardig,
moedwillig, verraderlijk.
1. MALIE, v. (-s, ...lien), ring (van koper- of
ijzerdraad) aan een wapenrok ; nestel van een
rijgveter.
2. MALIE, v. (-s, ...lien), (hist.) houten kolf
(waarmede men in de maliebaan slaat).
MALIEBAAN, v. (...banes), (hist.) speelplaats
voor het kolfspel, kolfbaan; ...BAL, m. (-len),
kolfbal; ...HUTS, o. (...huizen), eene soort van
herberg; ...KLIK, m. (-ken), stok bij het maliespel; ...KOLE, v. (...kolven).
MALIgN, (maliede, heeft gemalied), in de maliebaan spolen.
MALIENHEMD, o. (-en), ...BOLDER, m. (-s),
eene soort van hem d of harms, uit mallen of
ijzeren ringetjes gemaakt.
MALING, v. bet malen; mijmering, onrust; last;
iem. in
(fig.) in de mating ant, in de war zljn;
de mating nemen, in het ootje nemen ; mating
aan iem. hebben, zich niets aan hem storen, niets
om hem geven.
MALKAAR, MALKANDER, vnw. elkander, de
een den ander, wederkeerig. onderling.
MALLEJAN, m. (-s), (vest. en art.) eene soort
van wagen bestaande uit eene as met twee hooge
wielen en een disselboom, om zware lasten te
vervoeren; timmermanswagen om boomen te yenvoer'en.
MALLEMOLEN, m. (-s), caroussel, draaimolen.
1. MALLEN, (malde, heeft gemald), zich gek aanstellen, zich als een dwaas gedragen; inz. stoeien
zonder mallen, zonder gekheid.
(van verliefden);
2. MALLEN, (zeew.) naar den mal (vorm) bewerken; gemaakte stukken met den mal vergelijken.
MALLEPRAAT, m. zottepraat.
MALLIGHEID, v. (...heden), dwaasheid.
MALLOOT, v. (...loten), al te druk, manziek
meisje: iem. die zich mal, dwaas aanstelt.
MALROVE, v. (plantk.) eene lipbloemige plant,
die in de duinen, op zandvlakten, ruigten en muren
gevonden wordt (marrubium vulgare).
MALSCH, bn. bw. (-er, -t), zacht, week, sappig:
malsch vieesch ; malsch gras ; een malsche regen,
zacht en weldadig ; hij is Lang niet malsch,

allesbehalve vriendelijk en aangenaam.
MALTEEZER, m. (-s), bewoner van het eiland
Malta.
MALTEEZER, bn. van Malta; een Malteezer ridder,
een ridder der orde van St.-Jan van Jeruzalem.
MALTEEZERHOND, m. ( -en), langharige luxehond
met spitsen snuit, zwarten neus en zwarte oogen.
MALTENTIG, bn. bw. (-er, -st), zeer nauwgezet;
kleingeestig zindelijk.
MALTOSE, v. suikerstof die uit zetmeel ontstaat
door inwerking van een waterig mout-extract; door
diastase of speeksel verandert zij in druivensuiker.
MALTRAITEEREN, (maltraiteerde, heeft
traiteerd), mishandelen.
MALVE, MALUWE, v. kaasjeskruid, een plantengeslacht, waarvan 4 soorten in Nederland in
't wild gevonden worden.
MALVERSATIE, v. (-s, onregelmatigheid,
ontrouw (in het beheer), knoeierij, verduistering
van toevertrouwde gelden.
MALVERSEEREN, zljn ambt niet eerlijk en
nauwgezet waarnemen.
MALVEZIJ, v. —WIJN, m. eene soort van
geurigen, zoeten ;vijn, inz. van de stad Napoli di
Malvasia op het schiereiland Morea.
MALZ-EXTRACT. o. eene soort van bier, waaraan geneeskracht wordt toegeschreven, (zoogenaamd) gezondheidsbier.
MAMA, MA, v. (-'s), moeder. MAMAATJE, o. (-a).
MAMMELUK, m. (-ken), soldaat eener Egyptische die eenmaal een zeer grooten
invloed had, maar welker nog altijd machtig
overschot in 1811 door den toenmaligen pasja van
Egypte, Mehemed-Ali, werd vernietigd ; — (fig.)
afvallige, geloofsverzaker (die van Christen Mohammedaan is geworden).
33
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MAMMOET, m. (-en), voorwereldlijke olifant
(elephas primigenius), een ontzaglijk dier nit de
voorwereld; ook MAMMOUTH.
MAMMON, m. geldgod : den mammon dienen,
aardsche schatten.
MAMSEL of MAMMESEL, v. (-s), mademoiselle,
juffer ; (ook schimpwoord kijk, wat een mamsel !)
MAN, m. (-5, -nen), mensch, zonder onderscheid
van geslacht : de gemeene man, het yolk ; — iets
aan den man brengen, verkoopen ; als de Hood
aan den man komt, als er groote nood is :
mensch van het mannelijk geslacht, volwassen
mannelijk persoon ; een leger van 100,000 man;
onze mannekes, soldaten —
(met het oog op de mannelijke eigenschappen) :
als een man, op eene kloeke, flinke wijze; een
man een man, een woord een woord, men moet
zijne belofte (afspraak, verbintenis) nakomen; —
getrouwd man, echtgenoot : man en vrouw, echtpaar.
MANAGER (Eng.), m. (-s), chef, directeur,
bestuurder, leider.
MANCHESTER, o. eene soort van katoenfluweel
gekeperd, glad of gestreept (zoo genoemd naar de
kingelsche stad Manchester).
MANCHESTERPARTIJ, v. partij van den vrijen
handel, die tegen staatsbemoeiing in het economieche leven is; ...SCHOOL, v. leer der Manchesterpartij.
MANCHET, v. (-ten), gesteven handboord, al
of niet aan de mouw vastgemaakt; inz. losse handboord; —KNOOP, m. (-en).
MANCIPATIE, v. overgave (van jets) als eigendom.
MANCO, (kooph.) tekort (bij koopwaren).
MAND, v. (-en), van teen gevlochten korf;
ten slotte bekennen, schuld
—doremanvl,
belijden ; — near zijn mandje gaan, naar bed.
MANDAAT, o. (...daten), lastbrief, bevelschrift
tat betaling : het mandaat teekenen ; — (inz. pauselijke) verordening ; — volmacht.
MANDANT, MANDATOR, m. (-en), lastgever,
volmachtgever.
MANDARIJN, m. (-en), hooge staatsambtenaar
in China; — zijden doek.
MANDARIJNTJES, o. (-s), eene soort van kleine,
zoete, bijzonder geurige, zeer los in de schil liggende sinaasappels.
MANDATARIS, m. (-sen), gevolmachtigde.
MANDATEEREN, een mandaat afgeven.
MANDATOR, m. (-s), lastgever.
MANDAU, v. (-'s), koppensnellerszwaard der
Dajakkers.
MANDE, v. (gew.) mand.
MANDEFLESCH, v. (...flesschen), eene fiesch,
met matwerk omgeven.
MANDEL, m. (-s), (Zuidn.) graanhoop van 10
tot 16 schooven.
MANDEMENT, o. (-en), herderlijke brief, herderlijk schrijven van een bisschop aan de geloovigen.
MANDEMIE, v. (-en), rieten pop om japonnen
op te passen.
MANDENMAKER, m. (-s), iem. die manden
maakt; ...WINKEL, m. (-s).
MANDEWAGFN, m. (-s), kinderwagentje, van
teen gevlochten; (ook) klein rijtuig waarvan de
bak uit mandewerk bestaat ...WERK, o. mandenmakerswerk.
MANDIEBAK, m. (-ken), (Ind.) bak in de badkamer; ...KAMER, v. (-s), (Ind.) badkamer.
MANDIEN, (Ind.) een bad nemen.
MANDOER, m. ( - s), (Ind.) ploegbaas, inlandsche
opzichter of meesterknecht op eene fabriek of bij
eenig groot werk.
MANDOLINE, v. (-s), eene soort van viersnarig
speeltuig.
MANDRIL, m. (-s), woudduivel eon° soort van
seer grooten aap, tot de groep der Bavianen behoorende, (cynocephalus mormon).
MANDVOL, v. (manden vol) : sere mandvol
appels.
MANEGE (Fr.), v. (-s), besloten plaats tot beoefelling van het paardrijden, rijschool; rijbaan.

MANILLEES.

1. MANEN, v. my. het lange hear in den nek van
sommige dieren (paarden, leeuwen enz.).
2. MANEN, (maande, heeft gemaand), aansporen,
met aandrang herinneren aan eene verplichting,
inz. tot betalen.
MANESCHIJN, m. licht, schijnsel der maan.
MANGAAN, o. een grauwachtig wit, zeer broos
en zwaar vloeibaar metaal, dat veel door de glasblazers, die het glasblazerszeep noemen, gebruikt
wordt om aan het gins eene violetkleur to geven.
MANGAT, MANNEGAT, o. (-en), opening in
een stoomketel, groot genoeg om een man door
te laten, om den ketel van binnen schoon te
maken.
1. MANGEL, o. (w. g.) gebrek, ontstentenis : bij
mangel van vertrouwen, bij afwezigheid van vertrouwen.
2. MANGEL, m. (-s), een houten of ijzeren werktuig om stoffen en kleedingstukken (inz. ondergood) glad to maken door middel van draaiende
houten cilinders. MANGELTJE, o. (-s).
3. MANGEL, v. (-s), (gemeenz.) amandel.
1. MANGELEN, (mangelde, heeft gemangeld),
ontbreken, afwezig zijn : het mangelt hem aan geld.
2. MANGELEN, (mangelde, heeft gemangeld),
door middel van een mangel gladmaken.
3. MANGELEN, (mangelde, heeft gemangeld),
iruilen, verwisselen.
MANGELGOED, o. to mangelen waschgoed ;
...KAMER, v. (-s); ...VROUW, v. (-en), vrouw
die voor anderen mangelt.
MANGELWORTEL, m. (-s), eene soort van beetwortel, waaruit eene goede suikersoort kan bereid
worden en die in ons land als veevoeder aangekweekt wordt (beta vulgaris).
MANGGA, v. (-'s), MANGO, v. (-'s), (Ind.) zeer
gezochte Indische appelachtige vrucht, met stevig
oranjerood vruchtvleesch, near wortelen smakend;
de schil is groengeel.
MANGOSTAN, m. (-s), de fijn smakende vrucht
van een Oostindischen boom, (garcinia mangostana),
ook manggistan en manggies geheeten.
MANGROVE, v. (-n), wortelboom, rhizophore.
MANHAFT, MANHAFTIG, bn. bw. (-er, -st),
dapper, koen, moedig.'
MANIAK, m. (-ken, -s), gek op een punt, iem.
die voor, lets eene overdreven voorliefde heeft.
MANICHEER, m. (-s), aanhanger van de Christensekte des Perzischen leeraars Manes in de 3de
eeuw, die twee goddelijke wezens of beginsels,
een goed (het licht) en een kwaad (de duisternis)
aannam.
MANICHE!SME, o. leer van Manes en zijne aanhapgers.
MANIE, v. hartstochtaijke ingenomenheid met,
overdreven voorliefde voor jets, dwaze gewoonte,
onverstandige zucht tot iets.
MANIER, v. (-en), wijze; inz. wijze van handelen,
werken of doen ;
bij manier van spreken, om het
zoo eens to zeggen ;
goede manieren, wellevendheid ; — fijne manieren, omgangsvormen.
MANIFEST, o. (-en), openbaar geschrift, bekendmaking, (van een vorst enz.) tot verklaring en soma
tot verdediging van zijn ha adelingen en opvattingen; oorlogs-, vredesverklaring; inz. dergelijke verklaring van eene partij ; — (kooph.) gemerkte
vrachtliist (aan boord van een schip).
MANIFESTANT, m. (-et, die manifesteert.
MANIFESTATIE, v. (-s ...tien), bekendmaking;
betooging; het to kennen geven van eenig verlangen
(des yolks), van gehechtheid aan of afkeer van
(lets of hem.).
MANIFESTEEREN, (manifesteerde, heeft gemanifesteerd), bekendmaken, openbaren ; — betoogen,
eenig verlangen (des yolks) to kennen geven, gehechtheid aan of afkeer van (iets of iem.) aan den
dag leggen.
MANILLA, v. geurige tabakssoort van het Philippijnsche eiland Manilla; — ('s), sigaar van deze
tabakssoort gemaakt ; —SIG AAR, v. (...garen).
MANILLA-HENNEP, m. eene uitnemende soort
van vezel van zekere pisang (muss textilis).
MANILLEES, m. (...eezen), bewoner van Manilla.

MANIOK.
MANIOK, m. broodwortel ; —MEEL, o.
MANIPEL, m. (-0, (R.-K.) een met drie kruisjes
voorzien zijden parament, dat in de Mis aan den
linkerarm wordt gedragen door de Majoristen en
den Bisschop; (ook wapenk.).
MANIPULATIE, v. (-s, ...Men), het aanwenden
van handgrepen, kunstmatige behandeling.
MANIPULEEREN, (manipuleerde, heeft gemaripuleerd), betasten, bestrijken.
MANISAN, v. (Ind.) zoete confituren.
MANK, bn. bw. (-er, -st), gebrekkig loopende,
kreupel ; — (fig.) aan hetzelfde euvel mank gaan,
hetzelfde zedelijk gebrek hebben ; — die vergelijking gaat mank, past niet in alle deelen.
MANKEEREN, (mankeerde, heeft gemankeerd),
missen, in gebreke blijven : hij komt zonder mankeeren ; — ontbreken, niet voorhanden zijn, te
kort komen : er mankeeren nog een paar centen ;
— schelen ; wat mankeert hem ? — de soldaat
werd mankeerend gemeld, op het morgenappél.
MANKEMENT, o. (-en), lets dat niet in orde is
aan eenig toestel, gebrek, fout.
MANLIEF, m. lieve man ; — echtgenoot.
MANLUI, MANSLUI, my. de mannen.
MANMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), dapper, kloekmoedig, manhaftig.
MANNA, o. (H. S.) brood des hemels, dat tot
voedsel strekte aan de Israelieten in de woestijn; —
de zaden van bet mannagras, als voedsel voor
menschen in Polen en N. Duitschland gebezigd.
MANNEKEN, MANNEKE, o. (-s), mannetje,
ventje.
MANNELIJK, MANLIJK, bn. bw, tot den man,
tot het mannelijk geslacht behoorende.
MANNENHUIS, o. (...huizen), gesticht, waarin
(oude) mannen verpleegd worden; ...KLOOSTER,
o. (-s), monnikenklooster; ...BOOR, o. (...koren),
zangkoor bestaande nit mannelijke leden;
...KRACHT, v. mannelijke kracht; groote kracht :
daar is mannenkracht voor noodig ; ...MOED, m.
...TAAL, v. ; ...ZANGVEREENIGING, v. (-en).
MANNEQUIN, m. (-s), houten pop met beweegbare
ledematen, voor schilders; — mandewerk om daarop
japonnen te passers : een mannequin voor een dameskleermaker; ledepop waarop kleedingstukken, cos tuums an een winkel ten toon staan ; (soms ook)
personen door een modemagazijn gehuurd om nieuwe
modes of modestoffen te lanceeren.
MANNETJESEEND, ...VINK, enz, als samenst.
in 66n woord te schrijven.
MANNIN, v. (-en), (Bijb.) vrouw.
MANOEUVRE, v. (-s), handeling, handgreep,
wijze van bij eene zaak te werk te gaan; inz. de
kunstige beweging, wending of besturing van een
schip of eene menigte krijgsvolk; — militaire
oefening.
MANOEUVREEREN, (manoeuvreerde, heeft gemanoeuvreerd), oefening houden : de troepen, de
eskaders manoeuvreerden: 4 — (gemeenz.) handelen,
optreden, draaien.
MANOMETER, m. (-s), werktuig om de spankracht van een gas, dat zich in eene gesloten ruimte
bevindt, te meten : open, gesloten manometer.
MANPAD, o. smal voetpad.
MANS, bn. hij is wat mans, hij durft veel bestaan,
(ook) hij is flunk, groot, sterk.
MANSARDE, v. (-s), (bouwk.) een gebroken dak
met zeer steil onderdak, waarop een zeer vlak
bovendak is . aangebracht ; --zolderkarnertje.
1. MANSCHAP, v. bemanning, equipage (van een
schip); (my. -pen), soldaten, krijgslieden.
2. MANSCHAP, v. (leenst.) manschap doen,
leenroerig zijn, de leenplichten vervullen.
MANSLAG, m. (-en), doodslag: onwillige manslag.
MANSLEEN, o. (-en), mannelijk leen; ...LENGTE,
v. de lengte van een man; ...LIDMAAT, m. (...maten), mannelijk lid van eene kerk of gemeente.
MANSOOR, o. (-en), (plantk.) Europeesch mansoor, eene in Nederland zeldzame plant (asarum
europaeum), ook hazelwortel geheeten.
MANSPERSOON, m. (...sonen), elke man.
1. MANTEL, m. (-5), zeker kleedingstuk met , of
zonder kap (van mannen en vrouwen), dat om den
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schouder wordt heengeslagen; manteljas, wijde jas;
rouwgewaad (bij eene lijkstaatsie), kerkgewaad; —
(fig.) lets met den mantel der liefde bedekken, het
bemant 3Ien, verbergen, niet ruchtbaar maken; —
iem. den mantel uitvegen, hem scherp doorhalen,
berispen ; — onder den mantel van godsvrucht,
onder voorwendsel van ; —
oaf
hoofddeel van een effect ; — rt. 11
de veeren op de schouders en de voorste helft
van den rug (bij vogels); — langere haren om de
schouders bij sommige dieren; — wal, muur
om eene stad, vgl. eene vesting ontmantelen; —
belegsel om een schoorsteen; de buitenste steenen
omkleeding van een hoogoven.
2. MANTEL, m. (-s), (scheepst.) takel tot bet
hijschen van zware lasten.
MANTELAAP, m. (...apen), (nat, hist.) zekere
soort van aap, baviaan.
MANTELJAS, v. (-sen), eene jas met schoudermantel; ...KRAA I, v. (-en), bontekraai; ...MEEUW,
v. (-en), groote en zware zeemeeuw met zwarten.
rug en zwarte yleugels.
MANTIEK, v. de kunst om met behulp van wait
geschiedde, toekomstige gebeurtenissen te voor,.
spellen, waarzeggerskunst.
MANTILLE, v. (-s), korte en eenigszins tostbare
vrouwenmantel zonder mouwen.
MANTISSE, v. (-n), de decimals breuk eener
logarithme.
MANTRIE, m. (-s), (Ind.) ambtenaar van lageren
rang, opzichter.
MANUAAL, o. (... glen), (veroud.) handboek,
dagboek; — (muz.) bij een orgel : rij toetsen, klavier, in tegenst. met het pedaal; — eigenaardig
gebaar dat iem. in bepaalde omstandigheden
maakt.
MANUFACTUREN, v. my. voortbrengselen van
weverij (inz. zijden, katoenen, linnen of wollen
stoffen).
MANUFACTURIER, m. (-s), iem. die een winkel
heeft in manufacturen.
MANUSCRIPT, o. (-en), handschrift van een
stuk, een boek; enz.
MANVOLK, o. de mannen.
MANWIJF, o. (...ven), forsche, ruwe vrouw.
MAPPE, v. (-s), omslag, teekenportefeuille, brieventasch.
MAPPEMONDE (Fr.), v. (-s), wereldkaart.
MAQUETTE, v. (-s), klein model (van een
monumentaal gebouw, een beeldbouwwerk, een
monument).
MARABOE, m. HO, eene soort van kropooievaar
in Azle en Afrika met prachtige statutveeren,
(leptoptilus crumenifer); —VEEREN, v. my.
MARABOET, (Arab ) m. (-s), Mohammedaaansch
priester, kluizenaar In Noordwest-Afrika, die bij
bet yolk in hooge eer staat.
MARASKIJN, m, eene soort van kersenlikeur;
ook MARASKINO van Ital. maraschino.
MARASME, o, algemeen verval van krachten
tengevolge van uitputtende ziekten.
MARCASSIET, o. eene soort van goudgele
delfstof, vuursteen, zwavelkies, kattengoud.
MARCHAND, (Fr.) m. (-s), koopman, handelaar; marchand-tailleur, lakenkooper en kleermaker.
MARCHANDEEREN, (marchandeerde, heeft gemarchandeerd), handel drijven, dingen; loven en
bieden.
MARCHEEREN, (marcheerde, heeft en is gemarcheerd), te voet gaan; goed aanstappen; oprukken
(van soldaten); (flg.) vooruitkomen, vorderen.
MARCHESE, m. (-n), markies (adellijke titel in
Italie).
MARCHESWAN of CHESWAN, v. (Hebr.)
tweede maand van den Israelietischen kerkelijken
kalen der.
MARCONIGOLF. v. (...ven), electromagnetische
of Herzsche golf, verwekt door een electrischen
stroom in een re etaaldraad.
MARCONIGRAAF, v. toestel ow draadloos te
telegrafeeren, zoo geheeten near den nit\ Under
Guilelmo Marconi, een Italiaan (in 1897).
MARCONIGRAFEEREN, draadloos telegrafeeren.
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MARCONIGRAM, o. (-men), bericht met de
marconigraaf verzonden, ook radiogram geheeten.
MARCONIST, m. (-en), telegrafist voor de draadlooze telegrafie.
1. MARE, MAAR, v. (mares), (alleen nog in
hoogeren stijl) tijding, bericht; faam.
2. MARE, v. (Zuidn.) nachtmerrie.
3. MARE, v. (-n), ketelvermige inzakking in
niet-vulkanisch gesteente, gewoonlijk een meer.
MARECHAL (Fr.), m. maarschalk.
1. MARECHAUSSEE, v. rijkspolitie te paard en
te voet, behoorende tot eene op militaire wijze
ingericht corps.
2. MARECHAUSSEF, m. (-s), lid van het corps
der marechaussee.
MAREMMEN, v. mv. naam der ongezonde en
moerasachtige landstreken in Italie, inz. die van
de zeekust tusschen den mond van de rivieren
Cecina en Orbitello.
MAREN, (maarde, heeft gemaard), telkens maar
zeggen ; tegenwerpingen maken.
MARENTAKKEN, m. mv. een kale, altijdgroene
struik, woekerend op de stammen en takken
van verschillende boomen en heesters, inz. op
appel- en pereboomen; hij wordt in ons vaderland
ook in Limburg in het wild gevond en (viscum
album); ook vogellijm en mistletoe geheeten.
MARGARETA, v. (-'s), vrouwennaam; in de
volkstaal ook Marg(a)riet; St. Margriet, heiligdag
20 Juli; — (spr.) als 't op St. Margriet regent, regent
het zes weken achtereen.
MARGARIET, v. (-en), (plantk.), (gew.) madeliefj e
MARGARIMETER, m. (-s), soort van areometer
om het s. g. van gesmolten vet te bepalen.
MARGARINE, v. (scheik.) mengsel van palmitine en stearine; vet waarvan kimstboter wordt
gemaakt; kunst-, margarineboter.
MARGARINEBOTER, v. kunstboter, boter die
in hoofdzaak Alit, margarine wordt bereid; margarineboter mag 16°/° water en meet 80°/0 vet bevatten.
MARGE, v. (-s), het wit aan de kanten eener
bladzijde; beholding, grens.
MARGINAAL, bn. marginale aanteekeningen,
kantteekeningen, aanmerkingen op den rand (van
een geschrift of boek).
MARGINALIEN, v. my. kantteekeningen.
MARGINE (IN), bw. uitdr. op den rand.
MARIA, v. (-'s), vrouwennaam; (R.K.) naam der
heilige Maagd ; — BEELD, o. (-en) ; — BOND,
m. (R. K.) vereeniging van vrouwen en meisjes
tot drankbestrijding.
MARIA-BOODSCHAP, v. feestdag in de R.-K.
kerk (25 Maart) ter viering van de herinnering
aan de boodschap van den aartsengel Gabriel aan.
Maria ; ...DAG, m. (-en), feestdag ter eere van
Maria ; ...DIENST, m.
MARIAGE, o. huwelijk; naam van zeker kaartspel; beer en vrouw in dit spel.
MARIA-GEBOORTE, v. (R.-K.) feestdag op 8
September.
MARIA-HEMELVAART, v. feestdag in de
R.-K. kerk (15 Augustus) ter herinnering aan de
ten hemel opneming van Maria na haren dood.
MARIA-LICHTMIS, v. (R.-K.) feest der reiniging
van Maria, 2 Februari.
MARIA-ONTVANGENIS, v. feest der onbevlekte
ontvangenis van Maria (8 December).
MARINE, v. zeewezen; beheer van het zeewezen;
vloot, zeemacht.
MARINEBLAUW, o. donkerblauw.
1VIARINEEREN, (marineerde, heeft gemarineerd),
in azijn en kruiden inmaken : gemarineerde haring.
MARINE-ETABLISSEMENT, o. marinewerf ;
...OFFICIER, m. (-en); ...WERF, v. (...ven).
MARINIER, m. (-s), zeesoldaat.
MARIN ISME, o. overwegendeinvloed der vloot op
de maatschan pij ; vgl. militarisme.
MARIONET, v. (-ten), klein beweegbaar figuur
van bordpapier, hout, metaal enz. door middel
van draden bewogen; — (fig.) iem. die Been eigen
wil heeft, die doet wat anderen hem laten doen.
MARIONETTENSPEL, o. (-len), p oppensp el .

MARMER.
MARITIEM, bn. aan zee gelegen, tot de zee of
het zeewezen betrekkelijk, zeevaart drijvend.
MARJOLEIN, v. een bekend heestergewas met
eironde, grijsaatig groene blaadjes, als kruiderij
bij spijzen gebruikt (origanum majorana).
1. MARK, o. (-en), zeker goud- en zilvergewicht
245 wichtjes); gewicht voor edelgesteente
(
( = 1200 karaat); zekere rekenmunt (te Hamburg
enz.).
2. MARK, v. (-en), eene Duitsche munt = f 0,60.
3. MARK, v. (-en), teeken, merk, aanwijzing;
grond.
4. MARK, v. (-en), MARKE, v. (-n), (oudtijds)
grens, grensgewest • — de onverdeelde gronden,
behoorende aan de leden van een markgenootschap
(in de oostelijke gewesten van Nederland).
MARKANT, bn. in 't oog vallend, bijzonder uitkomend : eene markante plaats innemen.
MARKEEREN, (markeerde, heeft gemarkeerd),
merken, aanduiden, aangeven : den pas markeeren,
met de voeten de beweging van het stappen uitvoeren, zonder evenwel van zijn plaats te komen:
pas op de plaats.
MARKETENTER, m. (-s), ...TENTSTER, v.
(-s), zoetelaar, zoetelaarster, die ververschingen
aan soldaten verkoopt.
MARKGENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n),
bewoner, bewoonster eener zelfde mark; gerechtigde
in eene mark; ...GENOOTSCHAP, v. het zijn van
markgenoot; (mv. -en), de gezamenlijke markgenooten.
MARKGRAAF, m. (...graven), (oudt.) titel van
den regeerder eener mark; (thans) eenvoudig een
titel : markies; ...GRAVIN, v. (-nen).
MARKIES, m. (...kiezen), markgraaf.
MARKIEZAAT, o. (...zaten), het gebied van een
markies, markgraafschap.
MARKIEZIN, v. (-nen), gemalin van een markies.
MARKJE, o. (-s), (in het spel) een rekenpenning.
MARKT, v. (-en), plaats van koop en verkoop,
bijeenkomst van handelaren: naar de markt gaan; —
hij is van alle markten thuis, hij is een slimme kerel; —
openbaar plein in eene stad, waar markt gehouden
wordt of werd : hij woont op de markt ; Engeland is eene goede markt voor ons vee, dat kan men
daar goed verkoopen ;
marktprijs, loopende prijs (van handelsartikelen),
prijs stijgende, dalende markt, met rijzing, daling
der prijzen ; — de markt bederven, veel te goedkoop
leveren, maken, doen.
MARKTBERICHT, o. (-en) ; ...DAC4, m. (-en).
MARKTEN, (marktte, heeft gemarkt), ter markt
brengen : eene koe markten; ter markt gaan.
MARKTPLAATS, v. (-en), ...PLEIN, o. (-en),
openbare plants, plein in eene stad waar markt
gehouden wordt; ...POLITIE, v. toezicht op de
openbare orde op markten : verordening op de
marktpolitie;...PRIJS, m. (...prijzen), prijs waarvoor waren op de markt verkocht zijn.
MARKTSCHIP, o. (...schepen), beurtschip dat
op de marktdagen -mart; ...TREIN, m. (-en),
trein die hoofdzakelijk voor de marktbezoekers
loopt.
MARLEN, (marlde, heeft gemarld), de lijken met
marlijn aan de zeilen vastmaken ; iets met marlijn
omwinden.
MARLI, o. licht, eenigszins stiff gaasachtig weefsel van garen of zijde, halfzijden stof.
MARLING, MARLIJN, v. (-en), driedraadsch
sterk touw om de zware touwen te versterken,
het einde tegen rafelen te besohermen, enz.
MARLPEN, v. (-nen), ...PRIEM, m. (-en),
(zeew.) gebogen ijzeren of houten. priem, .dienende
om gaten in het zeil te prikken of de strengen van
te splitsen touwwerk te lichten.
MARMFL,
(-s), knikker inz. van wit marmer.
MARMELADE, v. (-s, -n), met suiker (en specerijen) van sappige vruchten gekookt woes.
MARMER, o. [m. (-s), als voorwerpsn.] eene soort
van dicht, fijnkorrelig kalkgesteente dat zich
gemakkelijk laat bewerken en polijsten en daarom
in de bouwkunst en beeldhouwkunst wordt gebruikt ; — kleur en voorkomen van marmer, op
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hout, papier enz. nagebootst; — gemarmerd papier; — (fig.) als beeld van het koude onbeweeglijke, strakke, onaandoenlijke : Naar hart was van
mariner.
MARMERBLANK, bn. blank, schoon als mariner.
MARMERCEMENT, o. op mariner gelijkend
cement.
1. MARMEREN, bn. van manner (vervaardigd).
2. MARMEREN, (marmerde, heeft gemarmerd), als
marmersteen verven, kleuren.
MARMERGLAS, o. gegoten glazen platen, op
zwart, wit of geaderd marmer gelijkende; ...GROEVE, v. (-n), plaats waar men marmer uit den grond
haalt.
MARMIET, MARMITE, v. (Zuidn.) ketel, inz.
koperen ketel.
MARMOT, v.' (-ten), MARMOTJE, o. (-s), een
knaagdier met geelgrauwe kleur vooral in het
hooggebergte van Savoye en Zwitserland gevonden
(arctomys marmota) ; — volksnaam van het Gaineesche biggetje ; — slapen als eene marmot, zeer
lang en vast.
MARMOTTENHOK, o. (-ken) ; ...SLAAP, m.
MARMOTTEVEL, o. (-len).
MARODE, v. strooperij : op marode gaan.
MARODEEREN, (marodeerde, heeft gemarodeerd), stroopen, nit stolen gaan.
MARODEUR, m. (-s), achtergebleven soldaat;
strooper.
MAROKIJN, o. eene soort van leder, (bereid
uit bokken- en geitenhuiden), eigenlijk Maroccoleder.
MAROKIJNEN, bn. van marokijn.
MAROLLEN, inv. zekere kloosterzusters (ook
Maricollen, Lat. Maricolae) geheeten; — inwoners
van eene bepaalde wijk in Brussel.
MARON, m. (-a), (W. I.) boschneger in Suriname.
MARONIETEN, m. my. eene Christensekte aan
den Libanon, eene soort van militair gemeenebest
vormende.
MARONIETISCH, bn. de maronietische kerk.
MAROQUINERIEEN, v. mv. marokijnwerk, voorwerpen van marokijnleder.
MAROT, v. (-ten), narrenstok, zotskolf : een
stok met een grotesk beeldje of figuurtje daarop,
der voormalige hofnarren ; elke zot heeft zijn
marot, elk heeft ziin stokpaardje.
MARQUETERIEZAAG, v. (...zagen), zeer fijne
spanzaag om ornamenten in dun hout uit te zagen;
,
figuurzaag.
MARQUISE, v. (-a), vrouwelijke norm van markies, markiezin; — soort van baldakijn ter versiering of als regendak boven eene buitendeur,
inz. van glas; — gebogen zonnescherm aan huizen
dat omhooggehaald kan worden.
1. MARREN, (marde, heeft gemard), (in kunstmatig ouderwetschen BUR) talmen, dralen.
2. MARREN, (marde, heeft gemard), binden,
vastleggen, vastmaken, meren, (oudt.) maren.
1. MARS, m. (fab.) god des oorlogs; — naam
eeuer planeet (aangeduid door het teeken c?).
2. MARS, v. (-en), mand of bak met koopwaren
(inz. galanterieen en kramerijen), die voor het lijf
of op den rug gedragen wordt; (fig.) hij heeft niet
veel in zijne mars, hij weet niet veel; — (scheepsb.)
een houten vlak loopende over de uiteinden van
de ratings der marten, dat den matrozen bij sommige
werkzaamheden tot standplaats dient.
1. MARSCH, tw. voorwaarts ! voort ! weg !
2. MARSCH, m. (-en), reis te voet; tocht (van
militairen) ; — zeker muziekstuk, dat gespeeld
wordt bij het marcheeren der soldaten : den marsch
blazon (van hoornblazers); den marsch slaan.
MARSCHGROND, m. (-en), ...LAND, o. (-en),
laag, drassig, vet broekland : de vruchtbare marschgronden onzer gorzen en schorren.
MARSCHORDE, v. volgorde op marsch ; ...ORDER, v. (-a); schriftelijke wegwijzer voor het zich
op weg begeven ; ...ROUTE, v. (-s), reisweg, richting van den tocht ; ...TEMPO, o. muziekstuk in
marschtempo ; ...TENUE, v. tenue die de soldaten
op marsch dragen ; ...VAARDIG, bn. gereed om
op marsch to gaan.

MASSA.
MARSEILLAISE, v. naam van een Fransch
patriottisch lied van 1792, door de Marseillais, de
Marseillaansche federalisten, in Parts gebracht.
MARSEPEIN, MASSEPEIN o. (-en), amandelbrood : zeker gebak, uit fijngestampte amandeltn
en suiker : een hart van marsepein.
MARSERA, v. (...raas), ra boven de mars.
MARSGAST, m. (-en), matroos die de wacht in
de mars heeft.
MARSILIAAN, m. (...lianen), eene soort van
Venetiaansch vaartuig, inz. dienende tot den
kusthandel op de Adriatische Zee.
MARSKRAAMSTER, v. (-s), ...KRAMER, m.
(-a), ventster, venter die met eene mars rondgaat.
MARTELAAR, m. (-s, ...laren), bloedgetuige,
iem. die om de belijdenis van zijn godsdienst allerlei
folteringen, zelfs den dood verduurt ; — iem. die
veel lijdt voor eene edele zaak ; — (Zuidn.) (fig.)
knoeier in zijn work : op schaatsen is hij maar
een martelaar; — iem, die anderen (ook dieren)
foltert.
MARTELAARSBOEK, o. (-en), geschiedenis
der martelaren.
MARTELAARSHEMD, o. (-en), een geel hemd,
met een rood Andrieskruis en met vlammen of
duivels beschilderd, voor de ten brandstapel
gaande slachtoffers der inquisitie.
MARTELDOOD, m. dood door marteling, de
dood van den martelaar ; — wreede dood.
MARTELEN, (martelde, heeft gemarteld), folteren, met uitgezochte wreedheid pijnigen (inz. om
hetgeloof) • — dieren martelen, kwellen, doen
lijden; de herinnering daaraan martelt mij; — door
pijn gekweld worden.
1. MARTER, m. (-s), een verscheurend zoogdier,
tot het geslacht der wezels behoorende, welks
bont - inz. dat van den sabelmarter - zeer gezocht
is (mustela martes).
2. MARTER, o. marterbont.
MARTERACHTIGEN, m. m y. eene familie der
roofdieren (mustelina), waartoe behalve wezels en
marters, ook de das en de otter behoort.
MARTHA, v. (-'s), vrouwennaam; eene bedrijvige Martha, zorgvolle drukke huisbestierster.
MARTIAAL, bn. bw. (...aler, -st), krijgshaftig.
MARTINISEEREN, (martiniseerde, heeft gemartiniseerd), ijzer uit zijn ertsen afscheiden, volgens
de methode van Siemens-Martin.
MARTYROLOGIUM, o. martelaarsboek.
MARXISME, o. sociaal-democratische leer volgens de inzichten van Karl Marx (1818-1863).
MARXISTISCH, bn. volgens de leer van Marx
Marxistische stellingen.
MARYLAND, o. eene soort van tabak (uit den
Staat van dien naam in Noord-Amerika).
1. MAS, o. (Ind.) goudgewicht van '/, 6 tad.
2. MAS, m. (Ind.) adellijke titel op Java.
MASEUR, v. (-a), (Zuidn.) kloosterzuster.
MASKE, v. (-n), eerie plooi der onderlip van
sommige tweelippige bloemkronen, welke daarom
gemaskerde heeten. Zulke bloemkronen heeft o. a.
de leeuwenbek.
MASKEEREN, (maskeerde, heeft gemaskeerd),
verbergen : dat bosch maskeert het huis.
MASKER, o. (-a), mombakkes, een nagemaakt
menschengezicht ; — (fig.) het masker afdoen,
openlijk handelen; — iem. het masker afrukken,
iemands huichelarij bekendmaken, ten toon
stollen, zijn waren card doen kennen; — (fig.)
voOrwendsel, dekmantel : order het masker der
vriendschap; — vermomd persoon; — (nat. hist.)
bij insecten met volledige gedaanteverwisseling,
de toestand die aan den poptoestand voorafgaat; —
voorwerp dat voor het gezicht wordt gedaan :
schermmasker; schietmasker; — afdruk van iemands
gelaat : een gipsen masker van den doode.
MASKERADE, v. (-s), optoeht van gemaskerden; een gecostumeerde optocht; lustrumfeest.
MASKEREN, (maskerde, heeft gemaskerd), zich
onkenbaar maken, vermommen.
1. MASSA, v. (-'s), (nat.) hoeveelheid stof, die
eenig lichaam bevat : van twee lichamen zijn de
gewichten evenredig met de massa's; — het lijk van
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den ongelukkige was eene vormlooze massa; — het
geheel : de goederen worden eerst in. perceelen, daarna
in massa verkocht; — boedel, nalatenschap: de failliete
massa; — hoop, menigte groote massa's steen.
2. MASSA, m. meester (in de negertaal).
MASSAAL, bn. tot de massa behoorend, eene
samenhangende massa vormend ; massag e boedel,
onverdeelde boedel.
MASSACRE, m. (-s), grim elrnoord, bloedbad.
MASSACREEREN, (massacreerde, heeft gemassacreerd), gruwelijk vermoorden, afmaken, neersabelen.
MASSAGE, v. zekere geneesmethode, het drukken, kneden, wrijven, kloppen der zachte lichaamsdeelen om den bloedsomloop en daardoor de voeding der behandelde deelen te bevorderen, de opslorping in de lymphevaten te versterken enz.
MASSEEREN, (masseerde, heeft gemasseerd),
de zachte lichaamsdeelen met de handen kneden,
drukken, wrijven of kloppen, door massage trachten
te gen ezen.
MASSEUR, m. (-s), MASSEUSE, v. (-s), iem. die
masseert.
MASSIEF, bn. (...siever, -st), geheel bestaande
uit de naar buiten zichtbare massa, van binnen
niet hol, niet met materiaal van Beringer soort
opgevuld ;
sterk, stevig, hecht.
MASSOOI, v. (Ind.) bast van den massooiboom,
als geneesmiddel en als lookriddel aangewend.
1. MAST, m. (-en), houden stank op zeilschepen,
bestemd om de zeilen op te houden en de werking
van den wind op die zeilen aan het vaartuig over
te brengen; ook dergelijke stack op stoomschepen,
die niet meer dient om zeilen op te houden ; -large paal, heipaal, steigerpaal; denneboom; —
(fig.) hooge masten (boomen) vangen veel wind,
aanzienlijke personen staan het meest aan haat
en laster bloot.
2. MAST, in de uitdr. hij zit voor de mast, hij kan
de spijs, die hij op zijn bord genomen heeft,
niet op.
3. MAST, m. varkensvoer, inz. eikels en beuken.
MASTBOOM, m. (-en), denneboom; ...BOSCH,
o. (...bosschen), dennenbosch.
MASTEL, o (-s), (Zuidn.) bestel,' klein plat
road broodje van tarwebloem met anijs, met een
kuiltje in het midden. MASTELLENPAP, v.
MASTELUIN, o. brood van half tarwe en half
rogge gebakken; — BROOD, o. (-en).
MASTGAT, o. (-en), (zeew.) opening in het dek
waar de mast doorheen gaat, visaing; ...GIJN,
...JIJN, o. (-en), gebruikt om zware masten in
en uit te zetten.
1. MASTIK, m. eene soort van weiriekend bars
van den mastikboom, inz. op Chios tot lakvernissen
en rookpoed.er gebezigd; mastik in tranen.
2. MASTIK, o. (bouwk.) mengsel van natuurlijk
asphalt met 5 of 10°/. aardpek, dat vc arm en in
dik vloeibaren toestand (op de dakbedekking)
wordt opgebracht en bij bekoeling vast wordt; ook
gegoten asphalt genoemd.
MASTODON, m. (-ten), een uitgestorven geslacht
van olifanten met vier slagtanden : de mastodonten
werden wel 4 M. hoog.
1. MAT, o. (-ten), het afgemaaide land tusschen
twee zwaden ; landmaat : zooveel land als 66n
maaier op 66n dag kan maaien ; iem. op 't mat
komen, hem onder het maaien inhalen ; (ook) op
heeterdaad betrappen.
2. MAT, m. (-ten), oud Spaansch zilveren geldstuk ter waarde van 8 realen of f 2,25 h f 2.40;
Binds 1589 Nederlandsche matten, ter waarde
van f 2,50.
3. MAT, v. (-ten), kleiner of grooter kleed, geweven of gevloehten uit biezen, russchen, stroo,
bast, touw of ook wel uit wol en staaldraad; —
inz. als vloerbedekking: matten voor de deuren;
matten zitting van een stoel ; — tafelmatje ; —
(spr.) zijn matten oprollen, vertrekken. heengaan; —
(veroud.) slaapplaats; — wijde, slappe open mand
voor vijgen eene mat vijgen;
matwerk.
4. MAT, bn. (term in het schaakspel) yastgezet :
de koning is mat, het spel is verloren.
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5. MAT, bn. bw. (-ter, -st), vermoeid, uitgeput
van krachten; — afgemat, krachteloos : met matte
stem sprak de zieke; een matte kogel, die te
veel van zijn sneiheid heeft verloren om iem.
ernstig te treffen ; (handel) stil, slap, niet
levendig.
6. MAT, bn. bw. (-ter, -st), dof, niet glimmend :
mat silver, mat gond;
niet glanzend : eene matte
kleur;
niet doorsohijnend : mat glas; matte ruiten;
zwak, dof : met moeite opende zij hoar matte
oogen.
MATADOR, m. (-s), [eigenlijk doodslager) stierendooder (in Spanje) : persoon die in de stierengevechten den stier afmaakt; (fig.) iem. van invloed
door macht, geld, bekwaamheid enz. ; — hooge
troef in het omber-, quadrille- en solospel; — in
het dominospel ,• steen met 7 oogen.
MATADORREN, (matadorde, heeft gematadord),
zeker dominospel spelen, waarbij de steenhelften
die aangezet worden, samen 7 moeten vormen.
MATAGLAP, bn. (Ind.) door moordzuchtige
razernij verblind.
MATCH (Eng.), v. (-es), wedstrijd; — (Z. A.)
partij, huwelijk zij maakt eene gone match.
MATCHEN, (matchte, gematcht), (sport) een
wedstrijd houden.
MATE, v. (-n), meat : tin welke mate I, hoe zeer ?
MATELOOS, bn. bw. zonder maat; bovenmatig.
MATELOT (Fr.), m. (-s), ronde strooien hoed
in lagen cilindervorm en met platten rand.
MATER, v. (-8), moeder; (R.-K.) mater dolorosa,
de Bedroefde Moeder of de Moeder der Smarten,
(ook) afbeelding op doek of in steen van Maria
onder het kruis.
MATERIAAL, o. (...alen), de ruwe stof tot eenig
werk, bouwstof, grondstof; bestanddeelen.
MATERIALISME, o. leer, dat de materie of
de stof (d. lichamelijke zelfetandigheid) de eenige
begin- en eindoorzaak is van al wat bestaat.
MATERIALIST, m. (-en), aanhanger van het
materialisme; (ook) iem. die alleen zijn geluk zoekt
in lager genot.
MATERIALISTISCH, bn. bw. overeenkomstig
het materialisme, daarop betrekking hebbende.
MATERIALITEIT, v. stoffelijkheid, eigenschap
der stof.
MATERIE,
(...rien, -s), stof, grondstof ;
on derwerp.
1. MATERIEEL, bn. (-er, -st), stoffelijk : materieele schade; materieele welvaart; — wezenlijk,
zakelijk : de materieele roar- en nadeelen van den
oorlog.
2. MATERIEEL, o, voorraad van dingen, welke
men (b. v. tot de bearbeiding van iets) bezigt;
geschut (van een lager).
MATGLAS, o. wit glee door de inwerking van
nand of kiezel-fluoorwaterstofzuur mat getnaa,kt.
MATHEMATICUS, m. (...ci), wiskunstenaar.
MATHEMATIEK, v. wiskunde; de afgetrokken
wetenschappen.
MATHEMATISCH, bn. bw. wiskundig, wiskunstig : de mathematische wetenschappen; mathematische
instrumenten; iets mathematisckbewijzen, zoodat
geen twijfel overblijft.
MATHESIS, v. wiskunde.
1. MATIG, bn. bw. (-er, -st), middelmatig, niet
overdreven, tame 'k.
2. MATIG, (als achtervoegsel), overeenkomstig
met : doelmatig, plichtmatig, regelmatig, stelselmatig.
MATIGEN, (matigde, heeft gematigd), binnen
de juiste maat houden, intoomen, beteugelen : zijn
drift, zijn toorn matigen; verzachten, verminderen.
MATIGHEID, v. gematigdheid; kuischheid; ingetogenheid ; — het matig zijn in spijs en drank.
MATINEE, v. (-s), morgenbijeenkomst; matinee
musicale, concert in den middag (tusschen 2 en
5 uur) gegeven; — ochtendjapon.
MATINEUS, (Fr.) bn. vroeg op.
MATJAN, m. (-s), (Ind.) Javaansche naam voor
tijger.
MATRAAM, o. (...ramen), toestel waarop vloermatten vervaardigd worden.
MATRAS, v. (-sen), onderbed.

MATRES.
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MATRES, v. (-sen), (gew.) hoofd eener bewaarschool; ook van eene brei- of naaischool.
MATRESSESCHOOL, v. (...scholen), kleinkinder school.
MATRIARCHAAL, bn. het matriarchale tijdperk,
dat van het matriarchaat.
MATRIARCHAAT, o. zekere rechtstoestand bij
natuurvolken, waarbij de kinderen tot den state
der moeder behooren en van deze den naam, goederen enz. erven.
MATRIJS, v. (...trijzen), holle vorm, waarin drukletters, munten, stempels enz. worden gegoten of
geslagen; — snijijzer om schroefdraden te maken.
MATRIMONIUM, o. echt, huwelijk, huwelijks!even.
MATRONE, v. (-n, -5), deftige, bedaagde vrouw.
MATROOS, m. (...trozen), zeeman, aan boord
der schepen om bet scheepswerk te verrichten.
MATROZENBROEK, v. (-en), broek met wijde,
rechte pijpen ; ...DRACHT, v. ; ...HOED, m. (-en) ;
...KRAAG, v. (...kragen), vierkante omliggende
kraag op eene matrozenblouse ; enz.
MATS, v. (-en), (Zuidn.) slag.
MATSEN, (matste, heeft gematst), (gew.) knutselen, maken : — (Zuidn.) slaan, klappen geven.
MATSHAMER, in. (-s), (hist.) strijdhamer.
MATSLIJPEN, door slijpen mat, dof maken,
matteeren.
MATTEKEESJE, o. (-s), met matten omvlochten
drankfleechje ; omtuinde veldflesch.
1. MATTEN, v. my. bergweiden in Zwitserland.
2 MATTEN, be. van matten of biezen gemaakt.
3. MATTEN, (matte, heeft gemat), met matten of
biezen beleggen; van eene mat, zitting voorzien :
stoden matten.
4. MATTEN, (matte, heeft gemat), mat, dof maken,
matteeren.
5. MATTEN, (matte, heeft gemat), vermoeien,
afmatten.
MATTENKLOPPER, m. (-s).
MATTHIJS, m. jongensnaam.
MATURATIE, v. rijpwording.
MAUSER, m. (-s), eene soort van geweer, naar
den uitvinder W. M a u s e r (1834-1882) zoo
geheeten.
MAUVE, bn. zacht paars.
MAUSOLEUM, o. (...lea), een prachtig grafteeken
of praalgraf, tempelgraf.
MAUWEN, (mauwde heeft gemauwd), geluid
geven (van katten).
MANORS, m. (myth.) oorlogsgod, Mars.
MAX, m. jongensnaam, verkorting van Maximiliaan.
MAXIM, m. (-s), mitrailleur, naar den Amerik.
uitvinder H. Maxim (1840 geb.) zoo geheeten,
machinegeweer, machinekanon; —GEWEER, o.
(...geweren).
MAXIMAAL, bn. het maximum bereikend.
MAXIME, v. (-n), grondstelling, maatstaf; leerspreuk; bepaalde meening.
MAXIMILIAAN, m. jongensnaam.
MAXIMUM, o. (...ma), het grootste, hoogste,
meeste; de hoogste prijs, het grootste (vooraf
bepaalde) aantal.
MAYONNAISE, v. zure eiersaus.
MAYOR (Eng.), m. (-s), burgemeester.
MAZAGRAN, m. (-s), drank bestaande uit koffie,
selterswater en cognac.
1. MAZELEN, Y. my. tal van kleine roode vlekjes
op de huid, zekere koortsachtige uitslagziekte die
gewoonlijk alleen kinderen aantast.
2. MAZELEN, (mazelde, heeft gemazeld), de mazelen hebben; (fig.) die wijn heeft al gepokt en gemazeld, heeft alle onreinheden uitgeworpen.
MAZEN, (maasde, heeft gemaasd), versleten
breiwerk herstellen, door met de naald zoo nauwkeurig mogelijk den breisteek na te doen.
MAZURKA, Y. nationale Poolsche dans in de
3/4 maat.
ME, pers. vnw. mij.
MEA CULPA, door mijne schuld, door mijn toedoen.
MEANDER. Zie MAEANDER.

MEDEPRATEN.
MECENAS. Zie MAECENAS.
MECHANICA, v. werktuigkunde, leer der beweging. •
MECHANICUS, m. (...ci), werktuigkundige.
MECHANIEK, v. en o. samenstel der deelen
waardoor jets in working wordt gebracht; (gemeenz.
altijd MEKA NIEK).
MECHANISC,H, bn. bw. werktuiglijk, machinaal;
— (fig.) zonder nadenken: jets meclianisch nadoen.
MECHANISME, o. inwendige inrichting of samenstelling van een werktuig, drijfveer, bewerktuiging,
MEDAILLE, MEDALJE, v. (-s), eere-, gedenkpenning : op de tentoonstelling kreeg hij de gouden
med,aille, de hoogste onderscheiding; — (R.-K.)
gedenk-, eerepenning voor godsdienstig gebruik.
MEDAILLEUR, m. (-s). medaillesnijder.
MEDAILLIST, m. (-en), kenner, liefhebber van
medailles.
MEDAILLON, o. (-s), naamcijfer of portret in
eene kleine (meestal oyale) lust gevat (als borstsieraad); ovaal- of road, plat doosje van goud,
zilver, been, caoutchouc enz., waarin een portret,
waar men prijs op stelt, hear, of jets dergelijks
wordt geborgen.
MEDAILLONPORTRET, o. (-ten), portret zoo
klein van afmeting, dat het in een medaillon
gedragen kan worden.
• 1. MEDE, MEE, v. meekrap.
2. MEDE, MEE, v. honingdrank, een alcoholische
drank, door gisting nit gckruiden honing bereid.
3. MEDE, MEE, bw. de bijwoordelijke vorm van
het voorzetsel met : hij bemoeit zich nergens mee,
met niets; — ook, benevens : zult gij mede van de
partij vim 1; dat is mee in uw voordeel.
(Mode vormt met werkw. tallooze scheidbare
sam en stellingen].
MEDEARBEIDER, m. (-s), ...ARBEIDSTER, v.
(-s), medewerker, -werkster.
MEDEBEWONER, m. (-s), die met anderen
hetzelfde huis, land enz. bewoont ; ...BROEDER,
m. (-s), am btgenoot; naaste, evenmensch ; ...DADER, m. (-s), (rechtst.).
MEDEDEELEN, (deelde mede, heeft medegedeeld), [ook MEEDEELEN], deelhebben in, deelnemen aan ; — deelgenoot maken van; — kennis
geven, berichten, kond doen : den uitslag deel ik u
later wel male.
MEDEDINGEN, (dong mede, heeft medegedongen), [gemeenz. ook MEEDINGEN], wedijveren,
met anderen naar jets dingen, concurreeren.
MEDEDOOGEN, o. meelijden, barmhartigheid,
MEDEg TER, m. (-s), iem. die medeeet; — klein
wormpje levende in de met huidsmeer gevulde
haarzakjes der huid, inz. op neus en yoorhoofd.
MEDEGEVOEL, o. deelen in het gevoel van een
ander, met hem meeleven.
MEDEKLINKER, m. (-s), (taalk.) een geruisch
dat ontstaat door den adem, met of zonder eenige
verhindering, door eene door de spraakorganen
gevormde buffs te doen stroomen, inz. m e t een
klinker uitgesproken ; het schriftelijk teeken
hiervoor.
1. MEDELIJDEN, (feed mede, heeft medegeleden),
[gemeenz. ook MEELIJDEN], lijden met anderen;
de kleinen moeten met de grooten medelijden.
2. MEDELIJDEN, [gemeenz. ook MEELIJDEN
en MEELIJi, o. meedoogen, deernis, erbarming.
MEDEMENSCH, m. (-en), evenmensch, naaste.
1. MEDEN, my . naam van een yolk in de oudheid; — (spr.) het is Been wet van Meden en Perzen,
eene vaste wet die geene afwijking toelaat.
2. MEDEN, (meedde, heeft gemeed), met meekrap
verven.
MEDEPLICHTIGE, m. en v. (-n), hij die inlichtingen, gelegenheid, middel of hulp verleent bij het
pleren van een misdrijf.
MEDEPRATEN, (praatte mede, heeft medegepraat), [gewoonlijk MEEPRATEN], met anderen
praten; praten gelijk anderen, napraten ; -- dear
kan ik van meepraten, dat heb ik zelf al eens bij
de hand gehad, dat heb ik zelf ondervonden; —
met iem. meepraten, hem aldoor gelijk geven, hem
naar den mond praten.

MEDESLEEPEN.
MEDESLEEPEN, (sleepte mede, heeft medegesleept), [ook MEESLEEPENI, met zich deepen :
zij sleepte hare kinderen overal mede; — lets in
zijn gevolg hebben, met zich brengen : dat bankierskantoor sleepte in zijn val veel andere huizen mede;
—iem.zijnegnmenigenwildoersv liezr:
door de algemeene geestdrift meege?leept: — verleiden.
MEDESTRIJDER, m. (-s), mededinger; wapenbroeder.
MEDETROONEN, (troonde mede, heeft medegetroond), [ook MEETROONEN], meelokken, door
zachte overreding iem. meekrijgen : een vriend
had hem medegetroond.
MEDEWERKEN, (werkte mede, heeft medegeerkt), [ook MEEWERKEN1, werken met een
ander; deelnemen aan den arbeid : hoeveel man
hebben, daaraan meegewerkt t; — (taalk.) mecle,,darkend voorwerp, datiefbepaliag naast het lijdend
voorwerp bij een trans. ww.; — behulpzaam zijn,
bijstaan ; — bijdragen tot.
MEDEWERKER, m. (-s), die medewerkt, inz.
aan een tijdschrift enz. : vaste medewerkers gevraagd; ...WERKSTER, v. (-s).
MEDEWETEN, o. kennis; bekendheid (met
eene zaak), voorkennis : dit is buiten of met mijn
medeweten geschied.
MEDIAAN, MEDIAANPAPIER, o, zeker formaat van drukpapier, grooter dan gewoon formaat.
MEDIAIR, o. bemiddeling, tusschenkomst.
MEDIATEUR, m. (-s), bemiddelaar, scheidsman.
MEDIATIE, v. bemiddeling.
MEDIATIEF, bn. bw. bemiddelend.
MEDICAMENT, o. (-en), artsenij, geneesmiddel.
MEDICIJN, v. (-en), geneesmiddel : medicijnen
innemen; — geneeskunde : in de medicijnen stu-,
deeren.
MEDICINAAL, bn. geneeskundig; geneeskrachtig :
medicinale waterers, wijn; tot de artsenij behoorende.
MEDICINEEREN, (medicineerde, heeft gemedicineerd), medicijnen gebruiken, under geneeskundige behandeling zijn, dokteren; — (Ind.) wie
medicineert u, behandelt u als dokter.
MEDICUS, m. (—xi), geneesheer, dokter; (ook)
student in de medicijnen.
MEDIO, bw. midden; medio (half) September.
MEDIOCRE, bn. middelmatig.
MEDIOCRITEIT, v. middelmatigheid.
MEDISCH, bn. tot de geneeskunde behoorende.
MEDITATIE, v. (-5, ...tien), overpeinzing, bespiegeling.
MEDITEEREN, (mediteerde, heeft gemediteerd),
overpeinzen, in gedachten verzonken zijn.
MEDIUM, 0. hulpmiddel; circuleerend medium,
gemunt geld: — (in het spiritisme) persoon op
wien de magnetiheur zijn kracht aanwendt.
MEDOC, m. naam van een bekenden Bordeauxwijn.
MEDSJIDIg, v. (-8). Turksche zilveren munt
ter waarde van 20 piasters; vroeger ook eene
gouden munt van ruim 11 gulden.
MEDUSA, v. (myth.) eene der Gorgonen (zie
aldaar); het hoojd van Medusa, een gedeelte van
het sterrenbeeld Perseus; — eene soort van schermkwallen, vrij levende neteldieren.
MEDUSAHOOFD, o. (-en), afgrijslijk, sehrikaanjagend voorwerp.
1. MEE, bw. Zie MEDE.
2. MEE, MEEKRAP, v. eene sterbladige plant,
die (vooral in Zeeland) in 't groot verbouwd wordt
om de in bare wortelstokken vervatte kleurstof
(rubia tinctorum); de gestampte wortel beet . eigenlijk meekrap.
3. MEE, v. honingwater : zekere drank.
MEEDOOGEND, bn. bw. (-er, -st), medelijdend.
MEEDOOGENDHEID, v. ontferming, medelijden.
MEEDOOGENLOOS, bn. bw. onmeedoogend,
zonder medelijden.
MEEGAAND, bn. (-er, -st), inschikkelijk, toegevend : meegaand van card zijn.
MEEKRAP, v. Zie 2 MEE.
MEEL, o. door maien verkregen poeder van vele
zetmeelhoudende plantaardige organen; inz. tot
fijn poeder gemalen. graan- en peulvruchten: tame-,
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MEERDISTEL.

roggemeel; bloem van meet: — poeder, ook van
andere danplantaardige stollen.
MEELACHTIG, bn. (-er, -st), op meel gelijkende,
als meel; — melig : een meelachtige appel.
MEELDAUW, m. (plantk.) eene woekerplant (erysiphe cammunis), tot de kernzwaromen behoorende,
welke vooral op de bladeren der erwten en rozen
gevonden wordt.
MEELDIJK, m. (-en), dijk die door voorbedijking
geen water meer keert, droge dijk, middeldijk.
MEELDRAAD, m. (...dro den), (plantk.) de
mannelijke deelen der bloom, waarin zich het stuff meel ontwikkelt.
MEELDRAADBLOEM, v. (-en), bloem met alleen
meeldrad en.
MEELOOPER, m. (-s), ...LOOPERTJE o. (-s),
buitenkansje.
MEELTOR, v. (-ren), (nat. hist.) zwart schildvleugelig insect, welks larve de meelworm is
(tenebrio molitor).
MEELWORM, in. (-en), (nat. hist.) de larve van
de meeltor.
MEENEN, (meende, heeft gemeend), denken,
vermoeden, oordeelen, het er voor houden : ik
meende, dat het al longer geleden was; — het wet met
iem. meenen, iem. genegen zijn, zijne belangen
voorstaan; — in ernst bedoelen, niet schertsen :
meent gij het, of houdt gij mij voor den gek I; —
het is meenens, het is gemeend, het is geen gekheid.
MEENING, v. (-en), gevoelen. oordeel.
MEENT, MEENTE, MEENE, v. (-n), gemeene
weide, gemeene heidegrond.
MEENTNMESTER, m. (-s), (in het Gooi) bestuurder van de meent.
MEEPRATER m. (-s), die met anderen meepraat; een mooiprater, vleier; — die anderen
napraat zonder zelf to denken of zelf to onderzoeken; jabroer.
MEEPSCH bn. (-er, meest -), (gew.) zwak, ziekelijk : er meepsch uitzien. MEEPSCHHEID, v.
1. MEER, o. (moron), een van alle zijden door
land ingesloten water. MEERTJE, o. (-8).
2. MEER, v. drooggemaakt meer; (gew. inz.) de
Haarlemmermeer : hij werkt in de Meer.
3. MEER, telw. vergrootende trap van reel : hij
/weft meer boeken dan ik; — bw, hij sprak meer
dan gij; meer of min, min of meer, eenigszins; —
wanneer twee hoedanigheden, toestanden enz. met
elkander vergeleken worden en het eene meer op
den voorgrond komt; deze kamer is meer tang dan
breed; hij werd meer dood dan levend uit het water
gehaald.
MEERBOEI, v. (-en), boei voor den mond van
eene haven om er de verhaal- of meertrossen der
schepen aan vast to maken.
MEERBOEZEM, m. (-s), waterschapsboezem
door een meer gevormd.
MEERBOLDER, m. (-s), bolder op den wal,
waaraan gemeerd kan worden.
MEERDER, bn. bw. veel meer (in getal) : het
meerdere getal, de meerderheid; de vijanden waren
meerder in getal; — grooter, aanzienlijker, verhevener : uwe meerdere ervaring.
MEERDERE, m. en v. (-n), die boven een ander
staat, superieur, hoogere in rang ; — hij is mijn
meerdere in kracht, wint het van mij in kracht.
MEERDEREN, (meerderde, heeft gemeerderd),
vermeerderen: zeil meerderen, meer zeilen bijzetten.
MEERDERHEID, v. overwicht; grootheid, macht;
— grooter aantal • de meerderheid beslist; bij meerderheid van stemmen.
MEERDERJARIG, bn. mondig (den ouderdom
van 21 jaren bereikt hebbende, volgens de Nederlandscbe wet); de Ironing is meerderjarig met zijn
18de jaar; het huwelijk maakt meerderjarig;
—(fig.)zelfstandig,het oezichtvan dern iet
meer behoevende : hiermee had het yolk zichzelf
meerderjarig verklaard.
MEERDERJARIGE, m. en v. (-n), iem. die meerderjarig is.
MEERDISTEL, v. (-s), (plantk.) zeekruisdistel
(ervngium maritimum); ...EEND, v. (-en), (nat.
hist.)' zekere zwemvogel (anas fusca).

MEERENDEEL.
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MEERENDEEL, o. het grootste gedeelte; de
het meerendeel der menschen.
MEERENDEELS, bw. voor het grootste gedeelte;
in de meeste gevallen.
1. MEERGELD, o. (-en), geld dat betaald wordt
voor het meren van schepen.
2. MEERGELD, o. bedrag dat een pand bij verkoop meer opbrengt, dan de pandgever aan de
bank van leening. schuldig was.
MEERGEMELD, ... GEN 0 EMD , GEZE GD,
bn. boven gezegd, reeds eenige malen genoemd.
MEERKAT, v. (-ten), eene gezellige, vlugge,
vroolijke soort van apen in N. en W. Afrika, ook
in de omstreken van Gibraltar aangetroffen (cerco1313esten :

pith ecus) .

MEERKETTING, m. (-en), een ketting om schepen
aan to moron, vast to leggen.
MEERKOET, v. (-en), (nat. hist.) de gewone
soort van koeten, soma eenvoudig koet geheeten
Ifulica atra).
MEERKOL, m. (-len), (gew.) meerkoet; Vlaamsche gaai (garrulus glandarius).
MEERLE, v. (-n), MEREL, v. (-s), zwarte lijster.
MEERMAN, m. (-nen), (Germ. myth.) zeeman
het mannetje van de meermin; ...MIN, v. (-nen),
(Germ. myth.) zeevrouw : gedrocht, half vrouw
half visch, volgens anderen half vrouw half vogel,
dat door haar betooverend gezang de zeevarenden
tot zich lokte, om ze dan te dooden; eirene.
MEERMOLM, m. fijne zwarte aardsoort die den
bodem van veenmeren bedekt; hij bestaat uit van
de oevers losgeslagen veen met eenig klei vermengd.
MEERNIMF, v. (-en), (myth.) vrouwelijke
watergeest, die zich in meren ophoudt, najade.
MEERPAAL, m. (...palen), pawl, waaraan een
schip wordt vastgelegd.
MEERRING, m. (-en), ring aan eene kaai, waardoor de kabel tot het vastleggen van een schip
gehaald wordt.
MEERSCHUIM, o. het ovaal kalkachtig bekleedsel, dat op den rug van den inktvisch wordt gevonden en waarmede het ivoor gepolijst ordt; —
eene weeke, lichte, geelachtig witte delfstof (waterhoudende kiezelzure magnesia) die in verschillende
deelen van Europa wordt gevonden en inz.gebruikt
wordt tot de vervaardiging van pijpekoppen.
MEERSCHUIMEN, bn. van meersohuim.
MEERSLACHTIG, bn. meerslachtige zelfst. naamwoorden, zelfst. naamwoorden, die meer dan een
geslacht hebben bij verschil van beteekenis :
peer (v. als vrueht en m. als boom) is meerslachtig;
— niet overeenstemmende.
MEERSLAK, v. (-ken), paarlemoermossel in
West-Indic.
MEERSTOEL, m. (-en), paalwerk dat men in
het midden eener haven heit, om schepen daaraan
vast to moron.
MEERTOUW, o. (-en), aehtertros, kabel; groot
ankertouw; touw om een schip vast to leggen;
...TROS, m. (-son).
MEERVAL, m. (-len), (nat. hist.) weekvinnige
rivierroofvisch in Oost-Europa, inz. in den Donau,
zelden in ons land (silurus glanis).
MEERVOUD, o. (-en), een der twee getallen in
de spraakkunst.
MEES, v. (meezen), een geslacht van priemsnavelige zangvogels, die van insecten leven,
waarvan in ons land 7 soorten voorkomen (paridae);
inz. de koolmees (pares major).
MEESMUILEN, (meesmuilde, heeft gemeesmuild),
het gelaat tot een lachje plooien als uiting van spot
of twijfel, spottend, ongeloovig glimlachen.
MEEST, bn. bw. overtreffende trap van veal:
het grootste gedeelte, de grootste hoe—hetms,
veelheid; — ter omschrijving van een overtreffenden
trap : de mend onkiesche woorden; bw. meestal
de huizen, meest van one verdieping, zijn er aud en
bouwvallig.
MEESTAL, bw. zeer dikwijls, bijna algid.
MEESTBIEDENDE, re. en v. (-n), die het
hoogste bod doet : aan den meesibiedende verkoopen.
MEE STENDEELS, bw. voor het grootste gedeelte.

MEETKUNDE.

MEESTENTIJDS, MEESTTIJDS, bw. meestal.
MEESTER, m. (-s), die boven anderen staat,
machthebber, bestuurder : God is de meester van
't heelal; — (fig.) rich van iets meester makers,
iets bemachtlgen, zich in het bezit (van iets) stellen; — lets meester zijn, iets zeer goed kennen,
goed op de hoogte eener zaak zijn ; eene taal meester
zijn ; — hij heeft in hem zijn meester gevonden,
iem. die hem overtreft; — zich zelven Been meester
zijn, zich niet kunnen bedwingen ; zijne driffrn
zijn hem meester, beheerschen hem; -- bass, heer,
hij die knechts onder zich heeft : een goed, een
slecht meester; — meester warden, (van een ambachtsman) als bags (met knechts) gaan werken,
(oudt.) het meesterrecht krijgen (bij de gilden):
eigenaar, bezitter : het oog des meesters maakt het
paard vet, men client ze.if over zijne zaken te gaan,
willen zij gedijen;
iem. die een work voortgebracht heeft, vervaazdiger, bewerker : aan het work kent men den meester;
het kwaad loont zijn meester, vroeg of laat wordt
het kwaad gestraft ; — uitstekend kunstenaar:
de oude meesters; de meesters der 'Hollandseh,e
derschool ;
leermeester, onderwijzer; (gew.) wondheeler,
vroedmeester, dokter ; zachte meesters makers
stinkende wonders, halve maatregelenverergeren de
kwaal ; — veearts ; — titel van rechtsgeleerden:
Meester in de rechten ; Meester A. advocaat te B.;
— hoogste graad bij de vrijmetselarij.
MEESTERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een
meester : op meesterachtigen toon spreken (met
ongunstige bijbeteekenis).
MEESTEREN, (w. g.) den meester, den bans
spelen ; — (gew.) de heelkundige praktijk uitoefenen, behandelen.
1VIEESTERES. v. (-son), gebiedster, beheerscheres;
— vrouw des huizes;
(Zuidn.) onderwijzeres;
(ook) vrouw van een onderwijzer.
MEE STERGA ST, m. (-en), (Zui dn. ) meesterknecht.
MEESTERHAND, v. hand van een meester in
de kunst: die verdeeling van Licht en schaduw verraadt eene meesterhavd.
MEESTERKNECHT, m. (-s), eerste knecht,
onderbaas (bij ambachtslieden).
MEESTERLIJK, bn. bw. (-er, -st), voortreffelijk,
uitmuntend hij teekent meesterlijk.
MEESTERSTITEL, m. (-s), academische titel
van meester in de rechten.
MEESTERSTUK, o. (-ken), werkstuk waardoor
iem. zich als meester in zijn yak doet kennen,
gildeproef; — het voornaamste work van een kunste,
naar of een geleerde.
MEESTERTEEKEN, o. (-s), teeken dat de
maker van een of ander kunststuk aanbracht,
ten bewijze dat hij de maker ervan was.
MEESTERWERK, o. work van eon meester,
voortreffelijk werk : de meesterwerken van Vondel.
MEESTERZANGER, m. (-s), een voornaam
zanger; in de middoleeuwen de dichters en zangers,
die zich door hunne verdiensten den titel van meester verworven hadden.
MEESTOOF, v. (...stoven), gebouw met eesten
waar de meekrap wordt gedroogd en verder
bereid.
MEET, v. mark, teeken waar men beginners
moot (bij verschillende jongensspelen); van meet
of beainnen, van voren at.
MEETBAND, m. (-en), band van gummi of dun
staal, gewoonlijk 20 M. lang om mode to meten.
MEETBRIEF, m. (...brieven), (zeew.) verklaring
door bededigde scheepsmeters of andere bevoegde
personen afgegeven betreffende den inhoud (lengte,
wijdte en tonnenlast) van een schip.
MEETING (Eng.), v. (-s), openbare bijeenkomst,
volksvergadering vaak in de open lucht, waarop
onderwerpen van staatkundig, maatschappelijk
of godsdienstig belang worden besproken.
MEETKETTING, m. (-en), landmetersketting
van 20 M.
MEETKUNDE, v. deal der wiskunde : de wetenschap die zich bezighoudt met de beschouwing
van punten, lijnen, vlakken en lichamen.

MEETSLOOT.
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MEETSLOOT, v. (-en), sloot in aanslibbende
oevers gegraven om het slib uit het vloedwater
te vangen.
MEEUW, v. (-en), eene krachtig gebouwde, langvleugelige familia van zwemvogels, waarvan verscheidene soorten in ons land voorkomen (Bras).
MEEUWENEI, o. (-eren, -ers); ...NEST, o. (-en).
MEEVALLER, m. (-s), ...VALLERTJE, o. (-s),
buitenkansje, onverwacht voordeel.
MEEWARIG, bn. bw. (-er, -st), medelijdend,
barmhartig : op meewarigen toon spreken.
MEGERA, v. (-'s), helsche furie, boosaardig wijf.
MEGINGJARD, ...GJORDE, v. (myth.) krachtgordel van Thor.
1. MEI, m. vijfde maand van het jaar, Bloeimaand (31 dagen); — (fig.) bloei : de Mei van het
levee.

2. MEI, m. (-en), bloeiende tak, loovertak ; ruiker.
MEIBOOM, m ;
mast (btj volksspelen);
meitak, boom of tak, dien men op den lsten Mei
ter eere eener maagd voor haar woning placht
of pleegt te planten; — groene tak, dien men op
een nieuw gebouw plaatst, wanneer het gebint
klaar is; — vrijheidsboom.
MEIBOTER, v. de eerste grasboter in Mei.
MEID, v. (-en), jonge dochter ; — dienstmaagd:
eene meid huren; — (in de volkstaal) meisje : wat
is dat voor eene meid; meld, ben je gek ! — (Z. A.)
vrouwelijke kleurling.
MEIDENDIENST, m. (-en); ...GELD, o....GOED,
o. • ...KAMER, v. (-s) ; ...PRAATJE, o. (-s);
...iVERK, o.
MEIDOORN, m. (-s), een plantengeslacht, tot
de familie der appelachtigen behoorende, ook haagdoorn, steendoorn, doom, enz. geheeten.
MEIDRANK, ...WIJN, m. zomerdrank bereid
nit witten wijn, suiker en de bloeiende toppen
van lieve-vrouwenbedstroo.
1. MEIER, m. (-s), (veroud.) mengbeker; groote
beker.
2. MEIER, m (-s), (hist.) schout, baljuw; opzichter, rentmeester eener hoeve; — pachter, huurboer ;
bouwman; — een mansnaam.
MEIERIJ, v. (-en), uitgestrektheid gronds onder
het gebied van een meier, schout of baljuw; de
meierij van 's- Hertogenbosch.

MEIKEN, o. (-s), (Zuidn.) tuiltje.
MEIKERS, v. (-en), vroegrijpe kers; —, w. (-en),
meikerseboom; ...KEVER, m. (-s), mulder, molenaar : een schildvleugelig insect dat in Mei to voorsohijn komt (melolontha vulgar(s).
MEINEED, m. (-en), valsche eed.
MEINEEDIG, bn. (-er, -st), schuldig aan meineed.
MEIR, o. (-en), oudere vorm voor MEER.
MEISJE, o. (-s), kind van 't vrouwelijk geslacht:
op de school zijn jongens en meisj es; — huwbare,
ongehuwde jonge vrouA; — geliefde, aanstaande,
verloofde; — dienstmeisje; — Arnh,emsche meisjes,
zekere koekjes to Arnhem gebakken.
MEISJESACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een
meisje.
MEI SJE SB URGER S CHO OL, v. ( ... scholen );
...GEK, m. (-ken), iem. die dol veel van de meisjes
houdt • ...KLEEREN, mw. ; ...MUISJES, o.
my. gladde muisjes waarop men tracteert bij de
geboorte van een meisje (in tegenstelling met
jongensmuisjes) ; ...SCHOOL, v. (...scholen), school
voor meisjes ; ...SLANG, v. (-en), eene soort van.
pronkadder (elaps hygiae), door vrouwen en meisjes in Z. A. in het warme jaargetijde cm den hals
gedragen.
MEISKE, MEISKEN, o. meisje.
MEITAK, m. (-ken), bloeiende tak van den meidoom; loovertak; den meitak op een werk zetten,
het bekronen; ...VELD, o. (-en), (geschied.) zekere
vergadering onder de eerste Frankische koningen
tot regaling der staatszaken; ...VISCH m. (...visschen), benaming van den elft, die in April en
Mei de rivieren opzwemt om kuit to schieten; —
...VUUR, o. (...vuren), vreugdevuur bij den terugkeer der Lente ; ...WEER, o. ;• ...WIJN, m. ;
...ZOENTJE, o. (-s), ...ZOETJE, o. (-s), madeliefje.

MELKAGAAT.

MEJONKVROUW, v. (-en), titel waarmede men
zieh richt tot eene jonkvrouw.
MEJUFFER, v. (-s), MEJUFFROUW, v. (-en),
naam waarmede men een Jong meisje (van netten
stand) aanspreekt; naam waarmede men vrouwen
uit den burgerstand aanspreekt.
MEKAAR, voorn. (gemeenz.) malkaar, elkander.
MEKANIEK, o. (gemeenz. voor) MECHANIEK,
MEKKAGANGER, m. (-5), Mohammedaansch
pelgrim die eene bedevaart doet near Mekka,
waar het graf van den profeet is.
MEKKAPAS, m. (-son), (Ind.) reispas die een
inlandsche mekkaganger noodig heeft.
MEKKEN, Or ekte, heeft gemekt), ,blaten (van
geiten, ook van schapen).
MELAATSCH, bn. (-er, meest-), met melaatschheld behept, er aan lijdende. MELAATSCHHEID,
v. (...heden), zekere hardnekkige huidziekte, eene
besmettelijke volksziekte.
MELAATSCHE, m. en v. (-n), lijder, lijderes aan
melaatschheid, lazarus.
MELAFIER, o. een dicht, zeer fijnkorrelig mengsel van veldspaat met augiet of hoornblende
en magneetijzer, donkergroen of zwartbruin van
kleur.
MELANCHOLIE, v. zwartgalligheid, zwaarmoedigheid, droefgeestigheid.
MELANCHOLIEK, bn. bw. (-er, -st), MELANCH OLISCH, bn. bw. zwartgallig, zwaarmoedig, droefgeestig ; — wat iem. naargeestig stemt : het ziet er
hier melancholiek uit.

MELANESIE, o. de westelijke groepen der
Australische eilanden.
MELANESIERS, my. donkerkleurig ras der
Australische eilanden.
MELANGE (Fr.), o. mengsel, gemengde waren.
MELANIET, o. (delfst.) zekere fiuweelzwarte
granaatsoort.
MELANINE, o. zwartkorrelig pigment van het
dierlijk lichaam, inz. in het vaatvlies van het oog.
MELASSE, v. suikerstroop, stroop die bij de
suikerbereiding overblijft en waarin de suikerdeelen

niet meer kristalliseeren.
MELATI. v. (Ind.) een klein wit bloempje met
sterken jasmijngeur (jasminum sambac).
MELDE, v. (-n), zekere plantenfamilie, ook
ganzevoetachtigen geheeten (chenopodieen).
MELDEN, (meldde, ,heeft gemeld), doen weten,
berichten : uit Parijs meldt men ons; — opgeven,
aanmelden : hij heeft zich bij mij niet gemeld.
MELDENSWAARD, MELDENSWAARDIG, bn.
(-or. -st, moor -, meest -), waard om vermeld to
worden.
MELEE, v. strijd-, krijgsgewoel; heetst van een
gevecht; — hevige woordentA let.
MELEEREN, (mOleerde, heeft gemOleerd), mengen, ondereenmengen : tabak mtleeren.
MELEKET, v. (-ten), zekere krijgstrompet van
riot bij de oude Egyptenaren en Abyssiniers.
MELIG, bn. (-er, -st), ale meal, meelachtig;
melige peren.

MELINIET, o. eene zeer ontplofbare stof, waarvan pikrinezuur het hoofdbestanddeel is, veel
geweldiger in uitwerking dan dynamiet, in 1890
door den Franschman Turpin uitgevonden.
1. MELIS, v. broodsuiker (vroeger eene mindere
kwaliteit van broodsniker).
2. MELIS, MELISSE, v. (plantk.) citroenkruid,
eene lipbloemige plant (melissa officinalis).
MELK, v. witte vloeistof door de zogklieren
afgescheiden en tot het eerste voedsel der jongen
dienende ; inz. koemelk ;• de melk wasschen, haar
aanlengen met water ; (fig.) er uitzien als melk
en bloed, eene zeer gezonde kleur hebben ; een land
overvloeiende van melk en honing, waar van alles
in overvloed is ; — melkachtig sap in planten,
vruchten, inz. in de onrijpe kokosnoot.
MELKADE, r. (-n), (gm.) melkbak; ..,ADER,
v. (-5, -en), ader die de melk van de melkklieren
naar de melkkamers voert.
MELKAGAAT, m. (...agaten), ale voorwerpsn., o.
gmv. ale stofn.: wit geaderde agaat; ...ALBAST, o.
eene soort van glaswerk dat door fijne deeltjes

MELKDISTEL.
ongesmolten glas is troebel gemaakt; ...BAARD,
m. (-en), vlasbaard, eerste hoar om de kin; (ook)
liefhebber van melk; (fig.) jongeling nog zonder
baard, jongeling zonder ondervinding; ...BOORT,
m. (-en), met een staketsel omheinde ruimte in
een hook van het weiland, waarin men het vee
drijft om het te melken • ...BOER, m. (-en),
...BOERIN, v. (-nen), melkverkooper, -verkoopster; ...CHOCOLADE, v. chocolade als drank met
melk bereid; ook tabletten chocolade met room of
melk bereid; ...CONTROLEUR, m. (-s), areometer
voor melk.
MELKDISTEL, v. (-s), een plantengeslacht, tot
de familie der samengesteldbloemigen behoorende,
waarvan er 4 soorten in Nederland worden aangetroffen, (sonchus).
MELKEN, (mole, heeft gemolken), melk uit de
uiers (der koeien enz.) drukken; — (fig.) iem.
melken, gedurig voordeel van iem. halen; — huisjes
melken, geringe woningen te dour verhuren, inz.
bij de week.
.
MELKEPPE, v. (plantk.) een zeer schoon schermdragend gewas, met Witte bloemen, dat langs slooten en vijvers gevonden wordt (thysselinum palustre).
MELKGLAS, o. melkkleurig glas; — my. (...glazers), glas waaruit men n• elk drinkt.
MELKINRICHTING, v. (-en), onderneming, zaak
waardoor melk en zuivel worden afgeleverd ;
...KAN, v. (-nen), kan waarin men de melk haalt
of bewaart ; ...KIOSK, v. (-en); ...KLEUR, v.
melkwitte kleur.
MELKKOE, v. (-ien), melkgevende koe ; (fig.)
iem. van wien men veel voordeel trekt, dien men
uitzuigt ; eene zaak waarvan men veel voordeel
trekt : ergens een melkkoetje aan hebben, langdurig
veel voordeel er van hebben; ...KOELER, in. (-s),
werktuig tot sterke en snelle afkoeling van de
melk ; ...KOKER, m. (-a), gereedschap om melk
te koken voor huiselijk gebruik ; ...KUUR, v.
(...kuren), geneeswijze waarbij de patient veel
melk moet gebruiken ; ...MUIL, m. (-en), vlasbaard,
lafbek ; ...POEDER, o. (-s), de gecondenseerde
melk in poedervorm,
MELKSALON, o. (-s), salon waar gelegenheid
is om melk (koude en gekookte) en melkdranken
te gebruiken; ...SAP, o. (-pen), melkachtig vocht
in onderscheidene planters ; ...STAART, m. (-en)
(nat. hist.) de gewone huiszwaluw (hirundo urbica);
...STAND, m. (-en), melkzaak, melkwinkel ;
...STERILISATIE, v.; ...STOELTJE, o. (-s),
bankje waarop men zit, als men melkt.
.
MELKSUIKER, v. suikersoort die alleen in melk
vOorkomt; in den vorm van kristallen, bereid uit
de wei van koemelk; —FABRIEK, v. (-en).
MELKTANDEN, m. my. de twintig tanden die
zich het eerst bij het kind ontwikkelen en na het
zevende jaar door andere vervangen worden;
...VATEN, o. m y. (ontl.) eene menigte eaten in
het spijskanaal die de voedingsstoffen nit bet darmkanaal opslorpen en de voedende bestanddeelen
der spijzen naar het blood voeren ; ...VEE, o. vee
dat om de melk gehouden wordt.
MELKWEG, m. (-en), weg in de weide dien men
volgt om de koeien to melken; — (sterrenk.) Jakobsstraat : breede, melkwitte streep of gordel aan den
hem el, uit eene ontelbare menigte sterren bestaande.
MELKWEGER, m. (-s), een werktuig om het
roomgehalte of de vervalsching der melk naar
graden to bepalen ; ...WEI, v. hui ; ...ZITUR, o.
(scheik.) bewerktuigd zuur (zonder stikstof) ;
...ZUURBACIL, m. (-len), bacil die het zuur
worden der melk bevordert.
MELODICA, v. (-'s), een door Stein in 1770
uitgevonden orgelwerk in de gedaante van een
kleinen vleugel.
MELODIE, v. (...diem), (muz.) opeenvolging
van muzikale tonen, aangenaam voor het gehoor;
zangwijs; gezang; zangerige welluidendheid.
MELODIEUS, bn. (...zer, -t). melodisch.
MELODISCH, bn. (-er, meest -), welluidend, aangenaam klinkend; zangerig.
MELODRAMA, o. (-'s), dramatische voordracht,
afgewisseld met of begeleid door instrumentale
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MENGELDICHTEN.

muziek; — (thans) tooneelstuk waardoor de zenuwen der toehoorders op ruwe manier worden
geschokt.
MELODRAMATISCH, bn. bw. als in een melodrama : eene melodramatische be,schrifying.
MELOEN, m. (-en), eene plant tot de familie der
komkommerachtigen behoorende, die uit Azle
afkomstig is (cucumis melo); de vrucht van daze
plant ; —APPEL, m. (-s, -en), zekere appelBoort.
MELOMAAN, m. (...maven), iem. die eene hartstochtelijke liefde heeft voor muziek; die geene
gelegenheid overslaat om muziek to hooren.
MELOMANIE, v. overdreven liefde voor muziek.
MELPOMENE, v. muze van het treurspel, afgebeeld met het tragisch masker in de hand of op
het hoofd.
MELTBAK, m. (-ken), moutbak, waarin het
graan in de melterij geweekt wordt.
MELTER, m. (-s), moutbereider, MELTERIJ,
v. het bereiden van moot ; plaats daartoe.
MEMBRAAN, o. (...branen), vlies, dun huidje.
MEMEL, m. (-s), mijt, wormpje.
MEMELIG, bn. (-er, -st), met mijt (wormpjes)
bedekt (van kaas).
1. MEMENTO, gedenk; memento mori, gedenk te
st erven.
2. MEMENTO, o. herinnering, gedachtenisteeken.
MEMOIRES. v. m y . gedenkschriften.
MEMORABEL, bn. gedenkwaardig.
MEMORIAM, in memoriam, ter herinnering, ter
gedachtenis.
MEMORANDUM, o. (...da), gedenkboek; diplomatieke nota; nota, rekening; bloknota; zakboekje.
MEMOREEREN, (memoreerde, heeft gememoreerd), herinneren, met een enkel woord vermelden.
MEMORIAAL, o. (...rialen), zladboek. aanteekenbock, een der drie hoofdboeken bij het Italiaansch
boekhoud en.
1. MEMORIE, v. aandenken; geheugen : bij is
kort van memorie, onthoudt niet lang; — pro memorie, om niet to vergeten, ins. gezegd van posten
op eene begrooting, waarvoor geen bedrag is uitgetrokken.
2. MEMORIE, v. (-13, ...rien), opstel, verhandeling,
beschouwing (over zeker onderwerp) ; akte ;
— memorie i'qn antwoord, antwoord van den wetsveorsteller op het Voorloopig Verslag over een wetsontwerp.
MEMORIEBOEKJE, o. (-s), aanteekenboekje ;
...POST, m. (-en), post pro memorie uftgetrokken ;
...WERK, o. geheugenwerk.
MEMORISATIE, v. het van buiten leeren.
MEMORISEEREN, (memoriseerde, heeft gememoriseerd), van buiten leeren.
MEN, onbep. vnw. de menschen; de wereld (in
het algemeen) : men zeal, er wordt gezegd, verhaald; de groote, onbekende men.
MENA(C)HEM, m. (Hebr.), naam der maand Ab
(van den Isr. kerkelijken kalender) na baron negenden dag.
•
MENAGE, v. (-s), huishouding; huishoudelijkheid;
huishouding der soldaten ; soldatenkost.
MENAGEEREN, (menageerde, heeft gemenageerd), ontzien, voorzichtig behandelen, voorzichtig (met iem.) omgaan; spaarzaam huishouden;
zich, menageeren, zich matigen, zich in acht 'nemen.
MENAGERE, v. (-s), huishoudster; (ook) plat
Otui voor naalden enz.
MENAGERIE, v. (-en), verzameling van wilde
dieren, beestenspel.
MENDEUR, v. (-en), (gew.) groote deur in eene
schuur, waardoor de oogst wordt binnengereden.
MENEER, m. (-s), (gemeenz. voor) mijnheer.
MENESTREEL, m. (...strelen), (eert.) dienaar
en begeleider der minnezangers ; minnezanger (in
Schotland).
MENGEL, o. (-en), eene oud-Nederlandsche vochtmaat : als wijn-, bier-, oliemaat = 1.21 liter; als
brandewijnmaat = 1.53 liter; als melkmaat = 1.81
liter; thans (gew.) als melkmaat = 1 Liter.
MENGELDICHTEN, o. my. dichtstukken van
gemengden inhoud, van verschillenden aard.

Y —,TGELEN.
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MENGELEN, (mengelde, heeft gemongeld), mengen, ondereenbrengen.
MENGELING, v. (-en), het mengelen; (ook)
het product van mengelen : letterkundige mengelingen, opstellen van verscheiden card.
MENGELKLOMP, m. (-en), baaierd, chaos;
...MOSS, o. alles door elkaar ; allegaartje; samen raapsel ; ...POEZIE, v. dichtwerken van gemengden inhoud; ...WERK, o. letterkundig werk van
allerlei card.,
MENGEN, (mengde, heeft gemengd), twee of
meer stoffen dooreendoen, verm.engen, vereenigen ;
zich in de politiek mengen, daaraan deelnemen;
zich in een twist mengen, zich ermede bemoeien.
MENGSEL, o. (-s), massa waarin twee of meer
bestanddeelen vermengd zijn; scheikundige verbinding; — (fig.) een mengsel van waarheid en-verdichting
MENHIR, m. (-s), groote steenzuilen nit den voorhistorischen tijd, uit een stuk of uit erschillende
deelen samengesteld.
MENIE, v. fraaie roode Kleurstof (verbinding
van loodoxyde met loodsuperoxyde); dekverf
met deze verfstof bereid.
MENI1N, (meniede, heeft gemenied), met menie
verven ijzeren balken menign.
MENIG, telw. verscheidene, veel meer dan een
(steeds gevolgd door een zelfst. naamw. in het
enkelvoud) menig mensch.
MENIGEEN, vnw. verscheidene personen : menigeen wordt belooncl, die verdiende gestraft te worden.
MENIGERHANDE, MENIGERLEI, bn., ook
soortgettillen geheeten : van verschillende soort.
MENIGMAAL, ...WERF, bw. verscheidene malen,
dikwijls : hoe menigmaal heb ik u gewaarschuwd.
MENIGTE, v. (-n), groote hoeveelheid : eene
ontelbare, onoverzienbare menigte; de (groote) menigte,
de groote massa, het publiek.
MENIGVOUD, bn. bw. verscheidene malen : wij
zondigen menigvoud; ...VOUDIG, bn. (w. g.),
...VULDIG, bn. bw talrijk, veel : om uwe menigvuldige zwakheden; een yolk, menigvuldig els het stof
der aarde; overvloedig; dikwijls: ...VULDIG HEID, v. talrijkheid ; overvloed.
MENIGWERF. Zie MENIGMAAL.
MENINGITIS, v. (gen.) hersenyliesontsteking;
meningitis cerebrospinalis, ontsteking en ettering
van het vlies van het verlengde ruggemerg; zjj
gnat gepaard met verstijving der nek- en rugspieren, vandaar ook (Hd.) Genickstarre en nekkramp geheeten.
1. MENIST, m. (-en), doopsgezinde, zoo geheeten
naar een harer leeraars Menno Simonsz, (1496-1561)
die haar oproer tegen de wereldsehe overheid in
1537 stilde; ook mennoniet en mennonist geheeten.
2. MENIST, bn. doopsgezind ik ben menist.
MENISTENBLAUW, bn. o. hemelsblauw
(zekere kleur); ...BRUILOFT, v. (-en), (scherts.)
lediging van een beerput; ...KERB, v. (-en), kerk
der doopsgezinden; ...LEUGENTJE, o. (-s), halve
waarheid, leugentje om bestwil.
•
MENJAN, (Ind.) benzoe.
MENNEN, (mende. heeft gemend), door middel
van een leidsel of een toom besturen een paard,
een wagen mennen; — (fig.) de volksmeening leiden,
in ongunstigen zin: deze volksleider meet den grooten
hoop naar zijn welgevallen.
MENNONIET, . (-en). Zie MENIST.
MENSCH, m. (-en), God schiep den mensch
naar zijn beeld , de mensch wikt, maar God beschikt ;
— men ziet er God noch, goed mensch, men ziet er
niemand ; — menschen zien, bezoeken ontvangen ;
onder de menschen komen, uitgaan, aan het gezellig
verkeer deelnemen ; inz. in tegenstelling met
het dier : het edelste schepsel Gods, het hoogste
wezen der schepping : tracht een mensch te zijn;
—(ok)metb og pdeonvlkomenhid,zwakheid enz. in tegenstelling met God of ideaal : ik
ben maar een mensch van vleesch en bloed als iedereen;
— den ouden mensch afleggen, zijn zonden afleggen,
zich zedelijk beteren; — de zoon des menschen,
Christus ; o. in medelijdenden of minaehtenden zin, vooral
van vronwen : het acme mensch is doodziek.
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MENSCHAAP, (...apen), de hoogst ontwikkelde groep van apen (anthropomorpha), waartoe
de gorilla, chimpansee, gibbon en orang -oetan
behooren.
MENSCHDOM, o. het menschelijk geslacht, alle
menschen.
MENSCHELIJK, bn. bw. van den mensch, den
mensch eigen : mensch, elijk verstand; menschelijk
evoel ; — dwalen is menschelijk, is bij den mensch
g
mogelijk; — (fig.) niet streng : de gevangenen werden menschelijk behandeld.
MENSCHELIJKERWIJZE, bw. op eene menschelijke manier : dat is menschelijkerwijze gesproken
onmogelijk.
MENSCHENHAAI, m. (-en), (nat. hist.) de blauwe
haai (carcharias glaucus), wordt tot 4,5 M. lang en
valt menschen aan; ...HAAR, o. (...haren), haar
op het menschelijk lichaam; ...HATER, m. (-s),
die menschen haat, die den omgang met menschen
liefst mijdt ; misanthroop.
MENSCHENKENNER, m. (-s), die door de ervaring de menschen kent; ...KENNIS, v. duidelijk
inzicht in het karakter der menschen : reel mensch,enkennis hebben ; ...LIEFDE,v. liefde tot den mensch,
philanthropie ; ...PAAR, o. (...paren) ; ...PLIGHT,
m. (-en).
MENSCHENRAS, o. (-sen), groote groep van
menschen, die zich door bijzondere karakteristieke
kenmerken (betreffende schedelvorm, huidkleur
en haargroei) van andere groepen onderscheidt;
...RECHT, o. (-en), recht waarop elk mensch
aanspraak heeft ; ...SCHUW, bn. (-er, -st), het
bijzijn, den omgang der menschen ontvliedende ;
...VREES, v. vrees voor menschen ; ...VRIEND, m.
(-en), iem. die gaarne het geluk zijner medemenschen
bevordert, philantrhoop ; ...WERK, o. mensehelijk
werk ; alle mensehenwerk is onvolmaakt.
MENSCHHEID, v. het wezen van den mensch,
het mensch zijn : de menschheid van Christus;
—hetmnscdo,gzaelijktot
mnsch;
hell der menschheid.
MENSURAALGEZANG, o. gezang waarbij op de
lengte der noten gelet wordt; ...MUZIEK, v. waarbij
de betrekkelijke lengte der noten aangegeven is;
...NOTEN, v. my. onze tegenwoordige muzieknoten.
MENSUUR, v. (muz.) de verhouding der tonen
onderling; ook de bepaalde wijdte der orgelpijpen,
de lengte der snaren enz.; (bij het schermen) de,
afstand waarop de tegenstanders van elkaar geplaatst zijn.
MENTAAL, bn. in den geest, in de gedachte.
MENTALITEIT, v. manier van denken.
MENTHE, v. (Zuidn.) zekere soort van likeur met
pepermuntsmaak.
MENTHOL, v. hoofdbestanddeel van pepermuntolie.
MENTIE, v. melding, gewag, vermelding mentie
maken van iets.
MENTIONNEEREN, (mentionneerde, heeft gementionneerd), vermelden, melding maken van,
gewagen, aanvoeren.
MENTOR, m. (-s), (fig.) leidsman, raadsman, gids.
MENU, o. (-'s), spijslijst, opgave, lijst van de
gerechten van een maaltijd.
MENUET, v. (-ten), oorspronkelijk Fransche
dans van langzame, afgemeten statige, bewegingen
in 3/4 maat; (muz.) muziekstuk ter begeleiding van
dien dans.
MEP, m. (-pen), slag, klap : meppen om de ooren.
MEPHISTO, m. (-'s), duivel, verleider.
MEPHITISCH, bn. stinkend, verpestend.
MEPPEN, (mepte, heeft gemept), onverwachts
een klap geven, slaan.
MEPRISE, v. (-s), vergissing, misvatting, dwaling.
MERCANTIEL, MERCANTIEEL, bn. den handel
betreffende.
MERCENAIR, bn. bereid voor loon to dienen,
veil; — m. (-s), loondienaar, huurling.
MERCI, dank _je.
MERCURIAL N, MERCURIAALMIDDELEN,
o. my. (gen.) kwikmiddelen; geneesmiddelen met
kwik samengesteld.
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MERCURIUS, m. (myth.) god des koophandels,
en bode der goden; hij is een vliegende Mercurius,
hij loopt altijd zeer snel; — (scheik.) kwikzilver; —
naam eener planeet, die het dichtst bij de zon staat
(aangewezen door het teeken 1).
MEREL, v. (-s), zwarte lijster of gieteling (turdus
merula). Ook MEERLE.

MEREN, (meerde, heeft gemeerd), (een schip)
voor en achter vastleggen in de haven aan Palen,
dukdalven of ringen.
MERG, o. zachte en vette zelfstandigheid in de
beenderen van menschen en dieren; (fig.) hij heeft
merg in de pijpen, is zeer sterk; die kou dringt door
merg en been, het is doordringend koud; —
(plantk.) eene sponsachtige zelfstandigheid, die
in de eerste houtlaag van een boom besloten is;
het vleesch van sommige vruchten; — (fig.) kracht,
sterkte; jeugd; geest (van iets), het beste, het edelste,
de pit.
MERGBEEN, o. (-deren), ...PIJP, v. (-en), been,
waar merg in zit.
MERGEL, MERGELAARDE, v. (delfst.) vettige aarde, een mengsel van klei en koolzure kalk,
dat aan den bodem zijne vruchtbaarheid schenkt.
MERIDIAAN, m. (...dianen), verticaalcirkel
voor eene bepaalde plaats, groote cirkel die door de
beide polen gnat, ook middaglijn en lengtecirket
geheeten.
MERIDIAANCIRKEL, m. (-s), uurcirkel; ...KIJKER, m. (-s), astronomisch instrument, om de
rechte klimming en de declinatie van een hemellichaam te bepalen.
MERIDIAANSHOOGTE, v. (-n), hoogte van een
punt (eene ster b. v.) in den meridiaan boven den
horizon.
MERIDIONAAL, bn. zuidelijk.
1. MERINOS, m. my. Spaansche schapen met
zeer fijne wol.
2. MERINOS, o. licht gekeperde stof uit de kamwol der merinos vervaardigd. MERINOSSEN, bn.
van merinos.
MERINOWOL, v. wol van de merinos.
MERK, o. (-en), herkenningsteeken op eenig
voorwerp, onderscheidingsteeken, stempel geborduurd merk op een zakdoek; ergens een merle opzetten;
fabrieksmerk; postmerk; (fig.) soort (van wijn,

sigaren enz.);
kaartje, lootje, bewijs (van toegang enz.); — keur (op edele metalen).
MERKBAAR, bn. (-der, -st), te bermerken, te
bespeuren dat heeft een merkbaren invloed.
MERKELIJK, bn. bw. (-er, -st), kennelijk, kenbaar, blijkbaar; — aanmerkelijk, aanzienlijk.
1. MERKEN, (merkte, heeft gemerkt), met een
merk teekenen ; de boomen merken; linnen merken.
2. MERKEN, (merkte, heeft gemerkt), bemerken,
bespeuren, waarnemen, gewaarworden hij heeft
er nog nets van gemerkt; — letten op, acht geven op.
MERKENWET, v. wet op de fabrieks- en handelsmerken.
IWERKGAREN, o. garen om linnengoed te
merken ; inz. rood garen.
MERKIJZER, o. (-s), ijzeren werktuig, waarmede
men merkt; ...INKT, m. inkt die gebruikt wordt
om linnengoed te merken; ...KATOEN, o. katoen,
waarmede men linnengoed enz. merkt; ...LAP,
m. (-pen), teekenlap, model (voorbeeld, waarnaar
de meisjes het merken leeren); (ook) lap waarop
de kinderen zich in het merken oefenen; ...LAT,
v. (-ten), liniaal der kleermakers en naaisters.
MERKWAARDIG, bn. bw. (-er, -st, meer -,
meest -), belangrijk, opmerkelijk, door zijne hoedanigheden onzen geest treffende of verdienende
te treffen een merkwaardig verschijnsel. MERKWAARDIGHEID, v. (...heden), het opmerkelijke,
merkwaardige zaak.
MERRIE, v. (-s, wrien), wijfje van het paard.
MERVEILLEUS, bn. bw. (...zer, - t), wonderbaar, wonderbaarlijk.
MES, o. (-sen), scherp werktuig om te snijden,
gewoonlljk van staal of ijzer, soms van been : de
punt, de rug, het scherp, het hecht van een mes; —
(fig.) er het mes inzetten, de zaak flunk aanpakken,
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doortasten; — order het mes zitten, geschoren worden,
(fig.) een examen of onderzoek ondergaan ;
zijn mes snijdt aan twee kanten, hij verdient van twee
zijden geld ;
iem. het mes op de keel zetten, iete

afdreigen ;
het scherp geslepen staal, waarom de balans zich
beweegt; ijzeren of houten scheen in de rollen
van zekere werktuigen, b. v. in de rol van den
hollander; — dergelijke meswijze aangescherpte
scheen in zekere weeftoestellen, die bij de vervaardiging van patronen dient om de platine te grijpen
en op te heffen.
MESALLIANCE, v. (-s), ongelijk huwelijk, huwelijk beneden iemands stand.
MESALLIEEREN, (ZICH), beneden zijn stand
huwen.
MESIGIT, MISSIGIT, v. (-s), (Ind.) Mohammedaansch bedehuis.
MESMERISME, o. leer en toepassing van het
dierlijk magnetisme op de geneeskunde (naar Dr.
F. A. Mesmer (1734-1815) zoo geheeten, die er
het eerst een boek over schreef).
MESQUINERIE, v. (...rieen), vrekkigheid, bekrompenheid, kleingeestigheid.
MESSAGERIE, v. dienst tot het vervoer van
reizigers en goederen; messageries maritimes, naam
van de grootste stoomvaartmaatschappij in Frankrijk.
MESSEKOKER, MESSENKOKER, m . (-5),
koker voor 6On of meer messen.
MESSELEGGER, m. (-s), voorwerp om het
tafelmes op te doen rusten ; ...LEMMET, o. (-en),
...LEMMER, 0. ( - s). het lemmet van een mes.
MESSENAANZETTER, m. (-s), metalen voorwerp om tafelmessen aan te zetten; ...BAK, m.
(-ken), bak waarin de messen worden bewaard;
...HANDEL, m. ; ...MANDJE, o. (-s); ...SLIJPER, m. (-s), die messen slijpt; werktuig om
messen te sliipen; ...TASCFI, v. (...tasschen).
MESSESCHEEDE, v. (-n), koker, foedraal voor
een mes.
MESSIAANSCH, bn. op den Messias betrekking
hebbende Messiaansche profetieen, verwachtingen.
MESSIADE, v. beroemd heldendicht van Klopstock (waarvan Christus de held is).
MESSIAS, m. gezalfde, Hebreeuwsche naam
voor het Grieksche Christ u s : de Heiland, de
Verlosser.
MESSIASMIS, v. (-sen), (R.-K.) plechtige gezongen vroegmis, ter gedachtenis aan de Blijde
Boodschap aan Maria, op Quatertemper Woensdag,
in den advent.

1. MESSING, o. geelkoper.
2. MESSING, v. (-en), (timm.) lijstvormige voorsprong op den kant eener plank, die juist sluit
in de groef eener andere plank, ook veer en mes
geheeten.
MEST, MIST, m. uitwerpselen van menschen
en van sommige dieren ; — inz. stalmest koe-,
paardenmest; den mest over het land kruien;
bij
uitbreiding elke zelfstandigheid die dient om den
grond vet of vruchtbaar te maken, bemestingsmiddel : als mest dieren ook kalk, mergel, asch, rod
enz., kunstmest.

MESTEN, (mestte, heeft gemest), vet maken, vet
doen worden (het vee); zich mesten, zich te goed
doen aan eten en drinken; bemesten, den grond
vruchtbaar maken : een boer die zijn land goed
mest is altijd de bass.
MESTHOOP, m. (-en), stapel mest, mestvaalt.

MESTIES, m. en v. (...tiezen), afstammeling van
een blanke en eene Indiaansche (Amerikaansche),
of van een Indiaan en eene blanke.
MESTKEVER, m. (-s), een doorgaans donker
gekleurde, bladsprietige kever, die in mest leeft
(geotrupes stercorarius); ...PUT, m. (-ten),; ...STOF,
v. (-fen), elke stof die tot bemesting dient; ...TOR,
v. (-ren), soort van meestkever; ...VAALT, v.
(-en), mesthoop.
1. MET, vz. bw. mede ; door middel van ; op
hetzelfde oogenblik.
2. MET, o. gehakt vleesch, inz. gehakt van versch
varkensvleesch.
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3. MET, v. (-ten), landmaat in Zeeland, mat.
4. MET, v. (-ten), METTE, v. (-n), (gew.) geit.
META, bw. half; meta conto, halve rekening.
METAAL, o. (...talen), eene klasse van elementen, in 't algemeen gekenmerkt door eigenaardigen
glans, ondoorzichtigheid en het vermogen om
warmte en electriciteit te geleiden : edele metalen,
die niet roesten : goud, zilver, platina; onedele
metalen, die wel roesten : koper, tin, ijzer, lood enz.;
— metalen geld, muntspecie; — (fig.) de heldere
klank der stem.
METAALAARDE, v. iridium (in het ruwe
platina).
METAALACHTIG, bn. als metaal, op metaal
gelijken de.
METAALADER, v. (-en, -s), ader, gang in de
mijnen, die metaal bevat; ...DRAAD, m. (...draden),
(o. gmv. als stofn.) draad van metaal ; ...GAAS, o.
gaas van tiro metaaldraad vervaardigd; ...GIETER,
m. (-s), die metaal giet; ...GIETERIJ, v. gmv.
het metaalgieten; — (m y. -en), plaats waar men
metaal giet.
METAALINDUSTRIE, v. waarbij metaal als
grondstof wordt gebruikt; ...VERF, v. (...verven),
verf uit een metaalbereid, zooals zinkwit; ...WAREN,
my. verschillende metalen voorwerpen; ...WARENFABRIEK, v. (-en); ...ZAAG, v. (...zagen), dun
etalen zaagblaadje met zeer fijne doch niet scherpe
tanden.
METABOLISCH, bn. metabolische insecten, die
eene volkomen gedaantewisseling ondergaan.
METACENTRUM, o. zwaaipunt van een schip.
METACHRONISME, o. tout in de tijdrekening,
door eene gebeurtenis in een te laten tijd te plaatsen, waarin zij niet kon plaats hebben.
METAGENESIS, v. (nat. hist.) geslachtsverwisseling.
METALEN, bn, van metaal vervaardigd, uit
metaal samengesteld : metalen schiiven; het metalen
kruis, zie KRUIS.
METALEPSIS, v. zekere redekundige figuur :
eene verwisseling van het voorafgaande met het
volgende, van de oorzaak met het uitwerksel, bijy.
graf in plaats van dood.
METALLIEK, METALLISCH, bn. metaalachtig.
metaal of erts bevattende; van metaal : metallieke
koppeling; metallieke slang, buigzame metalen
Buis.
METALLIEKEN, v. my. zekere Oostenrijksche
effecten, waarvan de rente in specie wordt uitbetaald.
METALLINE, o. pakkingstof, zeker zacht metaalmengsel dat het voortdurend smeren met olie of
vet onnoodig maakt.
METALLISATIE, v. metaalvorming, het out,staan der ertsen.
METALLISEEREN, (metalliseerde, heeft gemetalliseerd), tot metaal maken; metalen zuiveren;
haut metalliseeren, zoo duurzaam maken als metaal;
huizen van gemetalliseerd beton.
METALLOCHEMIE, v. scheikunde der metalen;
...CHROMIE, v, kunst om langs den galvanischen
weg metalen te kleuren; ...GRAPHIE, v. beschrijYing der metalen; bewerking waardoor iedere teekening met eene naald in het een of ander metaal
ontworpen in minder dan eene minuut tot een relief
wordt vervormd.
METALLOMEN, o. my. elementen welke geen
metalen zijn : zuurstof, waterstof, stikstof, koolstof,
zwavel enz.
METALLURGIE, v. scheikunde der ertsen; bergwerkkunde; kennis en bewerking der ertsen.
METAMERISCH, bn. (scheik.) metamerische verbindingen, verbindingen, die, wat de grondstoffen
enz, betreft, volkomen gelijk zijn, maar toch verschillende eigenschappen bezitten.
METAMORPHISME, o. de veranderingen, die
rotsen en delfstoffen na hare vorming hebben
ondergaan.
METAMORPHOSE, v. (-n), gedaanteverwisseling
inz. de verandering die sommige dieren in hunne
jeugd ondergaan voor zij den norm van het volwassen dier hebben; — (plantk.) verandering van
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een orgaan in een ander (b. v. een bled in een bloemblad, een meeldraad in een bloemblad).
METAMORPHOSEEREN, (metamorphoseerde,
heeft gemetamorphoseerd), van gedaante (doen)
veranderen.
METAPHOOR, v. (...phoren), overdrachtelijke,
figuurlijke, verbloemde uitdrukking; inz. de trope
welke berust op eene vergelijking of overeenkomst.
METAPHORISCH, bn. overdrachtelijk, zinnebeeldig.
METAPHYSICA, v. bovennatuurkunde; de wetenschap die zich met het wezen der dingen, met
de oorzaak en het doel der verschijnselen bezighoudt; de wetenschap der laatste, bovenzinnelijke
gronden der dingen en werkingen.
METAPHYSISCH, bn. tot de metaphysica behoorende; bovennatuurlijk.
METASTASIS, v. verplaatsing eener ziektestof;
overgang van eene ziekte uit het eene lichaamsdeel naar het andere.
METATHESIS, v. (spraakk.) eene der grammatische figurers; letteromzetting, b. v. bron voor born,
godsvrucht voor godsvurcht.
METEEN, bw. terstond, dadelijk; — tegelijker
tijd.
METEMPSYCHOSE, v. zielsverhuizing.
METEN, (mat, heeft gemeten), de maat (van
lets) nemen : de lengte, de hoogte meten; land meten;
--,-- zich met iem. meten, vechten, strijden, wedijveren
(eig. en fig.); — iem. van het hoofd tot de voeten
meten, iem. onderzoekend of uitdagend aanstaren ;
— met twee meten meten, onderscheid maken, niet
onpartijdig te werk gaan ; — inhouden : hoeveel
ton meet dat schip 7
METEOOR, m. elk verscbijnsel, dat in den dampkring, die de aarde omringt, plaats grijpt; — meteoorsteen; — (fig.) iem. die zich ergens een oogenblik
vertoont en dan de algemeene aandacht trekt.
METEOORIJZER, o. ijzer dat in meteoren uit
de wereldruimte op de aarde neerkomt.
METEOORPAPIER, o. viltachtige massa van opgedroogde algen op weilanden die onder water
hebben gestaan en in uitgedroogde vijvers.
METEOORREGEN, m. (-s), talrijke meteoren
die in zekere tijden van het jaar in onzen dampkring komen, inz. op 10 Aug. en 14 Nov.
METEOORSTEEN, m. (-en), steenachtige, meestal ijzerrijke massa, overblijfsel van eene vallende
star, luchtsteen.
METEOORSTOF, v. kosmische stof die in onzen
dampkring komt, yank het overblijfsel van eene
uiteengespatte vallende ster of meteoorsteen.
METEORIET, m. (-en), meteoorsteen; vallende
ster. METEORIETENZWERM. m. (-en). zwerm
van vallende sterren.
METEORISCH, bn. betrekking hebbende op,
afhangende van luchts- en weersveranderingen.
METEOROGRAAF, v. (...grafen), automatisch
toestel dat verschillende meteorologische verschijnselen opteekent in zoogenaamde METEOROGRAMMEN.
METEOROLIET, m. (-en), meteoorsteen.
METEOROLOGIE, v. leer van de verschijnselen
in den dampkring, weerkunde.
METEOROLOGISCH, bn. op de meteorologie
betrekking hebbende : meteorologische waarnemingen ; meteorologisch instituut, inrichting tot het
doen van meteorologische waarnemingen en aanteekeningen.
METEOROLOOG, m. (...logen), weerkundige.
METEOROSCOOP, m. (...scopen), werktuig ter
snelle waarneming van de verschijnselen in de
lucht.
1. METER, ID. (-s), die meet; beeedigd ambtenaar, met het meten van de schepen belast; beeecligde
meters en welters, van stadswege aangesteld; werktuig om to meten, inz. gasmeter; een natte, een droge
meter; de meter is bevroren.
2. METER, m. (-s), Nederl. el; de eenheid der
lengtematen en de grondslag van het metrieke stelsel ; vierkante, kubieke meter, eenheid der vlakteen inhoudsmaat; tien meter taken.
3. METER, v. doopmoeder, peettante, peet.
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NETERKILOGRAM, o. (-men), het 1 Meter ver
vooruitbrengen van 1 KG.; een flunk paard kan
50 3/KG. verrichten; voorzichtigheidshalve rekent men
slechis op 38 M KG.
METGEZEL, m. (-len), ...GEZELLIN, v. (-nen),
die een ander vergezelt; makker, kameraad, reisgenoot.
METHAAN, o. moerasgas, mijngas, een kleuren reultloos gas, bestaande uit 1 atoom koolstof
en 4 atomen waterstof; methaan geeft bij verbranding
tweemaal zooveel warmte ale lichtgas; —GISTING, v.
METHODE, v. (-n, -s), vaste, weldoordachte
manier van handelen, om een zeker doel to bereiken; inz. bij het onderwijs, leerwijze : methods
van Hoogeveen voor het lezen leeren; schrijfmethode;
rekenmethode; — leerboek: methods voor de Fransche
teal; — wijze van wetenschappelijk onderzoek : de
analytische, de synthetische methods.
.
METHODIEK, v. leer der methoden.
METHODISCH, bn. bw. planmatig, geregeld,
overeenkomstig eene bepaalde methode.
METHODISME, o. leer der methodisten.
METHODIST, m. (-en), een aanhanger van
zekere godsdienstsekte, in Engeland en N.-Amerika,
in 1760 door de gebroeders Wesley georganiseerd.
METHODISTERIJ, v. minachtende benaming
voor het methodisme.
METHODISTISCH, bn. volgens de leer der methodisten.
METHODOLOGIE, v. methodiek.
METHUSALEM, m. persoon uit het Oude Testament die 969 jaar oud werd; vandaar de spr. zoo
owl als Methusalem, zeer oud.
METHYL, o. (scheik.) verbinding van koolstof
met waterstofgas; —ALCOHOL, m. houtgeest.
METIER (Fr.), o. (-s), handwerk; bedrijf, beroep.
METONYMIA, v. stijlfiguur der overnoeming,
b. v. ik lees Kloos, een boek door Kloos geschreven.
METONYMISCH, bn. het metonymisch, gebruik
van een woord.
1. METRIEK, v. de leer, de kennis van den versbouw.
2. METRIEK, bn. tot den meter behoorende; het
metrieke stelsel, stelsel van maten en gewichten,
gegrond op den Meter en zijn tiendeelige veelvouden en onderdeelen.
METRISCH, bn. tot de voetmaat behoorende,
wat de metriek betreft, met het oog op de metriek :
metrisch is dit vers zeer gebrekkig; in verzen, in
gebonden stijl : metrische vertaling.
METROLOGIE, v. leer der maten en gewichten.
METRONOOM, m. (...nomen), ...METER, m.
(-s), (muz.) maatmeter; uurwerkje waarmee zeer
nauwkeurig de meat der muziek wordt aangegeven.
METRONYMICUM, o. (...ca), eigennaam die naar
den naam der moeder is gevormd, b. v. Aagtjens,
Trijnekens.
METRONYMISCH, bn. naar de moeder genoemd.
METROPOLITAAN, m. (...tanen), aartsbisschop
aan het hoofd van eene kerkprovincie staande.
METROPOLITAANSCH, bn. aartsbisschoppelijk.
METROPOOL, METROPOLIS, v. moederstad,
met betrekking tot de dochtersteden of kolonien; de
stad, waar een metropolitaan, een bisschop of
aartsbisschop der Grieksche kerk, zijn zetel heeft.
METRUM, o. (...tra), maat, versmaat.
METS, bn. (gew.) soms; bijna.
METSELAAR, m. (-Jaren, -5), iem. wiens beroep het is to metselen, metselwerk to maken; —
naam aan zekere dieren gegeven (b. v. kevers,
bijen, mieren, enz.).
METSELEN, (metselde, heeft gemetseld), met
kalk en steenen arbeiden; — (fig.) oprichten, stichten;
stevig bevestigen, onwrikbaar ergens doen verblijven.
METSELHAMER, m. (-8), bikhamer; ...KALK,
v. een innig mengsel van kalkbrij en fijn zand,
ook luchtmortel geheeten ; ...SPECIE, v. (-s),
mortel ; ...WERK, o.; ...ZAND, o. grofkorrelig
zand.
METSEN, (metste, heeft gemetst), (Zuidn.)
metselen, bouwen.

MICHIEL.
METSER, m. ( -s), (Zuidn.) metselaar ; —
DIENDER, m. (-s), opperman.
METTEN, v. my. (R.-K.) het eerste gedeelte van
het kerkelijk breviergebed, in sommige kloosters
nog to middernacht gebeden of gezongen, in andere
echter tegen den morgenstond; zij kunnen ook reeds
op den vooravond gebeden worden; — (fig.) iem. de
metten lezen, iem. berispen, scherp doorhalen; — (fig.)
korte metten maken, (ook) korte wetten maken, weinig
omslag met iets maken, eene zaak haastig afdoen,
zich niet lang bedenken.
METTERDAAD, bw. werkelijk, in waarheid.
METTERTIJD, bw. met den tijd, allengskens.
METTERWOON, bw. hij heeft zich dear metterwoon gevestigd, neergezet, daar zijne vaste woonplaats gekozen.
METWORST, v. (-en), worst van varkensgehakt.
MEUBEL, o. (-s, -en), stuk huisraad : de meubeis
staan nog niet op hunne pleats; (fig.) een onnut,
lastig meubel, een nutteloos, lastig mensch.
MEUBELEN, (meubelde, heeft gemeubeld), menbileeren.
MEUBELGORDIJN, v. o. (-en), staatsiegordijn.
MEUBILAIR, o. huisraad, de meubelen waarraede
eene kamer of een huis gestoffeerd is; — bn. tot
het huisraad behoorende : meubilaire goederen.
MEUBILEEREN, (meubileerde, heeft gemeubileerd), van huisraad voorzien, stoffeeren : net
gemeubileerde kamers. MEUBILEERING, v.
MEUBLEMENT, o. meubilair, huisraad.
MEUG, v. trek, lust, begeerte : tegen heug en
meug eten, met tegenzin, wanneer men meer set
dan men lust; near zijn meug eten, zooveel als men
lust; — (spr.) ieder zijne meug, elk heeft zijne bijzondere keuze, de eene geeft aan dit, de andere aan
dat de voorkeur; daze mag dit, de andere dat
Bever.
MEUI, v. (gew.) moei, tante.
1. MEUK, v. (gew.) bewaarplaats voor appels
en peren; — hij heeft eene meuk geld, heel veel ;
— 't is daar eene erge meuk, ongeregelde boel.
2. MEUK, v. in de meuk staan, week of zacht
laten worden.
MEUKEN, (meukte, heeft gemeukt), mispeis
laten meuken, zacht laten worden.
MEUM ET TUUM, het mijn en dijn, mijn eigendom en het uwe.
MEUN, m. (-en), zekere bronsachtig bruine visch,
die vooral in de Noordzee gevonden wordt (motella).
1. MEUZELEN, (meuzelde, heeft gemeuzeld),
vuilmaken.
2. MEUZELEN, (meuzelde, heeft gemeuzeld),
(Zuidn.) lekkere beetjes proeven, peuzelen, van
iets lekkers eten.
MEVROUW, v. (-en), gehuwde vrouw (inz. van
voornamen stand).
MEZZO, (muz.) half; mezzo forte, half stork;
mezzo piano, half zacht; (muz.) mezzo soprano,
tweede sopraan; (schild.) mezzo tinto, halfschaduw,
middelkleur; (graveerk.) zwartekunst; (muz.) mezzo
voce, met doffs stem.
MI, v. (-'s), derde toon (e) van de natuurlijke
toonschaal.
MIASMA, o. (miasmen), smetstof, ongezonde
uitdamping van rottende stoffen, vooral in den
grond, in het water, oorzaak van verschillende
ziekten.
MIASMATISCH, bn. door miasma teweeggebracht : miasmatieche ziekten.
MIAUW, MIAAUW, tw. geluid saner kat.
MIAUWEN, MIAAUWEN, (miauwde, heeft gemiauwd). Zie MAUWEN.
MICA, o. glimmer : zekere delfstof van een parelmoer- en metaalachtigen glans, dat zich gemakkelijk laat splijten.
MICABRIL, v. (-len), bril met micaplaatjes, tot
bescherming der oogen.
MICANIET; o. kunstmatig mica.
MICHIEL, m. (-s), Sint Michiel, feestdag van den
aartsengel Michael (29 September), vandaar (SINT)
MICHIELSZOMER, m. nazomer, de laatste dagen
van September en de eerste van October, wanneer
die schoon weder geven.
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voer; een middel tegen de koorts ; geen middel Ian
MICROBALANS, v. (-sen), uiterst gevoelige babestaan hebben ; geldmiddelen : mijne middelenverlans, waarmee men tot 0,01 of 0.001 mG. nauwoorloven mij dergelijke uitgaven niet.
keurig kan wegen.
MIDDELAAR, m. (...laren,
bemiddelaar,
MICROBE, v. (-n), bacterie, zie aldaar.
scheidsman, tusschenpersoon; (II. S.) de Zaliguaker.
MICROCEPHALEN, m y. menschen met abnorMIDDELBAAR,
bn.
bw.
het
midden
houd.ende
maal kleinen schedel.
tusschen twee dingen, gemiddeld, middelmatig
MICROCHEMIE, v. scheikundig onderzoek van
een man van middelbaren leeftijd; mkllelbaar
kleine of zeer fijne voorwerpen, scheikundig onderonderwijs, dat tusschen lager en hooger orderwijs
zoek met behulp van kleine toestellen op kleine
middelbare tijd, tijd geregeld naar den
in staat;
hoeveelheden.
gemiddelden duur der zonnedagen.
MICROCOSMOS, m. wereld in hetklein, menschenMIDDELEEUWEN, v. m y. (in de geschiedenis)
wereld; de mensch.
de tijdruimte tusschen de oudheid en den nieuwen
MICRO-GALVANOMETER, m. (-5), toestel tot
tijd, gewoonlijk gerekend van den val van het
waarneming van zeer geringe sporen van dierlijke
West-Romeinsche rijk (476) tot de ontdetking van
electriciteit.
Amerika (1492); (fig.) tijd van barbaarschheid;
MICROGRAM. o. (-men), 0,001 m. G.
wEEIJWSCH, bn, tot de middeleeuwen behooMICROGRAPHIE, v. beschrijving van microrende, uit dien tijd afkomstig ; (fig.) ruw, barscopische voorwerpen; beschrijving en leer der
baarsch ; achterlijk.
behandeling van den microscoop.
MIDDELERTIJD, ...WIJL, bw. inmiddels, in
MICROKRISTALLIJN, bn. uit microscopisch
dien tusschentijd : de schuldige had zich middeierwiji
kleine kristallen bestaande,
uit de voeten gemaakt.
MICROMEGA, v. (-'s), hoekmeter van 15 graders.
MIDDELEVENREDIG, bn. een getal is (meetMICROMETER, m. (-s), werktuig (aan een verrekundig)
middelevenredig tusschen twee andere
kijker of miscroscoop) tot het meten van schijngetallen, als het evenveelmalen grooter is dan het
baar zeer kleine grootheden.
eene ale kleiner dan het andere.
MICRON, m. o. (-s, micra) 0,001 mM.; een MILLIMIDDELGANG, m. (-en), (rijsch.) gebroken gang
MICRON is 0,000001 mM.
van een paard ; ...GEBERGTE, o. gebergte tot
MICRONESIE, o. groepen koraaleilanden in den
Stillen Oceaan.
eene hoogte van 1500 M. : de Duitsche middelMICRO-ORGANISME, o. (-n), microscopisch
gebergten.
MIDDELKLEUR, v. (-en), tusschenkleur.
kleine organismen, zooals bacterien of microben.
MIDDELLANDSCH, bn tusschen twee of meer
MICROPHOON, v. (...phonen), toestel tot het
waarnemen van hoogst zwakke tonen.
landen gelegen : de Middellandsche Zee.
MIDDELLIJK, bn. bw. niet rechtstreeksch, niet
MICROPHOTOGRAPHIE, v. de kunst om microscopisch kleine lichtbeelden te verkrijgen.
rechtstreeks hij is tech de middellijke oorzaak,
MICROSCOOP, m. o. (...scopen), vergrootglas,
de indirecte oorzaak.
MIDDELLIJN, v. (-en), doorsnede, diameter,
inz. het optisch instrument dat uit eene buis met
koorde die door het middelpunt van den cirkel
samengestelde lenzen bestaat en duizendvoudig
gaat; (aardr.) evennachtslijn.
vergroot.
MIDDELMAAT, v. niet groot en niet klein; —
MICROSCOPISCH, bn. alleen door den microscoop
het juiste midden tusschen twee uitersten : de gulden
bespeurbaar : microscopische diertjes; (fig.) microscomiddelmaat; gematigdheid in denkwijze en
pisch klein, uiterst klein.
gedrag.
MICROSCOPIST, m. (-en), hij die onderzoekingen
MIDDELMATIG, bn. bw. (-er, -st), de middelmet het mieroseoon doet.
maat houdende : middelmatig groot; — redelijk, eer
MICROSEISMISCH, bn. microseismische bewegingen zijn kleine bewegingen van den aardbodem,
slecht dan goed : hij zingt maar middelmatig.
MIDDELNEDERLANDSCH, bn. —, o. het
met eene periode van ongeveer 3 tot 7 sec. opNederlandsch van de 12e tot op het eind der vijftredende, tengevolge van den golfslag tegen de
kusten.
tiende eeuw.
MIDDELNERF, v. (...nerven), (plantk.) de hoofdMICROTOOM, m. (...tomen), toestelletje om
verlenging van den bladsteel.
uiterst dunne doorsneden te waken (tot 0.001 mM.
MIDDELPUNT, o. (-en), (meetk.) punt, waarin
dikte).
al de lijnen die er doorgaan middendoor gedeeld
MIDAS, m. (-sen), mythisch koning van Phrygie,
worden;
in een cirkel het punt, waarvan alle pundie alles wat hij aanraakte, in goud veranderd
ten in den omtrek even ver verwijderd zijn; — (fig.)
sag; (fig.) rijke domkop; — in een wedstrijd tusschen
hoofdpunt, centrum.
Pan en Apollo kende hij Pan den prijs toe, waarMIDDELPUNTVLIEDEND, bn. centrifugaal, zich
-voor hij ezelsooren kreeg; (fig.) onbevoegd kunstvan het middelpunt willende verwijderen; ...ZOElangeof
ezelsooren.
techter. MIDASOOREN, my.
KEND, bn. centripetaal, naar het middelpunt
MIDDAG, m. (-en), het midden van den dag, tijdwillende.
8tip, waarop de zon hare grootste hoogte bereikt
MIDDELRIF, o. (-fen), spierachtig vlies tusschen
heeft; — (fig.) de middag des levees, de mannelijke
borst- en buikholte; ...SLAG, o. ...SOORT, V.
ouderdom; — des middags, te 12 uur; — namiddag,
o. (-en). tusschensoort.
de tijd die op het eigenlijke middaguur volgt, van
MIDDELS, door middel van (Germanisme).
12 tot 5 of 6 uur.
MIDDELSTE, bn. zich in het midden bevinMIDDAGBEURT, v. (-en), predikbeurt in den
dend, tusschen andere in : de middelste vinger.
namiddag; ...BLOEMEN, v. my . plantenfamilie,
MIDDELSTEM, v. (-men), (muz.) eene der zangwier bloemen zich eerst op den middag of bij helder
partijen in de zangmuziek, welke liggen tusschen
weder openen (mesembryanthemum); ...CIRKEL,
die stem, welke de zangvvijze of melodie bepaalt
m. (-s), meridiaan; ...HOOGTE, v. hoogste stand
en den grondbas.
der zon voor eene bepaalde plaats op een beMIDDELTERM, m. (-en), een der twee middelste
paalden dag; (fig.) de middaghoogte van zijn geluk,
termen eener evenredigheid; ...TINT, v. middelzijn roem, het toppunt ; ...MAAL, o. (...malen),
kleur; ...WEG, m. (-en), weg die in het midden
maal dat men 's middags gebruikt, oorspronkelijk
loopt; (fig.) het midden : den gulden middelweg,
om 12 uur, doch nu, vooral in de steden, veelal
het gulden midden; den middelweg houden, de
later; hoofdmaaltijd van den dag, diner; ...MAALuitersten vermijden.
TIJD, m. (-en),' middagmaal.
MIDDELWOORD, o. (-en), (taalk.) woord dat
MIDDAGMALEN, (middagmaalde, heeft gemidden vorm van een afgeleid woord heeft, doch waardagmaald), het middagmaal gebruiken, dineeren.
van het grondwoord niet meer bestaat, zooals
1. MIDDEL, v. o. (-s), middellijf iem. om het
gezond, akker.
middel vatten; het Need is om het middel te nauw.
1. MIDDEN, o. deel of punt tusschen twee uitersten
MIDDEL,
o.
(-en),
wat
gebezigd
wordt
om
zeker
2.
en van elk van deze even ver verwijderd; wat
doel te bereikeu, om tot iets te geraken; alle gepaste,
tusschen iets anders inligt, middelste gedeelte;
geoorloofde middelen aanwenden; middelen van ver.
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iets in het midden brengen, ter sprake brengen, ten
bests geven (eene mededeeling, eene tegenwerping enz.); — iets in het midden laten, er nu niet
over s.preken, het onbeslist laten; te midd en zijner
familie, in den schoot, den kring; — iem, uit ons
midden, een der onzen; te midden der gevaren.
2. MIDDEN, bw. tusschen, in : midden in den
hoop; midden in het land; midden op de markt.

MIDDEN-AFRIKA, MIDDEN-AMERIKA, o.
enz.
MIDDENCIJFER, o. (-s), gemiddeld cijfer.
MIDDENDING, o. (-en), iets halfslachtigs.
MIDDENDOOR, bw. door het midden, in tweeên.
MIDDEN-EUROPA, o. het midden van Europa;
MIDDENEUROPEESCH, bn. als in MiddenEuropa : de Middeneuropeesche tijd is 40 min.

MIJN.
en Naar voedsel vinden; inz. planten die in inwendige holten geheelemierenkoloniesherbergen; ...SPIRITUS, m. (gen.) een zacht huidprikkelend middel,
verkregen door 2 deelen mierenzuur, 13 deelen
water en 35 deelen wijngeest te vermengen;
...VOS, m. (-sen), (nat. hist.) eene groote miereneter in Brazilie, Guiana, Paraguay en Peru ;
...WAS, o. eene soort van was, door de mieren
samengesteld op een boom in Paraguay.
MIERENZUUR, o. een organisch zuur, het werkt
op de huid blaartrekkend : ook de brandharen der
brandnetels bevatten mierenzuur.

MIERIK, m. eene soort van lepelblad, ook

peperwortel geheeten (cochlearia armoracia).

MIERIKWORTEL, MIERIKSWORTEL, m. (-s),
plant; (v. als stofn.) de vleezige, scherpe wortel
(peperwortel) van den mierik.
MIDDENIN, bw. in het midden : mag ik middenin
1. MIEZELEN, (miezelde, heeft gemiezeld),
loopen.
(Zuidn.) stampen, kleinstooten, tot poeder wrijven.
MIDDENMAN, m. iem. die staat tusschen de
2. MIEZELEN, (het miezelde, heeft gemiezeld),
partijen.
zacht, fijn regenen, stofregenen: het miezelt een beetje.
MIDDENSTAND, m. burgerstand; ...STOF,
MIEZELREGEN, m. fijne dichte regen, motV. stof binnen welke eene andere doordringen
regen.
kan; ...STUB, o. (-ken), stuk dat zich tusschen
MIEZEREN, stofregenen.
twee andere bevindt ; sieraad op eene tafel, eene
MIEZERIG, bn. regenachtig ; — zich miezerig
kast, eene schoorsteenlijst. Ook MIDDELSTAND, voelen, Qnlekker, ziekelijk : — een miezerig kereltje,
...STOP. ...STUK.
klein, schraal. tenger.
MIDDERNACHT, m. (-en), 12 uur 's nachts (het
MIGNON (Fr.), bn. lief, aardig; — 'leveling;
tegenovergestelde van middag).
naam eener bekende opera.
MIDDERNACHTELIJK, bn. het micldernachtelijk
MIGRAINE (Fr.), v. , schele hoofdpijn; —STIFT,
uur, het uur van middernacht.
v. (-en), stift van menthol tegen migraine.
MIDDERNACHTZENDING, v. vereeniging tot
MIGRATIE, v. (-s), verhuizing, trekken (der
het tegengaan van het plegen van ontucht 's nachts;
dieren, inz. der trekvogels).
...ZENDELING, m. (-en).
MIGREEREN, trekken, verhuizen (inz. der
MIDDERNACHTZON, v. zon die te middernacht
trekvogels).
schijnt (in de Poolstreken); — (spr.) met de midderMIHRAB, m. (-5), bidnis in eene moskee, in de
nachtzon vertrekken, met de noorderzon, in 't geheim.
naar Mekka gekeerde zijde.
MIDGARD, m. (Noorsche myth.) de woonplaats
MIJ, pers. vnw. enk. 3e en 4e nv. van ik : hij had
der menschen, de aarde dus; —SLANG, v. (Noorhet mij gegeven; ik heb mij gebrand.
sche myth.) de wereldslang Jormungand die midMIJDEN, (meed, heeft gemeden), ontwijken, uit
gard omsluit.
den weg gaan of treden : mijd het kwade; hij heeft
MIDIANIETEN, my. een volksstam die zich
seclert weken mijn huis gemeden, niet bij mij
oudtijds ten 0. en Z. van Palestina ophield. MIDIgeweest.
ANIETISCH, bn.
MIJL, v. (-en), afstandsmaat; (1 Ned. mijI of
MIDWINTER, m. (-s), het midden van den winter,
kilometer = 1000 M., 1 geographische of Duitsche
inz. de kortste dag; (ook) Kerstmis.
mij1 = 7407.41 M. 1 vierkante Ned. mul of myriare
MIDZOMER, m. het midden van den zomer.
= 100 H. A. (landmaat) ; 1 vierkante geographiMIEDE, v. (-n), laaggelegen hooiland.
sche mul = 5486.9684 H.A.; — (spr.) mijl op
MIELIE, v. (Z.-A.) mals. Ook in tal van samenst.
zeven gaan, een grooten omweg maken.
MIENTGROND, m. (-en), eene soort van tuinMIJLENLANG, bn. ...VER bn. zeer lang, zeer
grond.
ver weg.
1. MIER, v. (-en), een tot eene afzonderlijke
MIJLPAAL, m. (...palen), pawl langs de groote
familie (formicidae) der vliesvleugeligen behoorend
wegen geplaatst op eene mul afstands van elkander;
insect, dat met andere in groote menigte samenafstandswijzer; — (fig.) gewichtig feit, gewichtige
leeft en om zijn ijver en de zorg voor zijne larven
gebeurtenis die een voorbijgegaan tijdperk afsluit
bekend is : de gewone zwarte mier (formica nigra);
en een nieuw opent : mijlpalen op den levensweg.
MIJMEREN, (mijmerde, heeft gemijmerd), sufde roode mier (formica rufa); witte mieren, termieten;
— (fig.) iem. die weinig vertrouwen inboezemt,
fen, soezen : in de schemering zitten te mijmeren; —
die geen invloed heeft.
aanhoudend over iets peinzen, zoodat men voor
2. MIER, v. (fig.) de mier aan iem. hebben, iem.
andere zaken suf is: hij mijmert over den godsdienst;
niet kunnen uitstaan, niet mogen lijden. '
— zijne gedachten, niet met iets bepaalds bezighouden,
3. MIER, v. (nlantk.) mnur. mnrik.
in eene min of meer weemoedige stemming. '
MIEREN, (mierde, heeft gemierd), (gemeenz.)
1. MIJN, bez. vnw. van den len pers. enk. : mijn
zaniken, leuteren : wet ligt die jongen, te mieren !;
vader, mijne moeder; — mijn ! uitroep bij een
over iets mieren, piekeren, er telkens aan denken,
afslag, dat men den koop toeslaat ; — de of
vaak met wrevel ; — wet kan 't mij mieren,
het mijne, wat mij toebehoort; — de mijnen, mijn
schelen, ik geef er niet om ; — (Zuidn.) krielen,
gezin, mijne lieden; — het mijn en dijn, het mijne
wemelen • jeuken,
(mijn eigendom) en het uwe.
MIERENBEER, m. (...beren), de groote mieren2. MIJN, MIJNS, MIJNER, pers. voorn., de 2de
eter (myrme cophaga jubata), komt in Z.-Amerika
naamv. van ik : dit bock is mijn; Clij hebt, o Vader,
voor; ...EGEL, m. (-s), een zoogdier, tot de orde
U mijns erbarmd; gedenk mijner.
der vogelbekdieren of cloakdieren behoorende.
3. MIJN, v.(-en), uitholling in de aardkorst om
MIERENETER, m. (-s), groep van tandelooze
er delfstoffen uit te halen; goudmijn, steenkolenmijn
zoogdieren, (myrme cophaga in Z.-Amerika en
enz.; in de mijnen werken; eene mijn ontginnen;
— (oorl.) onderaardsche ruimte, gang met kruit of
manis in Z.-Amerika, Indischen Archipel en troandere ontplofbare stoffen gevuld om vijandelijke
pisch Afrika).
MIERENLEEUW, m. (-en), zeker netvleugelig posters of versterkingen in de lucht te doen vliegen;
— toestel met ontploffingsmiddelen in een vaarwater
insect, vooral aan de rulle kanten der wegen in de
Utrechtsche heide voorkomende, dat in den staat gelegd om de vijandelijke schepen die ermee in
aanraking komen, te vernielen; — (fig.) de mijn
van masker een trechtervormig gat in het zand
is verkeerd gesprongen, de zaak is uitgevallen ten
maakt, (myrmeleon formicarius).
nadeele van den persoon, die een ander er mede
MIERENNEST, o. (-en), nest van mieren;
...PLANTEN, my. planten waarop mieren leven wilde benadeelen.
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vroeger dan de Amsterdamsche.

MIJN.
4. MIJN, v. (-en), plaats waar bij opbod of afslag
iets in 't openbaar verkocht wordt, inz. visch.
MIJNBOUW, m. ontginning of exploitatie van
mijnen.
M IJNBOUWKUNDE, v. de kennis van het op sporen, ontginnen, wasschen, zuiveren der delfstoffen en het versmelten; ...KUNDIG, bn. volgens,
in betrekking tot de mijnbouwkunde : een mijnbouwkundig ingenieur; ...KUNDIGE, m. (-n).
1. MIJNEN, (mijnde, heeft gemijnd), eene mijn
maken of graven; (fig.) ondermijnen.
2. MIJNEN, (mijnde, heeft gemijnd), op eene
openbare verkooping zich bij den afslag door het
roepen van mijn ! tot Ithoper van iets verklaren.
MIJNENLEGGER, m. (-s), schip dat mijnen in
zee legt; ...0ORLOG, m. positiekrijg, inz. bestaande in het leggen van landmijnen en het opblazen
van elkanders versterkingen; ...VEGER, m. (-s),
schip dat in zee gelegde mijnen opvischt en onschadelijk maakt; ...VELD, o. (-en), plaats in zee waar
mijnen gelegd zijn.
MIJNENT, TE en TEN MIJNENT, bijw. uitdrukk. : bij mij aan huis.
MIJNENTHALVE, bw. wat mij betreft, wat mij
aangaat : mijnenthalve kunt gij gerust uw gang
gaan.
MIJNENTWEGE, bw. uit mijn naam : dat kunt
gij hem mijnentwege zeggen; laat hij het mijnentwege
doen, voor mijn part, ik zal er mij niet tegen verzetten.
MIJNENTWILLE (OM), bijw. uitdr. ter liefde
van mij; ter wille van mij : al hebt gij er zelf Been
zin in, doe het dan toch om mijnentwille.
MIJNERZIJDS, bw. van mijne zijde.
MIJNGALERIJ, v. (-en), ...GANG, v. (-en),
(vest.) gemetselde gang onder de wallen, die tot
een mijnstelsel behoort; — gang in eene mijn;
...GAS, o. methaan, gas waaraan de ontploffingen
in de kolen- en zoutmijnen grootendeels zijn toe
to schrijven.
MIJNHEER, m. (-en, mijne heeren), titel voor
een volwassen manspersoon; een groote mijnheer, een
voornaam persoon; (ook) iem. die den schijn aanneemt voornaam to zijn : hij denkt al een heele mijnheer to zijn.
MIJNHOUT, o. (-en), bout waarmede men mijngangen steunt en versterkt; ...INDUSTRIE, v.;
...INGENIEUR, m. (-s), mijnbouwkundig ingenieur ; ...SCHACHT, v. (-en), de (rechtstandige)
opening of put waardoor men in de mijn afdaalt;
...STOF, v. (-fen), erts.
MIJNTRECHTER, m. (-s), trechtervormig gat
in den grond, door de ontploffing van eene landmijn
veroorzaakt.
MIJNWERKER, m. (-s), arbeider in de mijnen ;
(art.) schansgraver ; (fig.) dier dat zich door wroeten
enz. eene woning in den grond weet to vormen;
...WERKERSLAMP, v. (-en), ...WET, v. wet
van 27 April 1904 betreffende de mijnontginning. .
MIJNWORMZIEKTE, v. ziekte veroorzaakt door
een ingewandsworm (ankylostoma) tot de groep
der draadwormen behoorende; inz. bij mijnwerkers
voorkomende.
1. MIJT, v. (-en), (eert.) eene kleine koperen
munt, ter waarde van een halven penning of nog
minder : het scheelt mij geene mijt, niet eene
mijt, ik geef er zooveel als nets om. MIJTJE,
0. (-s).
2. MIJT, v. (-en), (nat. laist.) eentot eene afzonderlijke orde der spinachtigen behoorend diertje met
een nietgeleed lichaam (acarus). MIJTJE, o. (-s).
3. MIJT, v. (-en), zorgvuldig opgestapelde hoop
hooi, stroo, ongedorscht graan, takkenbossen enz.
MIJTEN, (mijtte, heeft gemijt), aan eene mijt
zetten, zorgvuldig opstapelen.
MUTER, m. (-s), bisschopsmuts, -hoed; (fig.) de
bisschoppelijke waardigheid; spits toeloopend hoofddeksel (tot sieraad) ; — DRAGER, m. (-s), bisschop ; — STAD, v. (...steden), bisschopsstad.
1. MIK, v. bloem van rogge- of tarwemeel; —
(-ken), brood, van fijn roggemeel gebakken; roggebrood.
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MILLIOENENREDE.

2. MIK, v. (-ken), boomtak in den vorm eener
tweetandige vork; gaffelvormige steunbalk, stutpaal; (fig.) hij is binnen mikken, hij is geboegen,
heeft zijne schaapjes op 't droge.
MIKADO, m. (-'s), titel van den keizer van Japan
(door vreemdelingen gebezigd, in Japan zelf alleen
dichterlijk gebruikt).
MIKKEN, (mikte, heeft gemikt), aanleggen, doelen, turen (op iets, om het to raken of to treffen);
(fig.) loeren, op den uit "k staan; op een haar
mikken, zeer nauwkeurig mikken ; hij mikt zoo
nauw niet, hij neemt het zoo nauw niet.
MIKMAK, v. dat geeft maar mikmak, eene minder
aangename verstandhouding, gezeur.
MIKPUNT, o. (-en), punt waarop gemikt moet
worden, dat men treffen wil; (fig.) het mikpunt
zijn van iernands spot, geestigheid enz., de persoon
op Wien de spot enz. is gericht.
MILANEES, m. ( ...neezen), inwoner van Milaan .
MILANEESCH, MILAANSCH, bn. van, uit
Milaan.
MIL, v. (plantk.), (Zuidn.) gierst.
MILD, bn. bw. (-er, -st), MILDELIJK, bw. niet
karig, vrijgevig : de winnende hand is mild; zacht,
malsch : een milde regen; de milde zonneschijn.
MILDDADIG, bn. bw. (-er, -st) vrijgevig, weldoende.
MILDHEID, v. milddadigheid ; toegeeflijkheid,
zachtheid • — (...heden), daad van milddadigheid.
MILICIEN, m. (-s), soldaat, die door het lot tot
den krijgsdienst is aangewezen.
MILICIEN-KORPORAAL, m. (-s), milicien die
den rang van korporaal heeft; ...-VERLOFGANGER, m. (-s), milicien die met verlof gaat.
MIME, v. (plantk.) mais (in en uit Z. Afrika).
MILIEU (Fr.), o. (-'s), midden, middenstuk; —
kring, omgeving waarin iem. verkeert of is opgegroeid.
1. MILITAIR, bn. wat op het krijgswezen betrekking heeft; militaire dienst, krijgsdienst ; militair
tehuis, zaal of gebouw in eene garnizoensplaats
waar de militairen nuttig of gezellig hun vrijen
tijd kunnen doorbrengen
2. MILITAIR, o. krijgsmansstand; krijgswezen.
3. MILITAIR, m. (-en), soldaat, krijgsman.
MILITAIREMENT, bw. op soldatenwijs; (fig.)
stipt,' ordelijk; naar den regel.
MILITAIRISME, ook MILITARISME, o. de
gezindheid van hem die den militairen geest
en al wat tot het militaire behoort, zeer hoog
stelt.
MILITAIRISTISCH, MILITARISTISCH, bn.
MILITANT, bn. strijdvaardig, aanvallend.
MILITIE, v. 'gedeelte van het leger dat door
loting gelicht wordt en na een zekeren oefentijd
weer naar huis gaat.
MILITIECOMMISSARIS, m. (-en), onder wiens
leiding de loting voor de nationale militie plaats
heeft; ...PLIGHT, m. zijn militieplicht vervullen,
bij de militie dienen ; ...PLICHTIG, /:n.; ...RAAD,
m. (...radon), vergadering die beslist in alles wat
de militiezaken betreft.
MILLE, o. duizend; per male, per duizend, op
de duizend.
MILLENNIUM, o. het duizendjarig Godsrijk,
bij de tweede komst van Christus op garde.
MILLI, duizendste gedeelte (in samenstellingen).
MILLIADE, v. (-n), tijdvak van duizend jaren.
MILLIARD, o. (-en), duizend millioen.
MILLIARDAIR, m. (-s), iem. die een milliard
rijk is.
MILLIASSE, v. (-n), duizend milliarden; ontzettend veel.
MILLIGRAM, o. (-men), duizendste deel van een
Gram; ...LITER, m. (-s), duizendste deel van
een Liter; ...METER, m. (-s), duizendste deel van
een Meter.
MILLIMETEREN, zijn haar laten millimeteren,
zeer kort, tot op eenige mM. laten afknippen.
MILLIOEN, o. (-en), duizendmaal duizend.
MILLIOENENREDE, v. (-n), ...SPEECH, v.
(-es), begrootingsrede van den Minister van Financien.

MILLIONNAIR.
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MILLIONNAIR, m. (-s), iem. die millioenen bezit,
een zeer rijk man.
MILLISTERE, v. (-s), duizendste deel van een kubieken Meter, dM8.
MILORD, zie MYLORD.
MILREIS, v. Portugeesche rekenmunt ( = 1000
refs, rees of realen, ter waarde van ± f 2.72; in
papier — 2,16 gld.; in Brazilie in goud = 1,37 6 gld.,
in papier of zilver = 0,75 gld.; Portugeesche gouden
munt = 6 gld.
1. MILT, v. (-en), een halfeivormig orgaan
in de linkerzijde der buikholte van het lichaam
van mensch en dier ; de milt kittelen, aan het lachen
brengen.
2. MILT, v. (eigenlijk melde), (plantk.) (gew.)
witte ganzevoet.
MILTER. m. (-s), mannetjesviseh, hommerd.
MILTKITTELING, v. (-en), opwekking van den
lachlust ; ...VUUR, o. besmettelijke ziekte bij
runderen, schapen enz; ...ZIEK, ...ZUCHTIG,
bn. zwaarmoedig, b yp ochon drisch ; ...ZUCHT,
v. naargeestigheid, spleen.
MIMEN, m. my. gebarenspelers; kluchtig gebarenspel.
MIMI, v. (-'s), benaming voor kleine salontafeltjes,
waarvan er eenige in elkaar schuiven.
MIMICRY, v. (nat. hist.) kleuraanpassing : het
in vorm en kleur gelijk zijn van sommige planten
en dieren aan andere die voor den levensstrijd
beter toegerust zijn.
MIMICUS, m. (...ci), meester in het gebaren
maken.
MIMIEK, v. gebarenkunst ; gebarenspel.
MIMIR, Im. (Noorsche myth.) wijze reus, de
verzorger van den wereldboom, Neer der vruchtbaarmakende vochtigheid en bezitter van alle wijsheld.
MIMISCH, bn. tot de gebarenkunst behoorende.
1. MIN, bn. bw. weinig, gering; te min, niet genoeg;
klein, nietig : zoo min mogelijk; — slecht, verachtelijk, gemeen : een minne kerel; — gevaarlijk
ziek : de zieke is min; — minder : min of meer,
ongeveer, iets minder of iets meer; hij is min
of meer doof, eenigszins doof; — verminderd met:
ttvintig min zeven is dertien; (in de algebra) bet
tegengestelde van plus; — 10° C., Lien grades
Celsius onder het vriespunt.
2. MIN, in ouderen vorm MINNE, v. aandenken, gedachtenis : dronk van Sint Geerten minne,
een dronk van behouden reis; — liefde, inz. tot
ongelukkigen en hulpeloozen : kom bier, kindje
van minne, tot een klein kind gezegd; — liefde,
inz, tusschen personen van verschillend geslacht;
— goede, vriendschappelijke verstandhouding : in
der minne iets schikken.
3. MIN, v. (-nen), MINNE, v. (-n), vrouw die
zich met moederlijke zorg voor een anders klein
kind belast, inz. die het zoogt.
MINACHTEN, (minachtte, heeft geminacht),
goon of weinig achting hebben voor.
MINARET, v. (-ten, -s), slanke, ronde toren,
die zich ter zijde van eene moskee verheft.
MINAUDEEREN, behaagziek doen.
MINBEKEND, bn. weinig bekend.
MINDER, bn. bw. comparatief van min : de zieke
wordt met den dag minder; — comparatief van
weinig : hij heeft niet veel geld, maar nog minder
verstand; niets minder dan dat.
MINDERBROEDER, m. (-s), Franciscanermonnik.
MINDERE, m. en v. (-n), lagere in rang, ondergeschikte.
MINDEREN, (minderde, heeft en is geminderd),
minder, kleiner maken of worden, afnemen.
MINDERHEID, v. (...heden), kleinste aantal :
de minclerheid was tegen het voorstel; — ondergeschiktheld; lagere rang.
MINDERJARIG, bn. nog niet mondig, nog
beneden den wettelijken ouderdom (in Nederland 21 jaren, wits ongehuwd); nog niet in staat
zichzelf to regeeren b. v. van een yolk met betrekking tot den vorst.
MINDERWAARDIG, bn. van mindere waarde :
minderwaardige leerlingen, met minderen aanleg.

MINISTER-RESIDENT.
1. MINE, v. (-n), Oudgrieksche munt = 1/so
talent zilver of 47,16 gld; Nieuwgrieksch gewicht
= 1,5 KG.
2. MINE, v. mines maken, den schijn van iota
aannemen; (ook) gezichten trekken.
MINEEREN, (mineerde, heeft gemineerd), ondermijnen; kruitmijnen aanleggen.
1. MINERAAL, o. (...ralen), delfstof, bergstof, erts.
2. MINERAAL, bn. ertshoudend; minerale wateren,
waarin minerale stollen zijn opgelost, inz. verschillende zouten, ijzer en koolzuur.
MINERAALWATER, o. ((-en) in de bet. van
soorten van mineraalwater) water uit minerale
bronnen; koolzuurhoudend water; ...WATERFABRIEK, v. (-en), fabriek van kunstmatig mineraalwater, spuitwaterfabriek.
MINERALOGIE, v. delfstofkunde.
MINERALOGISCH, bn. betrekking hebbende
op de mineralogie : mineralogische onderzoekingen.
MINERALOGRAPHIE, v. beschrijving der delfstoffen.
MINERALOOG, m. (...logen), delfstofkundige.
MINERVA, v. (myth.) de dochter van Jupiter;
de godin der wijsheid, beschermster van de kunsten des vredes; ook krijgsgodin.
MINERVAL, o. (-ia), schoolgeld (op inrichtingen
van hooger ondervvijs).
1. MINEUR, v. (muz.) kleine tertstoonschaal.
2. MINEUR, m. (-s), mijnwerker, bergwerker;
het corps mineurs, afdeeling der geniesoldaten.
MINIATUUR, v. (...toren), oorspronkelijk het
schilderwerk der miniatoren, meest monniken, die
in de middeleeuwen de handschriften met fraai gekleurde letters en teekeningen eerst van minium
of menieverf, later van allerlei kleuren, opsierden;
in miniatuur, zeer klein (voorgesteld, afgebeeld),
verkleind.
MINIATUURFORMAAT, o. zeer klein formaat;
...SCHIL DER, m. (-s), schilder van miniaturen.
1. MINIEM, bn. bw. zeer klein, goring: een miniem
verschil; gemeen, laag : eene minieme behandeling.
2. MINIEM, m. (-en), monnik die behoort tot een
door Frans van Paula in 1435 gestichte, zeer strenge
orde.
MINIMAAL, bn. het minimum uitmakende, zoo
klein mogelijk : eene minimale vergissing.
MINIMUM, o. (...ma), het kleinste, geringste;
kleinste hoeveelheid : sigaren met een minimum
nicotine; de laagste prijs; inz, de kleinste meat,
de geringste of laagste graad eener grootheid, in
tegenstelling met maximum ; — LIJDER, m.
(-s), iem. met een zeer laag traktement.
MINISTER, m. (-a), eerste staatsdienaar, hoofd
van een departement van algemeen bestuur :
minister van binnenlandsche zaken; — minister van
staat, minister zonder portefeuille; — gevolmachtigd
minister, een gezant 2e klasse; — (R. K.) iem.
(die vooral in de kloosters) den post van opziohter
vervult over zaken en personen.
MINISTERIE, o. (-s, ...rien), dienst, staatsbeheer;
— ambt van minister ; — ambtsvervulling van
iem. als minister; departement van algemeen
bestuur : ministerie van financier; — gebouw wear
zich de bureaux van een minister bevinden ; —
de gezamenlijke ministers : het ministerie heeft den
koning zijn ontslag aangeboden;
al de Protestantsche leeraren van Mite plaats :
het ministerie van predikanten te Amsterdam; —
&mbtsverrichting van een notaris; — (recht.)
openbaar ministerie, ambtenaren die een gepleegd
misdrijf opsporen en aan de uitspraak der rechterlijke macht onderwerpen, openbare aanklager of
eischer.
MINISTERIEEL, bn. ambtshalve; van een minister uitgaande : eene ministerieele aanschrijving,
beschikking; — op een minister of een ministerie
betrekking hebbende : de ministerieele verantwoordelijkheid.
MINISTERRAAD, m. (...raden), de ministers in
rade vereenigd.
MINISTER-RESIDENT, m. (-s--en), eon gezant
van minderen rang (3e klasse), een zaakgelastigde
van een staat of een vorst.

MINISTREEREN.
MINISTREEREN, (ministreerde, heeft geministreerd), den kerkdienst verrichten of helpen verrichten.
MINJAWAK, v. (-s), (Ind.) de grootste soort van
hagedis op Java.
MINNAAR, m. (-s, ...aren), beminnaar; liefhebber; vrijer; MINNARES, v. (-sen); MINNARIJ,
v. (-en), liefdehandel.
MINNEBRIEF, m. (...ven), brief van liefdesbetuiging; ...DICHT, o. (-en), dat van warme,
innige liefde getuigt ; ...DICHTER, m. (-s);
...GLOED, m. liefdevuur, ...GOD, m. liefdegod;
Amor. Cupido, Eros.
MINNEKOOZEN, (minnekoosde, heeft geminnekoosd), liefkoozen; MINNEKOOZING, v. (-en).
MINNELIJK, MINLIJK, bn. bw. (-er, -st), vriendelijk, aanvallig : haar minnelijk gelaat; verplichtend, voorkomend, vriendelijk : minnelijke woorden;
bij minnelijke schikking, zonder tugschenkomst
van den rechter.
MINNEMOEDER, v. (-s), (gew.) vrouw bij wie
arme oude menschen besteed worden.
MINNEN, (minde, heeft gemind), beminnen,
liefhebben : minnend gemoed; — vrijen : minnende
paartjes.
MINNENIJD, m. jaloerschheid, jalouzie.
1. MINOR, bn. jonger, jongere.
2. MINOR, m. minderterm eener sluitrede.
MINORAAT, o. erfopvolgingsrecht der jongeren;
(R.-K.) de gezamenlijke vier mindere orden, beneden het subdiaconaat.
MINOREEREN, (minoreerde, heeft geminoreerd),
(R.-K.) iem. de mindere orden toedienen.
MINORENNITEIT, v. minderjarigheid, onmondigheid.
MINORIET, m. (-en), Franciscanermonnik.
MINORIST, m. (-en), (R.-K.) die kerkelijke
personen welke de vier kleinere wijdingen ontvangen hebben.
MINORITEIT, v. minderheid (inz. van stemmen
in eene vergadering enz).
MINORTERM, m. (-en), minderterm eener shift rede.
MINOS, m. (myth.) zoon van Jupiter; de wijze
rechter in de Onderwereld.
MINOTAURUS, m. (myth.) gedrocht, half mensch
half stier, menschstier.
MINST, bn. bw. overtreffende trap van min en
weinig, geringste, kleinste ik zie hierbij de minste
lout niet door de vingers; — als zn. hij weet er
niet het minste van, volstrekt niets van ; ik
had er in 't minst geen erg in, volstrekt geen erg.
MINSTE, m. en v. (-n), de mindere, de ondergeschikte : wees maar de minste, geef maar toe.
MINSTENS, bw. op zijn minst.
MINSTREEL, MINISTREEL, m. (-en), middeleeuwsch muzikant of speelman.
MINTEEKEN, o. (-s), (wisk.) teeken waardoor
wordt aangewezen dat jets van iets anders moet
worden afgetrokken ( — ).
MINUS, bw. min (aangeduid door het teeken —);
plus minus, meer of minder (aangeduid door het
teeken ±), ongeveer.
MINUSKEL, v. (-s), kleine letter, in tegenst.
met hoofdletter.
MINUTE, v. (-n), zie MINUUT 2.
MINUTEEREN, (minuteerde, heeft geminuteerd),
ontwerpen, in geschrifte, op papier brengen.
MINUTIEUS, bn. (...zer, -t), overdreven nauwkeurig.
1. MINUUT, v. (...nuten), zestigste gedeelte van
een uur : geen minuut zit hij stil, nagenoeg nooit; zestigste deel van een graad (aangewezen door
het teeken ', Misr. 8').
2. MINUUT, v. (...nuten), MINUTE, v. (-n), eerste
schriftelijk opstel, klad (in tegenstelling met grosse);
inz. de oorspronkelijke akte van notarissen, het
oorspronkelijke rechterlijk bevelschrift, enz.
MINVERMOGEND, bn. weinig bezittend, tot de
lagere burgerklasse behoorende.
MINZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), vriendelijk,
welwillend, voorkomend, beleefd, innemend.
MIOLNER, MIOLNIR, m. (myth. )hamer.
van Thor.
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MISDAG.

MIRA, v. de vanouds bekende veranderlijke ster
in het sterrenbeeld van den Walvisch.
MIRABEL, v. (-len), ronde pruimensoort, kroosje.
MIRABILE DICTU, (Lat.) wonderlijk om te
zeggen; mirabile visu, wonderlijk om te zien.
MIRACULEUS, bn. bw. (...zer, -t), wonderbaar,
verbazingwekkend.
MIRADSCH, m. Mohammeds hemelvaartsfeest.
1. MIRAKEL, o. (-en, -s), wonder, wonderwerk
God alleen kan mirakelen doen; wonderbaarlijk iets.
2. MIRAKEL, bw. buitengewoon, zeer : hij is
mirakel gelukkig; 't is mirakel erg.
MIRAKELSPEL, o. (-en), mysteriespel.
MIRLITON, m. (-s), rieten fluitje aan beide einden
met een vliesje afgesloten.
MIRRE, MYRRHE, v. eene soort van gomhars,
die in den vorm van roodbruine korrels uit Abessinie en Arable in den handel wordt gebracht.
1. MIRT, m. (-en), eene plantenfamilie die vooral
op Nieuw-Holland en in Amerika voorkomt, en
specerijen en aromatische °lien oplevert; in Europa
komt alleen voor de gemeene of gewone mirt (mirtus
communis).
2. MIRT, v. (plantk.) Brabantsche mirt, gagel.
MIRTEBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...zien),
vrucht van den mirt ; ...BOOM, m. (-en), mirt ;
...BRANS, m. (-en), krans van mirtebladeren, inz.
als bruidskrans; ...KROON, v. (—kronen), mirtekrans.
1. MIS, v. (-sen), MISSE, v. (-n), (R.-K.) de
onbloedige offerande der Nieuwe Wet, waarin
het lichaam en bloed van Christus, onder de gedaanten van brood en wijn, door den priester aan
God wordt opgedragen, voor levenden en dooden;
— de opdracht dier offerande door den priester
met de voorgeschreven gebeden en plechtigheden;
— de gezamenlijke misgezangen, de voorgeschreven
kerkelijke gezangen, welke gedurende de misplechtigheid worden uitgevoerd : eene mis van
Palestrina; — jaarmarkt : de Leipziger, Frankforter mis. MISJE, o. (-s).
2. MIS, v. (-sen), misslag, misgreep; dwaling.
3. MIS, bn. bw. mislukt, niet goed uitgevallen,
valsch, verkeerd : dat is hier een misse boel.
MISACHTEN, (misachtte, heeft gemisacht),
(Zuidn.) minachten. MISACHTING, v. minachting.
MISANTHROOP, m. (...thropen), menschenhater.
MISANTHROPIE, v. menschenhaat.
MISANTHROPISCH, ,bn. bw. menschenschuw;
onvriendelijk, terugstootend.
1. MISBAAR, bn. wat gemist kan worden.
2. MISBAAR, o. geweld, getier, geschreeuw.
MISBAK, o. (-ken), mislukt baksel; (fig.) jets
dat slecht uitgevallen is; ...BAKJE, o. (-s), mislukt bakje; (ook fig.) wanstaltig mensch; ...BAKSEL, o. (-s), misbak en misbakje.
MISBEDEELD, bn. die is niet misbedeeld, gezegd
van iem. die een bochel heeft of een grooten mond
opzet.
MISBILLIJKEN, (misbillijkte, heeft gemisbillijkt),
niet billijken.
MISBOEK, o. (-en), (R.-K.) missaal, boek waarin
de kerkelijke misgebeden zijn vervat; altaarboek
op lessenaar.
MISBRUIK, o. (-en), verkeerd, slecht gebruik :
misbruik maken van zijn macht; misbruik van vertrouwen; — overdadig gebruik : misbruik van
sterken drank; van iemands goedheid misbruik
maken; — slechte gewoonte.
MISBRUIKEN, (misbruikte, heeft misbruikt),
een verkeerd of slecht gebruik maken (van iets) :
Gods naam misbruiken, vloeken ; onteeren.
MIS CELLANEEEN, MISCELLANIA, o. my.
mengelingen, opstellen van allerlei acrd.
MISDAAD, v. (...daden), slechte dead, zondige
handeling ; — zwaar vergrijp : eene misdaad
begaan.
MISDADIG, bn. bw. (-er, -st), strafwaardig.
MISDADIGER, m. (-s), ...DADIGSTER, v. (-s),
die zich aan eene misdaad heeft "schuldig
gemaakt.
MISDAG, m. (-en), (R.-K.) dag dat men verplicht
is de Mis te hooren.

MISDEELD.
MISDEELD, bn. slecht bedeeld, slecht voorzien
van ; de misdeelden, die door de natuur of de fortuin niet begunstigd zijn.
' MISDIENAAR, m. (-s, ...naren), ...DIENER,
m. (-s), (R.-K.) koorknaap.
MISDOEN, (deed mis, heeft misgedaan), verkeerd
doen : den eersten scoot doe ik altijd mis; — (misdeed, heeft misdaan), kwalijk handelen, zondigen ;
in strijd met de wet handelen ; beleedigen, onrecht
aandoen: ik vergeef u alles, wat gij mij misdaan
hebt.
MISDRIJF, o. (...daven), zwaarder strafbaar
felt. in tegenst. met overtreding.
MISDRIJVEN, (dreef mis, is misgedreven), voorbijdrijven zonder te raken : de schuit dreef nog
juist den paal mis; — (misdreef, heeft misdreven),
misdoen, iets doen dat niet goed, dat strafbaar
is : wat heeft hij misdreven I
MISDRUK, o. m, foutief drukwerk; bedrukte
vellen papier, die niet zijn te gebruiken.
MISE-EN-SCENE, v. tooneelschikking, de regeling van alles wat noodig is om een tooneelstuk
voor den toeschouwer tot werkelijkheid te maken.
MISERABEL, bn. bw. (-er, -st), ellendig, armzalig.
MISERE, v. (-s), ellende.
MISERERE, o. (R.-K.) het kerkgezang, de boetpsalm, alzoo genoemd naar de woorden : miserere
mei, Deus, erbarm u mijner, o God.
MISERICORDIA, o. (-'s). (R.-K.) steunsel tegen
de koorstoelen aangebracht voor de geestelijken
die tot langdurigen koordienst verplicht waren ;
vaak met beeldhouwwerk versierd.
MISERIE, v. (...riön, -s), ellende, misêre : 't is
miserie, 't is al wat naar, ongelukkig, ellendig is.
MISGAAN, (ging mis, is misgegaan), in het gaan
niet ontmoeten : zij zijn elkander misgegaan; niet
inhalen, niet bereiken; (van een kogel) niet raken :
het schot ging mis; — (het misging, is misgaan),
mislukken, niet slagen (van jets), tegenloopen,
slecht uitvallen : dat is mij misgaan ; ontgaan :
geen woord is mij misgaan.
MISGEWAS, o. (-sen), mislukte groei der veldvruchten, slechte oogst.
MISGREEP, m. (...grepen), mistasting, dwaling.
MISGUNNEN, (misgunde, heeft misgund), niet
gunnen (iets aan iem.), benijden : iem. zijn voarspoed, zijn geluk misgunnen.
1. MISHAGEN, (mishaagde, heeft mishaagd), niet
behagen, niet aanstaan, ongevallig zijn.
2. MISHAGEN, o. afkeer, verdriet, misnoegen.
MISHANDELEN, (mishandelde, heeft mishandeld),
slecht, kwalijk behandelen : dieren mishandelen;
ergerlijk kastijden : zijne kinderen mishandelen.
MISHEBBEN, (had mis, heeft misgehad), het
mishebben, zich vergissen, dwalen : als ik het niet
mis heb, dan is hij' vandaag jarig.
MISKENNEN, (miskende, heeft miskend), niet
erkennen, niet opmerken : dat valt niet te miskennen,
dat dient erkend te worden; niet weten te waardeeren : de diensten van iem. miskennen.
MISKOMEN, (het miskwam, is miskomen),
(Zuidn.) ongelegen komen, te onpas komen.
MISKREDIET, o. kwade naam ; iem. in miskrediet brengen, den goeden naam, het vertrouwen
doen verliezen.
MISLEIDEN, (leidde mis, heeft misgeleid), (w. g.)
valsch, verkeerd leiden; — (misleidde, heeft mislaid), bedriegen.
MISLOOPEN, (liep mis, is misgeloopen), verkeerd
loopen ; de boot misloopen, niet op tijd bereiken ;
(fig.) tegenloop en, slecht uitvallen : dat loopt mis.
MISLUKKEN, (het mislukte, is mislukt), niet
gelukken, slecht, verkeerd uitvallen : alles wat hij
cmderneemt, mislukt hem; — (fig.) een mislukt advocaat, die het niet tot advocaat heeft kunnen
brengen.
MISMAAKT, bn. (-er, -st), leelijk, wanstaltig,
misvormd : een mismaakt kereltje.
MISMAKEN, (mismaakte, heeft mismaakt),
ontsieren, leelijk maken : die twee gebouwen mismaken
de geheele straat.
MISMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), neerslachtig,
ontmoedigd, verdrietig.
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MISNOEGD, bn. bw. (-er, -st), ontevreden, onvergenoegd.
1. MISNOEGEN, o. ontevredenheid, onvergenoegdheid : iemands misnoegen opwekken.
2. MISNOEGEN, (misnoegde, heeft misnoegd),
rekenen tot ontevredenheid geven.
MISOFFER, o. (-s), (R.-K.) de mis.
MISPAS, m. (-sen), verkeerde stap; (fig.) font,
vergissing, onhandigheid; licht vergrijp tegen dezedelijkheid of welvoeglijkheid.
MISPEL, v. (-s, -en), als vrucht, m. als boom;
een welbekende appelachtige boom (mespilus).
MISPELAAR, m. (...laren), mispelboom; stok
van het hout van den mispelboom.
MISPLAATSEN, (misplaatste, heeft misplaatst),
verkeerd, slecht plaatsen : dat is hier misplaatst,
dit behoort bier niet (te staan enz.); hij voelt
zich in dien werkkring misplaatst, voelt zich dear
niet op zijn plaats.
MIS?RIJZEN, (misprees, heeft misprezen), afkeuren, laken.
MISREKENEN, (rekende mis, heeft misgerekend),
verkeerd uitrekenen; — zich misrekenen, (misrekende
zich, heeft zich misrekend), zich in het rekenen
vergissen, zich in zijne verwachting teleurgesteldzien.
MISREKENING, v. (-en), teleurstelling.
MISS (Eng.), v. (-es), juffrouw, mejuffrouw.
MISSAAL, o. (...salen), (R.-K.) misboek; —
(boekdr.) groote lettersoort van 56 punten.
MISSCHAPEN, bn. wanschapen, misvormd.
MISSCHIEN, bw. wellicht, mogelijk, het kan zijn,
dat... : misschien komt hij straks nog wel.
MISSELIJK, bn. bw. (-er, -st), vreemd, wonderlijk, leelijk : zij is misselijk gekleecl; — hachelijk,
gevaarlijk : in misselijke omstandigheclen verkeeren;
het ziet er misselijk uit; — onpasselijk, neiging tot
braken hebbend ; — walglijk: foei ! wat een
misselijke kerel.
MISSEN, (miste, heeft gemist), niet raken, mis,
zijn : het schot miste; feilen, falen : ga maar steeds
rechtuit, den kunt gij niet .missen; — (spr.) gissen
doet missen, men gist in den regel verkeerd;
te laat komen om nog p.ede —dentrims, te
kunnengaan; — uitblijven, niet gebeuren : dat
kan niet missen, dat moet gebeuren; — ontberen,
niet hebben wat men noodig heeft of althans
gaarne had : hij mist zelfs het hoognoodige; — de
afwezigheid (van jets of iem.) gewaar worden of
ondervinden ; — niet vinden, niet weten waar iets
of iem. gebleven is.
MISSIE, v. (...sien), (R.-K.) zending onder de
heidenen; personen die gezonden worden, zendelingen ; zendelinggenootschap ; — tiendaagsche
boeteprediking in eene parochie; — de Katholieke
bevolking in een niet kerkelijk geregelden staat :
voor 1853 was Nederland eene missie; — het grondgebied en het bestuur van zulk eene missie.
MISSIGIT, v. (-s), kleine moskee op Sumatra.
MISSIONARIS, m. (-sen), (R.-K.) zendeling.
MISSIVE, v. (-n, -s), brief, officieel schrijven.
MISSLAAN, (sloeg mis, heeft misgeslagen), verkeerd slaan, niet raken ; — (fig.) den bal misslaan,,
verkeerd oordeelen ; eene dwaling begaan.
MISSLAG, m. (-en), slag die niet rack is; verkeerde
slag; (fig.) vergissing, dwaling; verzuim dat te
berispen valt ; tegenspoed, onheil, ongeluk.
MISSTAAN, (het misstond, heeft misstaan),
leelijk, niet goed staan (b. v. van kleedingstukken,
enz.) : die jas misstaat u volstrekt niet; — (fig.)
niet geschikt, niet passend zijn : het misstaat een
meisje, aldus te spreken.
MISSTAND, m. (-en), verkeerdheid : op verschillen& misstanden wijzen.
MISSTAP, m. (-pen), verkeerde stap; (fig.) ver-keerde of slechte dead, vaak gevolg van oner
varenheid.
1. MIST. Zie MEST.
2. MIST, m. (-en), laag bij de aarde drijvendewaterdamp, zoodanig verdicht dat hij zichtbaar is :
mist is eene laag bij den grond drijvende wolk.
MISTASTEN, (tastte mis, heeft misgetast), ver-keerd tasten; {fig.) zich vergissen, zich bedrie-gen : hij heeft daarin leelijk misgetast.

MISTEL.
MISTEL, m. (-s), marentak; —BOOM, m. (-en),
boom waarop de mistel groeit; —KRUID, o. mistel.
MISTEN, (het mistte, heeft gemist); het mist,
het is nevelachtig weder, er is mist.
MISTHOORN, m. (-s), groote hoorn op zeeschepen, dienende om bij mistig weder door het
geven van signalen aanvaring te voorkomen, en
aan de kust, om nabijzijnde schepen te waarschuwen; —SIGNAAL, o. (...gnalen).
MISTIG, bn. (-er, -st), mistachtig, nevelig (van
de lucht) : mistig weer; een mistige dag.
MISTLETOE, o. Engelsche naam voor : marentakken, vogellijm.
MISTRAL, m. (-s), gevreesde koude noordwestenwind in het zuidoosten van Frankrijk, die somwijlen
in noordenwind overgaat.
MISTRESS (Eng.), v. (-es), mevrouw.
MISTROOSTIG, bn. (-er, -st), zonder toost,
troosteloos, diep neerslachtig; niet opgewekt,
melancholiek : mistroostig zijn.
MISTROUWEN, o. wantrouwen.
MISTROUWIG, bn. bw. (-er, -st), achterdochtig,
wantrouwend. MISTROUWIGHEID, v.
MISVAL, o. (-len), (Zuidn.) ongeval, ongeluk;
tampspoed.
MISVATTING, v. (-en), dwaling, vergissing.
MISVERSTAAN, (verstond mis, heeft misverstaan), niet goed, verkeerd verstaan, niet goed
begrijpen, verkeerd opvatten.
MISVER STAND, o. (-en), verkeerd begrip,
kwade opvatting; het kwalijk verstaan, verwarring
van begrippen ; (fig.) oneenigheid tusschen vrienden of bekenden.
MISVORMEN, (misvormde, heeft misvormd),
mismaken, een leelijken vorm geven.
MISWAS, 0. (-sen), slecht uitgevallen gewas ;
wanstaltig mensch, dier of plant.
MISWIJZING, v. (-en), verkeerde aanwijzing.
MISZEGGEN, (miszeide, heeft miszegd of miszeid), zich verkeerd uitdrukken, zich vergissen
.onder het spreken; (fig.) door iets te zeggen beleedigen. lasteren wat heb ik daaraan miszegd
MITAINE, v. (-s), garen dameshandschoen zonder
vingers.
MITIGATIE, v. (-s, ...tien), verzachting, verlichting, leniging.
MITIGEEREN, (mitigeerde, heeft gemitigeerd),
verzachten, matigen, verlichten.
1. MITRA, v. (-'s), bisschopsmuts, mijter.
2. MITRA, (MITHRA) m. (Perz. myth.) zonnegod, lichtgod, bewaker der waarheid en der
trouw.
MITRAILLE, v. schroot.
MITRAILLADE, v. (-s), schrootvuur, kartetsyuur; vuur uit een mitrailleur.
MITRAILLEEREN, (mitrailleerde, heeft gemitrailleerd). met mitrailleurs beschieten.
1. MITRAILLEUR, m. (-s), soldaat die den
mitrailleur bedient.
2. MITRAILLEUR, m. (-s), MITRAILLEUSE, v.
snelvuurwapen waarmee automatisch tot
.500 geweerkogels per minuut geschoten kunnen
worden, kan desnoods door een man gedragen
worden : bereden mitrailleurs; infanterie mitrailleurs;
,het werkzame vuur der mitrailleurs reikt tot hoogstens
1400 M.; —AFDEELING, v. (-en); —BAND,
m. (-en), band met 250 geweerpatronen voor een
mitrailleur; —WAGEN, m. (-s), deze voert mee
15 tot 20000 patronen voor de mitrailleurs.
MITS, vw. onder beding dat, onder voorwaarde;
— vz. onder, bij, door; mits dezen, hiernevens,
hierbij; o. (fig.) er is een wits bij, er is eene voorwaarde aan verbonden, het is niet onvoorwaardelijk.
MITSDIEN, voegw. bw. hierom, daarom, dan ook.
MITSGADERS, vw. (aaneensch.) (deftige stijl)
alsook, benevens, alsmede.
MIXED PICKLES (Eng.), o. allerhande jonge
groente, uitjes, augurkjes in sterk gekruiden azijn
ingelegd, mosterdzuur; — (fig.) korte, snedige
gezegden.
MIXTUUR, v. (...turen), mengsel, vloeibaar en
krachtig artsenijmengsel, inz. bestemd om bij drup-pels, gebruikt te worden.
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MNEMONIEK, MNEMOTECHNIEK, v. herinneringskunst, geheugenleer.
MNEMOSYNE, v. (Gr. myth.) godin van het
geheugen, door Zeus moeder der 9 Muzen.
MOABIETEN, my. Semietische volksstam in
N.-Arable. MOABIETISCH, bn.
MOBIEL, bn. (-er, -st), beweeglijk; geschikt om
uit te trekken, marschvaardig (van een leger) ;
mobiel verklaren, een leger op voet van oorlog
brengen.
MOBILAIR, o. roerend goed, huisraad; een der
grondslagen van de indirecte belasting.
MOBILISATIE, v. (-s), mobielverklaring, mobiliseering; —PLAN, o. (-men).
MOBILISEEREN, (mobiliseerde, heeft gemobiliseerd), troepen op voet van oorlog en in het veld
brengen. MOBILISEERING, v. (-en).
MOBILITEIT, v. beweeglijkheid, vlugheid.
MODAAL, bn. (spraakk.) volgens eenige wijze :
modale bijwoorden, bijwoorden van wijze; modale
hulpwerkwoorden, als mogen, moeten, kunnen;
modale bepalingen, als misschien, zeker, stellig.
MODALITEIT, v. wijze van zijn; (spraakk.) wijze
van voorstelling met betrekking tot de werkelijkheld.
MODDER, v. aarde met water vermengd, slijk,
baggerspecie : eene sloot vol modder.
MODDERAAR, m. (-s), die moddert, knoeit,
die alle partijen te vrind wil houden.
MODDERBAD, o. (-en), bad waarin eene soort
van geneeskrachtige modder voorkomt : de modderbaden te Bentheim ; hij haalde een modderbad,
viel in eene moddersloot.
MODDEREN, (modderde, heeft gemodderd),
knoeien, schipperen.
MODDERIG, bn. (-er, -st), modderachtig.
MODE, v. (-s), wijze; tijdelijk, voorbijgaand
gebruik, smaak (inz. in kleederdracht en huisraad):
nieuwe, Dude mode; — eene zaak in modes, artikelen
van kleeding, inz. dameshoeden; — van de oude
of nieuwe mode zijn, oude gebruiken beiN area of
nieuwe aannemen ; near de oude (of nieuwe) mode
gekleed' gaan. MODETJE, o. (-5).
MODE-ARTIKEL, o. (-en), artikel tot het modeyak behoorende; iets dat aan mode onderhevig
is ; ...JOURNAAL, o. tijdschrift dat de mode
behandelt ; ...KLEUR, v. (-en), kleur die in de
mode is.
1. MODEL, o. (-len), vorm om iets na te maken,
patroon, voorbeeld : het model van eene japon; —
(schild.) persoon die een schilder tot voorbeeld
dient : schilderen naar het naakt model; — verkleinde vorm waarnaar iets grooters wordt gemaakt:
in het atelier van een beeldhouwer vindt men allerlei
modellen in klei, gips ens.; voorschrift, voorgeschreven vorm deze sabel is niet volgens het
model (is Been model); — (fig.) toonbeeld.
2. MODEL, bn. . volgens voorschrift (soldatentermen) : die riem .is niet model, een cM. te smal.
MODELBOERDERIJ, v. (-en), die geheel volgens
de eischen van theorie en practijk is ingericht.
MODELEEREN, (modeleerde, heeft gemodeleerd),
vormen, navormen, in het klein voorstellen.
MODELEUR, m. (-s), iem. die modeleert die
modellen maakt, boetseert.
MODEMAAKSTER, v. (-s), modiste.
MODEPLAAT, v. (...platen), ...PRENT, v. (-en),
plant of prent, waarop de kleeding naar de mode
wordt voorgesteld; ...POP, v. (-pen), iem. die zich
streng volgens de mode kleedt.
MODERAAT, bn. gematigd.
MODERAMEN, o. de bestuursleiding ; bestuursoollege.
MODERATEUR, m. (-s), bestuurder, leider, regeerder ; aan eene machine dat deel of stuk,
hetwelk de beweging matigt of regelt.
MODERATEURLAMP, v. (-en), ouderwetsche
patentolielamp, waarin de olie door eene op een
lederen zuiger drukkende veer, een moderateur,
naar boven gevoerd wordt.
MODERATIE, v. gematigdheid, bezadigdheid;
(Ned. gesch.) de moderatie werd spottend de m o o rderatie geheeten.

MODERATO.

535

MODERATO, bw. (muz.) gematigd, matig van
beweging.
MODERATOR, m. (-en, -s), toestel tot thatiging
der beweging (van machines).
MODEREEREN, (modereerde, heeft gemodereerd),
matigen, verzachten, beperken.
MODERN, bn. (-er, -st), hedendaagsch, nieuwerwetsch; de modern talen leeren, spreken, inz. Fransch,
Duitsch en Engelsch; de modern dichters; (Here.
godsd.) de modern leer, (in tegenoverstelling van de
leer der orthodoxen).
MODERNISEEREN, (moderniseerde, heeft gemoderniseerd), naar den nieuwen smaak of stiji inrichten.
MODERNISME, o. de geest van het nieuwe in
maatschappij, letteren en kunst; richting der critisch vrije gedachte op 't gebied van de geloofsleer.
MODEST, bn. (-er, -st), zedig, eerbaar, bescheiden.
MODESTIE, v. zedigheid, eerbaarheid, schaamte.
MODIEUS, bn. bw. (...zer, -t), naar de mode :
modieuze dames, die modieus gekleed gaan.
MODIFICATIE, v. (-s, —den), verandering, wijziging; beperking.
MODIFICEEREN, (modificeerde, heeft gemodificeerd), wijzigen, een anderen vorm, eene andere
gedaante geven; verzachten, beperken.
MODISCH, bn. bw. naar de mode : nieuwmodisch.
MODISTE, v. (-s), vrouw die dameshoeden opmaakt en verkoopt. MODISTENVAK, o.
MODULATIE, v. (-s, „Alen), stembuiging; (muz).
overgang van de eene toonsoort in de andere.
MODULEEREN, (moduleerde, heeft gemoduleerd), met gepaste stembuiging spreken, voordragon; (muz.) van de eene toonsoort in de andere
overgaan.
MODUS, m. wijze, manier; (taalk.) wijze van het
werkwoord; een modus vivendi, voorloopige schikking tusschen twee strijdende partijen.
1. MOE, bn. bw. Zie MOEDE.
2. MOE, v. verkorting van moeder. MOEKE,
MOETJE, o.
MOED, m. gemoedsgesteldheid deemoed, hoogmoed; — in koelen moede, koelbloedig ; in arren
moede, met een toornig, gram gemoed; verbolgenheid, drift: zijn moed koelen; — kloekmoedigheid,
onverschrokkenheid in moeilijkheden en gevaren;
dapperheid : den moed opgeven, laten zakken ; de
moed zonk hem in de schoenen ; ik heb er nogal moed
op, vertrouwen op een goeden uitplag ; — met
nieuwen moed beginnen, lust, opgewektheid.
MOEDE, MOE, bn. bw. (-r, meest -), verm.oeld,
afgemat: ik ben moede van de wandeling; afkeerig
van lets : ik ben dien man moe; ik word het moe
altijd hetzelfde te hooren; — zij is het levee moe, zij
wenscht te sterven.
MOEDELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder
moed, ontmoedigd, alle hoop verloren hebbende.
MOEDER, v. (-s), (in kindertaal MOE, .MOES
en POE) vrouw die een kind of meer kinderen
heeft vader en moeder;
(fig.) vrouw die een ander liefheeft ale eene moeder, die met moederlijke zorg voor hem waakt :
die vorstin is eene moeder voor hare onderdanen;
—besturd,opzich;
(fig.) oorsprong, bron, grondoorzaak verveling,
zij, dochter van de weelde en wanhoops moeder.
MOEDERHUIS, o. (...huizen), klooster der eerste
stichting eener orde en van waar uit de latere
kloosters hun stichting en inrichting ontvangen;
...KERK. v. de R. K. kerk; ...KLOOSTER, o. (-s).
MOEDERKOREN, o. (plantk.) eene ziekelijke
verandering van de korrel bij een dertigtal grasgewassen, inz. bij de rogge; zwam die deze verandering veroorzaakt (claviceps purpurea).
MOEDERLAND, o, bet vaderland van hem, die
in de overzeesche bezittingen van dat land leeft.
MOEDERLANDSCH, bn. als in bet moederland
moederlandeche toestanden, begrippen, cultuur.
MOEDERLIEF v. lieve moeder.
MOEDERLIEFDE,- v. liefde der moeder tot hare
kinderen ; ook omgekeerd.
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MOEDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), van, als eene.
moeder : moederlijk hart; — moederlijke liefd,er
liefde van de moeder tot hare kinderen.
MOEDe.-.RNAAKT, bn. geheel naakt.
MOEDERPLANT, v. (-en), (plantk.) de rankencle•
steenbreek, ook jodenbaard en moedertje-van-duizenden, geheeten (saxifraga sarmentosa).
MOEDERSTAD, v. (...steden), stad waar men is
geboren.
MOEDERTAAL, v. (...talen), taal van het land,
waarin men geboren is; oorspronkelijke taal, waaruit andere zijn voortgekomen.
MOEDERZIEL, v. er was geene moederziel, er
was niemand; hij was moederzielalleen, buiten hem
was er niemand.
MOEDIG, bn. bw. (-er, -st), moed bezittende,
onbevreesd, onversaagd, dapper, stout; — (Zuidn.),
trotsch, fier.
MOEDWIL, m. boos opzet; ik deed het niet met
(uit) moedwil; citing van kwaadwilligheid, baldadigheid : moedwil bedrijven, plegen.
MOEDWILLIG, bn. bw. (-er, -st), opzettelijk
bedervend of kwaaddoend; voorbedachtelijk ; (fig.)
baldadig.
MOEDDZIN, m. (-s), Mohammedaansch afroeper'
der gebedsuren van boven uit de minaret, ook
MUEZZIN.
MOEFFLON, m. (-s), soort van wild schaap op
Sardinie en Corsica (ovis musimon).
MOEFTI, m. (-'s), Mohammedaansch rechtsgeleerde, ook MUFTI.
MOEHEID, v. vermoeidheid; het moe zijn
levensmoeheid.
MOEI, v. (-en), (volkstaal) tante.
MOEIEN, (moeide, heeft gemoeid), moeite, last,.
hinder veroorzaken: niemand zal u moeien; — iem.
in eene zaak moeien, hem er niet buiten laten
zijn levee is er mee gemoeid, staat er bij op het spel;
de gansche day is er mee gemoeid, gaat er mee heen ;
— geen koeien, geen moeien, geen bezit, geen zorg.
MOEILIJK, MOEIELIJK, bn. bw. (-er, -st),
moeite, last veroorzakende, lastig ; afmattend,
vermoeiend.
MOEILIJKHEID, v. (...heden), moeite, last,
hinder, bezwaar, verdriet iem. moeilijkheden veroorzaken ; iem. in moeilijkheid brengen.
MOEITE, v. (-n), krachtsinspanning (zoowel van,
het lichaam als van den geest) : moeite doer;
twist, krakeel: hij heeft dikwijls moeite met zijne buren.
MOEIZAAM, bn. (w. g.) moeilijk, vermoeiend.
MOEJIK, m. (-s), Russische boerenarbeider.
MOEKE, o. verkleinvorm voor moe (in kindertaal)..
MOEKIM, v. (-a), Mohamm. parochie, kerspel in
Atjeh.
MOELIE, v. (-s), (Zuidn.) kneedtrog.
MOELJE, v. (-s), steenen hoofd aan den ingang
eener haven, vooral aan de havens der Middellandsche Zee, dat de kracht der golven breekt.
MOELLAH,
(-a), Armeensch priester.
1. MOER, v. grondsop, droesem, bezinksel, hef.
2. MOER, v. (-en), metalen of houten blokje'
met eene van een schroefclraad voorziene opening
waarin de schroefspil of vaarschroef past.
3. MOER, o. (-en), drasland; turf-, veengrond ;
(Zuidn.) run na 't looien ineengeperst en gedroogd,
als brandstof gebruikt.
MOERAS, o. (-sen), waterachtig, drassig land'
zonder behoorlijke afwatering : een moeras droogleggen; (spr.) iem. uit het moeras helpen, uit
moeilijke omstandigheden helpen.
MOERASERTS, o. (-en), zeker ijzererts dat in
lage moerassige streken op geringe diepte onder
den grond wordt aangetroften; ...GAS, o. koolwaterstof dat door de ontleding van plantendeelen in
moerassen veel wordt ontwikkeld, mijngas, methaan.
MOERASIJZER, o. limoniet, moeraserts; ...KIKVORSCH, m. (-en), kikvorsch die in moerassen
leeft; ...KOORTS, v. (-en), koorts die in moerassige streken voorkomt.
MOERASSIG, bn. (-er, -st), met moerassen
eene moerassige streek; broekachtig, drassig, week
door het vele niet afvloeiende water.

MOERASVEEN.
MOERASVEEN, o. soort van laagveen dat op
drassigen grond ontstaat, eene met shb- en humusstoffen vermengde veenmassa van geringe dikte,
gewoonlijk niet geschikt om er turf van te
maken.
MOERBALK, m. (-en),,zware balk waarover men
vroeger rechthoekig dunnere balken (kinderbalken)
legde, waarop de bevloering kwam.
MOERBEI, v. (-en), ...BES, v. (-sen), ...BEZIE,
v. (...zien), vrucht van den moerbeiboom.
MOERBEI-, MOERBEZIEBOOM, m. (-en),
zwarte moerbeiboam, (morus nigra); route moerbeiboom, uit China, welks bladeren het voedsel zijn
voor den zijdeworm (morus alba).
MOERBEZIE, Zie MOERBEI.
MOERBUIS, v. (...zen), hoofdbuis eener waterleiding of gasleiding.
1. MOEREN, (moerde, heeft gemoerd), veenslik
opbaggeren tot het maken van turf; een plan nitvenen.
2. MOEREN, (moerde, heeft gemoerd), (zeew.)
vastmeren; morrelen : in de kachel moeren, peuteren met een gook ; — (fig.) straatschenderij
plegen, inz. schellen aan de huizen aftrekken;
(gemeenz.) stelen : ik kan mijn stok nergens vinden,
hij is zeker gemoerd.
MOERGROND, m ...LAND, o. (-en), drasland ;
(gew.) veengrond.
MOERKONIJN, o. (-en), wijfjeskonijn.
MOERSCHROEF, v. (...schroeven), schroef die
met eene moer wordt aangedraaid of vastgezet.
MOERSLEUTEL, m. (-s), sleutel QM schroefmoeren los en vast te draaien.
MOERVOS, m. (-sen), wijfjesvos.
MOERWEG, m. weg longs of door een moer;
....WEIDE, v. drassige weide; weide op laagveen.
MOERWESP, v. (-en), koningin der wespen.
MOERZEE, v. (-en), zeer onstuiraige zee.
1. MOES, o. tot brit gekookte spijs uit groente
,of vruchten appelmoes.
2. MOES, o. (plantk.) boerenmoes, boerenkool.
MOESELIEN, o. zie MOUSSELINE, enz.
MOE SGROENTE v. moeskruid, groente;
...GROND, m. (-en), waarop moeskruiden geteeld
worden; ...HOF, m. (...hoven), moestuin.
1. MOESJE, 0. (-s), pronkpleistertje van taf waarmede de dames vroeger Naar gelaat beplakten; —
4(ook) eene voile met moesjes; anders gekleurd
,stipje (op eene geweven of andere stof).
2. MOESJE, o. (-s), (in kindertaal) moedertje.
MOESSON, m. (-s), periodieke land- of zeewind,
welke met de jaargetijden afwisselt, met name in
den Indischen en Grooten Oceaan ; jaargetijde
waarin deze winden waaien: natte of kwade moesson;
droge moesson; (fig.) de goede, kwade moesson, gun, stige, ongunstige tijd voor iets.
MOESTUIN, m. (-en), tuin waar moesgroenten
zijn geplant. MOESTUINTJE, o. (-s).
'1. MOET, v. (-en), indruk, spoor dat door iets
'wordt achtergelaten.
2. MOET, o. dwang, noodzakelijkheid : meet
is een bitter kruid.
1. MOETEN, (moette, heeft gemoet), (veroud.)
eene schuit zachtkens voortduwen.
2. MOETEN, (moest, heeft gemoeten), gedwongen
, of genoodzaakt (tot iets) zijn, niet anders kunnen
doen : ik doe het niet graag, maar ik moet het zeggen;
(ook) ter aanduiding van iets dat noodwendig
moet ngebeuren om iets anders te doen plaats hebben : ik doe het niet, of men moet er mij toe dwingen,
tenzij ik er toe gedwongen worde; — verplicht
zijn, behooren : gij moet God meer gehoorzamen
dan den menschen; de jongelui moeten zich wat
kalm houden;
als hulpwerkwoord van wijze, ter aanduiding
van wat, volgens sprekers meening of berekening
niet anders kan zijn : hij moet nu al terug zijn; het
moet reeds negen uur zijn; — ter aanduiding van
wat op gezag van anderen, volgens de heerschende
meening zoo zal zijn: hij moet nu weer in het land zijn.
MOEZEL, m. (-s), (Zuidn.) doedelzak; —MAN;
m. (Zuidn.) savoyaard; —ZAK, m. (-ken), 'doedelzak.
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MOEZELWIJN, m. wijn, afkomstig uit de Moezelstreek.
MOEREN, (moesde, heeft en is gemoesd), tot
moes koken ; tot moes maken, prakken.
MOEZERIJ, v. (-en), groentekweekerij.
1. MOF, m. (-fen), MOFFIN, v. (-nen), scheldnaam der Duitschers (inz. der Westfaalsche boeren
en boerinnen); scheldnaam, door Hollanders aan
de bewoners van Gelderland, Overijsel enz. geweven;
zwijgen als een mof, volstrekt niets zeggen ; - (fig.)
lomperd.
2. MOF, v. (-fen), morsmouw; — zeer breede ring
van bontwerk om de handen warm te houden;
breede ring tot verbinding van twee pijpen of
buizen; — verwijd uiteinde van eene pijp of buis
waarin eene andere past. MOFJE, o. (-s).
MOFETTE, v. (-n), zoogenaamde lucht- en gasbron, uitstrooming van koolzuur uit aardspleten.
1. MOFFEL, m. (-s), vat van vuurvasten steen of
metaal, gebruikt om sommige stoffen te verhitten,
zonder dat de vlam er bij kan komen.
2. MOFFEL, v. (-s), (Zuidn.) zie MOF 2.
1. MOFFELEN, (moffelde, heeft gemoffeld), op
handige wijze wegsteken of verbergen, wegkapen;
goochelen ; bedriegen (in het spel).
2. MOFFELEN, (moffelde, heeft en is gemoffeld),
(in den emailleeroven) emailleeren eene fiets,
eene badkuip moffelen.
MOFFELOVEN, m. (-s), emailleeroven.
MOGELIJK, bn. bw. kunnende gebeuren, kunnende gedaan worden ; — misschien mogelijk
komt hij vandaag nog. MOGELIJKHEID, v.
MOGEN, (mag, mocht, gemoogd), verlof hebben,
vrijheid, het recht hebben om iets te doen
wij mogen uitgaan ; hij mag doen wat hij wil ; hij mag van geluk spreken, heeft er reden toe ;
gaarne hebben, houden van : zoo iets mag ik
hooren, boor ik graag ; - iem. mogen lijden, veel'
met hem ophebben ; als hulpwerkwoord van wijze, om den inhoud van
den zin als mogelijk of 'wenschelijk voor te stollen
hij mag wel gelijk hebben, misschien heeft hij wel
geliik :
in verwenschingen : dot map je de koekoek.
MOGEND, bn. (veroud.) vermogend, machthebbend; (eert.) Hume Hoogmogenden, de leden der
Generale Staten; Hunne Edelmogenden, de leden
van den Raad van State.
MOGENDHEID, v. (...heden), staat, rijk eene
maritieme mogendheid, een staat die machtig is
ter zee; — macht, kracht wie zal de mogendheid
des Heeren uitspreken.
MOHAIR, o. weefsel van angorawol voor damesgoederen.
MOHAIREN, bn. van mohair.
MOHAMMEDAAN, m. (...danen), volgeling van
Mohammed, belijder van den Islam.
MOHAMMEDAANSCH, bn. wat behoort, in
betrekking staat tot de Mohammedanen.
MOHAMMEDANISME, o. leer van Mohammed.
MOIRE, bn. gewaterd, gemoireerd, gemoreerd
(van zijden en andere stoffen, ook van metaal).
MOIREEREN, (moireerde, heeft gemoireerd),
waterers (van geweven stoffen en van metalen).
1. MOK, v. roosachtige onsteking aan de beenen
der paarden.
2. MOK, v. (-ken), (gew.) zeemeeuw ; (ook) duif.
MOKER, m. (-s), zware smidshamer, breekhamer;
vuisthamer.
MOKKA(KOFFIE), v. de beste koffie, afkomstig
uit Mokka, eene stad aan de Arabische Zee.
MOKKEL, m. en v. (-s), dik, mollig kind; dikke,
poezele vrouw; kus. MOKKELTJE, o. (-8), snol.
MOKKELEN, (mokkelde, heeft gemokkeld),
knuffelen, liefkoozend pakken, zoenen.
MOKKEN, (mokte, heeft gemokt), wrevelig zijn
en niet er ronduit over spreken; pruilen.
MOKKIG, bn. een mokkig paard, dat de mok
heeft.
MOKUM, o. (diev.) Groot Mokum, Amsterdam.
1. MOL, v. molm, garde, stof, in sommige streken
mul, in de samenst. : zaagraul, turfmul enz.
2. MOL, m. (-len), in den grond levend zoogdier,
tot de orde der insecteneters behoorende, dat zich

MOL.
voornamelijk met larven voedt (talpa europaea);
(fig.) zoo blind als een mol, niets kunnende zien,
(ook) ten eenenmale onbekend (met iets). MOLLETJE, o. (-8), kleine mol.
3. MOL, v. (Zuidn.) eene soort van wit bier.
4. MOL, v. (-len), (muz.) een teeken () bij eene
noot geplaatst, dat aanduidt, dat die noot een halven
toon lager moet gezongen of gespeeld worden; —
kleine-terts-toonaard.
5. MOL, o. molton : zeke re zachte wollen stof.
MOLASSE, v. eene rotssoort, vooral in Zwitserland voorkomende, grijze, fijnkorrelige zandsteen.
MOLECULAIR, bn. wat op de moleculen betrekking heeft; de moleculaire krachten, de tusschen de
moleculen werkende krachten.
MOLECULE, v. en o. (-n), kleinst denkbaar
deeltje eener scheikundige verbinding dat uit
atomen is opgebouwd.
MOLEN, m. (-s), inz. het gebouw, waar graanen peulvruchten, door middel van twee scherpe
steenen, waarvan zich de bovenste over den ondersten in het rond beweegt, tot meel worden gemalen,
korenmolen; in het algemeen elk gebouw waar,
of toestel waarmede voorwerpen door middel van
raderwerk fijngemaakt, verbrijzeld, gesneden, gestampt, gestooten, opgewonden enz, worden, als :
zaagmolen, oliemolen, papiermolen, koffiemolen,
mosterdmolen, watermolen; (fig.) al wat draait; —
(spr.) dat is koren. (ook wel water) op zijn molen,
dit nelpt hem, komt hem to pas ; — een slag van
den molen weghebben, niet wel bij zijn verstand zijn ;
— de molen is door de rang, de zaak is in de war ,
— met molentjes loopen, niet goed wijs zijn.
MOLENAAR, m. (-s, ...naren), eigenaar van een
molen; werkman die in een molen werkt; — (nat.
hist.) wijting : eene soort van zeer kleine schelvisch,
die in de Middellandsche Zee veelvuldig wordt aangetroffen; — post (zekere visch); — meikever.
MOLENAS, v. (-sen), as van een molen, die de
roeden draagt (bij een windmolen), die het waterrad draagt (bij een watermolen) ; ...BEEK, v.
(...beken), beekje dat het raolenrad in beweging
brengt ; ...DWANGRECFIT, o. (hist.) verplichting
om zijn koren op zekeren molen te doen malen ;
...KLAPPER, m. (-s), toestel om den graanbak
in molens in schuddende beweging te brengen.
MOLENPAARD, o. t-en), paard dat in een molen
gebruikt wordt; (spr.) werken als een molenpaard,
zeer hard werken ; — groote, zware vrouw.
MOLENSLOOT, v. (-en), sloot die het polderwater naar den molen leidt; ...SLUTS, v. (...zen),
sluis in de buitenwaterkeering aan het einde van
een molenboezem.
MOLEST, o. rampen of schade voornamelijk aan
schepen op zee door moedwil toegebracht ; —
overlast, moedwil : van molest was Been sprake.
MOLESTATIE, MOLESTIE, v. molest.
MOLESTEEREN, (molesteerde, heeft gemolesteerd), overlast doen, plagen, hinderers.
MOLIERES, my. zeker soort van lage schoenen.
MOLIK, m. (-en), vogelverschrikker.
MOLMEN, o. (gew.) melk voor de karn bestemd,
zure room of zure m,elk.
MOLLA(H), m. (-'s), (bij de Turken en Perzen)
titel voor den hoogsten rechter in de steden of een
district.
1. MOLLEN, (molde, heeft gemold), (diev.)
doodsteken.
2. MOLLEN, (molde, heeft gemold), den grond,
den akker met het molbord geliikmaken
MOLLENKNIP, v. (-pen), mollenval; ...KRUID,
o. kruisboom, wonderboom, Christuspalm; ...VAL,
v. (-len), toestel om mollen to vangen.
MOLLEPOOT, m. (-en), poot van den mol;
...REL, m. (-len), ...RIT, m. (-ten), loopgraaf van
een mol; ...VEL, o. (-len), het vel van een mol.
MOLLIG, bn. bw. (-er, -st), zacht van vel; poezelig; fijn op het gevoel, dik en malsch.
MOLLUSKEN, m. my. weekdieren.
MOLM, m. o. droge stof van turf; vermolming,
vergaan (van hout). (Het onzijdig geslacht verdient bij MOLM, als een stofnaam, de voorkeur).
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MOLMEN, (het molmde, is gemolmd), wormstekig
worden, vergaan : het hout begint te molmen.
MOLOCH, m. Phenicische afgod bij de oude
Hebreeuwen, dien ook menschenoffers gebracht
werden; (fig.) de moloch, dezer eeuw, die alles verslindt, wien ales geofferd moet worden.
MOLPLOEG, m. (-en), (landb.) onaergrondsploeg.
MOLSEM, m. (gew.) molm.
MOLSGAT, o. (-en), door een mol gemaakt ;
...HOOP, m. (-en), hoopje aarde, door een mol
opgewonden.
MOLSLA, ...SALADE, v. bladen van de paardenbloem, die onder een molshoop geel en malsch
bleven, als sla gegeten.
MOLTON, o. Zie MOL 4de art.
MOLTONNEN, onverb. bn. van molton gemaakt.
MOM, v. en o. (-men), masker; order het mom
van vriendschap, onder den schijn van.
MOMAANGEZICHT, o. (-en), masker; ...BAKKES, o. (-en), momaangezicht : met Sint- Nicolaas
loopen vele jongens met mombakkesen voor op
straat.
MOMBER, (-s), MOMBOOR, m. (...borers),
(veroud.) voogd, verzorger van weezen ; — KAMER, v. (-s), de wees- en momberkamer, beheer
van nalatenschappen in afwachting van het
opkomen der daarop rechthebbenden.
MOMENT, o. (-en), oogenblik : de zieke heeft
momenten, waarin hij heel helder is; — bij momenten,
nu en dan; — gewichtige gebeurtenis : dat was een
moment in het rustige levee der dorpsbewoners.
MOMENTAAN, MOMENTANEEL, MOMENTEEL, bn. bw. voor het oogenblik.
MOMENT-OPNAME, v. (-n), ...-PHOTOGRAPHIE, v. het vormen van photographische beelden,
bij Welke de gevoelige plaat slechts een klein onderdeel eener seconde aan de inwerking van het licht
is blootgesteld geweest.
MOMMELEN, (mommelde, heeft gemommeld),
binnensmonds spreken, binnensmonds morren,
mompelen ; — mummelen.
MOMMEN, (momde, heeft gemomd), den vermomde spelen; zich vermomd vertoonen; zich
vermommen, verkleeden; (fig.) bedekken.
MOMMERIJ, v. (-en), vermomming.
MOMMESPEL, o. maskerade ; vermomming.
MOMPELEN, (mompelde, heeft gemommeld),
binnensmonds onverstaanbaar spreken, inz, om zijn
afkeuring, ontevredenheid enz. uit to drukken :
als ge zoo mompelt, kan ik u niet rerstaan; stil gewag
waken (van iets), fluisteren: ik heb al zoo iets hooren
mompelen, ik heb het gerucht ook gehoord.
MOMUS, m. (fab.) god der spotternij, satire; (fig.)
bespotter, hekelaar.
MONADE, v. (-n), (wijsb.) ondeelbaar bestanddeeltje der stof ; microscopisch infusiediertje.
MONARCH, m. (-en), alleenheerscher, koning,
keizer.
MONARCHAAL, bn. tot eene monarchie behoorende : de monarchale regeeringsvorm; der monarchie
toegedaan : hij was vroeger zeer nionarchaal.
MONARCHIE, v. alleenheerschappij : de erfelijke
monarchic; — (...chieen), staat met een eenhoofdigen regeeringsvorm, keizerrijk, koninkrijk.
MONARCHIST, m. (-en), aanhanger, voorstander van de monarchic.
MONARCHISTISCH, bn. bw. in betrekking tot
de monarchisten.
MOND, m. (-en), in meer beperkten zin de dwarsspleet die tusschen neus en kin is gelegen en omgeven is door de lippen : een kleine, welgevormde,
wijde, sch,eeve mond; — de mondholte : de spijzen
worden in den mend gekauwd en met speeksel vermengd; —
als hoofdorgaan van het spreken : oogen open
en mondje toe, goed kijken maar niets zeggen; —
geen mond opendoen, niets zeggen; — een grooten
mond opzetten, brutaal spreken; — zij is niet op
Naar mondje gevallen, durft van zich afspreken; —
vijn mond voorbijpraten, meer zeggen dan men
mag of kan verantwoorden; — ion. near den mond
praten, zooals hij het gaarne hoort ; — met den
mond vol tanden staan, beteuterd staan, goon ant-
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woord weten te geven ; — bij monde van, voorgelezen, gezegd, gesproken door ;
als orgaan voor het opnemen van voedsel : ik heb
Mr geen mond aan gezet, niets van gegeten of gedronken; — iem. het brood uit den mond nemen, iem.
onderkruipen ;
(bij vergelijking) opening, ingang, toegang : de
mond van eene rivier, van eene haven.
MONDAIN, bn. bw. (-er, -st), wereldschgezind,
Wel ; mondaine vrouwen; de mondaine wereld,
menschen die veel uitgaan, veel geld stuk slaan.
MONDANITEIT, v. wereldschgezindheid, ijdelheid.
MONDE, v. de menschen, de wereld; de beau
monde, menschen uit de eerste kringen.
MONDELING, bn. bw. sprekende, gesproken,
door middel van het gesproken woord : mondelinge
overlevering; eene mondelinge boodschap.
MONDEN, (mondde, heeft gem ond), wel smaken;
(fig.) behagen, bevallen, wel aanstaan.
MOND- EN KLAUWZEER, o. besmettelijke
ziekte onder het rundvee, ook TONGBLAAR
geheeten.
MONDIG, bn. meerderjarig; — smakelijk, lekker.
MONDJESMAAT, v. nauwelijks voldoende hoeveelhei d.
MONDKLEM, v. (geneesk.) kaakkramp.
M'ONDSTUK, o. (-ken), dat deel van een blaasspeeltuig, hetwelk in den mond genomen wordt;
deel van een paardengebit; — kunstgebit; —
deel van een kanon, van het middelstuk tot aan
den mond; — (fig.) de mond; (Z. A.) woordvoerder
voor anderen: hij was het mondstuk der ontevredenen.
MONDVOL, m. zooveel als een mond kan bevatten; ...VOORRAAD, m. proviand.
MONEEREN, (moneerde, heeft gemoneerd), herinneren, vermanen, waarschuwen.
MONEPIGRAPHISCH, bn. (van munten) alleen
een opschrift, geen beeldenaar hebbend.
MONEY (Eng.), v. geld.
MONGOLEN, my. het gele menschenras in Azie.
MONGOOLS CH, bn.
' MONIERBALK, m. (-en), balk van gewapend
beton; ...BEKLEEDING, v. (-en), cementijzeren
bekleeding; ...BLOB, o. (-ken).
MONISME, o. leerstelsel dat, in tegenstelling met
het dualisme, een beginsel aanneemt ter verklaring
der verschijnselen. MONIST, m. (-en), aanhanger van het monisme. MONISTISCH, bn. bw.
MONITEUR, m. (-s), raadgever; vermaner;
naam van het regeeringsdagbla,d. in Belgie en vroeger
in Frankrijk.
1. MONITOR, m. (-s), familie van eenige groote
hagedissoorten met een lang plat lichaam, smallen
en spitsen kop en eene slangentong (monitores).
2. MONITOR, v. (-s), zeer laag op het water
liggend, gepantserd oorlogsschip voor de kust- en
rivierverdediging, met een of meer draaibare
torens op het dek, waarin 4 of 2 kanonnen.
MONKELEN, (monkelde, heeft gemonkeld),
<Zuidn.) glimlachen uit genoegen of uit spot;
meesmuilen; — kussen.
MONNIK, m. (-en), (eigenlijk alleenlevende)
iem. die afgezonderd van de wereld in een klooster
heeft, ongehuwd blijft en zich geheel aan den godsdienst wijdt; — (spr.) gelijke monniken, gelijke kappen, menschen van dezelfde soort hebben gelijke
eigenschappen; (ook) menschen van dezelfde soort
hebben dezelfde rechten, moeten op dezelfde wijze
behandeld worden.
MONNIKENBAAI, o. v. molton; ...GELEERDHEID, v. ; ...KLOOSTER, o. (-s), gebouw, waar
monniken samenwonen; (ook) al de monniken;
...LATIJN, o. slecht, middeleeuwsch Latijn ;
...WERK, o. arbeid der monniken ; (fig.) work
van moeitevol geduld, maar dat ten slotte niets
oplevert ; vergeefsche arbeid, noodelooze moeite.
MONNIKSKAP, v. (-pen), hoofdbedekking der
monniken; — beweegbare, met den wind meedraaiende kap op een schoorsteen, gek; — (plantk.)
een vergiftig plantengeslacht, tot de familie der
ranonkelachtigen behoorende, (aconitum) ; ook akoniet en wolfswartel geheeten.

MONSTERROL.

MONO CHORDIUM, o. (...dia), dênsnarig muziekinstrument met verplaatsbaren kam.
MONOCHROOM, bn. eenkleurig.
MONOCLE, v. (-s), oogglas aan een koordje.
MONOCOTYLEDONEN, my. (plantk.) eenzaadlobbige planten.
MONO CRAAT, m. (...craten), alleenheerscher;
...CRATIE, v. alleenheerschappij.
MONODRAMA, o. (-'s), melodrama waarin slechts
een persoon optreedt.
MONOGAMIE, v. enkelvoudige echt, huwelijk
van een man met Mile vrouw; ...GAMIST, m. (-en).
MONOGENESIS, v. leer der afstamming der
menschen van -den enkel paar.
MONOGRAM, o. (-men), dooreengevlochten letters van een naam, als handteekening van schilders
enz.; naamvers, naamdicht; volzin waarin de
aanvangsletters van een naam zijn ineengeylochten.
MONOGRAPHIE, v. (-en), verhandeling over
den onderwerp.
MONOLIET, m. (-en), kunstwerk, monument
uit den stuk steen gehouwen.
MONOLINE, v. (-s), (drukk.) regelzetmachine.
MONOLOOG, in (...logen), alleenspraak.
MONOMAAN, bn. aan monomanie lijdende; —
m. (...manen), persoon die aan monomanie lijdt.
MONOMANIE, v. eene soort van waanzin die zich
in een enkele abnormale neiging openbaart.
MONOMETALISME, o. het gebruik van den
enkelen (gouden of zilveren) standaard.
MONOPLAAN, v. (...planen), eendekker, vliegmachine met don draagvlak.
MONOPOLIE, o. (—lien, -s), all3enhandel ; —
hij meent daarvan het monopolie te hebben, dat alleen
maar goed te kunnen of te mogen doen.
MONOSYLLABE, v. (-n), dênlettergrepig woord.
MONOTHEISME, o. geloof aan een God
...THEIST, m.(-en), aanhanger van het monothelsme; ...THE1STISCH, bn.
MONOTONIE, v. eentonigheid, eenvormigheid.
MONOTOON, bn. bw. eentonig; langwijlig, vervelend.
1. MONOTYPE, v. (-s), (drukk.) zetgietmachine
die losse letters giet.
2. MONOTYPE, v. (-s), plaatdruk, waarbij op
eene drukplaat in negatief eene aquarel geteekend,
op papier overgedrukt wordt, slechts denmaal,
waarna de plaat schoon gewasschen wordt.
MONROELEER, v. leer van James Monroe
in 1823 opgesteld, kort samengevat : Amerika voor
de Amerikanen.
MONSEIGNEUR, m. (-s), titel der hooge geestelijken, inz. van een bisschop; — (eert.) titel der
prinsen van den bloede in Frankrijk ; ook van
andere adellijke leeken (prinsen, hertogen).
MONSIEUR, m. (mv. messieurs), mijnheer, de peer.
1. MONSTER, o. (-s), gedeelte van eene koopwaar,
dat aan den kooper gegeten wordt, ten einde hem
in staat te stellen over hare hoedanigheid te oordeelen, vooral in den groothandel; (fig.) iem. of
iets waaraan men alle waarde ontzegt. MONSTERTJE, o. (-s).
2. MONSTER, o. (-s), een denkbeeldig of werkelijk
bestaand dier dat door zijn afzichtelijk of vervaarlijk uiterlijk afgrijzen of schrik verwekt, gedrocht,
ondier; (fig.) booze, afschuw verwekkende hartstochten ; wanschapen of misvorrnd dier ; — een
ontaard mensch, wreedaard.
MONSTERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een
monster, vervaarlijk, afzichtelijk, gedrochtelijk,
zeer leelijk.
MONSTEREN, (monsterde, heeft gemonsterd),
in oogenschouw nemen (krijgs- en scheepsvolk enz.),
revue houden; (zeew.) zich voor eene reis tot den
zeedienst verbinden en op de monsterrol doen
inschrijven; — een aantal personen of zaken vergelijkend nagaan, naast elkander beschouwen.
MONSTERING, v. (-en), wapenschouwing ; —
(zeew.) het opmaken en teekenen der monsterrol : de monstering van scheepsvolk.
MONSTERROL, v. (-len), (zeew.) lijst van al de
personen, die zich aan boord bevinden. •
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MONSTRANS, m. (-en), (R.-K.) gouden of zilveren versierd vaatwerk, van een topkruisje voorzien, met ronde opening waarvoor de IL Hostie
op zichtbare wijze kan worden uitgesteld.
MONSTRUEUS, bn. bw. (...zer, -t), monsterachtig, gedrochtelijk.
MONSTRUM, o. (...stra), monster, gedrocht,
misgeboorte.
MONSTRUOSITEIT, v. monsterachtigheid, gedrochtelijkheid, wanstaltigheid.
MONTAGNARD, m. (-s), bergbewoner; lid der
bergpartij (in de revolutionnaire Fransche wetgevende vergaderingen).
MONTAGNE, v. (fig.) de Berg, de bergpartij (in
de vergaderingen der revolutionnairen); montagne
russe, rutschbaan.
MONTANT, o. bedrag, beloop (eener rekening,
schuld).
1
MONTEEREN, (monteerde, heeft of is gemonteerd), stijgen, doen stijgen, klimmen, beklimmen;
verhoogen, opwekken, bezielen, stemmen ; —
kleeden en uitrusten; — bemannen (een schip);
— eene machine uit de losse deelen in elkaar
zetten ; — (juw.) invatten, inzetten (edelgesteenten in goudwerk enz.); — bijzetten (de verfkuip);
— een tooneelstuk aankleeden.
MONTEERING, v. (-en).
MONTER, bn. bw. opgewekt, levendig.
MONTEUR, m. (-8), iem. die eene machine ineenzet.
MONTGOLFIERE, v. (-s), luchtballon die door
verwarmde lucht opsteeg (naar de uitvinders, de
gebroeders Montgolfler in 1782 zoo genoemd).
MONTUUR, v. en o. (...turen), monteering, al wat
dient om een voorwerp bruikbaar of voor zijn
bestemming geschikt to maken; inlijsting, omvatting van iets; — ingevatte kostbare steenen enz.
MONUMENT, o. (-en), gedenkteeken, gedenkzuil: een monument oprichten; iets dat blijft bestaan,
dat de herinnering aan iem. of iets doet voortleven: hij heeft rich een monument opgericht in de
harten zijner medeburgers; — inz. overblijfselen van
vroegere kunst, nljverheid en wetenschap.
MONUMENTAAL, bn. in den norm van een
monument : een monumentaal gebouw; grootsch,
indrukwekkend.
MOOI, bn. bw. (-er, -st), schoon, fraai, bevallig,
aardig, lief : een mooi vergezicht; eene mooie streek;
een mooi meisje met mooi haar en mooie oogen; (ook
door uiterlijken opschik) wat heeft hij rich mooi uitgedost vandaag ! ; — op een mooten dag, op zekeren
dag ; — waardoor iem. blijk geeft van uitnemendheld: een mooi examen; mooiecijfershalen; —
wat op zedelijk gebied aan onze eischen voldoet,
braaf, good : dat vind ik niet mooi van u; — zich
mooi voordoen ; — eene mooie grap, (ook) een lastig
geval ;
bw. vrij wat, aardig, nogal : de zieke is mooi
opgeknapt; hij was dien avond mooi dronken;
is : gij kijkt er al het
—alszeft.nwomi
mooi af.
MOOIHEID, v. MOOIIGHETD, v.
MOOIPRATEN, eene to gunstige voorstelling
van iem. of iets geven; — vleien.
MOOKERHEI, v. de heide bij Mook, als type van
onvruchtbaar, woest land; — (spr.) loop naar de
Mookerhei, verwensching.
1. MOOR, m. (-en), oorspr. een bewoner van
noordwestelijk Afrika, Berber; een zwarte, neger;
— naam voor een zwarten hond, een zwart paard,
een grooten zwarten waterketel.
2. MOOR, v. (Zuidn.) modder.
MOORD, m. (-en), doodslag met voorbedachten
rade ; een moord plegen, begaan; — moord en brand
Achreeuwen, vervaarlijk hard schreeuwen; — 't is
een moord, 't is verschrikkelijk.
MOORDDADIG, bn. bw. (-er, -st), wreed, bloeddorstig : moorddadige planner; dood en verderf
brengend : een moorddadig vuur van den vijand.
MOORDEN, (moordde, heeft gemoord), om het
leven brengen, dooden.
MOORDENAAR, m. (-a, ...naren), MOORDENAARSTER, v. (-a), MOORDENARES, v. (-sen),
die een moord begaat.

MORELLEBOOM.

MOORIN, v. (-nen), negerin.
MOORKOP, m. (-pen), paard met zwart grondhaar, vermengd met witte haren en waarbij kop,
pooten, staart en maven zwart zijn.
MOORSCH, bn. uit het Moorenland, van de
Mooren : een Moorsch, pales; op zijn Moorsch,
op de wijze der Mooren; de Moorsche stijl; —,
o. de Moorsche taal.
rpx
1. MOOS, o. (diev.) geld.
2. MOOS, o. (Zuidn.) slijk ; ...GAT, o. (-en),
gootgat ; ...ICA.R, v. (-ren), (Zuidn.) vuilniskar.
MOOS CHEN, (mooschte, heeft gemooscht),
(Zuidn.) knoeien, prutsen, broddelen.
MOOT, v. (-en), stuk van een gesneden visch,
snede, schijf : een visch, in mooten snijden.
MOOTVISCH, v. visch, inz. kabeljauw, die in
mooten gesneden verkocht wordt.
1. MOP, v. (-pen), groote gebakken metselsteen
van 24 cM. lengte : klinkers en moppen; — zeker
hard koekje : Weesper moppen; stroopmoppen; —
(gemeenz.) duiten, geld : hij heeft moppen; —
groot stuk : eene mop hout, turf; — een mopje
spelen, zinger, stukje, deuntje; — inktvlak; —
(fig.) aardigheid, gekheid, ui, kwinkslag: moppen
tappen ; voor de mop iets doen.
2. MOP, m. (-pen), of MOPS, m. (-en), eene soort
van kleinen dog, zwartneus, mopshond.
.MOP1VIUTS, v. (-en), vrouwennachtmuts.
MOPNEUS, m. (...neuzen), een stomps neus; —
m. en v. persoon met een stompen neus.
MOPPEREN, (mopperde, heeft gemopperd),
knorren, brommen : op iem. mopperen; — over iets
mopperen, zijne ontevredenheid doen blijken,
pruttelen. MOPPERAAR, m. (-s).
MOPPIG, bn. bw. grappig, geestig.
MOPS, MOPSHOND, m. (-en), mop 2 art.
MOPSKE, MOPSJE, o. (-s), oud liedeboek in
32-mo formaat.
MOQUANT, bn. (-er, -st), schertsend, bespottend,
hoonend.
MOQUETTE, v. fluweelachtig trijp.
MORA. IN MORA, bijw. uitdr.; periculum in
mora, dringend gevaar bij talmen of toeven.
MORAAL, v. zedenleer : de Christelijke moraal;
zedeles, leer, leering : bij elk der fabels wordt de
moraal in de beide laatste versregels meegedeeld.
MORAALPHILOSOPHIE, v. wetenschappelijke
zedenleer.
MORAINE, v. (-s), ophooping van bergpuin op
den rand of aan het einde van een gletscher, ook
zandwal of steendijk en gruiswal genoemd.
MORALISATIE, v. (-s), zedenkundige beschouwing.
MORALISEEREN, (moraliseerde, heeft gemoraliseerd), zedenkundige beschouwingen maken.
MORALIST, m. (-en), zedenleeraar, schrijver over
de zeden.
MORALITEIT, v. zedelijkheid, zedelijk gedrag.
MORATORIUM, o. algemeen uitstel van betaling, door de regeering van een land verordend,
dat in oorlog is of door groote rampen geteisterd
wordt.
MORAVISCH, bn.; Moravische broeders, Boheemsche broeders, Hernhutters.
MO BIDE, bn. ziekelijk, week, zacht, mollig.
MORBIDITEIT, v. grand van ziekelijkheid; aantal
ziektegevallen in een bepaalden tijd op eene bepaalde
plaats.
MORBLEU, tw. verduiveld ! drommels !
1. MORDANT, bn. bijtend, scherp, schamper.
2. MORDANT, o. (-s), bijtmiddel.
MORE, v. (Zuidn.) modder.
MOREEL, bn. zedelijk : eene moreele verplichting;
ik ben er moreel van overtuigd; deugdzaam : een moreel
gedrag; — o. het moreel der troepen, gevoel van innerlijke waarde, zelfvertrouwen.
MOREEN, o. sterk weefsel van Engelsch kamgaren, vooral voor onderrokken gebruikt. 4'
MOREL, v. (-len), groote, zure, donkerroode kers;
— m. als naam van den boom (prunes austera).
MORELLEBOOM, m. (-en), een tot de amandelachtigen behoorende boom uit Klein-Aziö afkomstig,
die de morellen levert (prunus austera).
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MORELLENBRANDEWIJN, m., ...WIJN, m.
MORE MAJORUM, bw. uitdr. naar oud gebruik.
MORENDO, bw. (muz.) wegstervend.
MORES, v. my. zeden, gebruiken; (fig.) iem. mores
leeren, hem terechtzetten, tot zijn plicht brengen; — o tempura, o mores ! o tijden, o zeden !
MORGANA (FATA), v. luchtspiegeling.
MORGANATISCH, bn.; een, morganatisch, huwelijk,
huwelijk met 'de linkerhand : waarbij de vrouw niet
deelt in al de rechten, aan den vorstelijken of adellijken stand van den man verbonden.
1. MORGEN, m. (-s), tijd tussehen den nacht en
den vollen dag, ochtendstond, begin van den dag;
de eerste levensjaren, de tijd waarmee het
—(fig.)
leven begint ; — iii 't algemeen: begin van eenig
tijdperk, eenigen toestand : de morgen der vrijheid;
(dicht.) het Oosten.
2. MORGEN, bw. op den eerstvolgenden dag in
tegenst. met gisteren : ik zal morgen wel eens komen;
0. toekomst: God heeft het morgen in zijne hand; —
vertrauw niet op het onzekere morgen.
3. MORGEN, o. en m. (-s), zekere landmaat,
waarvan de grootte in de verschillende landen zeer
onderscheiden is : de Rijnlandsche morgen = 8516
M2. of ruim 4/b HA.
MORGENAVOND, bw. op den avond van den
volgenden dag.
MORGENDIEN ST, m. (-en), morgenpreek;
...DRANK, m. (-en), dien men 's morgens, voor
het middagmaal gebruikt.
MORGENGAVE, v. (-n), huwelijksgoed, bruidsschat ; ' ...KOELTE, v. de koele lucht van den morgen; ...KRIEKEN, o. de dageraad; ...LAND, o.
(dicht.) het oostelijk gelegen land; ...LANDSCH,
bn. oostersch.
MORGENMIDDAG, bw. op den middag van
morgen ; ...00HTEND, bw.
MORGENPOST, v. (-en), de brievenpost die
's morgens vertrekt of aankomt ; ...STER, v.
(-ren), Venus, Lucifer; — eene soort van knots
met prikkels (oorlogswapen); ...STER, v. (-ren),
,een plantengeslacht, ook vogehnelk geheeten
(ornithogalum); ...STOND, m. de vroegere ochtenduren; (spr.) de morgenstond heeft gourd in den mond;
vroeg opstaan is profijtelijk ; (fig.) de morgenstond
des levens. jeugd.
MORGUE, v. gebouw te Parijs, en ook in ander°
groote steden, waar de drenkelingen enz. neergelegd worden ter herkenning.
MORIAAN, m. (...rianen), moor ; (spr.) het is
.den Moriaan gewasschen, vergeefsche moeite.
MORILLE, v. (-s), eetbare zwamsoort, tot de
vlieszwammen behoorende.
MORILSTEEN, m. (-en), versteende paddenstoel.
MORINE, v. gele, harsachtige, kristalliseerbare
kleurstof in het citroen- of geelhout.
MORION, o. zwart bergkristal.
MORMEL, o. (-s), (oudt.) marmot ; — leelijke
,hood : een leelijk mormel, ook wel van een leelijk
kind of meisje gezegd ; —DIER, o. (-en).
MORMONEN, m. my. eene ten jare 1827 door
Joseph Smith in Noord-Amerika gestichte godsdienstsekte, die op wonderen en openbaringen steunt.
MORPHEUS, m. (fab.) de god van den slaap;
in de armen van Morpheus, in diepen slaap.
MORPHINE, v. bedwelmend middel uit opium
bereid; inspuitingen met morphine geven tijdelijk
seen opgewekt gevoel; — -INJECTIE, v. (-s).
MORPHINISME, o. het verslaafd zijn aan morphine; morphineinisbruik.
MORPHINIST, tn. (-en), iem. die a,an morphine
verslaafd is.
MORPHOGRAPHIE, v. beschrijving van de gedaante der in de natuur voorkomende lichamen.
MORPHOLOGIE, v. vormleer, gedaanteleer :
morphologie der planter.
MORPHONOMIE, v. leer van de wetten der
gedaantewording.
MORPHOTOMIE, v. algemeene ontledingsleer.
MORRELEN, (morrelde, heeft gemorreld), (in
lets) roeren, wroeten ; (lets) in den donker verrichten, wroeten, peuteren : wat morzel je toch ?
,aan een deurslot morrelen.

MOSTERDPAP.
MORREN, (morde, heeft gemord), pruttelen,
klagen.
MORSDOOD, bn. hij viel morsdood, hij gaf na
zijn val Been teeken van leven meer.
MORSEBEL, v. (-len), voile vrouw, slordig
meisje. MORSEBELLETJE, o. (-s).
MORSEN, (morste, heeft gemorst), kladden, vlakken, vuilmaken ; — storten, laten vallen en daardoor iets bevuilen ; — op onzindelijke wijze met lets
omgaan; — (fig.) hij morst met zijn geld, verkwist het.
MORSHANDEL, in. in de dagen der O. I. Compagnie : geheime handel door de ambtenaren der
Cie voor eigen rekening gedreven.
MORSIG, bn. bw. (-er, -st), onzindelijk, veil.
MORSJURK, v. (-en), ...PAK, o. (-ken), jurk,
pakje (inz. voor kinderen), om het vuilmaken
der kleederen te voorkomen ; ...MOUW, v. (-en),
...POT, m. v. (-ten), morsig mensch.
MORTADEL, v. (-len), dikke en harde Italiaansche metworst.
MORTALITEIT, v. sterfelijkheid; sterftecijfer.
1. MORTEL, v. met grof sand vermengde kalkbrij, metselspecie.
2. MORTEL, v. steengruis; te morzel slaan, aan
morzel vallen, tot gruis maken, in gruis vallen.
MORTELEN, (mortolde, heeft en is gemorteld),
vergruizen; in gruis vallen.
MORTIER, m. (-en), vijzel ; — krombaangeschut, een korte vuurmond om bommen to werpen.
MORTIERTJE, o. (-s).
MORTIFIANT, bn. krenkend, beschamend, vernederend.
MORTIFICATIE, v. (-s, ...tien), het dooden
des vleesches, tuchtiging; — krenking, vernedering°,
beschaming.
MORTIFICEEREN, kastijden, tuchtigen.
MORZEL, m. (-s, -en), stuk van eenig verbrijzeld
voorwerp : iem. te morzel slaan.
MORZELEN, (morzelde, heeft gemorzeld), vermorzelen.
MOS, 0. (-sen), kleine sierlijke plantjes, die
groepswijze en meestal in aanzienlijke hoeveelheid
bij elkander groeiend voorkomen en eene afzonderlijke klasse der cryptogamen vormen (musci) :
I Jslandsch mos; — v. (zeew.) soorten van veenmos
die gebezigd wordt tot het stoppen der naden aan
de buitenhuid van een scrip.
MOSASAURUS, m. Maashagedis : reusachtig
kruipend dier pier to lands in de voorwereld.
' MOSCH, v. Zie MUSCH.
MOSCOVADE of CASSONADE, v. ruwe, onge0
raffineerde sulker.
MOSCOVISCH, bn. Russisch ; Moscovisch alas,
glimmer, mica, zoo genoemd om dat men er in
Rusland vensterruiten van maakt; Moscovisch gebak,
droog gebak.
MOSDIEREN, o. mv. eene klasse van weekdieren.
MOSKEE, v. (-en), tempel, bedehuis (der Mohammedanen).
MOSLIM, m. (Moslemin), aanhanger van Mohammed : Muzelman.
MOSROOS, v. (...rozen), lichtroode roos met mosachtig behaarde takjes, soort van roos, als sierstruik
in tuinen gekweekt (rosa muscosa).
MOSSEL, v. (-s, -en), zeker plaatkieuwig weekdier : de gewone, eetbare mossel (mytilus edulis).
MOSSELBANK, v. (-en), plaats, waar mosselen
gevangen worden; ...GELD, o. (fig.) kleingeld.
MOST, m. nieuwe wijn eer hij door gisting klaar
geworden is; uitgeperst suikerachtig sap van onderscheidene yruch ten.
MOSTERD, (voorheen ook MOSTAARD), m.
(plantk.) zwarte, bruin mosterd, eene soort van
kool; — gemalen en met azijn en water gemengd
mosterdzaad, dat bij sommige spijzen genuttigd
wordt; — mosterd na den maaltijd, to maat;
hij —hijwetarAbmdnostehais
l,
op de hoogte van wat niet ieder weet; — (Zuidn.)
het is beter hesp (ham) zonder mosterd, dan mosterd
zonder hesp, van twee kwaden moat men de
kleinste kiezen,
MOSTERDPAP, v. pap van mosterd en water;
vroeger veal als huidprikkelend middel aange-
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wend; ...PAPIER, o. prof wit papier met een laagje
ontolied mosterdpoeder (van zwart mosterdzaad)
bestrooid; in de geneeskunde als sterk huidprikkelend middel aangewend, ter vervanging van mosterdpap; ...PLANT, v. (-en), mosterd; ...PLEISTER, v. (-s), mosterdpap; mosterdpapier; ...POEDER, o. mosterdmeel; ...POT, m. (-ten), ...POTJE,
o. (-s), pot voor mosterd; (bouwk.) mosterdpotten,
naam van zekere rollen, dienende om zware lasten
te verplaatsen; ...SAUS, v. schrale sans van meel,
water, mosterd en een weinig vet; (ook) met
mosterd aangemaakte botersaus bij verschillende
vischgerechten; ...ZAAD, o. de kleine zaden van
den zwarten en den witten mosterd ; ...ZUUR, o.
1. MOT, v. (-ten), eene famine van zeer kleine
vlindertjes met smalle vleugeltjes : korenmot;
kleer-, tapijtmot; (fig.) er is de mot in, de zaak is
bedorven.
2. MOT, v. fijne regen, dichte natte mist.
3. MOT, v. (diev.) woorden, twist, ruzie : ze hebben mot.
4. MOT, o. (gew.) veenachtige aarde, fijne aardmest; — turfmolm; — zaagsel, fijne krullen.
5. MOT, v., MOTJE, o. in de uitdr. iets in de
mot (in het motje) hebben, bemerken, de lucht van
iets hebben; — iem. in de mot (in het motje) hebben,
zijne bedoeling doorgronden.
6. MOT, v. (-ten), (Zuidn.) slag, klap, hij eel
motten krijgen.
MOTET, o. (-ten), meerstemmig koorgezang op
bijbelschen, gewoonlijk Latijnschen tekst.
MOTIE, v. (-s, ...ten), beweging; — kort samengevatte meening eener vergadering, bij wijze van
een voorstel in stemming gebracht; (bij uitbr.)
voorstel : eene motie van afkeuring, van vertrouumn
indienen, aannemen.
MOTIEF, o. (...tieven), beweeggrond, beweegreden : uit Welke motieven zou hij dat doen; —, onderwerp dat door een kunstenaar wordt uitgewerkt;
inz. in de muziek : een motief uit Lohengrin.
MOTIVEEREN, (motiveerde, heeft gemotiveerd),
gronden aanvoeren voor eene bewering ; met redenen
ornkleeden, staven.
MOTOR, m. (-s, -en), drijfmachine die door gas,
electriciteit enz. maar niet door stoom in beweging
wordt gebracht : gasntotor; petroleummotor.
MOTORBENZINE, v. benzine geschikt om in
een motor te branden; ...BOOT, v. (-en), boot
door een motor in beweging gebracht; ...FISTS,
v. (-en).
MOTORISCH, bn. bewegend, in beweging brengende : motorische kracht; het motorisch vermogen;
(ontl.) motorische zenuwen, die de spieren doen
werken.
MOTORJACHT, o. (-en), jacht door een motor
in beweging gebracht.
MOTORREN, (motorde, heeft gemotord), met
een motor (fiets, automobiel) rondrijden.
MOTORRIJWIEL, o. (-en); ...RIJTUIG, o. (-en);
...WAGEN, m. (-s), automobiel; vrachtauto;
spoor- of tramrijtuig waarin de motor geplaatst
is; ...WET, v. de motorwet van 10 Febr. 1905 betreffende het' rijden met motorfietsen en -rijtuigen.
MOTREGEN, m. stofregen, fijne regen; dikke,
natte mist.
MOTREGENEN, (het motregende, heeft gemotregend), in fijnen regen, in natten mist neervallen
(van waterdamp uit den dampkring).
1. MOTTEN, (het motte, heeft gemot), metregenen, stofregenen.
2. MOTTEN, (motte, heeft gemot), met fijne
veenachtige aarde mesten.
3. MOTTEN, (motte, heeft gemot), (Zuidn.) iem.
eene mot, klap, slag geven.
1. MOTTIG, bn. (-er, -st), (van iets) waarin de
mot is; door de mot beschadigd; — van de pokken
(de kinderziekte) geschonden, pokdalig.
2. MOTTIG, bn. mistig, nevelachtig : mottig weer.
MOTTO, o. (-'s), zin-, kenspreuk als opschrift;
aanhaling nit eenig werk.
MOTU PROPRIO, bw. uitdr. uit eigen beweging,
uit vrijen wil, inz. een door den pans zelf opgesteld
schrijven (vaak eene gunst, eene dispensatie).

MUF.
MOUCHARD, m. (-s), verklikker, spion van de
politie.
MOUCHE, v. (-s), moesje, blanketselpleistertje.
MOUILLEEREN, (taalk.) week uitspreken al als
15 en gn als nj).
MOULAGE, v. (-s), afgietsel, afdruk; gegoten
stuk, inz. van anatomische waspreparaten.
MOULEEREN, (mouleerde, heeft gemouleerd),
in een worm gieten of slaan.
MOULINEEREN, o. het twijnen of fileeren van
de zijde in den molen.
MOULINETGAREN, o. wollen garen verkregen
door het tweernen van draden van verschillende
kleur.
MOUSQUETON, m. (-s), veerend sluithaakje
aan een horlogeketting.
MOUSSEEREN, (mousseerde, heeft gemousseerd),
sehuimen, opbruisen (b. v. van wijn).
MOUSSELINE, v. los geweven stof van katoen,
wol of zijde, (aldus geheeten naar de stad Mossul
aan den rechteroever van den Tiger).
MOUSSELINEGLAS, o. vensterglas met doorzichtige figuren op een matten grond of met matte
figuren op een doorzichtigen grond.
MOUSSELINEN, stoff. bn. van mousseline vervaardigd.
MOUSTACHE, v. (-s), knevel, snorrebaard.
MOUT, o. (bierbr.) koren, in het bijzonder gerst,
dat men eerst heeft geweekt en vervolgens in den
moutkelder heeft laten kiemen.
MOUTAZIJN, m. bierazijn; ...BAK, m. (-ken);
...EEST, m. (-en), eest waarop men het mout na
de ontkieming laat drogen.
MOUTEN, (moutte, heeft gemout), mout maken; — mout bijvoegen.
1. MOUTER, m. (-s), werkman, die mout maakt.
2. MOUTER, bn. (Zuidn.) overrijp, ,veer dan
rib ; (fig.) bedorven, rot.
MOUTEXTRACT, o. bruine, zoetachtige stof die
bij de indamping van het moutaftreksel overblijft en als genees- en voedingsmiddel in gebruik is.
MOUTWIJN, m. door gisting uit mout verkregen
en gedistilleerd, zoo dat het ongeveer 50°/. alcohol
bevat ; ruwe jenever.
MOUVEMENT, o. (-en), beweging, verkeer op
straat; gangwerk in een uurwerk.
1. MOUW (ook MOUD, MOUT), v. (-en), langwerpige, holronde bak uit een stuk.
2. MOUW, v. (-en), deel van een kleedingstuk,
armbekleedsel ; — (fig.) ik weet er geen mouw aan
te passen, ik weet het niet te verhelpen, ik weet
er niets aan te doen; — iem. iets op de mouw spelden,
hem iets wijsmaken ; — het achter de mouw hebben
niet oprecht zijn ; de aap komt uit de mouw, de ware
aard (van iem.) komt voor den dag ; — lets uit
de mouw schudden, lets gemakkelijk, zonder veel
inspanning voor den dag brengen ; — de handen uit
de mouwen steken, zich flink aan den arbeid zetten.
MOUWSTREPEN, v. my . strepen op de mouwen
van korporaals en onder-officiers, chevrons ;
...VEST, o. (-en), vest met mouwen.
MOVEEREN, (moveerde, heeft gem oveerd), bewegen, in beweging zetten; (Z. A.) iem. moveeren,
hem tergen, hinderen, plagen; — voorstellen,
ter sprake brengen.
MOXA. (gen.) bijvoetwol.
MO ZA TEK, o. musiefwerk, ingelegd werk ;
—VLOER, m. (-en) ; —WERK, o.
MOZATSCH, bn. van de leer van Mozes, daartoe
behoorende; de Mozalsche godsdienst, Mozaische wet.
MOZAIST, m. (-en), mozalekwerker.
MOZESBOOM, m. (-en), stekelige mispelboom,
vuurdoorn (mespilus pyracantha).
MUD, v. o. (-den), eertijds ook MUDDE, v. (-n),
inhoudsmaat = 1 HL.; (in Vlaanderen) zekere
korenmaat ( = 120 pond).
MUDSZAK, m. (-ken), zak van 1 HL. inhoud.
MUDVOL, bw. stampvol, propvol.
MUEZZIN, m. (-s), uitroeper der biduren (bij de
Mohammedanen).
MUF, bn. (-fer, -st), MUFACHTIG, MUFFIG,
bn. (-er, -st), een onaangenamen reuk verspreidende
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(door vochtigheid of schIramel); — de muffe stad,
in tegenst. met het frissche buiten.
MUFFELDIER, o. (-en), wild steeuschaap, moefflon.
MUFTI, MOEFTI, m. (-'s), het opperhoofd van
den Turkschen godsdienst en de Turksche wetten
en in rang de eerste staatsdienaar die op den grootvizier volgt.
MUG, v. (-gen), zeker tweevleugelig insect (culex
pipiens) met slank lichaam en lange pooten : de
muggen dansen in de lucht; de muggen gonzen; ik
ben door eene mug gestoken; — (fig.) van eene mug
een olifant maken, eene kleine zaak overdreven
groot voorstellen.
MUGGEBEET, m. (...beten), pik eener mug.
MUGGENDOEK, o. zeker soort gaas dat, op een
raam gespannen en in de opening van een venster
geplaatst, dient om de muggen buiten te houden.
MUGGENZIFrEN, (muggenziftte, heeft gemuggenzift), vitten op kleinigheden.
MUGGENZIFTER, m. (-s), haarkloover, kleingeestig vitter; ...ZIFTERIJ, v. (-en), haarklooverij,
vitterij.
MUGGEPOOT, m. (-en), de poot eener mug; —
...STEEK, m. (...steken), muggebeet.
MUI, v. (-en), MUIDE, v. (-n), (zeew.) mond,
opening (vgl. IJmuiden, Genemuiden) : de muien
van het ververschingskanaal; — gedeelte der zee langs
het strand, waar de bank lager is dan elders en waar
bij ebbend water, een sterke stroom is.
1. MULL, m. (-en), muildier; — (Z. A.) basterdkleurling, halfbloed.
2. MUIL, m. (-en), bek van een verscheurend dier
of van een ander groot dier : de muil van den leeuw;
(Zuidn.) in den muil van den wolf loopen, in
de handen van den vijand; — (fig.) wijde, dreigende opening : de muil des afgronds.
3. MULL, v. (-en), pantoffel zonder bedekking
van den Mel.
MUILBAND, m. (-en), lederen riem om den bek
van een dier inz. van een bond
MUILBANDEN, (muilbandde, heeft gemuilband) ,
een muilband aanleggen; (fig.) iem. muilbanden, hem
den m9nd snoeren, hem het zwijgen opleggen.
MUILDIER, o. (-en), kruisingsras van ezelhengst
en merrie (equus mulus), zoo groot als een paard.
MUILEZEL, m. (-s), basterd van een paardhengst
en eene ezelin (equus hinnus).
MUILKORF, m. (...korven), ijzeren of lederen
toestel, dat den muil van een dier insluit.
MUILPEER, v. (...peren), slag in bet aangezieht,
klap ; ...PLAAG, v. (Zuidn.) tongblaar.
MUIS, v. (muizen), bekend knaagdier. kleiner
dan de rat : huismuis (mus musculus); boschmuis
(mus sylvaticus) ; — zoo stil als eene geen
geluid geven, doostil zijn ; — (fig.) de muis is in de
val, de gezochte man is geknipt ; (Zuidn.) de muis
in den donker knijpen, de kat in 't donker knijpen ; — het schip is met man en muis vergaan,
niemand is gered ; de berg haft eene muis
gebaard, die geheele zaak is op niets uitgeloopen ;
— (ontl.) de muis van de hand, het onderste vleezige
deel van den duim ;
een spiertje rookvleesch.
MUISJE, o. (-s), kleine, jonge muis; — (fig.) ik
heb er een muisje van hooren piepen, ik heb er iets
van gehoord; — muisjes, eene soort van vroege
aardappels, hoorntjes; — eene soort van gesuikerde
anijszaadjes.
MUISKAT, v. (-ten), kat die goed muizen vangt ;
...KLEUR, v. donkergrijs ; ...LEER, o. handleder
(van sommige werklieden); ...STIL, bn. doodstil ;
...VAAL, bn. donkergrijs.
MUIT, v. (-en), MUITE, v. (-n), kooi, waarin de
vogels muiten of mien; donkere plaats waar men
vinken bewaart, die men later als lokvinken wil
(Zuidn.) vogelkooi ; gevangenis.
gebruiken
MUITELING, m. (-en), oproermaker, rebel.
1. MUITEN, (muitte, heeft gemuit), mien; (ook)
den baard in de keel krijgen.
2. MUITEN, (muitte, heeft gemuit), morrende
zijne ontevredenheid toonen ; aan 't muiten slaan,
oproeriv.,, worden, inz. van krijgsvolk.
MUITER, m. (-s), muiteling.
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MUITERIJ, v. (-en), oproer, inz. van krijgsvolk.
MUIZEN, (muisde, heeft gemuisd), muizen
vangen, jacht op muizen maken; (fig.) het muist
wat van katten komt, ieder volgt zijn aard ; — lekker
zitten te muizen, eten en daarbij weinig praten ;
katjes die muizen, mauwen niet, men kan niet eten
en spreken tegelijk.
MUIZENDREK, m. ; ...GAT, o. (-en) ; ...GIF ;
...HAVER, v. met vergift doortrokken haver om
muizen te dooden; ...HOL, o. (-en), verblijf der
muizen.
MUIZENIS, v. (-son), alleen in : muizenissen in
het hoofd hebben, zwaarmoedige gedachten in het
hoofd hebben, vol sombere inbeeldingen zijn.
MUIZENMAALTIJD, m. (-en), (fig.) eten zonder
drinken ; ...NEST, o. (-en), nest eener muis; (fig.)
het hoofd vol muizennesten hebben, allerlei muizennesten in het hoofd hebben, zie muizenis; ...00R,
o. langharig havikskruid, eene plant, tot de
familie der samengesteldbloemigen behoorende,
zeer algemeen op hooge zandige gronden voorkomende: schorpioenkruid; ...TARWE, v. vergiftigde
tarwe waarmede men muizen doodt ; ...VAL,
v. (-len) ; ...VALK, m. (-en). buizerd, muizerd.
MUIZERD, m. (-s), (nat. hist.) naam van den
gewonen buizerd of muizenvalk zekere roofvogel.
MUIZESTAART, m. (-en), staart eener muis ;
— v. ranonkelachtige plant ; m. puntige rand, spitse kant (aan breiwerk enz.).
1. MUL, m. (-len), eene soort van visschen, wel
wat op den baars gelijkende (mullus).
2. MUL, v. fijne aarde of zand, stof; molm, turfmolm; m eekrapbast.
3. MUL, bn. bw. (-ler, -st), fun, los, onsamenhangend, stoffig, zandachtig : in het mulle zand.
MULAT, m. (-ten), persoon die geboren is uit een
blanken man en eene negerin of uit eene blanke
vrouw en een neger; (ook) persoon gesproten uit
een mulct en een blanke. MULATTIN, v. (-nen).
MULDER, m. (-s), (gew.) molenaar; (ook)
meikever.
MULET, v. (-ten), zeker Portugeesch vaartuig,
met stark voorovergebogen masters en latijnzeilen.
MULLIG, bn. (-er, -st), mul.
MULOSCHOOL, v. (...scholen), school voor meer
uitgebreid lager onderwijs.
MULTANGULAIR, bn. veelhoekig.
MULTIFORMIS, bn. veelvormig, veelvoudig;
...GENERISCH, bn. veelsoortig; ...LATERAAL,
bn. veelzijdig; ...NOMISCH, bn. veeldeelig.
MULTIPLICATIE, v. (-s,
vermenigvuldiging, vermeerdering; tafel van multiplicatie.
MULTIPLICATOR, m. (-s), (rek.) vermenigvuldi er; — verveelvoudigingstoestel, inz. ogn snel
eenige honderden versch. adressen to drukken.
MULTIPLICEEREN, (multipliceerde, heeft gemultipliceerd), vermenigvuldigen.
MULTIPLUM, o. (rek.) veelvoud getal, waarin
een ander getal eenige malen begrepen is.
MULTI, multi sunt vocati, pauci vero electi, velen
zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
MULTUM, multum non multa, niet v elerlei maar
veel.
MUMMELEN, (mummelde, • heeft gemummeld),
mommelen, met het tandvleesch kauwen.
MUMMIE, v. (-s, ...mien), gebalsemd en gedroogd lijk : de Egyptische mummien; elk dood,
uitgedroogd lichaam; — (fig.) iem. die er geelachtig dor, droog en mager uitziet.
MUNDOMOTORIUM, o. (sterr.) toestel om de
beweging van zon, maan en sterren aanschouwelijk
to maken.
MUNDUS, m. de wereld ; mundus vult decipi, de
wereld w i 1 bedrogen zijn.
MUNICIPAAL, bn. gemeentelijk, de stadsregeering betreffende.
MUNICIPALITEIT, v. (-en), gemeenteraad, gemeentebestuur ; rechtsgebied eener gemeente ; gomeentehuis.
MUNITIE of AMMUNITIE, v. schietvoorraad,
kruit en lood; —KIST, v. (-en); —TREIN, m. (-en);
—WAGEN, m. (-8).
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MUNSTER, v. (-8), klooster; kloosterkerk;
--KERB, v. (-en), domkerk.
1. MUNT, v. (-en), geslagen geld ; gouden, zilveren, koperen, bronzen munten ; — munt uit jets
slaan, voordeel tilt jets trekken ; iem. met gelijke
munt betalen, hem op dezelfde wijze behandelen
of bejegenen ; — iets voor goede munt aannemen,
gelooven wat verteld wordt ; — plaats waar het
geld gemunt wordt ; de munt te Utrecht. MUNTJE,
o. (-s), kleine munt ; muntbiljet.
2. MUNT, v. (plantk.) een plantengeslacht, dat
tot de familie der lipbloemigen behoort (mentha).
MUNTBILJET, o. (-ten), door den staat uitgegeyen papieren geld; in 1904 zijn de muntbiljetten ingetrokken.
1. MUNTEN, (muntte, heeft gemunt), geld slaan.
2. MUNTEN, (muntte, heeft gemunt), mikken,
doelen, een toeleg (op jets) hebben; (fig.) het op iem.
gemunt hebben, het op iem. voorzien hebben.
MUNTER, m. (-s), werkman in eene munt.
MUNTGASMETER, m. (-8), gasmeter die eene
bepaalde hoeveelheid gas doorlaat, naar het aantal
munten (2% centstukken) in eene daartoe aangewezen opening geworpen; het aldus verkregen gas heet
MUNTGAS; ...VERBRUIK, o.
MUNTJAK, m. (-s), een hert van de Groote Soenda
eil., zoo groot als eene ree (cervulus muntjac).
MUNTMEESTER, m. (-s), bestuurder eener munt.
MUNTPERS, v. (-en), schroefwerktuig om de
munten te stempelen; ...PLAATJE, o. (-5), rond
schijfje metaal dat tot geldstuk gemunt moet
worden; ...RECUT, o. (eert.) recht (aan een edelman enz. toegekeud) om munten te slaan; ...RING,
m. (-en), stempelring, waardoor een muntplaatje bij
de stempeling wordt omsloten ; ...SCFIAALTJE,
o. (-s), schaaltje waarop de. muntplaatjes worden
afgewogen, justeerbalans; ...SPECIE, v. (...cien),
soorten van gemunt geld ; ...STELSEL, o. (-s),
stelsel van munten ; ...STUB, o. (-ken), geldstuk.
MUNTUNIE, v. verdrag tusschen verschillende
staters omtrent overeenstemming in de regeling
van het muntwezen : de Latijnsche muntunie.
MURAALBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) schildbogen die de muren bovenwaarts verzwaren en de
vensters van den lichtbeuk ondersteunen.
MURG, gew. voor MERG ; ook voor gaar
genoeg gekookt (van spijzen).
MURIK, v. (plantk.) de gemeene muur, ook erfhoenderbeet, en vogelkruid geheeten (stellaria media),
veld-eereprijs.
MURMELEN, (murmelde, heeft gemurmeld),
zacit ruischen : het beekje murmelt; (iets) zacht,
halfluid binnensmonds zeggen.
MURMUREEREN, (murmureerde, heeftgemurmureerd), m orren, klagen, ontevreden zijn, inz. het
weerstrevend morren van hem die niet berust.
MURW, bn. (-er, -st), zacht, week, niet hard,
niet vast : een stokvisch murw beuken.
MUSCH, v. (musschen), (gew. MOSCH), bekende vogel, tot de zangvogels behoorende ; in
ons vaderland komen slechts twee soorten van
musschen voor : de huismusch (passer domesticus) en
de ringmusch, ook boommusch geheeten (passer
montana).
MUSCUS, v. zeker bekend reukwerk van een
scherpen en doordringenden geur ; — verkorting
voor muscusplant.
MUSCUSDIER, o. (-en), (nat. hist.) het kleinste
der herkauwende dieren, dat in Tibet en Siberie
gevonden wordt (mosch,us moschiferus); ...EEND,
v. (-en), (nat. hist.) zekere soort van eenden die
naar muscus rieken ; ...GEUR, m. (-en) ; ...KAT,
v. (-ten), civetkat ; ...KOEKJE, o. (-s), amberkoekje.
MUSCUSRAT, v. (-ten), zeker soort van water •
rat, die in grooten getale in Noord-Amerika, vooral
in Canada, wordt aangetroffen (mus pilorides) ;
...STIER, m. (-en), zekere wilde stier, (ovibos
moschatus).
MUSETTE, v. (-n), officiersransel; kaartenmusette,
taschje of foedraal voor kaarten.
MUSEUM, o. (-s, ...sea, museen), openbaar gebouw, openbare instelling, aan kunst of wetenschap
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gewijd; kunstkabinet; kabinet (voornamelijk) van
voorwerpen der natuurlijke historie enz.
MUSICEEREN, (mutileerde, heeft gemusiceerd),
muziek maken.
MUSICUS, m. (...ci), toonkunstenaar; muzikant.
MUSIEFGOUD, o. dubbel zwaveltin, verbinding
van zwavel met tin : zekere goudkleurige stof,
gebruikt tot het bronzen van hout.
MUSIEFWERK, o. mozalek.
1. MUSKAAT, m. muskaatwijn.
2. MUSKAAT, v. (...katen), vrucht van den muskaatboom : de echte, ronde muskaat.
MUSKAATBOOM, m. (-en), een boom, tot de
familie der laurieren behoorende, (myristica) ;
...BOTER, v. zeker welriekend vet dat uit muskaatnoten wordt gewonnen; ...NOOT, v. (...noten),
vrucht van den muskaatboom ; ...WIJN, m. een
zoete Fransche en Italiaansche wijn uit muskadellen gewonnen.
MUSKADEL, v. (-len), muskadeldruif.
MUSKADELDRUIF, v. (...druiven), eene soort
van fijne druif, waaruit de muskaatwijn bereid
wordt ; ...(LEN)WIJN, m. muskaatwijn.
MUSKEL, v. (-s, -en), spier (Fransch muscle).
1. MUSKET, m. (-ten), (jag.) het mannetje van
den sperwer.
2. MUSKET, o. (-ten), (oudt.) ouderwetsch vuurroer met een lontslot; schietgeweer.
MUSKETIER, m. (-s), soldaat met een musket.
MUSKETON, m. (-s), karabijn, vuurroer (Fr.
moUsqueton).
MUSKIETEN, v. my. eene soort van mug in
Z.-Amerika (simulium pertinax); — verschillende
soorten van steekmuggen, overbrengers van de
malaria.
MUSKIETENPLAAG, v. overlast van muskieten;
...TULE, v. fijn gazig weefsel om bedden enz.
gehangen, ter afwering der muskieten.
MUSKUS, zie MUSCUS enz.
MUSSCHENEI, o. (-ers, -eren), ei van eene musch;
...HAGEL, m. de fijnste soort van hagel om op
vegels te schieten ; ...NEST, o. (-en).
MUSSCHEKOP, m. (-pen) ; ...VEER, v. (-en).
MUSTANG, m. (-a), tamelijk verbasterd prairiepaard.
MUT, v. groote hoeveelheid : het is er zoo vol als
mut, het is er stampvol.
MUTABEL, bn. (-er, -st), veranderlijk, onbestendig.
MUTABILITEIT, v. veranderlijkheid, onbestendigheid.
MUTATIE, v. (-s, ...tien), verandering, wijziging,
plaatsverwisseling mutatie van personeel.
MUTATIERECHT, o. (-en), belasting verschuldigd op elke akte van overdracht, enz. van onroerende goederen.
MUTATIS MUTANDIS, met de noodige veranderingen.
MUTATOR, m. (-s), werktuig om een electr.
stroom snel achter elkaar telkens van richting te
doen veranderen.
MUTILATIE, v. (-s, ...tiön), verminking.
MUTILEEREN, (mutileerde, heeft gemutileerd),
verminken.
MUTINEEREN, (mutineerde, heeft gemutineerd),
oproerig worden, aan het muiten slaan.
MUTS, v. (-en), hoofddeksel : eene bonten muts ;
's winters draagt hij eene muts ; gehaalcte muts; kanten
muts; — de muts staat hem verkeerd, hij is niet in
zijn humeur ; — met de muts naar jets gooien,
ergens een slag naar slaan ; (Zuidn.) iem. eene
muts passers, hem streng berispen ;
(nat. hist.) tweede maag der herkauwende dieren,
waaruit het voedsel bij kleine gedeelten door den
slokdarm weer in den mond komt, om herkauwd
te worden, ook netmaag en hoeve geheeten ; —
wollen of gewatteerde kap over een trekpot, om
de thee warm te houden, theemuts; (Zuidn.)
lampekap.
MUTSAARD, MUTSERD, m. (-s), takkenbos,
rijsbos (inz. voor den lijken-brandstapel).
MUTSEBAND, m. (-en), band, waarmede de muts
op het hoofd wordt vastgehouden; ...BOL, m. (-len),
houten hoofd waarop mutsen worden gevormd.
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MUTSENBAND, o. band voor mutsen; ...LINT, o.
lint voor mutsen ; ...MAAKSTER, v. (-s).
MUTUALISME, o. het beginsel eener gematigd
socialistische school ; — (nat. hist.) eigenaardige
verhouding van planten of dieren tot elkander,
waarvan beide voordeel hebben.
MUTUALITEIT, T. wederzijdsche verhouding;
wederzijdsch belang.
MUTUEEL, bn. bw. wederzijdsch, over en weder;
wederzij ds.
1. MUUR, m. (muren), eene van steen en kalk opgetrokken afscheiding (tusschen huizen, kamers, landen enz.): een muur optrekken; de muren eener vesting,- — een blinde muur, muur zonder venster of
deur ; — de muren hebben hier ooren, men wordt
bier beluisterd ; — tusschen vier muren zitten,
gevangen zitten; (fig.) met het hoofd tegen, den muur
luopen, nutteloos geweld gebruiken, een onoverkomelijk bezwaar trachten op zij te zetten.
2. MUUR, v. (plantk.) gemeene muur, murik;
roode muur, akkerbasterdmuur.
MUURANKER, o. (-s), (bouwk.) anker in een muur.
MUURBLOEM, ve. (-en), een plantengeslacht,
tot de familie der kruisbloemigen behoorende, (cheiranthus cheri); — (fig.) dame op een bal die niet ten
dans gevraagd wordt en aan den muur blijft zitten.
MUURPEPER, v. (plantk. ) zekere vetplant, ook
bergknop en scherp huislook geheeten (sedum acre);
...VAST, bn. zoo vast als een muur, onwrikbaar;
...WERK, o. metselwerk; al de muren van een huis;
..:ZOUT, o. salpeter;...ZWALUW, v. (-en), torenzwaluw : zekere vogel (cypselus apus). •
MUZE, v. (-n), godin van kunst en wetenschap
bij de oude Grieken, zanggodin : de Muze der historie; de Muze der toonkunst; (fig.) schoone kunsten
en wetenschappen, inz. de dichtkunst.
MUZELMAN, m. (-nen), volgeling van Mohammed, rechtgeloovige. Zie MOSLIM.
MUZENTEMPEL, m. (-s), tempel aan de muzen
geheiligd, gebouw van kunsten en wetenschappen ;
... Z 0 0 N, m. ( ... zonen), student ; dichter.
MUZIEK, v. toonkunst, zangkunst ; — voortbrengselen der toonkunst : de muziek van Mozart;
— uitvoering van muziekstukken ; — (fig.) met
muziek, flink, met glorie; — geschreven of gedrukte
muziekstukken ; — (fig.) aangenaam geluid, liefelijke tonen : urea Zang kon hij zitten luisteren
naar de muziek der zee.
MUZIEKCRITICUS, m. (mei), iem. die geregeld
critische verslagen van muziekuitvoeringen geeft;
...DIRECTEUR, m. (-en), iem., die met de inrichting en leiding van muziekuitvoeringen belast
is ; ...DOOS, v. (...doozen), speeldoos.
MUZIKAAL, bn. bw. (...kaler, -st), tot de muziek
behoorende ; hij is niet muzikaal, hij is geen liefhebber van de muziek; (ook) hij heeft geen gehoor.
MUZIKANT, m. (-en), toonkunstenaar; inz. iem.,
die met het uitvoeren van muziekstukken zijn brood
verdient.
MYALGIE, v. (gen.) spierpijn spierrheumatiek.

N.

MYCELIUM, o. zwamvlok, het eigenlijke lichaam
der zwammen ; — DRAAD, m. (...draden).
MYCOLOGIE, MYCETOLOGIE, v. kennis van
de zwammen.
MYCOLOOG, m. (...logen), beoefenaar, kenner
der mycologie. MYCOLOGISCH, bn.
MYELITIS, v. (gen.) ontsteking van het ruggemerg.
MYLADY (Eng.) v. (...dies), mevrouw (titel in
Engeland).
MYLORD, (Eng.), m. (-s), titel waarmee men een
lord aanspreekt; (Ind.) vierwielig rijtuig, bier
victoria genoem d.
MYOLOGIE, v. leer der spieren.
1VtY0PIE, v. bijziendheid, kortzichtigheid.
MYOPISCH, MYOPS, MYOOP, bn. bijziende.
MYRIA, tienduizendvoud.
MYRIADE, v. (-n), tienduizendtal; (fig.) tallooze
menigte : myriaden insecten.
MYRIAGRAM, o. (-men), 10.000 G. of 10 Kg.;
...LITER, m. (-s),10,000 L. of 100 H.L.; ...METER,
m. (-s), 10,000 M. of 10 KM.
MYRRHE, v. Zie MIRRE.
MYSTERIE, o. (-s, ...Nen), geheimenis, verborgenheid ; — inz. geloofsgeheim.
MYSTERIESPEL, o. (-en), gewijd tooneelstuk nit
de M. E., waarbij een mysterie uit den godsdienst ten
tooneele werd gevoerd.
MYSTERIEUS, bn. bw. geheimzinnig.
MYSTICISME, o. neiging tot het wondergeloof
of de geheime wetenschap.
MYSTICUS, m. (...ci), iem. geneigd tot het
mysticisme.
1. MYSTIEK, v. de leer der geheimenissen; geheime kennis (inz. in godsdienstzaken); (R.K.) leer
van het hoogere gebed, der meer innige vereeniging
van de ziel met God.
2. MYSTIEK, bn. (-er, -st), geheimzinnig, verborgen, duister, raadselachtig.
3. MYSTIEK, v. (-en), driemastschip (in de Middellandsche Zee in gebruik).
MYSTIFICATIE, v. (-s, ...Men), misleiding, fopperij.
MYSTIFICEEREN, (mystificeerde, heeft gemystificeerd), foppen, misleiden, van iemands lichtgeloovigheid misbruik maken.
MYSTISCH, bn. bw. mystiek.
MYTHE, v. (-n), MYTHOS, m. volksoverlevering,
inz. met betrekking tot den godsdienst en de wereldbeschouwing der oude volken ; — overlevering,
praatje zonder grond.
MYTHISCH, bn. verdicht, fabelachtig.
MYTHOLOGIE, v. (—glen), stelselmatige verzameling en verklaring van mythen en sagen uit
den vOOrhistorisclien tijd.
MYTHOLOGISCH, bn. de mythologie betref fende.
MYTHOLOOG, no. (...logen), een kenner of
leeraar der mythologie.
MYZOGAZOMETER, m. (-s), toestel om proeven
met verschillende gassoorten te nemen.

N.
N, v. (-'s), 14e letter van het alphabet; — de
gezamenlij g e namen of woorden in een adres- of
woordenboek, die met n beginnen; —
(eertijds) Romeinsch cijfer voor het getal 900 (N,
eertijds 900000); —
in afkortingen :
N.
— Noord; —
N.
— (spraakk.) neutrum. (onzijdig) of
nominatief (eerste naamval);
n.
— een onbepaald getal: n mijlen; de
nde macht; —

N. A. P. — Nieuw Amsterdamsch peil; —
Nat. Mil. — Nationale Militie; —
N.B.
— note bene —let wel; —
N.Br.
— noorderbreedte; —
N. C.
— nostro conto — onze rekening (in
het boekhouden); n. Chr.
- na Christus; —
Ned.
— Nederlandsch; Ned. Ct.
Nederlandsch courant — waard e
in Ned. geld;
Ned. Hem. -- Nederlandsch Hervormd; --

N.
Nederlandsche HandelmaatschapN. H. M.
pi.i;
N. H. TV.
norataal hoogn:ater ;
nl .--—
namelijk; —
n. 1.
— non, liquet — de zaak is nog niet
bewezen;
N. L. W.
normaal laagwater ;
m.
— nova m,aneta — nieuwe munt;
n. m. m.
near mijn meening;
N. 111.
nieuwe ' p awn ; —
Duitsch herleinormaalnul
N. N.
dingsvlak gelijk ons N. A. P.;
ik weet den
nomen nescio
—N.
naam niet;
(of) non nominandus — niet te
noemen persoon;
(of) notetur nomen, — de uitgelaten naam worde ingevuld; —
N. N. 0. — Noordnoordoost; —
N. N. W. — Noordnoordwest;
Noordoost;
N. 0.
near onze meening;
n. o. m.
N. 0. G. — Nederlandsch, Onderwijzers Genootschap; —
leger;
N. 0. I. L. — Ned. 0.
No. of Nr. — numero nummer; —
— nieuwe stijl — (in de tijdrekenN. S.
kunde);
N. T.
— Nieuwe Testament; —
Nto.
— netto — juist, zuiver; —
Num.
Numeri, zie aldaar;
naamlooze venn,00tschap;
N. V.
N. V.
Nieuw V erbond;
N. W.
— Noordwest; —
N. W. S. — Nederlandsche Werkelijke Schuld.
1. NA, voorz. ter aanduiding van eene volgord e,
achter hij komt na mij; — (van tijd) later dan ;
— over : na een jaar moest hij terugkomen.
In scheidbare samenstelling met een werkwoord
tredend (klemtoon op na) beteekent het bijwoord
na 1° nog eens, ter aanduiding dat de werking bij
herhaling geschiedt, nadat zij reeds volbracht is
(nabloeien) of nadat een ander ze reeds volbracht
heeft (nalezen, naeten); 2° voortgaan met, nadat de
oorzaak der werking schijnbaar heeft opgehouden
(nagloeien, naklinken); 3° achterna : iem. naroepen
enz.
2. NA, bw. (-der, naakt), nabij, dicht, in de
onmiddellijke nabijheid ; — (fig.) dat was zijn eer
te na, dat liet zijn eer niet toe, dat was niet bestaanbaar met zijn eer; — hij is er na aan toe, hij
staat op het punt van; — voor en na, telkens
weer.
NAAD, m. (naden), wijze van naaien : de overhandsche, Engelsche, platte, ronde naad; — de verbinding die ontstaat bij het aan elkaar naaien,
voegen, hechten van goed, hout, metaal een naad
lostornen ; de naden van een schip breeuwen ; het
werken van den naad, het losgaan ; — zich uit den
naad loopen, zich overloopen ; — scheiding in
het haar het naadje van de kous willen weten, het
fijne van de zaak.
NAADLOOS, bn. zonder naad : naadlooze buizen,
velgen; naadlooze geperste raderen.
NAADPRESENNINGS, v. my. smalle strooken
geteerd zeildoek tot dekking van de naden en
luiken.
NAAF, v. (naven), cilindervormig blok met
gat in het midden van een wiel, waardoor de as
gaat en waarin de spaken zitten; — gegoten ijzeren
middenstuk van het scheprad van eene raderstoomboot; — het deel van een draaisteen, waarin
de as steekt.
NAAIDOOS, v. (...zen), doos voor het bergen
van naaigereedschap.
NAAIEN, (naaide, heeft genaaid), door middel
van naald en draad vasthechten : hemden naaien.
NAAIGAREN, o. garen waarmede men naait;
...GEREEDSCHAP, o. o. benoodigdheden voor het naaien; ...GOED, o. waaraan men
naait; o. (...huizen), huis waar eene naaister gnat naaien; ...MACHINE, v. (-s), machine
om naaiwerk te verrichten; ...MAND, v. (-en);
Van Dale, Handwoordenboek
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...MANDJE, o. (-s), mand(je) om het naaiwerk
enz. in te leggen;
o. (-s);
v. (-en); ...SCHOOL, v. (...scholen), school waar
meisjes leeren naaien.
NAAISTER, v. (-s), maakster van (inz. vrouwen-) kleedingstukken.
NAAIWERK, o. goad dat men bezig is te
naai en.
NAAKT, bn. bw. (-er, -st), ontbloot van alle
bedekking, zonder kleederen (van het lichaam);
— (fig.) iem. naakt uitschudden, uitkleeden, hem van
alles berooven; — zonder bekleeding, onbedekt,
onbeschut, onbegroeid: naakte slakken, naakte weekdieren, slakken, weekdieren zonder schelp ;
zonder plantengroei ; — een naakt
—nakteros,
veld, zonder gras ; — zonder versiering, ledig
naakte ntaren ; — niets meer dan : de naakte waarheld.
2. NAAKT, o. (schild.) het naakte lichaam,
naakt model: naar het naakt teekenen.
NAAKTBLOEIER, m. (-s), (plantk.) volksnaam
voor de herfsttijloos.
NAAKTZADIGEN, my. die planten, waarbij de
zaden niet in een vruchtbeginsel zijn opgesloten
(gymmspermen).
NAALD, v. (-en), dun stalen werktuigje om te
naaien, stoppen, borduren enz., met aan de eene
zijde eene spitse punt en aan de andere een oog
om een draad door te steken ; — (Z. A.) men
kart hem door eene naald trekker, hij was door
een ringetje te haler, zoo netjes; — door het oog
van eene naald gekropen zijn, aan een groot gevaar
ontsnapt zijn ; — (Zui dn.) lets verhalen van de
naald tot den draad, van A tot Z, van stukje tot
beetje, van het begin tot het einde;
dun, gewoonlijk lang en puntig, staafje van metaal om door iets heen te steken, om iets te bevestigen ens. : breinaald, haarnaald. etsnaald ; — wiizer
van een kompas ;
evenaar, tongetje van eene
weegschaal ; naaldvormige kristallen ; blad
van een. naaldboom ; — naam voor een plantendeel bij vele grassen ; —
(bouwk.) spits gebouwd voorwerp als : gedenkzuil, grafnaald, piramide ; naaldvormige bergtop.
NAALDBOOM, m. (-en), eene plantenfamilie,
ook die der kegeldragenden geheeten, die haar naam
ontleent aan de gedaante haler bladeren (naalden)
en den vorm barer vruchten (kegels, pijnappels).
NAALDENDOOS, v. (...doozen), doos om naalden
in te bewaren; ...FABRIEK, v. (-en); ...KOKER,
m. (-s), langwerpige koker om er naalden in te
bergen; (ook) naam voor verschillende plantensoorten. ; ...KUSSEN, o. (-s), kussen om naalden
op te steken ...WERK, o. ka,nten figuren met de
naald gewerkt ; naaiwerk.
NAALDERTS, o. eene verbinding van bismut
met lood en koper; ...GEWEER, o. (...weren),
een geweer waarbij de afvuring geschiedt door het
binnendringen van eene stalen naald in eenig slagkruit, dat zich tusschen het kruit en den kogel
bevindt ...ROUT, o. hout van uaaldboomen;
...PARAPLU, v. (-'s), paraplu met metalen staaf
in plaats van stok, waardoor zij zeer dun op te
rollers is.
NAALDSCHERP, bn. zoo scherp als eene naald:
zij heeft een naaldscherp tongetje.
NAALDVISCH, m. (...visschen), zeevisch met
lang, smal, zelfs steelvormig lichaam, ook groote
zeenaald geheeten (syngnatus acus).
NAAM, m. (namen), woord waarmede een persoon of zaak wordt aangeduid, benaming hij is
den naam van mensch onwaardig ; — in naam des
Konings, op gezag van den koning; — op iemands
naam koopen, voor diens rekening ; 't mag geen
naam hebben, het is niet noemenswaard, heeft niets
te beteekenen ; het kind bij zijn, naam noemen,
onbewimpeld zeggen hoe men over jets denkt ;
— zijn naam onder iets zetten, het onderteekenen;
eer, roem, bekendheid : een man van naam;
te goeder fluent en Inane bekend staan, algemeen
geacht ; sclAn, in tegenstelling met de daad,
de werkelijkheid, het wezen hij heeft den naam,
maar zijn broeder heeft de dead.
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NAAMDAG, (-en), of ...FEEST, o. (-en),
(R.-K.) dag, gewijd aan een heilige, wiens naam
men draagt; in Z. Nederland viert men dat in plaats
van zijn verjaringsfeest; ...DICHT, o. (-en), gedicht, waarin de eerste letters van de regels te
zamen den naam van een persoon vormen ; ...GENOOT, m. (-en) ; ...GENOOTE, v. (-n).
NAAMKAARTJE, o. (-s), visitekaartje.
NAAMLOOS, bn. zonder naam; eene naamlooze
vennootschap of maatschappij, heeft Been firma,
doch ontleent haar naam aan het doel ; een naamlooze brief, een ongeteekende brief ; - niet te
noemen, niet onder woorden te brengen 't hart
,kromp mij van naamloos lijden.
NAAMVAL, m. (taalk.) vorm die de betrekking der naamwoorden in den volzin aanduidt.
NAAPEN, (aapte na, heeft nagedapt), op eene
belachelijke manier iem. of iets nabootsen, nadoen.
1. NAAR, voorz. ter aanduiding van eene beweging
in de richting van zeker voorwerp : naar huis gaan;
volgens, naar het voorbeeld van : hij teekent
naar de natu'ur; - overeenkomstig: naar wench;
naar men zegt.
-voegw.zals,ijk:
2. NAAR, bn. bw. (-der, -st), akelig, ijselijk, treurig, droevig, slecht ; naar weer ; nare tijden beleven ;
somber, akelig : de nare nacht ; - ongesteld, onpasselijk : ik word er naar van ; - vervelend
een, nare vent.
NAARDIEN, voegw. daar, aangezien.
NAARGEESTIG, bn. bw. (-er, -st), treurig, droevig, ellendig. NAARGEESTIGHEID, v.
NAARMATE, vw. in verhouding van (of tot),
naar gelang.
NAARSTIG, bn. bw. (-er, -st), NAARSTIGLIJK,
bw. ijverig, vlijtig, werkzaam, leergierig.
1. NAAST, voorz. dicht bij, nabij, nevens, ter
zijde van: hij woont vlak naast mij; - onmiddellijk
volgende op.
2. NAAST, bn. kortste (van afstand enz.), eerste:
de naaste weg; hij is mijn naaste buurman, zijn
huis belendt aan het mijne; - mijn naaste bloedverwant (in dichten graad van verwantschap);
(eerste, eerstkomende) gelegenheid; de
-denast
naaste week; - de naaste (minste, laagste) prijs; ten naaste bij of ten naasten bij, ongeveer.
NAASTBESTAANDE, m. en v. (-n), bloedverw ant.
NAASTE, m. en v. (-n), evenmensch heb God
lief boven alles en uw naaste als uzelf.
NAASTEN, (naastte, heeft genaast), benaderen,
toeeigenen, (zich) (tegen schadevergoeding) in het
bezit (van iets) stellen : goederen naasten.
NAASTENLIEFDE, v. liefde tot den evenmensch.
NAASTGELEGEN, bn. meest nabijgelegen.
(-s), naam voor een norsch man
NABAL,
(zie 1 Sam. 25 : 3).
NABAUWEN, (bauwde na, heeft nagebauwd),
iemands stem of woorden nabootsen.
NABEROUW. o. spijt, wroeging.
NABESTAANDE, m. en v. (-n), niet, verre bloedverwant.
NABIJ, bw. dichtbij, niet ver verwijderd, niet
ver of : iets van nabij bekijken ; - bn. de vacantie
is nabij ; (w. g.) de meest nabije landen.
NABIJGELEGEN, bn. in de nabijheid liggend.
NABIJHEID, v. korte afstand.
NABIJZIJND, bn. een nabijzijnd feest, binnenkort
te vieren.
NABLIJVEN, (bleef na, is nagebleven), achter-,
overblijven ; overleven ; na de anderen blijven,
schoolblijven als straf.
NABOB, m. (-s), eig. onderkoning, gouverneur
eener provincie in het rijk van den Grootmogol;
(fig.) iem. die in India rijk geworden is.
NABOOTSEN, (bootste na, heeft nagebootst),
namaken, nadoen, navolgen.
NABURIG, bn. (-er, -st), nabijgelegen, omliggend : het naburige dorp; de naburige gemeenten.
NABUUR, m. (...buren), buurman.
NACHT, m. (-en), de tijd gedurende welken de
zon onder den horizon is : bij het begin van de lente
zijn dag en nacht even Zang; - tijd gedurende welken
men slaapt waar hij 's nachts van droomt, dat
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heeft hij over dag; - (fig.) het duistere, het
onbekende : in den nacht der tijden, lang verloopen
tijden, waarvan de geschiedenis niets of weinig
meedeelt ; - de nacht des grafs, de eeuwige nacht,
de dood.
NACHTAAP, m. (...apen), (nat. hist.) Z.-Amerikaansche apensoorten die over dag slapen en
's nachts hun voedsel zoeken; ...AGENT, m. (-en),
agent van politie die 's nachts dienst heeft; ...ANKER, o. (-s), (scheepst.) plechtanker; ...ARBEID,
m. arbeid gedurende den nacht; ...ASYL, o. (-s),
waar men 's nachts een onderdak kan bekomen,
b. v. van het Leger des Heils ; ...BLOEM, v.
(-en), bloem, die zich alleen des nachts opent ;
...BOOG, m. (sterr.) beneden den horizon gelegen gedeelte van den parallelcirkel eens hemelliehaams ; ...BOOT, v. (-en), boot die 's nachts
aankomt of vertrekt, boot die 's nachts vaart
de nachtboot op Engeland.
NACHTBRAKEN, (nachtbraakte, heeft genachtbraakt), 's nachts werken (inz. letterkundigen arbeid
verrichten); (ook) den nacht in zwelgerij doorbrengen. NACHTBRAKER, m. (-s).
NACHTEGAAL, m. (-s, ...galen), bekende
wiens zang dien van alle inheemsche vogels
overtreft (erithacus luscinia) ; (fig.) beroemd zangeres; (scherts.) Hollandsche nachtegaal, kikvorseh.
NACHTEGAALRIETZANGER, (-s), eene
soort van rietzanger (locustella luscinoides) die het
Net en het hooge gras bewoont.
NAGTEGAALSKOOI, v. (-en) ; ...NEST, o. (-en) ;
...SLAG, m. (-en) ; ...TOON, m. (...tonen).
NACHTELIJK, bn. als de nacht, aan den nacht
's nachts gebeurende,
gelijk : nachtelijk duister;
tot den nacht behoorende nachtelijk rumoer.
NACHTEVENING, v. (-en), tijd, wanneer dag en
nacht elk 12 uren lang en dus aan elkander gelijk
zijn (tweemaal in het jaar : 21 Maart en 23 September); ...EVENINGSPUNT, o. (-en), punt, waarin
de zonneweg den evenaar snijdt.
NACHTJAK, o. (-ken), ...JAPON, v. (-nen),
jak dat, japon die aangetrokken wordt bij het
naar bed gaan; ...KAARS, v. (-en), zeer dunne
kaars die men 's nachts in het slaapvertrek bran.dt,
(spr.), dat gnat uit als eenenachtkaars, eindigt langzaam en saai • ...KWAR TIER, o. (-en), kwartier
waar men den n.acht doorbrengt •; (ook) logies
...LEGER, o. (-s), nachtverblijf ; slaapplaats ;
o. (-en), licht dat 's nachts brandt ;
...LICHTJE, o. (-s).
NACHTMAAL, o. avondeten; het Heilige Avondmaal; -GANGER, m. (-s), -GANGSTER, v.
(-s), die aan het H. Avondmaal deelneemt.
NACHTMAALSBEKER, m. (-s) ; ...BROOD, o.
bij het nachtmaal, het Heilig Avondmaal gebruikt.
NACHTMERRIE, v. angstige droom met het
gevoel van een drukkenden last, onmogelijkheid
tot spreken, ademhalen en het maken van eenige
beweging.
NACHTMIS, v. (-sen), mis die 's nachts gedaan
wordt, inz. in den nacht vOOr 25 Dec.
NACHTMUTS, v. (-en), slaapmuts; ...PAUWOOG,
m. (-en), een schubvleugelig insect, tot de nachtvlinders behoorende • ...PORTIER, m. (-s), die
v.
's nachts in een hotel dienst heeft ;
rust, slaan in den nacht.
NACHTSCHADE, v. (-n), eene familie van
meestal vergiftige planten, waartoe o. a. de aardappel, de belladonna, het bilzenkruid en de tabak
behooren (solaneeen).
NACHTSCHUIT, v. (-en), veerschuit die 's avonds
afvaart ., met de nachtschuit komen, laat komen. ;
(ook) nieuws vertellen dat iedereen al weet; ...SLOT,
o. (-en), slot voor den nacht, inz. dubbel slot ;
...SPIEGEL, m. (-s), waterpot ; ...TAFELTJE,
0. (-s), beddetafeltje ; ...TREIN, m. (-en), spoortrein die 's nachts loopt ; ins. die met slaapwagetts.
NACHTUIL, m. (-en), zekere vogel, katuil ;
nachtvlinder.
NACHTVEILIGHEIDSDIENST, m. door particulieren geregelde dienst tot bewaking van hun
huizen bij nacht.
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NACHTVIOOL, v. (...violen), ...VIOLIER, v.
(-en), zekere bloem, die om haar aan.genamen geur
zeer gezocht is (hesperis matronalis); ...VLINDER,
m. (-a), vlinder die met of na het vallen van den
avond te voorschijn komt ; ...VOGEL, m. (-s),
vogel die bij voorkeur 's nachts vliegt ; ...VORST,
v. (-en), het vriezen bij nacht; ...WAAK, ...WAKE,
v. het waken bij nacht; inspanning, studie, overpeinzing in den nacht ; — (Zuidn.) elk van de
vier deelen, waarin de Ouden den nacht verdeelden ; ...WACHT, v. (-en), het wachthOuden bij
nacht ; de gezamenlijke wachters ; — m. (-s),
klepperman ; ...WACHTER, m. (-s), nachtwaker;
...WERK, o. werk dat 's nachts gedaan wordt ;
er nachtwerk van makers, tot laat in den nacht
bijeenbliiven, werken, studeeren enz.
NACHTWIND, m. (-en), zeewind ; ...WITJE, o.
(-s). nachtvlinder; ...WORM, m. (-en), zekere
glimworm; ...ZAK, m. (-ken), zak waarin men
het nachtgoed bergt; ...ZWALUW, v. (-en), Europeesche geitenmelker.
NA CIJFEREN, (cijferde na, heeft nagecijferd),
narekenen.
NADAT, voegw. na verloop van (zekeren tijd),
na het verrichten van (zeker werk).
NADEEL, o. (-en), schade, verlies : iem. nadeel
toebrengen; — schande, oneer : ik zal niets ten
nacleele van hem zeggen.
NADEELIG, bn. bw. (-er, -st), schadelijk, ongunstig : de nadeelige gevolgen van iets onclervinden.
NADEMAAL, voegw. naardien, aangezien, daar.
NADENKEN, (dacht na, heeft nagedacht), denken over lets; —denk eens na, stelje voor, verbeeld je.
NADENKEND, bn. bw. (-er, -st), overpeinzend ;
een nadenkend man. voorzichtig.
NADER, bn. bw. dichter bij, minder verwijderd :
wij hebben nu al een uur gedelibereerd en zijn nog
niets nader; — korter : deze weg is nailer; — juister,
nauwkeuriger, nieuwer : hebt gij mg geen nadere
berichten ? ; bij nader inzien ; — verder, uitvoeriger:
ik zal u nader Rchrifven ; toil spreken elkaar nader.
NADERBIJ, bw. nader : k,om wat naderbij; iets
van naderbij beschouwen.
NADEREN, (naderde, is genaderd), dichter bij
komen : de trein nadert; — hij nadert de vigtig al,
is al bijna 50 jaar.
NADERHAND, bw. daarna, later.
NADEZEN, bw. na dezen dag.
NADIR, o. voetpunt : het nadir staat lijnrecht
tegenover het zenith.
1. NADRUK, m. het nadrukken : hij beklaagt
zich over den nadruk van zint werk; (-ken), nagedrukt boek. NADRUKJE, o. (-s).
2. NADRUK, m. kiem, accent; — kracht, vuur ;
— aandrang.
NADRUKKELIJK, bn. bw. (-er -st), met nadruk,
met klem, krachtig, met aandrang.
NAFrA, v. zie NAPHTHA.
NAGAAN, (ging na, heeft en is nagegaan), achter
iem. gaan, hem volgen ; — bespieden, bewaken,
toezicht !louden over : iemands gangen nagaan ;
— zorg dragen voor iets, behartigen ; ziln zaken
behoorlijk nagaan ; — onderzoeken, bepeinzen ; —
zich voorstellen : nu kunt gij nagaan, hoe vreemd ik
opkeek.
NAGEDACHTE, v. (-n), overweging, nadenken :
yonder nagedachte iets doen, zeggen, zonder op de
gevolgen te letten.
NAGEDACHTENIS, v. herinnering aan een afgestorvene : iemands nagedachtenis in eere honden.
1. NAGEL, m. ( -e, -en), hoornachtige verharding
op het ]aatste lid van vinger of teen.
2. NAGEL, m. (-s), kleine dunne spijker : draadnagel ; dat is een nagel aan mijn doodkist, dat
verdriet zal mijn dood verhaasten ; (ook) iem. die
veel verdriet veroorzaakt ; — hoefnagel : het
paard heeft een nage! verloren ; — (Zuidn.) nagels
met koppen slaan, doorslaande bewijzen geven ;
den nagel op den kop treffen, ids joist treffen ;
— houten pin : —
kruidnagel, zekere specerij; — (gew.) sering; —
(plantk.) het onderste, steelachtig versmalde deel
van vele bloembladen. NAGELTJE, o. (-s).

NALOOPEN.
NAGELAAR, m. (-s), iem. die nagelt bij het
knikkeren; iem. die niet eerlijk knikkert; valschaard.
NAGELBED, o. (-den), plaats door den nagel
bedekt ; ...BIJTER, m. (-s), iem. die zijn nagels
afbijt ; ...BLOEM, v. (-en), een plantengeslacht,
gewoonlijk anjelier geheeten ; (ook) de bolderik
of korenroos, de Bering en de muurbloem ;
...BOOM, m. (-en), kruidnagelboom; ...BORSTEL,
m. (-s), borstel om de nagels der vingers te
reinigen.
NAGELEN, (nagelde, heeft genageld), spijkeren,
met pinnen vastslaan; (fig.) hij zat als op zijn stoel
genageld, gezegd van iem. die een geheeten tijd vast
op zijn stoel blijft zitten; hij stond als aan den grond
genageld, kon (van schrik enz.) niet van zijn plaats:
NAGELVAST, bn. vastgehecht met spijkers:
acrd- en nagelvast.
NAGELVLIES, o. (...vliezen), een vlies in den
binnenhoek van 't oog, dat zich daar sours over
het doorschijnend hoornvlies uitbreidt.
NAGENOEG, bw. bijna, ongeveer,
NAGERECHT, o. (-en), dessert.
NAGESLACHT, o. (-en), nakomelingen.
NAGELEN, (gaf na, heeft nagegeven), later,
naderhand geven ; iem. iets nageven, van hem vertellen, hem daarvan berichten ; ...GEZANG, o.
(-en), gezang, waarmee de Prot. godsdienstoefening
eindigt ; ...GRAS, o. etgroen : gras, dat na de
eerste afmaaiing groeit : (fig.) op het nagras
komen, iets van de overgeschoten brokken krijgen. ;
...HERFST, m. het late najaar; ...HOOI, o.
n agrash o oi..
NAIEF, bn. bw. (nal:ever, -st), natuurlijk, ongekunsteld, eenvoudig : naieve manieren; — onnoozel,
getuigende van beperkt begrip.
NAIJVER, m. wedijver, groote inspanning om
een ander voorbij te streven : ln, edelen naijver
ontgloeid; — afgunst, jaloezie.
NAIJVERIG, bn. (-er, -st), jaloersch.
NAIVETEIT, v. natuurlijke openhartigheid, onschuld, eenvoud : heilige naivete* onnoozelheid; —
(mv. -en), eenvoudige, onnoozele dingen : hij zegt
van die naiveteiten, dat je wel om hem lachen
moet.
NAJAAR, o. (...jaren), herfst, nazomer.
NAJADE, v. (-n), (myth.) eene soort van nimf,
die de beschermgodin en de bewoonster der bronnen en kleine rivieren was.
NAJAGEN, (jaagde, joeg na, heeft nagejaagd),
snel naloopen, vervolgen; — een baantje najagen,
trachten te bekomen ; — begeeren, verlangen :
gent najagen ; roem en eer najagen.
NAKEN, (naakte, is genaakt), naderen, naderbij
komen : het jaar der vrijlating naakt.
NAKIJKEN, (keek na, heeft nagekeken), kijken
near iem. of iets, die of dat heengaat ; — nazien,
overzien, herzien, onderzoeken : als gij uw opstei
afhebt, moet gij het nog Bens goed nalcijken.
NAKOMELING, m. en v. (-en), afstammeling.
NAKOMELINGSCHAP, v, het nageslacht, de
komende geslachten.
NAKOMEN, (kwam na, is nagekomen), achter
zijn bij anderen : in het Fransch komt deze leerling
nogal wat na; — naleven, in acht nemen : een
verbod, een bevel, zijn verplichtingen nakomen.
NAKOSTEN, mv.
NAKROOST, o. nageslacht, nakomelingschap.
NALATEN, (liet na, heeft nagelaten), achterlaten (bij overlijden) : hij heeft twee zoom nagelaten;
niet doen, laten : die onh,ebbelijkheid moet gij nalaten; — niet nakomen, verzuimen, veronachtzamen:
zijn plicht nalaten ; — ik kan niet nalaten, ik
kan mil niet onthouden. . . .
NALATENSCHAP, v. (-pen), erfenis, boedel,
erfgoed; de nalatenschap aanvaarden, weigerev.
NALATIG, bn. bw. (-er, -st), te kort schietende
in, niet doende ; — onachtzaam, verzuimachtig,
vergeetachtig. NALATIGHEID, v.
NALEVEN, (leefde na, heeft nageleefd), in acht
nemen, opvolgen, nakomen : een gebod naleven.
NALOOPEN, (liep na, heeft nageloopen), achter
iem. loopen; het geluk, de fortuin liep hem altijd na,
was hem altijd gunstig : — nagaan, toezicht hou-
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den op : zijn zaken naloopen; — te langzaam gaan
(van uurwerken).
NALOOPERTJE, o. naloopertje spelen, krijgertje
spelen.
NAMAAK, v., NAMAAKSEL, o. (-s), iets wat
nagemaakt of nagebootst is ; navolging.
NAMAALS, bw. hierna, later ; het namaals, het
betere leven.
NAMAKEN, (maakte na, heeft nagemaakt),
jets makers near een ander als model : een doosje
namaken; bedrieglijk nabootsen.
NAMAZ, o. de vijf gebeden, tot Welke ieder
Muzelman dagelijks verplicht is.
NAMELIJK, bw. te weten : er zijn in ons land
vier universiteiten, namelijk : te Leiden enz.; — vw.
bw. want : er loopen namelijk vreemde geruchten.
NAMELOOS, bn. onnoemelijk, niet uit te spreken : eene namelooze ellende.
NAMENS, bw. in den naam van, uit naam van.
NAMETEN, (mat na, heeft nagemeten), door
meters onderzoeken of eene voorafgaande meting
juist is.
NAMIDDAG, m. (-en), tijd tusschen den middag
en zonsondergang : in den namiddag.
NANACHT, m. (-en), het laatste gedeelte van den
nacht; begin der schemering.
NANDOE, m. (-'s), Zuidamerikaansche struisvogel
(rhea americana).
NANEEF, m. (...neven), achterneef; nakomeling.
NANGKA, v. (Ind.) verfrisschende vrucht zoo
groot als een meloen, zuurzak (anona muricata).
NANKINET, —TE, o. fijne, op nanking gelijkende
katoenen stof van verschillende kleuren.
NANKING, o. zekere Chineesche katoenen stof
van vale of rossig gele kleur, alzoo genoemd naar
de gelijknamige stad in China.
NANNA, v. (Noorsch myth.) vrouw van Balder.
NANOEN, m. (Zuidn.) namiddag.
NAOOGEN, (oogde na, heeft nageoogd), volgen
met de oogen, nastaren.
NAOOGST, m. (-en), tweede oogst.
NAP, m. (-pen), ronde, uitgeholde houten bak :
uit een nap drinken; bedelnap; geuzennap. NAPJE,
o. (-s), kleine nap; (plantk.) komvormige vergroeiing der schutblaadjes waarin het vruchtbeginsel
besloten is, inz. bij de eiken.
NAPELSCH, bn. van, uit, als in Napels.
NAPHTHA, v. dun vloeibare, licht ontbrandbare
aardolie; inz. de vluchtige stoffen die men verkrijgt
lib distillatie van ruwe petroleum en koolteer.
NAPHTHALINE, v. eene kleurlooze, in groote
brosse bladen kristalliseerende koolwaterstof met
eigenaardigen reuk, die uit steenkolenteer wordt
verkregen.
NAPHTHALINEPAPIER, o. papier gedrenkt
met een mengsel van carbolzuur, ceresine en
naphthaline; het dient tot verdelging van insecten.
NAPJESDRAGENDEN, v. m y. (plantk.) eene
plantenfamilie Wier vruchten door een napje omgeven zijn o. a. de eik, de hazelnoot en de haagbeuk (cupuliferen).
NAPLUIZEN, (ploos na, heeft nageplozen), nog
eens nauwkeurig onderzoeken.
NAPOLEON, m. (-s), Fransche gouden munt
(= 20 francs) ; code Napoleon, wetboek (door)
Napoleon (uitgevaardigd); — soort van rijtuig.
NAPOLEONIDEN, m. my. nakomelingen, verwanten van Napoleon Bonaparte.
NAPOLEONTISCH, bn. van, als Napoleon :
de Napoleontische heerschappij.
NAPOLITAAN, m. (...tanen), bewoner van
Napels.
NAPOLITAANSCH, bn. van, uit, als in Napels.
NAPOLITAINE, v. gekeperd weefsel van strijkwol en katoen.
NAR, m. (-ren), zot, dwaas, gek ; inz. een
persoon die in vroeger tijd vorsten en groote
heeren door zijn geestigheden moest vermaken ;
— (fig.) dwarsdrijver.
NARCIS, m. (-sen), (myth.) schoone jongeling
die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld in het
water; tot zijn straf werd hij in eene bloem veranderd; (fig.) beeldschoon jongeling; — v. (plantk.)
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eene sierplant, waarvan talrijke soorten gekweekt
worden. Men vindt in Nederland twee soorten in
't wild : de dichtersnarcis en de gemeene narcis.
NARCISSUS, m. (-sen), (myth.) narcis.
NARCOLEPSIE, v. plotselinge onweerstaanbare neiging tot slapen.
NARCOMANIE, v. het verslaafd zijn aan narcotische middelen.
NARCOSE, NARCOSIS, v. toestand van verdooving, bedwelming, gevoelloosheid inz. als gevolg
van narcotische middelen als chloroforme, aether enz.
NARCOTICA, m y. narcotische middelen.
NARCOTINE, v. slaapwekkend middel, minder
vergiftig dan morphine, ook uit opium verkregen.
NARCOTISCH, bn. bw. bedwelmend, slaapwekkend : een narcotisch, middel.
.1. NARDUS, v. een plantengeslacht, tot de groep
der barstelgrassen behoorende, (nardus stricta).
2. NARDUS, v. een zeer kostbare en welriekende
balsem van plantaardigen oorsprong.
NAREKENEN, (rekende na, heeft nagerekend),
het bedrag van jets berekenen ; — nagaan ; dat
kunt ge wel op je vingers narekenen, dat kunt ge
met zekerheid weten ; — nog eens rekenen.
NARICHT, o. bericht; — waarschuwing: dit diene
tot uw naricht.
NARIGHEID, v. (...heden), naarheid, treurigheid.
NARIJDEN, (reed na, heeft en is nagereden), to
paard of in een rijtuig iem. volgen; iem. narijden,
hem scherp, nagaan, achter de vodden zitten.
NARREN, (narde, heeft genard), dwarsdrijven,
plagen, Barren; gemelijk zijn.
NARRENBEL, v. (-len), bchelletje aan de kap
van een nar; ...KAP, v. (-pen), muts van een nar,
zotskap ; ...POETS, ...POTS, v. (-en), giap, boert.
NARRESLEE, v. (-en), ...SLEDE, v. (-n);
...TUIG, o. enz. Zie ARRESLEE, enz.
NARRIG, bn. (-er, -st), gemelijk, knorrig; lastig.
NARWAL, m. (-s, -len), eenhoornvisch, tot de
orde der walvischachtigen behoorende, (monodon
monoceros); de narwal wordt wel 6 M. lang.
1. NASAAL, bn. door den neus uitgesproken.
2. NASAAL, v. (...salen), neusletter, letter die
door den neus wordt uitgesproken.
NASAALKLANK, m. ,-en), neusklank; ...LETTER, v. (-s), neusletter.
NASALEEREN, (nasaleelde, heeft genasaleerd),
door den neus uitspreken. NASALEERING, v.
NASCHRIFT, o. (-en), bijvoegsel tot een brief.
NASCHRIJVEN, (schreef na, heeft nageschreyen), over-, nog eens schrijven; overnemen van
stukken uit het werk van een anderen schrijver;
— schrijven wat voorgezegd wordt.
NASI, v. (Ind.) gekookte rijst.
NASLAAN, (sloeg na, heeft nageslagen), in een
boek onzoeken, nazien.
NASLEEP, m. gevolg; stoet; (fig.) met al den
nasleep van lien, met al wat er uit volgt.
NASLEEPEN, (sleepte na, heeft nagesleept),
achter zich sleepers, sleepende medevoeren; (een
schip) op sleeptouw hebben.
NASLEPEN, (sleepte na, heeft nagesleept),
achter iets aan slepen : haar japon sleepte haar na.
NASLUIPEN, (sloop na, is nageslopen), sluipende
volgen.
NASMAAK, m. (...smaken), smaak, na jets genuttigd to hebben; overblijvende smaak (van iets) ;
(fig.) gent heeft vaak een bitteren nasmaak.
NASPEL, o. (-en), nastuk ; het spelen van den
organist op het einde van een vers of van de godsdienstoefening ; (ook) het instrumentaal slot van
een lied of aria; — (fig.) jets dat gebeurt na afloop
en als vervolg van iets anders.
NAS?EUREN, (speurde na, heeft nagespeurd),
iets op het spoor nazoeken : de hond speurt het wild
na; — (fig.) nauwkeurig nagaan, onderzoeken.
NASPOREN, (spoorde na, heeft nagespoord),
het spoor volgen; (fig.) onderzoeken.
NASTAREN, (staarde na, heeft nagestaard),
met starende oogen nazien.
NASTREVEN, (streefde na, heeft en is nagestreefd), strevend naijlen; — (fig.) trachten na te
volgen ; — trachten te bereiken.
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NASTUK, o. (-ken), NASTUKJE, o. (-s), het
stuk of stukje dat tot slot eener uitvoering na
een ander stuk gespeeld of uitgevoerd wordt.
1. NAT, bn. (-ter, -st), vochtig, doortrokken
met, gedrenkt in eene vloeistof : eene natte spons;
- regenachtig, met veel regen : net weer; een
nat jaar; — vloeibaar : natte en droge waren.
2. NAT, o. vocht, vloeistof : ligt er geen nat op
die tafel ?; inz. water : pas op, loop niet in het nat;
het zilte nat, do zee; — regen : er valt nat; —
vleeschnat; — drank : hij houdt van zijn natje en
droogje, hij eet en drinkt er goed van.
NATEEKENEN, (teekende na, heeft nageteekend),
naar een model teekenen ; eene teekening natrekken, calqueeren. NATEEKENING, v.
NATELLEN, (telde na, heeft nageteld), door
tellen nagaan of eene voorafgaande telling juist
was : tel eens even na, of het goed is.
NATERKRUID, o. (plantk.) adderkruid (polygonum bistorta).
NATHALS, m. v. (...zen), drinkebroer.
NATIE, v. (-s, ...tien), alle merischen die oorsprong, taal, zeden enz. gemeen hebben; -yolk,
volksstam : de Hollandsche natie; — (Zuidn.) veem,
vennootschap tot het lossen en laden der goederen
enz.; gebouw waar bet kantoor en de stallen van
het veem zijn.
NATIEF, bn. aangeboren; geboren, afkomstig.
NATIEBAAS, m. ( ...bazen), (Zuidn.) aandeelbonder in eene natie; ...PAARD, o. (-en), (Zuidn.)
zwaar paard dat voor de natiewagens gespannen
wordt; — (fig.) zware, logge vrouw.
NATIEVLAG, v. (-gen), vlag die aanwijst tot
welke natie een schip b. v. behoort.
NATIEWAGEN, m. (-s), (Zuidn.) sleeperswagen.
NATIJD, m. tijd die nakomt; herfst, najaar.
NATIONAAL, bn. van eene natie, tot een yolk
behoorende, een yolk betreffende : de nationals
vlag; — vaderlandschgezind: met nationals gevoelens
bezield zijn.
NATIONALISATIE, v. (...s, ...tibia), het nationaliseeren.
NATIONALISEEREN, (nationaliseerde, heeft genationaliseerd), in eene natie als lid opnemen;
nationaal maken, maken dat het geheele yolk belang
bij iets heeft; tot eigendom der natie maken.
NATIONALISME, o. voorliefde voor eigen
nationaliteit.
NATIONALIST, m. (-en), iem. die eigen nationaliteit voortrekt.
NATIONALISTISCH, bn. bw.
NATIONALITEIT, v. (-en), volkskarakter; de
nationaliteiten„ de volken, volksstammen. NATIONALITEITSGEVOEL, o. gevoel van tot
eene natie to behooren.
NATIVITEIT, v. geboorte-uur; toekomstig lot
(bij het horoscooptrekken); — geboortecijfer, de
verhouding van bet aantal geboorten tot het aantal
inwoners.
NATRIUM, o. een o. a. in zeewater en steenzout
voorkomend metaal met een s. g. van 0.97 en een
smeltpunt van 95.6°.
NATROLIET, o. eene wit- of geelachtige delfstof,
met glasglans.
NATRON, o. natrium hydroxyde, in de volkstaal :
d,ubbelkoolzure soda ; —ALUIN, o.; —GLAS, o.
NATTIG, bn. (-er, -st), natachtig. NATTIGHEID, v. natheid, het natte.
NATURA, in natura, zooals het van nature
voorkomt, onveranderd; niet in geld, maar in
waren of producten.
NATURALIBUS. IN —, bijw. uitdr. moedernaakt.
NATURALIEN, v. my . natuurvoortbrengselen,
voor zoover zij door de kunst nog geene wezenlijke
veranderingen ondergaan hebben.
NATURALISATIE, v. (-s, ...Men), inboorlingsrecht ; opneming als staatsburger.
NATURALISEEREN, (naturaliseerde, heeft genaturaliseerd), inheemsch maken; aan eene vreemde
luchtstreek gewennen (planten); — in eene taal
opnemen (woorden); — opnemen als staatsburger.
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NATURALISME, o. natuurgeloof, natuurlijke
godsdienst; beoefening van kunst en wetenschap,
niet naar aangeleerde regelen maar naar den
natuurlijken aanleg; — eenzijdige navolging der
natuur met miskenning of verwaarloozing van het
ideaal. (op het gebied van kunst).
NATURALIST, m. (-en), aanhanger van het
naturalisme.
NATUREL, m. (-len) (Z. A.) inboorling. NATURELLETJE, o. (-s), pruik.
NATUUR, v. heelal, al het geschapene, inz. op
onze aarde : God en de natuur ; — kennis der natuur ; de levende natuur, planten- en dierenwereld;
— de kracht waardoor alles ontstaat en in stand gehouden wordt: moeder natuur; dat is deloap der natuur;
— den tol der natuur betalen, sterven ; — (schild.)
model, voorbeeld door de natuur geleverd : near
de natuur geteekend; — tegenst. van het conventioneele en gekunstelde : Beef ons natuur en waarheid weer ; — deel der aarde waar door den mensch
nog weinig verandering is gebracht : een dag in
de vrije natuur doorbrengen; —
het wezen der dingen, de ingeschapen eigenschappen, aard : gewoonte is eene tweede natuur;
natuur gaat boven de leer; — van nature is hij
werkzaam, welwillend; —
(my. ...turen), (van personen) aard, natuurlijke
gesteldheid, eigenschap : de goddelijke, de menschelijke natuur ; — karakter, inborst: dat is, strijdt
tegen mijn natuur ; — geestesneiging : eene verdorven
natuur ; —
lichaamsgestel : hij heeft eene sterke natuur.
NATUURBOTER, v. boter die uit (koe)melk is
bereid, in tegenstelling met kunst-, margarine- of
plantenboter.
NATUURDIENST, m. goddelijke vereering van
voorwerpen uit de natuur of van natuurkrachten; ...DRIFT, v. (-en), natuurlijke neiging, instinct.
NATUURGENEESWIJZE, v, geneeswijze die het
gebruik van de gewone geneesmiddelen verwerpt,
maar in eene gepaste levenswijze het middel tot
herstel zoekt.
NATUURGENOT, o. genot dat de waarneming
der vriie natuur ons verschaft.
■
NATUURHISTORISCH, bn. betrekking hebbende
op de natuurlijke historie : het natuurhistorisch
museum.
NATUURKENNIS, v. kennis van de voorwerpen
der natuur en van de verschijnselen die zich in de
natuur voordoen.
NATUURKEUS, v. vertaling van bet Eng.
natural selection : de leer dat in den strijd om bet
bestaan slechts de meest geschikte individuen
overblijven.
NATUURKRACHT, v. (-en), kracht door welke
de stof beheerscht wordt.
NATUURKUNDE, v. wetenschap van de verschijnselen in de onbezielde natuur, die niet gepaard
gaan met eerie wijziging in de samenstelling der
deelen, physica.
NATUURKUNDIG, bn. bw. tot de kennis der
natuur behoorende, physisch; ...KUNDIGE, in. ( -n),
NATUURLIJK, bn. bw. (-er, -st), op de natuur
betrekking hebbend : natuurlijke historie, dier-,
plant- en delfstofkunde; — door de natuur voortgebraoht of gevormd : een natuurlijke magnet;
natuurlijke grenzen; — zooals de natuur het meebrengt, in overeenstemming met de natuur, met
het wezen van iets : de dieren in den natuurlijken staat ; — een natuurlijken dood sterven ;
natuurlijke behoeften ; ingeschapen, aangeboren :
natuurlijk verstand; — overeenkomstig den regelmatigen gang der natuur : de natuurlijke loop der
zaken; — verklaarbaar, begrijpelijk : een zeer natuurlijke wensch ; — het is natuurlijk, dat. . . , het spreekt
van zelf : (iron.) je hebt natuurlijk weer gelijk ;
— in overeenstemming met de werkelijkheid: teekening op natuurlijke grootte ; — ongedwongen, niet
gekunsteld : eene natuurlijke houding ; — buiten
echt geboren, onecht : een natuurlijk kind.
NATUURLIJKERWIJZE, bw. natuurlijk, zooals van zeif spreekt.
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NATUURLIJKHEID, v. eenvoud, ongedwongenheid.
NATUURSCHOON, o. het schoone in de natuur;
...SPELING, v. (-en), speling, grillige afwijking
der natuur; ...START, m. toestand door de natuur
opgeleverd, zonder door den mensch veranderd te
zijn; ...STEEN, v. steensoort die in de natuur
gevonden wordt, in tegenst. met gebakken steen;
...VERSCHIJNSEL, o. (-en), verschijnsel in de
natuur, luchtverschijnsel ; ...VOLK, o. (-en),
y olk in zijn natuurstaat, onbeschaafd; ...VORSCHER, m. (-s), iem. die zich met wetenschap elijke onderzoekingen der natuur bezighoudt.
NATUURWET, v. (-ten), onveranderlijke regel
der veranderingen en verschijnselen in den toestand
der lichamen; — algemeene zedenleer die uit de
natuur zelve voortvloeit.
NATUURWETENSCHAP, v. (-pen), wetenschap
die zich met de voorwerpen der natuur en de natuurverschijnselen bezighoudt.
NATUURWOL, v. ongeverfde wol, het weefsel
voor onderkleeren, volgens het systeem van Dr.
Jaeger; ...WOLLEN, bn. van natuurwol : natuurwollen onderkleederen.
NAUTIEK, v. scheepswezen, zeevaartkunde.
NAUTILUS, m. zeker weekdier, tot de klasse der
koppootigen behoorende.
NAUTISCH, bn. de zeevaart betreffende.
1. NAUW, bn. bw. niet wijd, met weinig ruimte,
smal, enz. : eene nauwe straat; — (fig.) hij heeft een
nauw geweten, is zeer nauwgezet; — nauw zitten,
dicht bij elkaar. ; — in nauwe betrekking tot
elkander staan; — innig, hartelijk : nauwe vriendsehapsbanden ; — ik kom maar nauw toe, kom bijna
te kort ; — stipt, nauwkeurig : het zal er zoo nauw
niet op aankomen ; dat luistert nauw, er mag maar
weinig aan mankeeren ; hij neemt het zoo nauw
niet ; —
nauwelijks, pas, even.
2. NAUW, o. zeeengte, straat: het Nauw van
Calais; — verlegenheid, benauwdheid, knel : in
het nauw zijn, in de klem zitten.
NAUWELIJKS, bw. ternauwernood, pas.
NAUWGEZET, bn. bw. (-ter, -st), stipt, nauwkeurig : hij is in alles even nauwgezet.
NAUWKEURIG, bn. bw. (-er, -st), stipt, juist,
afgemeten : een nauwkeurig onderzoek instellen.
NAUWLETTEND, bn. bw. (-er, -st), zeer oplettend : nauwlettend toezien.
NAUWNEMEND, bn. nauwziend; lichtgeraakt,
kitteloorig.
NAUWTE, v. enge, smalle weg, bergengte, zeeengte; nauwe doorvaart; nauwe invaart; nauwe
opening in eene vischfuik; — (fig.) angst, benauwdheid.
NAVAAL, bn. tot de scheepvaart of het zeewezen
behoorende.
NAVEL, m. (-s), rood knopje in het midden van
den buik van mensch en dier ; — plaats waar
het eitje aan de zaadhuid is bevestigd (bij planten); — kruintje van appels en peren; —MERK,
o. (-en).
NAVENANT, bw. samengesmolten uit naar
avenant. Zie AVENANT.
NAVIGABEL, bn. bevaarbaar; zeilbaar.
NAVIGATIE, v. scheep-, zeevaart; (ook) stuurmanskunst ; — (gesch.) akte van navigatie, seen
besluit, in 1651 door de Engelsche regeering
genomen.
NAVOLGEN, (volgde na, heeft nagevolgd), achter
iem. volgen, na hem komen ; — vervolgen, nazetten : men h,eeft den diet Lang nagevolgd; —
opvolgen ; — nadoen : iemands voarbeeld navolgen.
NAVOLGEND, bn. de navolgende nummers,
personen, die men gaat noemen.
NAVORSCHEN, (vorschte na, heeft nagevorscht),
zorgvuldig onderzoeken.
NAVRAAG, v. het vragen naar ; dit kan navraag
liiden, gij moogt er naar vernemen ; — (van
koopwaren) er is weinig navraag naar, het wordt
niet gezocht.
NAWEE, o. (-en), napijn ; pijnlijke gevolgen.

NEDERIG.
NAWERKEN, (werkte na, heeft nagewerkt) ,
langer werken dan den daartoe bepaalden tijd ;
— zijne werking, zijn invloed nog later doen
gevoelen : dit geneesmiddel werkt Lang na.
NAWINTER, m. (-6), laatste gedeelte van den
winter, ongunstig voorjaar.
NAZAAT, m. (...zaten), nakomeling, afstammeling; de nazaten, het nageslacht.
NAZANG, m. (-en), slotzang van een gedicht;
laatste gezang bij eene godsdienstoefening.
NAZAREER, NAZARENER, m. (-s), iem. uit
Nazareth ; inz. Christus ; - naam der eerste
Christenen.
NAZETTEN, (zette na, heeft nagezet), navolgen:
den die! nazetten.
NAZIEN, (zag na, heeft nagezien), met de oogen
volgen; zien near iem. (of iets) die vertrekt : met
tranen in de oogen zag hij hem na; — zien of alles
in orde is: het werk der leerlingen nazien; eene rekening nazien ; — lezen, nagaan in een boek: iets
in Wagenaar, in Van Dale nazien.
NAZIREER, m. (-s), bij de Israelieten, iem. die
Of voor een tijd Of voor zijn geheele Leven de gelofte
gedaan bad zich te onthouden van alle opwekkende
dranken, van het korten der Karen enz.
NAZOEK, o. onderzoek, navorsching.
NAZOMER, m. (-s), laatste deel van den zomer,
gunstig najaar.
NEB, v. (-ben), NEBBE, v. (-n), lance spitse
bek, snavel van vogels; (ook) vooruitstekende punt.
van schaatsen.
NEBULEUS, bn. nevelachtig, mistig.
NEBULIST, m. (-en), schilder die zich vooral
met het schilderen van wolken bezighoudt; —
schilder die slechts vluchtig en in vage omtrekken
teekent.
NECESSAIRE, v. (-s), reiskistje, tasch, etui,
inz. met toiletbenoodigdheden.
NECESSITEIT, v. noodzakelijkheid.
NECROLOGIE, v. (...gieen), levensbeschrijving
van een pas overledene; (ook) lijst van afgestorvenen.
NECROLOGISCH, bn. tot de neurologic behoorend, daarop betrekking hebbend.
NECROLOOG, m. (...logen), levensbeschrijver van
pas overledenen.
NECROMANTIE, v. kunst om, door het te voorschijn roepen van dooden, toekomstige dingen te
voorspellen.
NECROPOLIS, m. doodenstad.
NECROSE, v. (gen.) afsterving van weefsel,
inz. van beenderen.
NEC PLUS ULTRA, door niets overtroffen.
NECTAR, m. (fab.) godendrank; (fig.) uitgezochte
fijne drank.
NEDER, gewoonlijk NEER, bw. naar beneden,
naar omlaag (in samenstellingen); ter neder, omver,
naar beneden : ter neder werken; op en neder, van
boven near beneden en omgekeerd : op een dag
loop ik die trap wel honderdmaal op en neer;
de straat,
—(ok)vanhetid re:
de kamer op en neer loopen.
(Necler, neer vomit tallooze scheidbare samenst.
met werkw. waarbij dan de vorm met neder minder gewoon is; in aardr. namen is de vorm met
neder de gewone).
NEDER-BETUWE, v. het Westelijk gedeelte der
Betuvs, e, in tegenstelling met Over-Betuwe.
NEDERDUITSCH, bn. eigen aan, behoorende
tot de lage, iloordelijke streken van Duitschland,
dear inheemsch, in tegenstelling met Opper- of
Hoogduitsch : de Nederduitsche tongvallen; de
Nederduitsche taal, een der hoofddialecten van het
Duitsch; vroeger ook voor Nederlandsch : Tweespraak van de Nederduitsche Letterkunst; vandaar
nog : de Nederduitsch Hervormde Kerk; —
—, o. de Nederduitsche taal.
NEDERDUITSCHER, m. (-s), bewoner van de
lage, noordelijke streken van Duitschland.
NEDERIG, bn. bw. (-er, -st), laag bij den grond
(in deze bet. veroud.); — onaanzienlijk, gering,
bescheiden ; — ootmoedig : nederig om vergiffenis
vragen.
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NEERLEGGEN, (legde, lei(de) neer, heeft neerge.
NEDERLAAG, v. (...lagen), nadeel, verlies : de
legd, -geleid), op den grond of eenig voorwerp leg.
vijand teed eene volkomen nederlaag.
gen : het kind even neerleggen ; waar heb ik den brie]
NEDERLAND, o. (-en), ons vaderland; de Verneergelegd I — zijn hoofd gerust neerleggen, rustig
eenigde Nederlanden; de Spaansche, later Oostengaan slapen, gerust sterven ; — de wapens neer.
tijksch,e Nederlanden . Noord- en Zuid- Nederland; —
leggen, ophouden te strijden, vrede sluiten; (ook,
Groot- Nederland, al' het gebied waar Nederlandsch
wordt gesproken, dus ook Zuid-Afrika en de Nezich overgeven ; — de kroon neerleggen, afstand
doen van de regeering ; zijn ambt neerleggen ; —
derlandsche kolonien.
den vijand neerleggen, neerschieten , dooden ; —
NEDERLANDER, m. (-s), inboorling van het
koninkrijk der Nederlanden; --SCHAP, o. hoede pen neerleggen, niet verder schrijven ; 1 — het
• bijltje er bij neerleggen, zie BIJLTJE ; — zieli
.
danigheid van Nederlander
NEDERLANDSCH, bn. van Nederland, eigen
bij iets neerleggen, in iets berusten.
NEERPENNEN, (pende neer, heeft neergepend),
aan, behoorende tot Nederland, daaruit afkomstig,
opschrijven.
dear inheemsch ; -NEERSLACHTIG, - bn. bw. (-er, -st), terneer.
--, o. de Nederlandsche taal.
geslagen, verdrietig ; bedroefd; moedeloos.
NEDERSABELEN, (sabelde neder, heeft neder1. NEERSLAG, m. het neerslaan; (muz.) and
gesabeld), met de sabel neerhouwen en zoo dooden :
den neerslag beginnen, den eersten slag in de meat; --;
de ruiterij sabelde de achterhoede neer.
(-en), collectieve benaming voor regen, sneeuw en
NEDERSCHIETEN, (schoot neder, heeft en is
hagel.
nedergeschoten), met een schot neerwerpen, doo2. NEERSLAG, (gew.) eene soort van mistbed
den : want die den vogel nederschoot, was Koning
3. NEERSLAG, o, en m. (-en), bezinksel.
voor een jaar; hij schoot zijn vijand neer; — zich
1. NEET, v. (neten), luizenei.
plotseling en zeer snel nederwaarts bewegen.
2. NEET, NIET, v. (-en), klinknageltje in eene
NEDERSCHRIJVEN, (schreef neder, heeft nederschaar. NEETJE, o. (-s).
geschreven), op het papier zetten, in geschrifte
NEETEN, (neette, heeft geneet), nieten, een
brengen.
nageltje platklinken.
NEDERSLAAN, (sloeg neder, heeft en is nederNEETOOR, m. en v. (-en), een kitteloorig, vit.
geslagen), naar beneden slaan : de randen van
ziek mensch, die altijd uit zijn humour is.
zijn hoed, de kraag van zijn jas neerslaan ; de
NEFFENS, bw. nevens.
wind slaat den rook neer; — zijne oogen neerslaan, de
oogleden laten zakken (inz. van schaamte); — (fig.)
NEG, v. (-gen), zelfkant van weefsels, inz. van
linen ; — schuine kant aan een beitel, scherpc
iemands hoop of moed neerslaan, iem. zijne hoop
kant van een mss; schuin bijgesneden einde van
of zijn moed ontnemen ; — gij most u niet zoo gauw
hout ; scherpe kant van hout of steen, van een
laten neerslaan, niet zoo gauw moedeloos worden.
muur.
NEDERTELLEN, (telde neder, heeft nedergeNEGATIE, v. (-s, ...tiên), ontkenning; woord
teld), aftellen, voortellen (geld op eene tafel):
dat eene ontkenning aanduidt : in dien zin staai
hij telde het geld neer en vertrok.
eene dubbele negatie; — loochening, inz. gezegd van
NEDERVLIJEN, (vlijde neder, heeft nedergewijsgeerige stellingen.
vlijd), in orde dicht naast of op elkander neerleggen :
NEGATIEF, bn. ontkennend; gewoonlijk ale
zich zacht neerleggen : hij vlijde rich neer op het
tegenstelling van positief; -zachte mos.
--, o. (...tieven), (photographic) negatief beeld.
NEDERWAARTS, bw. in eene richting naar
NEGEEREN, (negeerde, heeft genegeerd), ontomlaag : nederwaarts vloeien.
kennen, loochenen, iem. negeeren, doen aloof men
NEDERWAARTSCH, bn. dalende, naar beneden
hem niet kent; iets negeeren, er geene rekening mode
gericht : gene nederwaartsche beweging.
houden.
NEDERZETTEN, (zette neder, heeft nedergezet),
NEGEN, telw. (hoofdgetal); 't heeft de waarde van
jets op den grond of op eene andere oppervlakte
een ranggetal in : hoofdstuk I I; Karel IX; het
plaatsen : den koffer neerzetten; — (fig.) tot bedais gebeurd in het jaar negen; negen December; -ren brengen, stillen : de opgewonden gemoederen,
-- v. (-s), het cijfer, het getal negen: eene Araiem. neerzetten ; — zich neerzetten, gaan zitten ;
bische negen (9); eene Romeinsche negen (IX).
— zich op eene plaats vestigen. NEDERZETTING,
NEGENDAAGSCH, bn. negen dagen durende :
v. het nederzetten; — (mv., -en), vestiging; kolonie,
een negendaagsch reisje.
volkplanting •, factorij.
NEGENDE, bn. (ranggetal) ; — o. (-n), een
bw.
in
de
spreektaal
voor
NEEN.
NEE,
negonde deer, van iets.
NEEF, m. (neven), broeders- of zusterszoon : hij
NEGENDERHANDE, NEGENDERLEI, onverb.
is een voile nest van mij; zijn moeder was mijn eigen
bn. van negen soorten; negensoortig, en daarom
mister; ooms- of tanteszoon : een neef van vaders-,
ook soortgetallen geheeten.
van moederszijde; — elke mannelijke afstammeling
NEGENHOEK, m. (-en), (meetk.) eene figuur,
van een neat of eene nicht zoover de familie gerekend
welke negen hoeken heeft.
wordt : een verre neef.
NEGENHONDERD, telw. negenmaal honderd;
NEEN, bw. uitdrukking van ontkenning (tegenNEGENHONDERDSTE, tel% . ranggetal; ook rerstelling van ja) ; —, o. een neon, eene ontkendeelingsgetal. NEGENHONDERDMAAL, bw.van
ning, afwijzing ; neon verkoopen. niet voorhanden
herhaling.
hebben (in een winkel) wat gevraagd wordt.
NEGENJAARSCH, bn. eene negenjaarsche pacht,
NEEP, v. (nepen), het knljpen (met de vingers) :
voor den tijd van 9 jaar aangegaan.
hij gaf mij eene gevoelige neep in den arm; — overNEGENJARIG, bn. negen jaren oud : een negengebleven teeken eener knijping : de neepjes in eene
jarig knaapje; negen jaren durende.
mots; (fig.) schade, afbreuk.
NEGENMAAL, bw. van herhaling; negen keeren.
NEEPJESKAPJE, o. (-s), ...NUTS, v. (-en),
NEGENMAANDSCH, bn. negen maanden oud;
vrouwenhoofddeksel, dat rondom aan den kant
negen maanden durende.
van neepjes is voorzien.
NEGENMAN, m. (Zuidn.) (kegelspel) de koning,
1. NEER, v. (neren), (Zuidn.) dorschvlobr.
de groote kegel die in 't midden der andere
2. NEER, v. (neren), draaikolk, tegenstroom :
slaat.
juist in dat Bind heeft de rivier veel neren; — (fig.)
NEGENOOG, v. (-en), (nat. hist.) lamprei, prik :
hij is in de neer geraakt, het loopt hem tegen.
een riviervisch; — (gen.) kwaadaardige bloeclzweer.
3. NEER enz. Zie NEDER enz.
v. (rekenk.) eene proof om de
NEGENPROEF,
NEERHAAL, in. (...haler), het dikke van eene
juistheid der bewerking van de 4 hoofdregels te
letter (in tegenstelling van een ophaal).
beoordeelen door gebruik to waken van het kenNEERLANDICUS, m. (...ci), student in do Nedermerk van deelbaarheid door negen.
landsche letteren.
NEGENTAL, o. (-len), negen stuks, negen pero.
Nederlandsch
gezindheid.
NEERLANDISME,
sonen, negen zaken; (fig.) het negental, de zangNEERLANDIST, m. (-en), voorstander van het
godinnen.
Neerlandisme.

NEGENTALLIG.
NEGENTALLIG, bn. (rek.) het negentallig stelsel,
een stelsel van tellen waarbij iedere -verzamelende
eenheid uit negen samenstellende eenheden van
eon rang lager bestaat.
NEGENTIEN, telw. negen en tien; ook ranggetal in : hoofdstuk negentien.
NEGENTIENDE, telw. ranggetal; ook verdeelingsgetal.
NEGENTIENHONDERD, telw. negentienmaal
honderd; ...JARIG, bn. negentien jaren oud;
negentien jaren durende.
NEGENTIG, telw. negen keer tien; ook ranggetal.
NEGENTIGER, m. (-s), man of vrouw, die
negentig jaar is; wijn van het jaar negentig (1890).
NEGENVOUD, o. (-en), negenmaal zooveel.
NEGENWERF, bw. negenmaal.
NEGER, m. (-s), een inboorling van MiddenAfrika; — afstammeling van de in vroeger tijd
in Amerika ingevoerde negerslaven; -- je bent zoo
zwart als een neger, zeer veil; (fig.) een hatelijk
persoon : een neger van een vent.
NEGEREN, (negerde, heeft genegerd), koeionneeren, mishandelen; belasteren.
NEGERIJ, v. (-en), stad of dorp bij onbeschaafde
of half-beschaafde volken; — (fig.) een. klein, afgelegen stadje of dorpje.
NEGERIN, v. (-nen), vrouw, meisje met zwarte
huidskleur (nit de binnenlanden van Afrika).
NEGGE, v. (-n), zie NEG.
NEGLIGE, o. huisgewaad, nacht-, ochtendkleed
van dames; en prof and neglige, in nachtkostuum.,
(ook) bijna zonder kleeren.
NEGLIGEEREN, (negligeerde, heeft genegligeerd), verzuimen, verwaarloozen, veronachtzamen.
NEGORIJ, v. (-en). Zie NEGERIJ.
NEGOTIANT, m. (-en), handelaar.
NEGOTIATIE, v. (-s, ...tien), (w.v. g.) handelsbedrag; het verhandelen van een nog niet verschenen wissel; geldleening.
NEGOTIE, v. (-5, ...tien), handel, koopmanschap ; handelsverkeer; — met negotie gaan, rondventen aan de huizen.
NEGOTIEEREN, (negotieerde; heeft genegotieerd), onderhandelen; handel drijven; tot stand brengen, bewerken; verkoopen, disconteeren (een wissel).
NEGOTIEPENNING, m. (-en), count welker
waarde van koers afhankelijk is en die niet in betaling aangenomen behoeft te worden; voor Nederland b. v. de gouden dukaat.
NEGRILLO, o. naam -eener zwarte snuiftabak.
NEGRITO, m. (-'s), naam van de oorspronkelijke
bewoners der Philippijnen.
1. NEGUS, m. titel van den beheerscher van
Abessynie.
2. NEGUS, m. warme wijn met sulker en specerijen
toebereid.
NEHALENNIA, v. (Germ. myth.) godin der
vruchtbaarheid.
NEHRUNG, v. (-en), zandige landtong voor de
haffen.
NEIGEN, (neigde, heeft geneigd), in schuine
richting benedenwaarts buigen : het h,00ld neigen; —
zijne ooren near iets neigen, er met aandacht near
hooren — (fig.) zijn hart tot iets neigen, wenden ;
(fig.) God neigt de harten, beweegt ; -- overhellen,
hellen : de zon neigt ter kimme; tot achteraocht
geneigd zijn.
NEIGING, v. het neigen; — (m y. -en), helling;
genegenheid, begeerte, lust.
NEK, m. (-ken), achterste deel van den hale (bij
menschen en dieren) : een stijve nek; (fig.) dat zal
hem den nek breken, dat is zijn ondergang; eene
flesch den nek breken, leegen, uitdrinken; — ,Zuidn.)
jets of iem. op zijnen nek hebben, er mede geplaagd
zijn ; — (fig.) iem. den nek toekeeren, zich met
verachting van iem. verwijderen, (bijb.) ontvluchten; (fig.) iem. met den nek aanzien, iem. met minachting bejegenen; — iem. in den nek zien (Zuidn.
ook schoppen), hem (voor een zeker bedrag) afzetten.
NEKKEN, (nekte, heeft genekt), dooden, vermoorden; — dat heeft hem genekt, zijne kracht
gebroken ; — see voorstel nekken, maken dat het
niet aangenomen wordt.
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NEKKRAMP, v. meningitis cerebro spinalis, Hd.
Genickstarre.
NEKSLAG, m. (-en), slag op den nek; (fig.)
genadeslag, doodslag : iem. den nekslag geven.
NEL, v. (-len), troef negen (in sommige kaartspelen).
NEMEN, (nam, heeft genomen), iets aanvatten,
beetpakken; vatten en houden; zich in het bezit
van iets stellen, zich toeeigenen ; — iem. nemen,
beetnemen, bedriegen; (ook) fotografeeren; zoo
ook : een kiekje nemen; — de vrijheid nemen, zich
veroorloven; —
verder in tal van vaste verbindingen, zooals :
een bad nemen, zich baden; de vlucht, de wijk nemen,
vluchten, wijken; een besluit nemen, besluiten; —
wegnemen, ontnemen : (bijb.) de Heer haft
gegeven, de Heer heeft genomen; —
opvatten : gij neemt dat woord in een verkeerden
zin; dat is, hoe ge het wilt nemen.
NEMESIS, v. (fab.) godin der wreak en der
gerechtigheid; (fig.) wrekende gerechtigheid : de
Nemesis der historic.
NEMOLIET, m. (-en), (o. als stofn.) eene soort
van dendrieten, op welker oppervlakte zich afbeeldingen van boomen, struiken of plantendeelen
bevinden.
NEO (in wetenschappelijke namen), nieuw.
NEODARWINISME, o. nieuwere richting in het
Darwinisme.
NEOGEEN, bn. (geol.) neogene vorming, de
jongste afdeeling van de tertiaire vorming, in
tegenstelling met eogene vorming.
NEOGRAPHIE, v. invoering van nieuwigheden
in de schrijfwijze.
NEOLOGIE, v. invoering van nieuwigheden (inz.
nieuwe woorden).
NEOLOGISME, o. (-n), taalnieuwigheid, nieuwgevormd woord, eene onjuiste nieuwe zegswijze; —
zucht om nieuwe woorden te smeden en te gebruiken.
NEOLOOG, m. (...logen), invoerder, voorstander
van taalnieuwigheden (inz. nieuwe woorden).
NEOPHIET, m. (-en), in de oude kerk : nieuwgedoopte; nieuwbekeerde; — persoon die pas in een
monnikenorde is opgenomen; iem. pas tot priester
gewijd; — (Prot.) nieuw lidmaat der gemeente.
NEORAMA, o. (-'s), vereeniging van het panorama met het diorama.
NEPENT, NEPENTHES, v. (plantk.)kannekenskruid.
NEPHRALGIE, v. (gen.) nierpijn, nierkoliek.
NEPHRITIS, v. (gew.) nierontsteking.
NEPOTISME, o. neefschap, bloedverwantschap;
(fig.) partijdigheid waarmede iem. van gezag de
leden van zijn familie in de maatschappij vooruithelpt, familiebegunstiging.
NEPTUNISCH, bn. de vorming van het water
betreffende.
NEPTUNISME, o. leer dat de gesteenten zich
uit het water hebben afgezet. NEPTUNIST, m.
(-en), aanhanger van het neptunisme.
NEPTUNUS, m. (fab.) god der zee; (dicht.) de
zee : de beroerde barer van den vergramden Neptunus; — naam eener planeet die het verst van
de zon verwijderd is en eerst in 1846 ontdekt werd.
NEPTUNUSFEEST, o. (-en), bij het zeevolk
vroeger de naam voor de onderdompeling, wanneer
nieuwelingen voor het eerst de linie passeerden.
NEREYDEN, v. m y. (myth.) waternimfen, de
50 dochters van Nereus ; —
eene typische roofwormenfamilie (nereidea).
1. NERF, v. zijde van het leder, waarvan het
hear afgeschaafd is; — naam voor zekere evenwijdige
oneffenheden in papier : dit papier is fijn van nerf; —
met gran begroeide bovengrond.
2. NERF, v. (nerven), (plantk.) sterkere vaatbundels die door de bladvlakte loopen.
NERGENS, bw. op of in geene plants.
NERING, v. (-en), bedrijf, middel van bestaan,
inz. handel, kleinhandel; — klandizie: goede nering
hebben, goed beklant zijn; — vertier : er is veel,
weinig Tiering; wear het yolk is, is de nering; —
haringvangst : ter nering varen.

NERINGDOENDE.
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NERINGDOENDE, m. en v. (-n), winkelier, kleinhandelaar.
NERO, m. naam van een door zijne wreedheid
beruchten Romeinschen keizer; vandaar m y. (-'s),
(fig.) wreedaard, tiran, onbarmhartige.
NEROLI, NEROLI-OLIE, v. zekere olie, uit
oranjebloesem gedistilleerd.
NERTHUS, v. (Germ. myth.) godin der vruchtbaarheid.
NERVATUUR, v. (...turen), (plantk.) de nerven
(van een blad).
NERVEUS, bn. bw. (...zer, -t), zenuwachtig.
NERVOSITEIT, v. zenuwachtigheid.
NERVUS, de nerves rerum, de zenuw der dingen,
het geld.
NES, v. (-sen), (inz. in aardrijkskundige namen)
landtong, aan scherpe bochten van rivieren of aan
de zee gelegen; (ook) schor, aangeslikt land in den
vorm eener landtong; (ook soma) aanslibbing,
buitendijksch land; ook nesse, nisse gespeld.
NESCH, NESS, bn. bw. (Zuidn.) week, vochtig.
NESOLOGIE, v. de leer der eilanden.
NESSUS, in. (myth.) centaur die in liefde voor
Deianira ontstoken, door Herakles gedood wordt.
NESSUSHEMD, o. ...KLEED, o. (myth.) kleed
door Deianira met het bloed van Nessus geverfd,
dat Herakles ondraaglijke pijnen veroorzaakte
en wat hij zich niet van het lichaam kon doen,
waarom hij zich bet verbranden, liever dan die
onduldbare pijnen te Wen; (ook fig.).
NEST, o. (-en), woonplaats, die de vogels vervaardigen, om de eieren uit te broeden en de jongen in
de eerste dagen te verzorgen; — (ook) woonplaats
van andere dieren : een nest met acht jonge ratten;
— jongen die een dier tegelijk heeft geworpen :
een nest jonge honden; — onaanzienlijk, klein en
akelig stadje of dorp, gat : sera nest van een
stadje; — iets dat niet deugt, dat slecht is, vod,
prul : wet doet gij met die nesten I; — ondengend
meisje : wat verbeeldt zich dat nest wel I — zeer
kleine visch ; — een nest- doozen, kookglazen,
eenige die juist in elkander passen, door opvolging
in grootte ; — twist, ruzie : nesten hebben ; zoek
Been nesten ; — verlegenheid, moeite : iem. uit de
nesten helper.
NESTEI, o. (-eren), vogelei, in een nest uitgebroed; ei, dat men bij het wegnemen der eieren van
kippers enz. in het nest laat, opdat er andere bijgelegd worden; inz. kalkei.
NESTEL, m. (-en, -s), veter, rijgsnoer; zeker
echoudersieraad als onderscheidingsteeken op de
uniform van marechaussees, adjudanten enz.
1. NESTELEN, (nestelde, heeft genesteld), een
nest waken : de zwaluwen nestelen aan de venters
en in de stallen; — zich nestelen, zich ergens yestigen.
2. NESTELEN, (nestelde, heeft genesteld), met
()en nestel toerijgen; — (Zuidn.) talmen; prutsen.
NESTELING, m. (-en), jonge nestvogel ; - meun,
zekere visch.
NESTEN, (nestte, heeft genest), een nest maken,
nestelen.
NESTERIJ, v. (-en), (gemeenz.) vodderij ;
beuzeling : ik kan me met die nesterijen niet
bemoeien.
NESTHAAR, o. eerste Naar van dieren.
NESTIG, bn. (-er, -st), wrevelig, humeurig; bits.
NESTOR, m. (myth.) een wijs en ervaren koning
Tan Pylos, die nog in zeer hoogen ouderdom aan
't beleg van Troje een werkzaam aandeel nam;
vandaar (fig.) schrander, eerwaardig grijsaard ; de
nestor der geleerden ; de nester der vergadering,
de oudste.
1. NET, bn. bw. (-ter, -at), fraai, sierlijk ; —
eenvoudig mooi ; — beschaafd, fatsoenlijk ; —
aardig, lieftallig, innemend ; - bw. juist, nauwkeurig, precies ; - 0.; in het net schrijven, van het klad overschrijyen.
2. NET, o. (-ten), strikwerk om visschen, vogels
en andere dieren te vangen ; — (fig.) hij vischt
achter het .net, te laat komen, zijne kans verkeken
hebben ; — in het net zijn, verschalkt zijn ; —

NEUS.'
iem. het net over het hoofd haler, iem. onverwachts
tegen wil en dank tot iets doen besluiten ; — dat
valt in mijn net, dat gelukt mij; — (Zuidn.) door
alle netten Nevlogen zijn, listig, doortrapt, van alle
markten thuis zijn ;
zekere zak van draden of touw met mazen vervaardigd : net over een luchtballon; eiernetje; —
(bij vergelijking) web eener spin ; — wat zich
als een net, met veelvoudige vertakking en onderlinge kruising over iets uitstrekt : telefoonnet ;
spoorwegnet.
NETEL, v. (-en, -s), brandnetel; het land is vol
netel; (Zuidn.) op netels zitten, op heete kolen.
NETELACHTIGEN, v. my. eene plantenfamilie,
in Nederland vertegenwoordigd door de geslachten
brandnetel, glaskraid, hennep en hop (urticaceeen).
NETELDIEREN, o. mv. holtedieren ; ... D 0 EK,
o. uit netelgaren vervaardigd doek ; eenelijnwaadachtige katoenen stof ; ...DOEKSCH, bn. van
netel doek.
NETELIG, bn. (-er, -st), vol netels; stekelig,
netelachtig, (fig.) korzelig, eigenzinnig, grillig ;
een netelig mensch ; netelige karakters ; - moeilijk,
hachelijk, bedenkelijk : eene netelige zaak ; in netelige
omstandigh ed en.
NETELKONINKJE, o. (-s), (nat. hist.) winterkoninkje; ...KO 0 RTS, v. (-en), netelroos; ...KRUID,
o. (plantk.) de groote brandnetel.
NETELROOS, v. brandend jeukende huiduitslag,
ook NETELZUCHT, v. geheeten.
NETJES, bw. keurig, sierlijk, fraai ; — regelmatig, ordelijk ; — zooals het hoort, goed : iem.
netjes behandelen.
NETMAAG, v. (...magen), de tweede maag der
herkauwende dieren, gewoonlijk muts geheeten.
NETSCHRIFT, o. het in het net schrijven, copie
van het klad; — my. (-en), cahier van scholieren
waarin het gemaakte werk na te zijn nagezien in
het net wordt gesehreven.
NETTEN, (nette, heeft genet), natmaken, bevochtigen.
NETTENBOETER, m. (-s), ...BOETSTER, v. (-s),
...BREIER, m. (-s), ...BREISTER, v. (-a),
...KNOOPER, m. (-s), ...KNOOPSTER, v. (-a),
...MAKER, m. (-a), ...MAAKSTER, v. (-a), die
netten boet, breit, knoopt, maakt; ...WAGEN,
m. (-a), wagen waarmee visschers hun netten vervoeren.
NETTO, bw. zuiver, na aftrek der tarra, schoon;
de netto-winst, na aftrek van alle onkosten ; de
netto-opbrengst eener verloting.
NETVLEUGELIG, bn. met vliezige vleugels, die
van een zeer vertakt net van aderen zijn voorzien;
netvleugelige insecten, netvleugeligen (neuroptera).
NETVLIES, o. (...zen), (ontl ) het vlies, dat de
binnenvlakte van het oog bekleedt.
NEURALGIE, v. zenuwpijn. NEURALGISCH,
bn. neuralgieche pijnen.
NEURALPATHIE, NEURASTHENIE, v. zenuwzwakte. NEURASTHENICUS, m. (...ci),
iem. die lijdt aan zenuwzwakte. NEURASTHENISCH, bn. zenuwzwak.
NEUREN, (neurde, heeft geneurd), (gew.) neurien.
NEURIEN, (neuriede, heeft geneuried), binnensmonds, haifluid zingen: een deuntje neurien; kwinkeleeren (van kleine vogels).
NEURITIS, v. ontsteking der zenuwen.
NEUROLOGIE, v. leer der zenuwen; leer der
zenuwziekten. NEUROLOOG, m. (...logen), zenuwarts.
NEUROSE, v. stoornis in de werking van het
geheele zenuwstelsel of een deel ervan.
NEUS, m. (neuzen), vooruitstekend deel van het
aangezicht (tusachen het voorhoofd en den mond);
zetel van het reukzintuig ; uit den neus bloeden ;
— door den neus spreken, een onaangenaam neusgeluid bezitten ; — het neusje van den zalm, het
beste, het fijnste ; — (ook) het reukvermogen
inz. (bij japers) van een hoed : die windhond is
scherp van neus ; — een fijnen neus hebben, goed
kunnen ruiken ;
(fig.) een wassen neus, iets wat alleen voor
den vorm bestaat, misleiding, bedrog: dat

NEUSAAP.
examen is maar een wassen neus; iem. een
wassen neus maken, iem. iets wijsmaken;
—denusovralihb,
zich met alles bemoeien
en over alles een oordeel vellen ;
zijn neus in
den wind steken, trotsch zijn ; — bij den neus
nemen, iem. foppen, bedriegen, (ook) met iem.
iloen wat men wil ; — hij ziet niet verder dan zijn
neus tang is, hij heeft weinig doorzicht ; dat
gaat mijn neus voorbij, dear krijg ik nets van;
beteuterd, bedremmeld staan—opzijneusk, ;
die rijn neus schendt, schendt zijn aangezicht, die van
zijne bloedverwanten kwaad spreekt, deelt zelf
in de schande; — met zijn neus in het vet (in de
boter) vellen, juist op een goed oogenblik komen; —
zijn neus voorbij praten, meer zeggen dan men
mag of dan men verantwoorden kan; iem.
eene pen op den neus zetten, hem dringend, dreigend vermanen, zich voortaan beter to gedragen;
(bij vergelijking) vooruitstekende punt van eenig
voorwerp; punt van een schoen ; — vooruitstekende punt van den voorsteven eens schips • —
ijzeren hack in den deurstijl waarachter de klink
valt ; — nokje aan eene dakpan.
NEUSAAP, m. (...apen), (nat. hist.) langneuzige
aap op Borneo (nasalis larvatus) ; o.
(-deren), (ontl.) been tusschen de twee neusgaten,
den rug van den neus vormende.
NEUSBEER, m. (...beren), eene soort van beer
(nasua) ; de neus is tot een slue verlengd ; zij
leven in Braziliê.
NEUSDOEK, m. (-en), zakdoek ; ...GAT, o.
(-en) ; ...HOLTE, v. (-n).
NEUSHOORN, ...HOREN, m. (-8), of —DIER,
o. (-en), rhinoceros, (rhinoceros unicorns).
NEUSHOORNKEVER, m. (-s), zekere kever, tot
de familie der bladsprietigen behoorende, (oryctes
nasicornis).
NEUSHOORNVOGEL, m. (-s), familie van
schreeuwvogels (buceros) met een grooten hollen
snavel, waarop verschi]lend gevormde uitwassen ;
het zijn boomvogels in Indie en tropisch Afrika.
NEUSKEVER, m. (-s), (nat. hist.) kegelkever;
...KLANK, m. (-en), door den neus uitgesproken letter; ...KLINKER, m. (-s), klinkletter, door den neus
uitgesproken; ...KNIJPERTJE, o. (-s), (hoefsm.)
granger, nijpijzer; bril zonder veeren; ...LEER, o.
voorste gedeelte van een schoen; ...LETTER, v.
(-s), letter bij welker uitspraak de lucht door het
neuskanaal uitgaat (m en n) ; ...SLIJMVLIES,
o. (...zen), slijmvlies dat den wand der neusholte
bekleedt ; ...STEM, v. (-men).
NEUSVISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) naam
van den sneep, zeker vischje, dat ook snijdersnoek, tabaksrooker, schoorsteenveger en steenmeeuw
wordt geheeten; ...VLEUGEL, m. (-s), de buitenwand der neusgaten ; ...VOGEL, m. (-s), neusharenvogel ; ...WARMERTJE, o. (-s), (scherts.)
kort pijpje.
NEUSWIJS, bn. (...wijzer, -t), (Zuidh.) scherpzinnig, slim ;• — nieuwsgierig ; — betweterig.
NEUT, v. (-en), (gew.) noot (boomvrucht); (fig.)
voor doove neuten (noten) zitten, zonder voordeel
ergens zitten
(gemeenz.) een neutje nemen, een
borrel drinken ; — hardsteenen, ook houtenonderstuk van een stijl.
NEUTELEN, (neuzelde, hedt geneutel d ), talmen,
futselen, neulen.
NEUTRAAL, bn. onzijdig, geen partij kiezend,
onpartijdig : de neutrale mogendheden, die niet bij
den oorlog betrokken zijn.
NEUTRALISATIE, v. onzijdigmaking; — (nat.)
vereffening van een tegenovergestelden toestand.
NEUTRALISEEREN, (neutraliseerde, heeft geneutraliseerd), onzijdig maken, de werking van
iets verhinderen, opheffen : de werking van vergif
neutraliseeren; iemands invloed neutraliseeren; —
vijand,elijke strijdkrachten neutraliseeren, maken dat
zij niet elders gebruikt kunnen worden, werkeloos
houden.
NEUTRALITEIT, v. onzijdigheid tusschen twee
oorlogvoerende partijen; onpartijdigheid; onthouding van inmenging of partij kiezen.

554

NIESKRUID.

NEUTRALITEITSVERKLARING, v. (-en).
NEUZELEN, (neuzelde, heeft geneuzeld), neuzen,
snuffelen;
knutselen; — talmen.
NEUZEN, (neusde, heeft geneusd), in de boeken
neuzen, kijken, met den neus in de boekenzitten;—
hij kwam eens neuzen, eens kijken.
NEVEL, m. (-s, -en), door verdichting zichtbaar
geworden waterdamp in de lucht, inz. die des
avonds ontstaat boven slooten, lage landen enz. ;
— wolk, mist, damp ; — (fig.) sluier, iets dat iets
anders bedekt, verbergt, voor ons onzichtbaar
maakt : wie kan ,den dichten nevel verdrijven, die
voor ons de toekoAst verbergt
NEVELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), gelijkende
op nevel ; mistig, bewolkt ; (fig.) niet duidelijk,
zonder vaste vormen, vaag.
NEVELBEELD, o. (-en), zeker optisch verschijnsel, een beeld op een nevel gevormd door de schaduw
van den waarnemer.
NEVELHITOTHESE, v. hypothese, dat het
heelal ontstaan is en zich ontwikkeld heeft nit,
eene algemeene nevelmassa.
NEVELIG, bn. (-er, -et), nevelachtig.
NEVELKAR, v. (Zuidn.) met de nevelkar vertrekken, met de noorderzon vertrekken, stil weggaan.
NEVELVLEK, v. (-ken), klein lichtwolkje aan
den nachtelijken hemel.
NEVENKAMER, v. (-s), (Zuidn.) zijkamer.
NEVENMAN, m. (-nen), soldaat die vlak naast
een anderen staat.
NEVENS, voorz. dichtbij, naast (vooral met het
bijbegrip van gelijkheid in rang); — met, tegelijk
met, benevens.
NEVENSCHIKKEND, bn. (spraakk.) bijschikkend nevenschikkend zinsverband, tusschen gelijkwaardige zinnen.
NEVENSGAAND, bn. hierbij gevoegd.
NEWFOUNDLANDER (Eng.), m. (-s), zeer sterke
en forsche soort van zijdehond, met zwemvliezen
tusschen de teenen.
NIAISERIE (Fr.), v. (-en), onnoozelheid, domme
streek.
NIBELUNGENLIED, o., ...SAGE, v. de belangrijkste stof der Germaansche heldensage, zoo genoemd near het geslacht der Nibelungen.
NICHT, v. (-en), broeders- of zustersdochter;
ooms- of tantesdochtcr.
NICOTIANA, v. vroegere naam van de tabaksplant, alzoo genoemd near den Franschman Nicot.
NICOTIANINE, v. stof in de tabak voorkomende
die den geur van tabaksrook vormt.
NICOTINE, v. vloeibaar, scherp en vluchtig
alcalolde in de tabak, een zeer krachlig vergif dat
eerst op% ekt en later verlammend werkt; die
tabak bevat veel nicotine; —VERGIFTIGING, v.;
—VRIJ, bn. met weinig of geen nicotine : hij rookt
nicotinevrije sigaren.
NIELLO, o. zwart uit zilver, koper, lood, kool
en zwavel bestaande massa, die ale poeder in de
graveeringen op zilverbladen wordt ingestrooid
en vervolgens ingesmolten.
NIEMAND, onbepaald vnw. niet een enkel
persoon ik heb niemand mien.
NIEMANDSLAND, o. strook land tusschen de
voorste loopgraven van twee vijandelijke legers.
NIEMENDAL, bw. nets.
NIER, v. (-en), boonvormige klier, die voor de
pisafscheiding dient.
NIERBED, o. (-den), (ontl.) vet, dat de nieren omgeeft; ...PIJN, v. (-en), pijn in de nieren; ...STEEN,
m. (-en), (geneesk.) blaassteen; (delfst.) nephriet,
soort van Steen. vroeger in 't Oosten als amulet
tegen nierka alen gedragen.
NIERSTEINER, m. lichte Rijnwijn nit Nierstein
in Hessen.
NIERSTUK, o. (-ken), opgerold lendenstuk met
eene Hier er in ; ...VET, o. vet dat de nieren omgeeft ; ...ZIEKTE, v. (-n).
NIESKRUID, 0. een plantengeslacht tot de familie
der ranonkelachtigen behoorende ; de tot poeder
gestampte wortelstok veroorzaakt bij opsnuiving
een heftig nieren ; ...WORTEL, m. (-s), wortel van
het nieskruid ;
v. nieskruid.

NIET.
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1. NIET, bw. van ontkenning : ik kan niet komen;
niet met al of alien, niemendal, hoegenaamd niets;
—datisnevrm,
dat moet men graag aannemen ; —
— o. wat nog niet bestaat : God heeft de wereld
uit het niet geschapen; — to niet gaan, vervallen,
ten onder gaan : te niet doer, vernietigen ; —
alles voor niet, om niet, zonder dat het iets kost.
2. NIET, v. (-en), (in de loterij) hummer waarop
geen prijs valt : loterij zonder nieten.
3. NIET, v. (-en), spijker, klinknagel.
4. NIET, o. bloem van koper, ertsasch.
NIETELING, m. (-en), onbeduidend mensch.
NIETEN, (niette, heeft geniet), mat nieten of
klinknagels vastklinken.
NIETHAMER, m. (-s), klinkhamer.
NIETIG, bn. (-er, -st), zonder kracht : een vonnis
nietig verklaren; — een nietig kereltje, klein en zwak;
— zonder waarde, onbeduidend : eene nietige zaak.
NIETIGHEID, v. krachteloosheid, waardeloosheid,
onbeduidendheid ; — (mv. -en), voors erp zonder
waarde ; bagatel, beuzeling.
NIETIGVERKLARING, v. (-en), (rechtst.) verklaring dat eene rechtshandeling nietig was.
NIETS, onbep. vim. geen enkel ding, geen enkele
zaak, in tegenstelling met iets ; bw. in 't geheel niet, volstrekt ; —
, o. niet : uit het niets te vocrschijn geroepen.
NIETSBEDUIDEND, bn., ...BETEEKENEND •
bn. van weinig beteekenis ; ...WAARDIG, bn.;
...ZEGGEND, bn.
NIETTEGENSTAANDE, voorz. ondanks, in neercil van ; —
voegii. ofschoon, hoezeer, ter verlinding van een
toegevenden bijzin aan den hoofdzin.
NIETTEMIN, voegw. bw. intusschen, toch, evenwel (ter verbinding van twee zinnen, waarvan de
laatste opkomt tegen eene gevolgtrekldng die men
uit den eersten zou kunnen aflaiden).
NIEUW, bn. bw. (-er, -st), nog niet lang bestaande,
pas gemaakt, pas verschenen, pas ingcsteld, pas
benoemd enz. : hij woont in een van de nieuwe huizen
aan den Singel; — nieuwernetsch ; — niet algemeen bekend, tot nog toe onbekend: die tijding is
;wg nieuu; — vreemd, ongewoon : dat is mij nog
nieuw; — onbedreven in lets : hij is nog geheel
nieuw in die zaak; — ongebruikt; — versch • (bijb.)
nieuwe wijn in Dude zakken7 nieuwe haring, die nog
niet lang geleden is gevangen; nieuwe aardappelen,
nieuwe groenten, de eerste aardappelen, groenten
van het laar; — frisch, vernieuwd: nieuwe krachten; —
een nieuw leven lieginnen; —
ander : elk half Saar heeft zij een nieuwe meld;
— later ontstaan of bekend geworden : het Nieuwe
Testament; de Nieuwe Wereld, Amerika;
.- o. nieuwe kleederen : in het nieuw zijn.
NIEUWBAKKEN, bn. versch : nieuwbakken
brood; — (fig.) een nieuwbakken edelman, iem.,
sedert kort tot den adelstand verheven.
NIEUWELING, m. en v. (-en), onlangs, pas aangekomene ; — (hid.) pas uit China aangekomen
contract-koelie ; onervaren mensch, beginner :
hij is nog een nieuweling in het yak.
NIEUWEMAAN, v. die stand der maan, waarin
zij tusschen de aarde en de zon staat en aan de
aarde hare donkere zijde toekeert.
NIEUWERWETS, bw. naar de mode, naar den
laatsten smaak : rich nieuwerwets kleeden;
...WETSCH, bn. (-er, meest -), hedendaagsch, naar
den laatsten smaak : nieuwerwetsche kleederen.
NIEUWGEBONDEN, ...GEBOUWD, ...GEVORMD enz. als samenst. in 66n woord te schrijven.
NIEUVVHEID, v. het nieuw zijn.
NIEUW-HOLLAND, o. benaming voor het vasteland van Australia ; evenzoo Nieuw-Amsterdam,
Nieuw- Eng eland, Nieuw- Zeeland enz.
NIEUWIGHEID, v. (...heden), lets nieuws; nieuwe wijze van bewerken; nieuwe spreekwijze.
NIEUWIGHEIDSBEJAG, o. ; ...ZUCHT, v.
NIEUWJAAR, o. eerste dag van het nieuwe
j aar.
NIEUWJAARSBEZOEK, o. (-en), bezoek ter
gelegenheid van bet nieuwjaar; ...BRIEF, m.

NIJNAGEL.
(...ven) ; ...DAG, m. (-en) ; ...FOOI, v. (-en);
...WENSCH, m. (-en), gelukwensch op nieuwjaar.
NIEUWJAARWENSCHEN, o. het gelukwenschen
op nieuwjaar.
NIEUWKOOP, m. (-en), een paard dat men pas
gekocht heeft : hebt gib al met den nieuwkoop gereden?
NIEUWLICHTER, m. (-s), zekere sekte in de
Hervormde kerk in het begin der 19de eeuw (1816 en
later), ook lichtvrienden geheeten; scheldnaam gegeven aan de eerste afgescheidenen of aan de
orthodoxen in het algemeen; ...LICHTERIJ, v.
NIEUWMAAR, v.; ...MARE, v. (...maren),
nieuwstijding; ...MODISCH, bn. bw. naar de nieuwe
mode, naar den laatsten smaak.
NIEUWS, o. iets wat nieuw is; nog onbekende
tijding; bericht; dat is het allerlaatste nieuws; gemengd
nieuws; — voor de rest geen nieuws, en daarmee uit;
er is geen nieuws onder de zon, wat wij voor nieuw
houden, is vroeger ook al gebeurd, voorgekomen.
NIEUWSBERICHT, o. (-en), nog onbekende tijding; krantenbericht; ...BLAD, o. (-en), dag-,
weekblad, courant.
NIEUWSGIERIG, bn. bw. (-er, -st), verlangende
om to weten ; — vaak in ongunstigen zin : verlangende dingen te weten waarmee men niet
noodig heeft of die geen belang voor ons hebben :
nieuwsgierig Aagje.
NIEUWTJE, o. (-s), wat nog niet algemeen
bekend is : iem. een nieuwtje verteller; — (fig.) het
is nog een nieuwtje, hij begint pas (aan den arbeid
enz.) en werkt dus met ijver.
NIEUWZILVER, o. argentaan : een op zilver
gelijkend metaalmengsel van zink, koper en nikkel.
NIEZEN, (niesde, heeft geniead), bij eene door
prikkeling der reukzenuwen veroorzaakte krampachtige samentrekking der spieren de lucht met
sterke beweging uit den neus stooten.
NIFLHEIM, o. (Germ. myth.) de verblijfplaats
der dooden.
NIGROMANTIE, v. zwartekunst, tooverij, geestenbezwering.
NIHIL, bw. niets.
NIHILISME, o. leer der nihilisten, eene in Rusland wijd verbreide sociaal-democratische leer die
de daar bestaande maatschappelijke orde geheel
wil omverwerpen en daarna eene nieuwe maatschappij wil opbouwen.
NIHILIST, m. (-en), aanhanger van het nihilisme
in Rusland; een nergens toe deugend, onbruikbaar
lid der maatschappij. NIIIILISTE, v. (-n).
NIJD, m. (Zuidn.) lust, aandrift : nijd om te
werken; — vijandschap : nit haat en nijd; — bittere
afgunst, misnoegen over de welvaart (de eer, het
geluk enz.) van anderen.
NIJDAS, m. (-sen), nijdige. gemelijke kerel; iem.
die gaarne plaagt, Bart, knelt.
NIJDASSEN, (n:jdaste heeft genijdast), zich als
een nijdas gedragen; inz. la en sarren, kwellen;
(ook) op nijdigen toon hts zeggen.
NIJDASSERIG, NIJDASSIG, bn. bcv. nijdig,
hatelijk, gemelijk; zij kan zoo nijdasserig iets zeggen,
met de bedoeling om iem. te kwellen, to judassen.
NIJDIG, bn. bw. (-er, -st), (Zuidn.) driftig, vurig,
fel; — (fig.) zeer boos ; afgunstig : iets met nijdige
oogen, aanzien.
NIJDIGHEID, v. nijd.
NIJDNAGEL, NIJNAGEL, m. (-a), klinknagel; —
dwangnagel, taainagel, nagelwortel, stroopnagel;

(fig.) beniider, iem. met boos humeur.
NIJGEN, (neeg, heeft genegeni, buigen uit beleefdheid, groeten (inz. van vrouwen) : zij neeg heel
vriendelijk; (fig.) eerbied betoonen. NUGING, v.
(-en), groat met eene bulging.
NIJL, m. naam van eene bekende rivier in
Afrika.
NIJLPAARD, o. (-en), hippopotamus, zeker dikhuidig of veelhoevig zoogdier ; het houdt zich in
en nabij de rivieren van Midden- en Zuid-Afrika op.
NIJLREIGER, m. t-s), (nat. hist.) heilige ibis:
een vogel, tot de orde der steltloopers behoorende,
die door de Egyptenaren hoog vereerd nerd.
NIJNAGEL, m. (-s). Zie NIJDNAGEL.
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NIJPEN, (neep, heeft genepen), knijpen ; —
vast samendrukken ; — (fig.) smart veroorzaken ;
iem. nijpen, ongeniak oandoen: (Zuidn. ook) hem
lets te dunr aanrekenen; — (fig.) de nood nijpt,
dringt ; — de koude nijpt, dringt door, is fel; het
begint er te nijpen, de nood klimt er op zijn hoogst.
NIJPER, r a. (-s), tang ; schaar van een kreeft.
NIJPHOUTJE, o. (-s), letterzettersgereedsehap;
...TANG, v. (-en), gereedschap om spijkers te
vatten en uit te trekken; (ook) splintertang : werktuig om splinters uit de hersenpan te halen; zeker
werktuig der artilleristen; ...TANGETJE, o. (-s).
NIJVER, bn. bw. (-der, -st), arbeidzaam, naarstig,
ijverig inz. in het voortbrengen van hetgeen in de
maatschappelijke behoeften voorziet.
NIJVERAAR, m. (-s), (Zuidn.) industrieel.
NIJVERHEID, v. arbeidzaamheid; — industrie :
handel en nijverheid; de nijverheid bevorderen; de
rationale nijverheid, het fabriekswezen, de mijnontginningen, het exploiteeren van spoorwegen
enz. in een land.
NIJVERIG, bn. (Zuidn.) arbeidzaam, ijverig.
1. NIK, m. (-ken), hik, snik : den nik hebben.
2. NIK, m. (-ken), knik : een vriendelijk nikje.
NIKKEL, o. een wit, vast, smeedbaar metaal
• met een s.g. van 8,9 en een smeltpunt lets lager
dan van ijzer; het laat zich polijsten; — Geldstuk van nikkel, in N. Nederland een stuiver, in
Z. Ned. van 5, 10 of 25 centimes.
NIKKELEN, bn. van nikkel.
1. NIKKER, m. (-s), (Germaansche myth.) boosaardige watergeest, die vaak menschen tot zich naar
beneden trekt; — (fig., gemeenz.) zwarte nikker,
de duivel; (ook) neger. NIKKERTJE, o. (-s).
2. NIKKER, v. (plantk.) wilde slaapbol, zwarte
korenroos : zeker onkruid in het koren.
NIKS, bw. in de gemeenzame spreektaal voor
nets.
NIMBUS, m. stralenkroon, lichtkrans, glorie (om
het hoofd der heiligen); — (fig.) glans, luister; —
regenwolk in de lagere luchtlagen, zeer onregelmatig van vorm.
NIMF, v. (-en), (myth.) naam der onder- en halfgodinnen bij de Grieken en Romeinen, onder de
gedaante van bevallige meisjes, die niet onsterfelijk
waren, maar duizenden jaren leefden ; — (nat.
hist.) pop, zekere toestand van een nog onvolkomen insect. NIMFJE, o. (-s).
NIMFENSCHAAR, v. (...scharen), ...STOET, m.
schaar, stoet van nimfen.
NIMMER, bw. nooit, doch alleen gebruikt met
het oog op de toekomst : dat zal u nimmer gebeuren.
NIMMERMEER, bw. nooit, nooit meer.
NIMMERZAT, in. soort van witten ibis met
rozerooden rug in M.-Afrika, 90 a 100 cM. (tantalus ibis).
NIMROD, m. een achterkleinzoon van Noach;
naar men wil, zou hij een geweldig jager geweest
zijn ; vandaar : een groot liefhebber der jacht,
een jager.
NIOBE, v. (myth.) koningin van Phrygie, wier
twintig kinderen door Apollo en Diana gedood
werden; (fig.) treurende moeder.
NIPA, m. (Inl.) stamlooze moeraspalm aan de
monden der rivieren in tropisch Azi8 (nipa
fruticans) ; —PALM, m. (-en).
NIPPEL, m. (-s), eerie metalen mof op Naar
buitenzijde beschroefd ; ook dienende om eene
gummibuis aan eene gasbuis te verbinden.
1. NIPPEN, (nipte, heeft genipt), met kleine
teugjes drinken, er even den mond aanzetten.
2. NIPPEN, (nipte. heeft genipt), (gew.) nijpen,
er op aankom en.
1. NIPPERTJE, o. (-s), teugje.
2. NIPPERTJE, o. nijpertje; (fig.) het is op het
nippertje, de zaak lijdt geen uitstel, (ook) gij hadt
geene minuut later moeten komen.
NIRWANA, o. toestand van volkomen rust,
in het Boeddhisme de oplossing in de oneindigheid,
waarin het hoogste doel van 's menschen streven
zou bestaan.
NIS, v. (-sen), schulpvormige holligheid in een
muur, in eene zuil; muurvak, om daarin een beeld,
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eene groep beelden of eenig ander voorwerp te plaatsen. NISJE, o. (-s).
NISAN, m. eene lentemaand, de eerste van het
kerkelijke en de 7de van het burgerlijke jaar der
Joden. overeenkomende met de laatste helft van
Maart en de eerste heeft van April.
NITRATEN, o. m y. zouten van het salpeterzuur.
NITROCELLULOSE, v. eene reeks van springmiddelen verkregen door op cellulose rookend en
geconcentreerd zwavelzuur te laten inwerken.
NITROGLYCERINE, v. sterke springstof, in
1863 door Nobel uitgevonden.
NIVEAU, o. (-'s), waterpas; waterspiegel, oppervlakte van het water; (bij uitbr.) oppervlakte van
het land; — hoogte waarop iem. staat ten opzichte
van rang, ontwikkeling, bevoegdheid enz.
NIVEAUKANAAL, o. kanaal zonder sluizen.
NIVELLEEREN, (nivelleerde, heeft genivelleerd),
Ns aterpas maken, Nvaterpassen; met het waterpas
afmeten ; (fig.) gelijkmaken.
NIVOSE, v. sneeuwmaand, de 4de maand van
den Franschen republikeinschen kalender van 21
Dec. tot 19 Januari.
NIX, v. (-en), (Germ. myth.) stroomnimfen die
jonge menschen tot zich lokten en deden verdrinken.
NIZAM, m. zekere vorstentitel in Voor-Indiê.
NJO, m. (-'s), (Ind.) afkorting van sinjo, kleurling; aanspreektitel voor een jongetje in 't algemeen.
NJONJA, v. (-5), (Ind.) mevrouw.
NJORD, m. (Germ. myth.) god der wateren.
NOACH, m. naam van een bekend persoon uit
den bijbel; (spr.) dat is er een uit de arke Noachs,
iem. die er zeer ouderwetsch uitziet; — 't is daar
eene arke Noachs, er zijn daar zeer veel kinderen.
1. NOBEL, bn. bw. (-er, -st), edel; edelaardig.
2. NOBEL, m. (-s, -en), eene denkbeeldige rekenmunt in Engeland = 1/3 pond sterling; eene vroegere
munt in Frankrijk en de Nederlanden.
NOBILI, m. my. voorheen de edelen, de adellijke
geslachten in Rome, later in Venetie, die deel hadden aan de regeering.
NOBILITY, (Eng.) v. de hooge adel.
NOBLESSE, v. adeldom, adelstand; (fig.) voorname stand; de aanzienlijken; (spr.) noblesse oblige,
adeldom legt verplichtingen op.
NOCH, vw. (eene ontkenning aanduidende) ook
niet : noch de een noch de antler, geen van beide.
NOCHTANS, voegw. bw. (bij het beperkend tegenstellend zinsverband) evenwel, niettemin; toch.
NOCTURNE, v. (-s), kort, tweestemmig lied of
stuk voor de piano van een zacht en droefgeestig
karakter; (R.-K.) hoofdbestanddeel der metten.
NOEMEN, (noemde, neeft genoemd), een naam
geven ; — een naam uitspreken : heeft hij mij ook
genoemd ?; man en paard noemen, nauwkeurig den
naam zeggen van wren lets betreft; — (praegn.)
met lof, met eere den naam uitspreken van : waar
de helden van het voorgeslacht worden herdacht, daar
mag ook hij genoemd worden; — bestempelen, betitelen : in dat stuk wordt hij graaf genoemd.
NOEMENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st,
meer-, meest ,-), waard genoemd te worden, belangrijk.
NOEMER, m. (-s), (rek.) dat getal (van eene
breuk), dat aanwijst in hoeveel gelijke deelen het
geheel verdeeld is.
NOEN, m. het negende uur (de hora none) der
kerkelijke dagverdeeling, die met priemetijd (hora
prima), den dienst des morgens te zes uren, aanving, dus 3 uur in den namiddag wanneer men tot
onder het Bourgondische huis, het middagmaal
hield; vandaar (toen de tijd van dit maal tot 12
uur of het midden van den dag werd verschoven)
middag: voornoen, nanoen.
NOENMAAL, o. middagmaal; ...TIJD, M.
namiddagtfi d; ...ZAAL, v. (...zalen), lunchroom.
1. NOEST, m. (-en), kwast, knoest.
2. NOEST. bn. bw. (-er, -st), naarstig, vlijtig,
arbeidzaam : noeste vlijt. NOESTHEID, v.
NOG, bw. om eene voortzetting aan te duiden,
tot nu toe, tot op dit, dat oogenblik : hij is nog
hier; — (ter versterking van een comparatief) hij is
nog kleiner dan rijn broer.
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NOGA, v. gebak uit amandelen, notes en gebrande
suiker; —KOEKJE, o. (-s); ---TAART, v. (-en).
NOGAL, bw. tamelijk, vrij wel, vrij nat.
NOGMAALS, bw. nog eens, wederom, opnieuw.
1. NOK, v. (-ken), (scheepst.) Itot bovenste eener
ra; — het bovenste van een zeil; — bovenste balk
aan de kap vans een gebouw; bovenste rand van
het dak.
2. NOK, m. (-ken), (Zuidn.) knoop : een nok in
zijn neusdoek maken, om iets niet te vergeten.
3. NOK, v. (-ken), uitspringend gedeelte, news.
4. NOK, m. (-ken), snok, snik; — hik.
NOL, v. (-len), NOLLE, v. (-n), hoogte, zandheuvel, duin; — klein besteend rijshoofd, bij zeeweringen, strandhoofd; — uitstekend overblijfsel
van een voor het overige weggevallen dijk, vaak
eene met zware steenen bezette zeewering, die zich
dwars in zee uitstrekt; — bulten in een weiland,
ontstaan door het trappen van het rundvee.
NOLENS VOLENS, goed- of kwaadschiks, tegen
wil en dank.
NOLI MI TANGERE, raak int niet aan; (plantk.)
kruidje-roer-mij-niet.
NOLLEN, (nolde, heeft genold), (Zuidn.) foppen.
NOMADEN, m. my. eig. weiden- of steppenbewoners: rondzwervende herdersstam.
NOMADISCH, bn. rondtrekkend, zonder vast
• verblijf.
NOMADISEEREN, (nomadiseerde, heeft genomadiseerd), een zwervend leven leiden, rondtrekken.
NOM DE PLUME (Fr.), v. schuilnaam, pseudoniem.
NOMEN, o. naam; (spraakk.) naamwoord, inz.
zelfstandig naamwoord.
NOMENCLATUUR, v. leer van de beschrijving en
de benoeming der voorwerpen uit het rijk der natuur; — (mv. ...turen), naamlijst, naamregister.
NOMINAAL, bn. den naam betreffende, naar den
naam; nominate waarde, waarde van eene schuldbekentenis (of ander geldswaardig papier) zooals
zij daarop is uitgedrukt.
NOMINATIE, v. (-s, ...ti8n), benoeming, benoemingsrecht; voordracht van personen om er eene
keuze uit te doen (ter benoeming tot eenige betrekking).
NOMINATIEF, m. (spraakk.) eerste naamval.
NOMMER, enz. zie NUMMER.
1. NON, v. (-nen), kloosterzuster : non worden;
monniken en nannen; — B oort van duif, zwart,
met ■Aitten gekuifden kop; — eene soort van zaagbekken (mergus albellus); — (nat. hist.) zekere viin.
der die als rups een der grootste vernielers van het
dennenhout is (ocneria monacha).
2. NOii, v. NONNIE, v. (-s), (Ind.) woord om
een meisje aan te spreken : dag nonnie.
NONA, v. zekere slaapziekte.
NONACTIEF, bn. (mil.) niet in werkelijken dienst.
NONACTIVITEIT, v, offer op nonactiviteit, niet
in werkelijken dienst en onder genot van den gedeelte van zijn. traktement.
NONACTIVITEITS-TRAKTEMENT, o. (-en).
NON-BETALING, v. niet-betaling (van een wissel) : een van non-betaling geprotesteerden wissel
hertrekken.
NONCHALANCE, v. nalatigheid, achteloosheid;
onverschilligheid.
NONCHALANT, bn. bw. (-er, -st), achteloos,
onverschillig.
NON- COMBATTANT, m. (-en), niet-strij der,
inz. militair die niet vecht, bv. officieren van gezondheid, verplegingsofficieren, administrateurs, foeriers enz.
NONCONFORMISTEN, m. mv. afgescheidenen
van de staatskerk in Engeland.
NONE, v. (muz.) de negende toon van den grondtoon af.
NON-INTERVENTIE, v. het niet tusschenbeide
treden (tusschen twee of meer oorlogvoerende
mogendheden).
NONIUS, m. (-sen), graadverdeeler : een huipwerktuig om de Braden van een boog in zeer kleine
deelen te verdeelen.
NONKEL, m. (-s), (Zuidn.) oom.

NOODLOT.
NONNA, v. (-'s), (Ind.) dame van gemengden
bloede.
NONNECEL, v. (-len), cel eener non in een
klooster.
NONNENAAP, m. (...apen) (nat. hist.) bonte ,
Afrikaansche aap, die zich door twee witte vlekken
ter weerszijden van den staart onderscheidt;
...GEWAAD, o. (...gewaden); ...BLEED, o.
( -eren) ; ... KL 0 OSTER, o. (-s), vrouwenklooster:
_LEVEN, o. het leven als non ; ...ORDE, v. (-n);
...SCHOOL, v. (...scholen); ...SLUIER, m. (-s).
NONNIE, v. zie NON 2e art.
NONPAREILLE, v. kleine drukletter van 6 punten.
NON PLUS ULTRA, het onovertreffelijke, het
toppunt, de kroon.
NON POSSUMUS, wij kunnen niet, het is onmogelijk.
NONRUPS, v. rups van den nonvlinder.
NONSENS, m. onzin, wartaal, zotteklap.
NONSENSICAAL, bn. vol nonsens.
NONTONNEN, (Ind.) een concert, bal, voorstelling
enz. van buiten af bijwonen, daarnaar staan kijken
of luisteren. NONTONNER, m. (-s), die nontont.
NONVALEUR, m. (-s), oninvorderbare schuld,
post (van iem. die niet bij machte is (inz. de belasting) te betalen).
NONVLINDER, m. (-s), soort van dennenvlinder,
zie NON le art.; —BESTRIJDING, v.
NOO, zie 2. NOODE.
NOOD, m. (-en), dwang der omstandigheden,
noodwendigheid ; — behoefte, gebrek : klagers
hebben zelden hood; — ellende, kommer, ongeluk,
moeilijke omstandigheden, zwarigheid.
NOODDAM, m. (-men), ...DIJK, m. (-en), dam,
dijk om in geval van watersnood voorloopig te
dienen; ...DEUR, v. (-en), deur, inz. in groote
openbare gebouwen, waardoor men bij brandgevaar
enz. ontkomen kan.
NOODDRUFT, v. , dringende behoefte, datgene
wat tot onderhoud van het leven noodig is, levensbehoeften, levensmiddelen ; — gebrek aan het allernoodigste, het onontbeerlijke om te leven : de
nooddruft was ten top gestegen; — (R.-K.) in de
vastendispensatie : een volledige maaltijd.
NOODDRUFTIG, bn. (-er, -st), behoeftig, het
onontbeerlijkste zelfs missende
NOODDWANG, m. uiterste noode dringende noodzakelijkheid.
1. NOODE, VAN —, bw. uitdr.; iets van swede
hebben, behoefte aan lets hebben; van noode zijn,
noodig zijn, dienst moeten doen.
2. NOODE, NOO, bw. ongaarne, onwillig.
NOODELOOS, bn. bw. onnoodig.
NOODEN, (noodde, heeft genood), uitnoodigen.
NOODHAVEN, v. (-s), vluchthaven (m aar de
schepen bij storm enz. kunnen binnenloopen) ;
...HULP, m. en v. (-en), vrouw niet in vasten
dienst, die eene vaste dienstbode tijdelijk heipt of
vervangt : eene mead voor ttoodhutp.
NOODIG, bn. bw. vereischt wordende, volrtrekt
moetende plaats hebben; — gij hebt er niet noodig,
gij behoeft er niet to wezen, uw tegenwoordigheid
is daar niet vereischt ; — gij hebt er niet mee
noodig, gij hebt er niets mee to maken, gij behoeft
het niet te weten.
NOODIGE, o. wat noodig is, wat er moet
zijn.
NOODIGEN, (noodigde, heeft genoodigd), verzoeken, uitnoodigen.
NOODIGER, m. (-s), die noodigt, verzoekt;
noodiger ter begrafenis, doodbidder, aanspreker.
NOODJAAR, o. (...jaren), ongelukkig, rampspoedig jaar, jaar van gebrek; ...KLOK, v. (-ken),
brand-, alarmklok; ...KREET, m. (...kreten,
jammer-, alarmkreet; ...LANDING, v. (-en), gedwongen landing, op eene andere plaats dan diet
van bestemming, inz. van luchtreizigers gezegd;
...LEUGEN, m. (-s), ]eugen om bestwil.
NOODLOT, o. (naar de opvatting der Ouden),
fataliteit, onafwendbare macht, die zelfs des
Goden beheerscht ; (later) de onveranderlijke wil
van den oppergod Jupiter ; — (in Christelijken,
zin) beschikking der Voorzienigheid, bestemming

NOODLOTTIG.

558

NORMAAL.

streek 11 1/4 ° noordelijker dan Noordoost; ...00STNOODLOTTIG, bn. bw. (-er, -st), door het nood. TEN-00STEN, bw. o. kompasstreek 11 1/4° oostelot beschikt, ongelukkig : het noodlottig oogenblik; —
rampzalig, ten hoogste schadelijk.
biker dan Noordoost.
NOORDPOOL, v. noorderaspunt der garde.
NOODMUNT, v. (-en), ...PENNING, m. (-en),
NOORDPOOLCIRKEL, m. een denkbeeldige
geld in tijd van nood geslagen (b. v. in eene belecirkel, die op 23 1 /2 ° afstand van de noordpool gegerde stad); spaarpenning; ...PEIL, o. peil overtrokken is : de noordpoolcirkel maakt de grensscheieenkomende met de kruin van den dijk, zooals
die volgens de keuren behooren te zijn.
ding uit tusschen de koude en de gematigde luchtNOODREM, V. (-men), verzegelde rem in een
streek ; ...EXPED1TIE, v. (-s); ...REIS, v. (...zen);
spoortrein die in geval van nood door de reizigers
...REIZIGER, m. (-s) ; ...TOCHT, m. (-en);
zelf in werking kan worden gebracht.
...VAARDER, m. (-s).
NOODSCHOT, o. (-en), (zeew.) kanonschot, waarNOORDSCH, bn. noordelijk; nit het noorden.
mede men de behoefte aan hulp of redding verNOORDTIJ, o. opkomende vloed die om Gr.
kondigt; (fig.) het is een nooclschot, het is een laatste
Brittannie op onze kusten stuwt.
middel om hulp te bekomen.
NOORDWAARTS, bw. naar het noorden, In
NOODSEIN, o. (-en), (zeew.) sein ten teeken
eene noordelijke richting : den steven noordwaarts
dat men in nood verkeert; (ook) dat er geen polderrichten.
water meer uitgeslagen kan worden; ...WEDER,
NOORDWEST, bw. o. streek op het kompas tus...WEER, o. hevig onweder • gevaarlijke storm;
schen noord en west; noordwestelijk.
(ook) hoogst onaangenaam weer (storm en regen);
NOORDWESTELIJK, bn. bw. (-er, -st), in, uit
...WEER, v. noodzakelijke verdediging tegen
de richting van bet noordwesten.
oogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding.
NOORDWESTEN, o. hemelstreek tusschen noord
NOODWENDIG, bn. bw. (-er, -st), onvermijdelijk,
en west.
wat stellig geschieden moet, wat uit de zaak zelt
NOORDWEST-TEN-NOORDEN, bw. o. kompasvoortvloeit : iedereen moet noodwendig sterven.
streek 11 /4° noordelijker dan noordwest; ...-TENNOODZAAK, v. dwang : lets uit noodzaak doen;
WESTEN, bw. o. kompasstreek 11 LA° westelijker
— zonder noodzaak, zonder dat het noodig is.
dan noordwest.
NOODZAKELIJK, bn. bw. (-er, -st), volstrekt
NOORMAN, m. (-nen), inboorling van Noorwenoodig, door den dwang der omstandigheden vergen; de Noormannen, bewoners van Denemarken,
eischt : krijgstucht is in een, leper noodzakelijk.
Zweden en Noorwegen, die in de middeleeuwen de
NOODZAKEN, (noodzaakte, heeft genoodzaakt),
kustlanden van Europa afstroopten en uitmoorddwingen, nopen, verplichten (tot).
den; — (gew.) koperwiek, een vogel.
NOOIT, bw. te geener tijd, zoowel met het oog
NOORSCH, bn. Noorweegsch; —, v. meisje of
op het verleden als op de toekomst.
vrouw nit Noorwegen: — o. Noorweegsche taal.
NOOR, m. (Noren), inboorling, bewoner van
NOORWEEGSCH, bn. van, uit Noorwegen ;
Noorwegen. NORIN, v. (-nen),
—, v. meisje of vrouw nit Noorwegen; — o. de
1. NOORD, bw. tegenstelling van zuid: de wind
NoorweeEssche taal.
is noord, waait uit het noorden.
1. NOOT, v. (noten), aanmerking, aanteekening
2. NOORD, %,.. de noordelijk gelegen landen; om
(in een book, op een geschrift) ; — teeken in de
de noord varen, naa: de noordelijke streken van den
muziek waardoor de tonen zichtbaar worden vooraardbol varen.
gesteld, muzieknoot ; — (fig.) reel noten op zijn
3. NOORD, o. het Noorden; — Noord en Zuid,
zang hebben, veel pretenties hebben, veeleischend
Noord- en Zuid-Nederland.
zijn. NOOTJE, o. (-5).
NOORD-BRABANT, o, eene onzer zuidelijke
2. NOOT, m. (noten), noteboom.
provincies ; evenzoo Noord- Holland enz.
3. NOOT, v. (noten), eenzadige vrucht met
NOORDBRABANTSCH, bn uit, van, met behoutigen of lederachtigen niet openspringenden
trekging tot Noord-Brabant.
wand : noten pellen; — (fig.) eene harde hoot,
1. NOORDELIJK, bn. bw. (-er, -st)., uit, in, van,
jets zeer moeilijks.
tot het noorden : de noordelijke provincies.
NOOTMUSKAAT, v. Zie MUSKAATNOOT. enz.
NOORDEN, o. gedeelte der wereld, dat tegenover
1. NOP, (gew.) nop hebben, beet hebben (bij het
het zuiden ligt : de reiziger schetste op boeiencle wijze,
visschen).
wet hem in het hooge noorden was wedervaren; —
2. NOP, v. (-pen), pluis op wollen stoffen; vlok;
streek, noordelijk gelegen van de plants, waar
(fig.) goed in de noppen zijn, in de kleeren; —
,men zich bevindt ; — middernachtspunt.
aan een matras: de bundeltjes wollen draden op die
NOORDENWIND, m. (-en), wind, die uit het
plaatsen waar zij is doorgenaaid; — afval van vlas
moorden waait : eon ijzige, een 67lierpende nooren hennep; — (Zuidn.) moppen (pepermoppen en
orienwind.
geld). NOPJE, o. (-s), kleine nop; (fig.) hij is in zijn
NOORDERBREEDTE, v. afstand eener plants
nopjes, hij is recht in zijn schik, zeer tevreden.
-ten noorden van den evenaar : Madrid ligt op 40°
NOPAL, v. (plantk.) konzenielje-cactus.
-noorderbreedte; de noordzij de ; ...K EERKRING,
NOPEN, (noopte, heeft genoopt), bewegen,
In. dagcirkel welken de zon op 21 Juni beschrijft;
aansporen, aanzetten, (iem. tot lets) doen beslui....KWARTIER, o. (-en), noordelijk gelegen geten; — dwingen, noodzaken: iem. tot spreken nopen.
deelte eener provincie enz.
NOPENS, voorz. aangaande, betreffende.
NOORDERLICHT, o. bekend lichtverschijngel in
NOPJESGOED, o. ...LAKEN, o. ratijn : zekere
de poolstreken, soms tot bij Madrid nog waar to
soort van laken met kleine noppen op de oppernemen.
vlakte.
NOPPEN, (nopte, heeft genopt), zuiveren, nitNOORDERZON, v. ontstentenis der zon, mid.pluizen.
dernacht ; (spr.) met de noorderzon verhuizen, ver1. NOR, v. gemeenz. verkorting voor : normaalles
trekken, zich in den nacht stil wegmaken, ongemerkt heengaan (meestal met achterlating van
of normaalschool.
2. NOR, v. (-ren), (diev.) gevangenis.
sohulden).
NORIA, v. (-'s), elk werktuig, hetwelk nit een
NOORDKAPER, m. (-s), soort van walvisch
ketting of een touw zonder einde bestaat, waaraan
(balaena biscayensis), die vroeger en soms nog
wel aan de Europeesche kusten voorkwam.
op gelijke afstanden emmers of bakjes bevestigd zijn.
NORM, NORMA, v. regel, voorschrift : de voorNOORDNOORDOOST, bw. o. de streek op het
kompas die 22 1 /2 ° ten oosten van bet noordpunt
pesehreven, vaste normen.
ligt; ...NOORDWEST, bw. o. de streek op het
L NORMAAL, bn. bw. naar den regel,regelmatig,
kompas die 22'/ 2 ° . ten westen van het noordpunt
gewoon: bij normale ontwikkeling ; de ziekte heeft
ligt; ...00ST, bw. o. de streek op het kompas die
een normaal verloop ; — hij is niet normaal, van
45° ten oosten van het noordpunt ligt; in, uit de
iem. die dronken is, of wiens geestvermogens niet
door die streek aangewezen richting ; ...00STEN,
in orde zijn ; — in normalen toestand, behoorlijk,
o. de hemelstreek tusschen noord en oost.
gewoon ; normale arbeidsdag, welks duur door wet
NOORDOOST-TEN-NOORDEN, bw. o. kompasof gewoonte is vastgesteld.
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2. NORMAAL, v. normaalschool.
NORMAALONDERWIJS, o. onderwijs aan eene
normaalschool ; ...SCHOOL, v. (...scholen), vorm.school voor onderwijzers.
NORMAALPROFIEL, o. (-en), het profiel eener
rivier dat door normaliseeren moet worden verkregen.
NORMALISEEREN, (normaliseerde, heeft genormaliseerd), gelijk maken (volgens een bepaald
stelsel) ; normaal maken; eene rivier normaliseeren,
Naar eene normaalbreedte en diepte geven.
NORMALIST, ra. v. (-en), leerling eener normaalseh o ol.
NORMALITEIT, v. behoorlijke toestand; toestand
van jets, waaraan nets ontbreekt.
NORNEN, v. mv. (Germ. myth.) schikgodinnen.
NORSCH, bn. bw. (-er, meest -), stuursch, barsch,
onvriendelijk : een norsch uiterlijk.
NORTONPOMP, v. (-en), lange ijzeren buis, aan
den onderkant spits en op zijde van gates voorzien,
in den grond geslagen totdat men eene waterlaag
ontm oet.
NOSOCOMIUM, o. (...comic), ziekenhuis; hospitaal.
NOSTALGIE, v. heimwee.
NOTA, v. (-'s), aanteekening; nota van iets nemen,
kennis ervan nemen, het goed onthouden; —
verklaring van eenig officieel persoon of lichaam :
eene diplomatieke nota; nota van wijziging; —
kleine rekening (van geleverde goederen).
NOTABEL, bn. (-er, -st), merkwaardig, aanzienlijk, voornaam : de notabele ingezetenen.
NOTABELE, m. (-n), aanzienlijke, een der voornaamste burgers.
NOTA BENE, verkort N. B., let wel, Beef acht,
merk op (ook ironiseh).

NOTAM, iets ad inotam nemen, jets in het geheugen houden, het voor gezegd houden.
NOTARIAAT, o. (...riaten), notarisambt, notarispost.
NOTARIEEL, bn. eene notarieele akte, akte, opgemaakt of verleden ten overstaan van een notaris.
NOTARIS, m. (-sen), openbaar ambtenaar, bevoegd om authentieke akten van koop, verkoop,
hypotheek enz. te verleden, die in bewaring te
houden en er grossen en afschriften van uit te
geven.
NOTEBOLSTER, m. (-s), groene schil om eene
noot; ...BOOM, m. (-en), boom, waaraan noten
groeien; ...BOOMEN, bn. van noteboomenhout.
NOTEDOP, m. (-pen), houtachtige schaal van
eene noot; (fig.) klein schip, kleine schuit.
NOTEEREN, (noteerde, heeft genoteerd), aan-,
opteekenen, boeken. NOTEERING, v. (-en).
NOTELAAR, m. (-s), (Zuidn.) noteboom.
NOTEMUSKAAT, v. (...katen), als voorwerpsn.,
o. gmv. als stofn. : muskaatnoot.
NOTEN, onverb. bn. van notenhout.
NOTENBALK, m. (-en), (muz.) vijf evenwijdige
lijnen, waarop en waar tusschen de noten geschreyen worden; ...BOEK, o. (-en), muziekboek.
NOTENHOUT, o. noteboomenhout.
NOTENKRAKER, m. (-s), tang om noten te
kraken; — (nat. hist.) zekere vogel, tot de orde
der zangvogels behoorende (nucifraga caryocatactes).
NOTENSCHRIFT, 0. muzieksehrift.
NOTIE, v. (-s, ...tiên), begrip, denkbeeld : hij
heeft er geen notie van.
NOTIFICATIE, v. (-s, ...tiln), officieele of vormelijke kennisgeving, aankondiging : iets voor notificatie aannemen.
NOTIFICEEREN, NOTIFIEEREN, (notifl(c)eerd e,
heeft genotifi(c)eerd), bekendmaken, aankondigen,
beteekenen, kond doen, ter kennis brengen.
NOTITIE, v. (-s, ...tien), kennis, aanteekening;
opgave ; bericht ; lijst; — van iem. geen notitie
nemen, doen alsof hij er niet is.
NOTItIEBOEKJE, o.(-s), opschrijfboekje.
NOTORISCH, NOTOIR, bn. openbaar, wereldkundig; algemeen bekend.
NOTORITEIT, v. algemeene bekendheid.
NOTOS, m. onstuimige wind; (inz.) zuiden- of
zuidwestenwind.
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NOTRE-DAME, Onze-lieve-Vrouw, de Maagd
Maria; de Notre-Dame te Parijs, de kathedraal aan
Maria gewijd.
NOTULEN, v. my. aanteekeningen, schriftelijk
verslag van hetgeen behandeld is in eene vergadering : de notulen opmaken, voorlezen.
NOTULENBOEK, o. (-en), boek waarin de notulen
worden opgeschreven.
NOTWEG, m. (-en), (gew.) breede weg over een
anders land.
NOUVEAUTE'S, v. my. nieuvvigheden, voorwerpen van weelde, mode en smaak.
NOVAAL, bn. braak.
1. NOVELLE, v. (-n), wijzigingswet, herziening
van eene enkele bepaling of een enkel hoofdstuk
eener wet : de strafwetnovelle.
2. NOVELLE, v. (-n), klein romantisch verhaal.
NOVELLIST, m. (-en), schrijver van novellen.
NOVEMBER, m. (-s), elfde maand des jams,
Slachtmaand : November heeft 30 dagen.
NOVENE, v. (-n), (R. K.) herhaling van dezelfde
gebeden gedurende 9 dagen om eene bijzondere
gunst van God of te smeeken.
NOVICE, m. en v. (-s), nieuweling, proefleerling,
die een proefjaar in een klooster doorbrengt.
NOVICIAAT, o. (R.-K.) proeftijd (in kloosters).
NOVITEIT, v. (-en), nieuwigheid.
NOVUM, o. (nova), nieuwigheid.
NU, bw. tegenwoordig, op het oogenblik ; -, voegw. daar, aangezien, naardien, ter inleiding van een bijzin die den bewijsgrond uitdrukt
van de gedachte in den hoofdzin ; -, tw. (om aan to sporen, op te wekken)
wel aan ; - o. het tegenwoordige oogenblik.
NUANCE, v. (-n, -s), kleurspeling, tint, schakeering; (fig.) weinig afwijkende verscheidenheid.
NUANCEEREN, (nuanceerde, heeft genuanceerd),
tinten, schakeeren.
NUANCEERING, v. (-en).
NUCHTER, bn. bw. (-der, -st), (veroud.. dicht.)
dat in den vroegen morgen is, daarop betrekking
heeft of daarin gegrond is : de nuchtere dauw;
gegeten of gedronken hebbende : op
—nogets
zijn nuchtere maag; — een, nuchter kalf, dat nog
niet gezogen heeft, (ook) kalf jonger dandrieweken,
(fig.) lafbek; — niet besehonken: hij is nuchter
thuis gekomen; — (fig.) de nuchtere waarheid, de
zuivere waarheid, van alle verdichting ontdaan
— kalm beraden, helder onderscheidend : een
nuchter verstand; — koel zakelijk : eene nuchtere
opmerking; — hij kan zoo nuchter lets zeggen.
NUDITEIT, v. naaktheid, het ontbloot zijn; naakt
figuur.
NUF, v. (-fen), ingebeeld meisje.
NUFFIG, bn. bw. (-er, -st), als eene nut
NUK, v. (-ken), kuur, luim, vlaag van eigenzinnigheid : zij heeft altijd van die vreemde nukken.
NUKKIG, bn. (-er, -st), grillig, vol nukken.
NUL, v. (-len), (rek.) teeken (0), dat dient om elk
cjjfer in een getal zijne betrekkelijke waarde te
geven ; van nu/ en geener waarde, volstrekt
zonder waarde; — het is eene groote nul, dom, onbeduidend persOon; — die is van het jaar nul, zeer
ouderwetsch; (ook) geheel waardeloos ; —
nulpunt op den thermometer : tiers graden
onder nul.
NULLIFICEEREN, te niet doen.
NULLITEIT, v. nietigheid, ongeldigheid; —, (-en),,
mensch zonder kennis, zonder waarde.
NUMERAIR, bn. naar het getal; numeraire waarde,.
omloopwaarde eener munt; —, o. gemunt geld.
NUMEREEREN, (numereerde, heeft genumereerd), met cijfers teekenen, nummeren, tellers.
NUMERI, o. boek der getallen : het vierde boek
van Mozes.
NUMERIEK, bn. door getallen uit to drukken;:
de numerieke sterkte eener partij, getalsterkte,
aantal laden.
NUMERO, o. nummer.
NUMEROTEUR, m. (-s), toestelletje om met de
hand machinaal to nummeren.
NUMISMATIEK, v. munt- en penningkunde.
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NUTRITIEF, bn. voedend, voedzaam.
NUT SS CHOOL, v. (...seholen), lagere school
door een departement van 't Nut opgericht;
...SPAARBANK, v. (-en); ...VERGADERING,
v. (-en).
NUTTELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder nut :
at dat geld is nutteloos uitgegeven; nuttelooze arbeid;
vruchteloos : nuttelooze pogingen.
NUTTEN, (nutte, heeft genut), gebruik maken
van (voedsel); dienen tot, dienstig zijn tot : het
nut (baat, helpt) mij niet.
NUTTIG, bn. bw. (-er, -st), nut aanbrengende,
voordeelig : een nuttig werk verrichten.
NUTTIGEN, (nuttigde, heeft genuttigd), gebruiken (spijs of drank) : hebt gij reeds wat genuttigd I
NUTTIGING, v. (-en), (R. K.) commune des
priesters, het derde hoofddeel der Mis.
NYMPH, v. (-en). Zie NIMF.
NYMPHALE, v. (-n), eene soort van dagylin.der
met groote vleugels, die van boven hoekig en van
onderen getand zijn.

NUMISMATISCH, bn. op de numismatiek betrekking hebbende.
NUMMER, o. (-s), getalmerk, cijfer, in zoover
het dient om de plants van een persoon of een
voorwerp in eene reeks aan te duiden ; — (spr.)
iem. op zijn nummer zetten, iem. die zich te veel
aanmatigt terechtwijzen.
NUMMEREN, (nummerde, heeft genummerd),
van een nummer voorzien.
NUNTIUS, m. (-sen), pauselijk gezant bij eenige
regeering.
NUPTIAAL, bn. de bruiloft betreffende.
NURK,' m. (-en), knorrig mensch; brompot.
NURKSCH, bn. (-er, meest -), knorrig, ontevreden, onaangenaam, hatelijk : een, nurksch mensch.
NUSSELEN, (nusselde, heeft genusseld), talmen,
beuzelen; beuzelarijen verrichten.
1. NUT, bn. (-ter, -st), nuttig : hij is tot
nets nut.
2. NUT, o. nuttigheid, voordeel, datgene Rat
ons voor een doel kan dienen en waaruit we voordeel kunnen trekken.

0.
0, v. (-'s), 15e letter van het alphabet ; —
(spr.) het is eene ronde 6, 't is zoo rond als
eene o. 't is zoo klaar als de dag, 't is duidelijk
en zeker ; —
de gezar.... enlijke namen of woorden in een adresof woordenboek, die met o beginners;
in afkortingen :
0.
— Oost (windstreek); o.
— cmzijdig (spraakk.); —
0. a.
— onder anderen; -0. A. M. D. G. — omnia ad majorem Dei
gloriam— alles ter meerdere eere Gods; —
Ob.
obiit — (hij of zij) is
overleden: —
Obl.
obligatie;
Oct.
October; —
0. I.
Oost- Indic; —
o. i.
(mzes inziens; —
Oostindisch Leger; —
0. I. L.
0. L.
oosterlengte; —
0. M.
openbaar ministerie; —
io. m.
oncler meer; —
0. 0.
Onderofficier ;
Op.
opus — werk (inz. van
een muziekwerk); —
Openbaring (van Johannes),
0penb.
een der bijbelboeken; —
ora pro nobis — bid
0. P. N.
voor ons. —
— crpmerking; -°Pm.
— Oude Stijl -- de Juliaan0. S.
eche ttidrekening; --- Oude Testament;
0. T.
— Oude Verbon; —
0. V.
— onder wie.
0. w.
0, t,ss. uitroep ter uiting van verrukking,
bewondering, verwondering, verbazing ; van
vreugde of voldoening ; van smart, verdriet,
pij 11 enz. ;
(als substantief), o. (-'s) : eene preek met veel o's
en ash's en wee's.
OASE, v. (-n), lagere, van water voorziene en
deardoor vruchtbare plaats in de woestijn, inz. in
de Sahara ; — (fig.) liefelijke plek te midden
eener min aangename omgeving.
OBAT, v. (Ind.) medicijnmiddeltje, artsenij.
OBDUCEEREN, (obduceerde, heeft geobduceerd),
lijken openen, schouwen.

OBDUCTIE, v. (-s, ...tien), gerechtelijke lijk.
sehouwing.
OBEDIEEREN, (obedieerde, heeft geobedieerd),
gehoorzamen, ordelijk zijn.
0-BEENEN, o. my. kromme beenen.
OBELISK, m. (-en), (in de Egyptische oudheid)
pronknaald : de hoogste in Egypte bewcuird gebleven
obelisk is 28 M. hoog.
OBER, - m. (-s), eerste kellner.
OBERAMMERGAU, o. dorp in Zuid-Beieren,
waar om de 10 jaren grootsche passiespelen warden
gegeven.
OBERON, m. (Germ. myth.) koning der Ellen,
gemaal van Titania.
OBJECT, o. (-en), voorwerp, alles wat zich aan
ons gezicht of onzen geest voordoet; punt van
behandeling.
OBJECTIE, v. (-s, ...tiOn), tegenwerping, tegenspraak.
1. OBJECTIEF, bn. bw. (...ver, -st), van buiten
waargenomen, werkelijk bestaande: de objectieve
waarheid; — objectieve beschouwing, een objectief
oordeel, berustende op den aard van het object en
onafhankelijk van persoonlijke vooringenomenheld ; — objectieve poezie, die buiten 't gemoed van
den dichter omgaat, inz. verhalende en epische; —
(spraakk.) objectieve werkwoorden, die werkw., welke
eene werking uitdrukken, die tevens een voorwerp
(object) buiten het onderwerp der rede betreft.
2. OBJECTIEF, o. (...tieven), lens, die naar het
voorwerp gericht is (in verrekijkers en microscopen); in camera's het lenzenstelsel naar het voorw erp gericht.
OBJECTIVITEIT, v. objectieve beschouwing of
voorstelling : strewn ?war objectiviteit.
1. OBLAAT, v. gewijd avondmaalsbrood, offerbrood, bij de R.-K. het hoogwaardige, de hostie; —
ook een ouwel, waarmee men brieven sluit.
2. OBLAAT, m. en v. (oblaten), jonge knapen,
die in een klooster worden opgevoed, met het doel,
later lid der orde te s orden.
OBLIE, v. (-en), dun, rond wafeltje uit tarwemeel met melk, sulker, kaneel, eieren en boter
gebakken, en gewoonlijk in de lengte opgerold.
OBLIGAAT, o. (...gaten), de hoofdstem of
melodie onder begeleiding der andere stemmen of
instrumenten; solo, een bepaald voor een instrument gezet stuk, dat met begeleiding van andere
instrumenten uitgevoerd wordt.
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OCTOBER.

OBLIGATIE, v. (-s, verbintenis; —
OCARINIST, m. (-en), iem. die de ocarina bespeelt.
schuldbekentenis tegen een te voren vastgestelden
OCCASIE, v. (-s, ...sien), gelegenheid, geschikte
interest; — rentebrief, staatsschuldbrief; schuldbrief
tijd; — bij occasie, bij gelegenheid; — per occasie,
eener leening van eene naamlooze vennootschap
per gelegenheid.
tegen een vastgesteld percent, volgens loting at
OCCASIONEEL, bw. bij gelegenheid, te gelegete lossen ; —HOUDER, m. (-s) ; —LEENING, v.
ner tijd, toevallig.
(-en).
OCCIDENT, o. plaats aan den hemel, waar de
OBLIGATIST, m. (-en), solist op eenig instrument.
zon ondergaat, het westen; avondland.
OBLIGEANT, bn. bw. verplichtend, dienstvaarOCCIDENTAAL, bn. westersch, naar het Westen.
dig, beleefd.
OCCULT, bn. verborgen, geheim, heimelijk : de
OBLIGEEREN, (obligeerde, heeft geobligeerd),
occulte wetenschappen.
een dienst bewijzen; verplichten; noodzaken.
OCCULTATIE, v. (-s), (sterr.) het tijdelijk onOBLIGO, o. (-'s), (hand.) borgstelling, garantie.
zichtbaar worden van een hemellichaam.
OBLIQUITEIT, v. scheefheid; (fig.) valschheid,
OCCULTISME, o. de geheime wetenschappen ;
arglistigheid.
leer van het occulte; spiritisme, psychisch onderOBOLUS, OBOOL, m. Oudgrieksche pasmunt ter
zoek, hypnotisme, bijgeloof, magie, fetichisme enz.
waarde van acht cent; penning.
behooren er toe.
OBSCEEN, bn. (...scener, -st), oneerbaar, onOCCULTIST, m. (-en), aanhanger van het occultuchtig. OBSCENITEIT, v. (-en), ontuchtigheid.
tisme.
OBSCURANT, m. (-en), duisterling, doro per, vijand
OCCUPATIE, v. (-s, ...tien), inbezitneming, bevan beschaving en verlichting der groote menigte.
zetting; bezigheid.
OBSCURITEIT, v. duisterheid, onverstaanbaarOCCUPEEREN, (occupeerde, heeft geoccupeerd),
heid.
bezit near en (van), innemen; bezetten; — bezigOBSCUUR, bn. donker; (fig.) onbekend, niet behouden zich met jets occupeeren.
roemd; (scherts.) wat is hij de laatste dagen obscuur,
OCEAAN, m. (oceanen), groote wereldzee ;
wat vertoont hij zich weinig.
—'tisalendrup oca,
eene niet noeOBSEDEEREN, (obsedeerde, heeft geobsedeerd),
menswaardige bijdrage ; — een oceaan van licht,
bestormen (met verzoeken, aanvragen), lastig valzee van licht.
len; nauwkeurig letten op iemands handelingen.
OCEANIDEN, v. my. (myth.) najaden, de
OBSEQUIEUS, bn. overdreven hoffelijk, overgedochters van den zeegod.
dienstig.
OCEANIE, o. collectieve naam voor de eilanden
OBSEQUIUM, o. (R. K.) gehoorzaamheid jegens
in den Grooten Oceaan.
de oversten, waartoe de kloosterlingen zich verOCEANOGRAAF, m. (...grafen), zeebeschrijver;
plichten.
...GRAPHIE, v. beschrijving van de zee, van het
OBSERVANTIE, v. (...tien), gebruik, doorgaande
water op aarde.
regel.
OCEANUS, m. (myth.) god der wereldzee.
OB SERVATIE, v. (-s, ...tien), •vvaarneming, beOCH, tw. (gemeenzamer en minder kraehtig dan
spieding;
opmerking, tegenwerping.
ach) uitroep ter uiting van verschillende schakeeOBSERVATIEHUIS, o. (...huizen), huis waarin
ringen van gevoel ; —
schoolgaande kinderen geobserveerd, gadegeslagen
(als suostantief) o. (-s), hij met zijn oohs.
worden met het oog op hun karakterontwikkeling.
OCHARM, OCHARMEN, tw. (min of meer
OBSERVATIEKORPS, o. (-en); ...LEGER, o.
veroud.) uitroep van smart en deernis, ongeveer
OBSERVATIEPOST, m. (-en), post vanwaar
gelijkstaande met ach of helaas.
vijandelijke handelingen worden waargenomen.
OCHLOCRAAT, m. (...craten), volksmenner,
OBSERVATOR, m. (-en), waarnemer, opmerker,
aanvoerder van 't gepeupel.
onderzoeker.
OCHLOCRATIE, v. regeering van het gepeupel.
OBSERVATORIUM, o. (-s, ...ria), gunstig gelegen
OCHTEND, (dicht.) UCHTEND, m. (-en), de
vertrekken, en van de noodige instrumenten voormorgen, enz.; — (fig.) het eerste begin, de aanvang,
zien voor de waarneming van verschillende natuurt. vv. van nieuwe tijdperken, die ook gezegd worden
verschijnselen : ?neteorologische, seismographische,
aan te breken en aan te lichten; de ochtend en de
magnetische en astranamische observatoria; inz. deze
avond des levens.
laatste, sterrentoren, sterrenwacht.
OCHTENDJAPON, v. (-nen, -s), japon die de
OBSERVEEREN, (observeerde, heeft geobserdames des morgens dragen ; ...KERK, v. ochtendveerd), gadeslaan, bespieden, waarnemen; — in
dienst ; ...KOSTUUM, o. (-s, ...tumen, ...tumes),
acht nemen, naleven (wetten, bepalingen enz.).
kostuum dat men des ochtends draagt ; ...LIED,
OBSESSIE, v. (-s), plaag, last, kwelling; inz.
o. (-eren), morgenlied ; ...LUCHT, v. ; ...MAAL,
dwangvoorstelling.
o. (...malen) ; ...STOND, m. (-en), de morgenstond,
OBSIGNATIE, v. (-s,
verzegeling, gede eerste uren van den morgen; ...TREIN, m.
rechtelijke inbeslagneming.
(-en) ; ...UUR, o. (...uren), morgenuur.
OBSTAKEL, o. (-5), hindernis, hinderpaal, beOCTAAF, v. o. (...taven), (R.-K.) de achtste of
lemmering, tegenstand.
laatste dag van een kerkelijk feest, dat acht dagen
OBSTETRIE, v. practische verloskunde.
duurt, de eerste dag er mede onder begrepen ; —
OBSTINAAT, bn. bw. hardnekkig, halsstarrig.
(muz.) de achtste toon van den grondtoon af, deze
OBSTIPATIE, v. hardlijvigheid, verstopping.
er mede onder begrepen ; (bij uitbr.) omvang
OBSTRUCTIE, v. (-s,
verhindering;
van 8 tonen.
verstopping, hardlijvigheid; (staatk.) poging
OCTAEDER, o. (-s), achtvlak:regelmatiglichaam,
der minderheid om door belemmering der verhandoor acht gelijkzijdige driehoeken begrensd.
delingen, rekking der discussies enz. het tot stand
OCTANT, v. (-en), astronomisch werktuig om
komen van een wet of besluit te verhinderen.
hoeken to meten, waarvan de gradenboog slechts
OBSTRUEEREN, (obstrueerde, heeft geobstruhet achtste van een cirkel bedraagt; zeker sterreneerd), belemmeren, hinderpalen in den wegleggen; —
beeld, dat het dichtst bij de zuidpool staat.
verstoppen, hardlijvig maken.
1. OCTAVO, bn. langwerpig rechthoekig van
OBSTRUCTIONISME, o. (staatk.) het voeren van
formaat, ontstaan doordat een vel papier in
obstructie ; dwarsdrijverij.
achten wordt gevouwen.
2. OCTAVO, o. (-'s), boekformaat waarbij een
OBSTRUCTIONIST, m. (-en).
OBTINEEREN, (obtineerde, heeft geobtineerd),
vel in achten gevouwen is en dus 16 blz. telt,
verkrijgen, erlangen.
aangeduid door 8°.
OCAPIE, m. (-'s), ezelgiraffe, een giraffeachtige
OCTET, o. (-s), muziekstuk voor acht stemmen
herkauwer uit de binnenlanden van den Kongoof instrumenten, waarin zij zelfstandig zijn bestaat (ocapia Johnston).
handeld.
OCARINA, v. (-'s), steenen fluitje in den vorm
OCTOBER, m. (-s), de achtste maand van het
jaar in den Romeinschen kalender ; thans de
van een vogelromp, met 9 toongaten en een kort
buisje in het midden waarop geblazen wordt.
tiende maand des jaars; ook Wijnmaand genoemd.
Van Dale, Handwoordenboek.
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OCTOBERACHTIG.
OCTOBERACHTIG, bn. bw. als in October :
Octoberachtig weer; Octoberachtig koud.
OCTODECIMO, o. boekformaat van 18 bladen
of 36 bladzijden per vel, bij verkorting uitgedrukt
door 18mo.
OCTOGOON, m. (...gonen), achthoek.
OCTOGONAAL, bn. achthoekig.
OCTROOI, o. (-en), (hist. term) machtiging, bewilliging tot eene handeling; — door de regeering
aan een persoon of aan eene vennootschap verleend, uitsluitend recht (gedurende zekeren tijd)
tot het maken en verkoopen van zeker artikel,
het exploiteeren eener uitvinding.
OCTROOIEEREN, (octrooieerde, heeft geoctrooieerd), octrooi verleenen.
1. OCULAIR, bn. het oog betrefEende; oculaire
inspectie, oogenschouw.
2. OCULAIR, o. (-s), oogglas (bij een microscoop).
OCULATIE, v. zekere wijze van eaten, zie oculeeren.
OCULEEREN, (oculeerde, heeft geoculeerd), het
brengen van een stukje bast zonder hout, met
een goed ontwikkeld oog en een stukje van het
bladsteeltje, in eene insnijding van den bast van
een anderen boom. OCULEERING, v.
OCULEERMES, o. (-sen). mes om mede te ocu-leeren.
OCULI, m. (-'s), (R.-K.) feestdag, op den 4den
Zondag voor Paschen vallende, alzoo genoemd naar
het eerste woord van Psalm XXV : 15 : Oculi
m,ei semper ad Dominum = mijne oogen zijn gedurig op den Heer.
OCULIST, m. (-en), oogarts, oogheelkundige.
OCULUS, m. (-sen), een klein rond venster,
meestal roosvenster.
ODALISK, v. (-en), kamenier, kamermeisje in
een harem.
,
ODDFELLOWS (Eng.), m. my. een op de vrij,metselaars gelijkende vereeniging van Amerikaanschen oorsprong, verspreiding van kennis en beschaving ten doel hebbende.
ODE, v. (-n), lyrisch gedicht, waarin gemeenlijk
een verheven onderwerp wordt bezongen.
ODENDfCHTER, m. (-s), ...DJCHTERES, v.
(-sen), dichter, dichteres van oden.
ODEON, o. (-s), (oudt.) een gebouw tot dichterlijke en muzikale wedstrijden bestemd, thans
benaming van opera- en concertgebouwen.
ODEUR, v. gear, reuk; — (my. -s), welrieKende
zaken, reukwerk, parfumerieen ; —FLESCHJE,
o. (-s).
ODIEUS, bn. (...zer, -t), hatelijk, onuitstaanbaar;
ergerlijk.
ODIN, m. (Germ. myth.) stamvader der Asen,
ook Wodan en Alvader geheeten.
ODIUM, o. haat, vijandschap; zij wilden dit
odium op de krona afwentelen, dit hatelijke, verachtelijke op rekening van de kroon schrijven.
ODOL, o. antiseptisch mondwater en tendpoeder.
ODOMETER, m. (-s), werktuig, waardoor men
den weg berekent, dien iem. in een rijtuig heeft
afgelegd.
ODONTICA, my. middelen tegen kiespijn.
ODONTINE, v. middel tegen kiespijn.
ODORAAT, ODORANT, bn. welriekend, geurig.
ODYSSEA, v. het beroemde Grieksche heldendicht van Homerus, behelzende de lotgevallen en
omzwervingen van Odysseus of Ulysses op zijn
terugtocht van Troje naar Ithaka; vandaar (fig.)
langdurige en moeitevolle tocht.
OECONOMIE, v. OECONOMISCH, OE CONOMIST,
m. (-en), enz. zie ECONOMIE enz.
OECUMENISCH, bn. oecumenisch concilie, een
concilie of kerkvergadering, waartoe alle bisschoppen door den paus worden opgeroepen.
OEDIPUS, m. naam van een zeker Thebaansch
koning, die 't raadsel van de sphinx oploste; vandear (fig.) scherpzinnig, helderziend man.
OEF, tw. uitroep van benauwdheid enz.
OEFEN, (oefte, heeft geoeft), (gemeenz.) sterk
ademhalen, hijgen : hij oeft ervan.
OEFENAAR, m. (-s, ...naren), een persoon, die
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oefeningen of godsdienstige bijeenkomsten leidt en
daarin voorgaat, oefeninghouder.
OEFENEN, (oefende, heeft geoefend), door geregeld herhalen bekwaam maken; van zich doen
uitgaan : invloed oefenen ; — eene Prot. godsdienstoefening houden •; — betrachten (van deugden en
plichten) ; — betoonen : geduld oefenen.
OEFENING, v. de daad van oefenen; —, (-en),
opgave die strekt om zich in de toepassing van
het geleerde te oefenen; — bijeenkomst tot onderlinge stichting, aan het bespreken van godsdienstige onderwerpen, aan zingen en bidden gewijd.
OEFENSCHIP, o. (...schepen), schip waar aan komende matrozen en mariniers geoefend worden.
OEFENSCHOOL, v. (...scholen), leerschool
(ook fig.).
OEH, tw. uitroep van afkeer, ter uiting van het
gevoel van vieerzin, walging, afschuw, afgrijzen.
OEHOE, m. (-s), ooruil of ransuil (bubo ignavus).
OEISTITI, m. (-'s), een sierlijk klauwaapje
(kapale jacchus).
OEI, tw. uitroep van smart enz.
OEKASE, v. (-n), (in Rusland) keizerlijk bevelschrift.
OELE, tw. (gemeenz.) och kom ! ja, 't mocht
wat ! gekheid !
OELEMA, m. (-'s), Mohammedaansch geestelijke.
OELOE, m. (-s), vischuil (smilonyx ceylonensis).
OEPASBOOM, m. (-en), eene vergiftige boom in
Indie (boa oepas), wiens uitwasemingen zelfs doodelijk zouden zijn.
OER, o. ijzerhoudende garde.
OERBANK, v. (-en), bank, van oer gevormd.
OERBOSCH, o. (...bosschen), oorspronkelijk
bosch, waaraan de mensch zijn regelende hand niet
gehad heeft (het voorvoegsel oer = oorspronkelijk
is uit het Duitsch overgenomen).
OERDIEREN, o. my. laagst ontwikkelde groep
van dieren (protozoa), daartoe behooren de infusoMen, de wortelpootigen en de amoeben.
OERGROND, m. (-en), grond die oer bevat.
OERKOMISCH, bn. bw. in hooge mate komisch.
OERMENSCH, m. (-en), mensch zooals hij oorspronkelijk in de natuur voorkwam; vcilde; iem.
zonder eenige beschaving.
OEROS, m. (-sen), een oorspronkelijk wild rund.
OEROUD, bn. overoud : in oeroude tijden.
OERTAAL, v. (...talen), oorspronkelijke taal;
...TEKST, m. oorspronkelijke tekst; ...TIJD, m.
grijze voortijd ; iem. uit den oertijd ; ...VORM,
m. (-en), oudste, oorspronkelijke vorm; ...WOUD,
o. (-en), oerbosch.
OESTER, v. (-s, -en), zeker plaatkieuwig weekdier
met maar Oóne sluitspier en met eene platte en 6One
bolle schelp (ostrea); — hij leeft als eene oester,
geheel van de wereld afgezonderd, alleen voor
zichzelven.
OESTERRANK, v. (-en), ondiepe plaats in zee
waar men nesters vindt ; ...PUT, m. (-ten), put
waar oesters gekweekt worden ; put met minder
zouthoudend water waarin oesters gespeend worden.
OEVER, m. (-a), (van stroomen, rivieren, vaarten, weteringen. beken enz.) de zoom van het land;
de rivier treedt buiten haar oevers, overstroomt;
(fig.) het gnat to ver, buiten de perken; (fig.)
karat, rand : aan den oever van het verderf; de oever
des doods, het einde van het leven.
OEVERAAS, o. haft, 7eker insect; zie aldaar.
OEVERAFSCHUIVING, v. (-en), het naar beneden schuiven van een d eel van het oeverland,
wanneer door uitschuring de oever to steil is geworden : oeverafschuivingen in Zeeland.
OEVERLOOPER, in. (-s), snipachtige vogel
(actitis hypoleucos); ...PIEPER, in. (-s), kleine zangvogel, tot de orde der roestvogels behoorende(anthys
rupestris).
OEVERVAL, m. (-len), (dijkw.) verzakking
of atschuiving van grond aan een dijk of oever;
gewoonlijk enkel val genoemd.
OEVERZWALUW, v. (-en), ook acrd- en zandzwaluw geheeten.
OF, voegwoord.
OFFENSIE, N . (-s, ...sift), beleediging; aanval.
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OFFENSIEF, bn. bw. (...ver, -st), beleedigend ;
aanvallend; een offensief en defensief verbond ;
0. het offensief beginnen, aanvallend optreden.
OFFER, o. (-s, -en), elke gave, die men aan
de Godheid toewijdt, en welke haar wordt opgedragen ; — slachtoffer : hij werd ltet offer van zijn
plieht ; — opoffering : offers brengen.
OFFERAAR, m. (...raren, -s), de gever van een
offer; de priester die het offer op de bij elken godsdienst gebruikelijke wijze volbrengt.
OFFERALTAAR, o, (...taren), verhevenheid,
waai op aan God (of de goden) geofferd word.
OFFERANDE, v. (-n), wat men offert; — het
offeren; — de offerplechtigheid.
OFFERBEELD, o. (-en), geloftegeschenk, dat
men in de kerk ophangt; ...BLOB, o. (-ken), (R.-K.)
kistje voor aalmoezen, in de kerken aan pilaren
opgehangen; ...BUS, v. (-sen), offerblok; ...DIER, o.
OFFEREN, (offerde, heeft geofferd), een offer aanprijsgeven, ten offer geven; — betalen.
bieden;
OFFERTE, v. (-s), (kooph.) aanbieding van koopwaar tot vastgestelden prijs; (gemeenz.) aanbod,
aanbieding, voorstel.
OFFERTORIUM, o. (-s), (R. K.) eerste gedeelte
der Mis, waarin brood en wijn aan God wordt
geofferd.
OFFERVAARDIG, bn. bw. (-er, -st), bereid om
een offer te brengen. OFFERVAARDIGHEID, v.
OFFICIAAL, m. (-s), vicaris van een bisschop
in wereldlijke aangelegenheden.
OFFICIANT, m. (-en), dienstdoend persoon, ambtenaar, beambte; — (R.-K.) priester die de Mis
opdraagt.
OFFICIE, o. (-5, ...cien), ambt, betrekking,
dienst, ambtsvervulling; — (R.-K. gesch.) het
heilig officie, de inquisitie indertijd in Spanje.
OFFICIEEL, bn. bw. van ambtswege officieel
iets meedeelen, bekendmaken; . (fig.) geloofwaardig,
echt: een officieel bericht; officieel bled, het orgaan
der regeering, staatscourant.
OFFICIEEREN, (officieerde, heeft geofficieerd),
de godsdienstoefening besturen, de mis doen.
OFFICIER, m. (-en, -s), (rechtsw.) Officier van
Justitie, de eerste rechterlijke ambtenaar bij eene
arrondissements-rechtbank ; —
(krijgsw.) ieder die, hetzij op de vloot of in het
Leger, den rang heeft van luitenant of hooger; —
(op koopvaardijschepen) algemeene benaming voor
de stuurlieden, den bootsman en den timmerman;
(marine) officier-machinist, machinist met den rang
van officier; (zee- en landm.) officier van administratie, officier die belast is met de kleeding, voeofficier van geding en het betalen der soldij;
zondheid, arts, tot den geneeskundigen dienst bij
het leger behoorende; (bij sommige ridderorden)
benaming van den rang boven dien van ridder,
en onder dien van kommandeur.
OFFICIERENSOCIETEIT, v. (-en), societeit
voor officieren.
OFFICIERSDEGEN, m. (-s) ; ...PFLNSIOEN,
0. (-en) ; —RANG, m. (-en) ; ...SOCIETEIT, v.
(-en) ; enz.
OFFICIEUS, bn. bw. gedienstig, bereidwillig; wellevend; half-ambtelijk, niet officieel, zijdelingsch:
officieuze berichten.
OFFICINAAL, ...NEEL, bn. in de apotheek
voorhanden; geneeskrachtig.
OFFICINALIA, v. my. apothekerswaren.
OFFICIO, ex officio, bw. uitdr. van ambtswege,
ambtshalve, krachtens zijn ambt.
OFFREEREN, (offreerde, heeft geoffreerd), aanbieden : iem. iets offreeren; iets te koop offreeren;
een voorslag doen; opdragen; offeren.
OFFSIDE (Eng.), bw. (sport) buiten spel (bij
bet voetballen).
OFSCHOON, vw. hoewel.
OFTE, vw. (veroud.) of; alleen nog in enkele
geijkte uitdrukkingen ofte niet; ofte wel; nooit
ofte nimmer.
OGIEF, o. (ogieven), (bouwk.) (in den Gothischen stijl) de kruisboog van een gewelf waarvan
de uitspringende armen, de welfribben of graten,
elkander diagonaalsgewijze in den top kruisen.

OLIEGAS.
OGIVAAL, bn. (bouwk.) ogivale st4l, spitsbogenstijl.
OHM, o. (-s), eenheid van electrischen weerstand.
OHO, tw. oorspronkelijk o ho: uitroep van vroolijkheid, ter uiting van dartele onbezorgdheid enz.
CH, tw. uitroep van pijn.
OIDIUM, o. eene schimmelplant, die b y. ook
de druivenziekte veroorzaakt.
OIR, o. iemands aistammelingen, zijn nakroost
in de rechte lijn.
OJIEF, o. (ojieven), (timm.) lust waarvan de
kromming in dwarsdoorsnede half ho] half bol is.
OJIEFSCHAAF, v. (...schaven), schaaf, waarvan
de beitel den vorm van een ojief heeft.
OKAPI, m. (-'s), zie OCAPIE.
OKER, v. (-s), kleiaarde met min of meer donker
gekleurd ijzeroxyde, als verfstof en tot polijsten
dienende; zekere gele, roode of bruin° verf uit
oker bereid.
OKKERNOOT, v. als benaming der vrucht, en
m. als benaming van den boom, (...noten), de
bekende vrucht van den gewonen okkernoteboom,
ook walnoot, groote hoot, en in de gewone spreektaal
meestal eenvoudig Hoot genoemd; okkernoteboom.
OKKERNOTEBOOM, m. (-en).
OKSAAL, o. (—salon), in de Kath. kerken de
gaanderij voor de zangers en het orgel, zoo goad
als altijd aan bet aohtereinde der kerk boven het
kerkportaal, gewoonlijk zangerskoor genoemd.
OKSEL, m. (-s, -en), de holte onder den arm; —
(plantk.) de hoek door twee versohillende deelen
eener plant gevormd : de oksel van een blad.
OKSHOOFD, o. (-en), oude vochtmaat, inz. voor
wijn, bier en brandewijn ; een okshoofd wijn, 6
ankers of 232 L. ; een okshoofd brandewijn, 225 L.;
houten vat van dezen inhoud.
OLDERMAN, m. (-s, -nen, mlieden), (hist. term)
oude benaming van verschillende overheidspersonen in de Friesche en Saksische landstreken.
OLEAAT, m. (oleaten), teekening op doorzichtig
papier om de opstellingen der troepen en de afzonderlijke gevechtsmomenten to kunnen vergelijken door de bladen op elkander te leggen.
OLEANDER, m. (-s), (plantk.) altUdgroene
heester, hoofdzakelijk in eene soort bekend, de
gemeene oleander geheeten (nerium oleander).
OLEANDERPIJLSTAART, m. (-en), eene soort
van avondvlinder of sfinx (sphinx nerii).
OLEASTER, m. (-s), wilde olijfboora: smalbladige
°LEINE, v. olievet.
OLEOMETER, m. (-s), soort van areometer
voor olie.
OLEOGRAPHIE, v. wijze van kleurendrukken
met olieverf in plaats van met gewonen drukinkt;
—, (-en), reproductie in olieverf van eene schilderij.
OLIE, v. (olien), algemeene naam voor alle
vloeistoffen die zich niet met water vermengen,
maar in alcohol of ether oplosbaar zijn en grootendeels uit kool- en waterstof bestaan : de vette oli,en
ontstaan meestal door uitpersing van oliezaad; WitchtigP, otWn zijn bv. citroen-, kaneel-, en pepermuntolie;
drogend,e en niet-drogende olie; (spr.) die in het
vuur, nieuwe brandstof in het vuur der hartstochten, nieuwe opwakkering van driften ; — olie in
de branding, of olie in de golven der zee, een middel om den storm der hartstochten to doen bedaren; er is Been olie meer in de lamp, de levensgeesten zijn verteerd, ook gezegd van eene platte
beurs, eene ledige flesch enz.; — een goede naam is
beter dan olie. gaat boven alles.
OLIEACHTIG, bn. (-er, -st), vettig, als olie.
OLIEBOL, m. (-len), bolvormige koek, in olie
gebakken; gemeenlijk oliekoek en ook smeerbol
genoemd; — (fig.) dronkenm.ansgezicht.
OLIEDOM, bn. bw‘ uiterst dom, itartsdom.
OLIEDRUK, m. olieverfdruk, lithographie.
OLIE-EN-AZIJNSTELLETJE, o. (-s), tafelgerief
met fleschjes voor olie en azijn, benevens peperbusje, en zoutvaatje.
OLIEGAS, o. gas uit olie verkregen ; ...JAS, v.
(-son), geoliede regenjas ; ...KAN. v. (-nen), blikken kan voor °lie, inz. voorpetroleum.
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OLIEKOEK, m. (-en), ronde koek, met krenten
enz., in olie gebakken; reap- of lijnkoek, die
tot meeting aan de beesten als voeder wordt
gegeven.
OLIEKOOP, m. (-en), rondzwervende Hongaarsche of Duitsche kwakzalver, die, vooral door het
verkoopen van allerlei geneeskrachtige wonder°lien den kost zocht te verdienen.
OLIEKOP, in. (-pen), meersohuimen pijpekop,
in ljjnolie met eenige kle-urstof gekookt, die door
het rooken allengs eene donkerbruine kleur krijgt
met sierlijke vlaanmen.
OLIEMOLEN, m. (-s), molen waarin de olie uit
lijn- en raapzaad wordt geperst; ...MOTOR, m. (-s).
OLIEN, (oliede, heeft geolied), met olie bestrijken, insmeren.
OLIESEL, o. (R.- K.) het sacrament, dat door
den priester aan een zieke, die in gevaar van sterven
verkeert, wordt toegediend.
OLIESLAGER, m. (-s), fabrikant van olie, inz.
van raap- en lijnolie.
OLIESTEEN, m. (-en), zachte soort van slijpsteen, die, met olie bevochtigd, vooral gebruikt
wordt, tot het scherpen van fijne gereedschappen.
OLIEVERF, v. (...verven), met drogende olie
aangemaakte verfstof, vooral in de schilderkunst
in gebruik.
OLIEZAAD, o. het zaad waaruit olie (lijn- en
raapolie) wordt geslagen ; wat overblijft zijn de
lijn- en raapkoeken, een uitstekend veevoeder.
OLIEZOET, o. glycerine.
OLIFANT, m. (-en), (nat. hist.) slurfdragend
zoogdier met twee lange en dikke, een weinig naar
boven gekromde slagtanden, en groote bladvormige ooren; (spr.) van eene mug een olifant
maken, eene kleinigheid in 't belachelijke overdrijven.
OLIFANTJE, o. (-s), kleine olifant; (ook) benaming eener soort van avondvlinclers of sfinxen;
(ook) benaming eener veelsoortige faanilie van
orde der torren, t. w. van de snuitkevers
(curculianes).
OLIFANTENJACHT, v. (-en), jacht op olifanten;
...JAGER, m. (-s); ...KRAAL, v. (...kralen), afgeschutte plaats waar zich olifanten bevinden.
OLIFANTSHUID, v. (-en), huid van een olifant;
— een olifantshuid hebben, ongevoelig zijn voor
aanmerkingen, beleedigingen enz.
OLIFANTSLUIS, v. (...luizen), volksbenaming
van eene groote soort van mijten, die gevonden
wordt in India, (acarus elephantinus).
OLIFANTSORDE, v. ridderorde in Denemarken
en in Siam; ...PAPIER, o. groot formaat van papier,
60 x 73 cM. ; dubbel olifants is 70 X 104 cM.
OLIFANTSTAND, m. (-en), de tand van den
olifant die het elpenbeen oplevert; — (nat. hist.)
eene soort van zeehoorns, behoorende tot de Tandhoorns (dentalium elephantinum).
OLIFANTSVOET, m. (-en), (plantk.) benaming
eener aan de Kaap de Goede Hoop groeiende
klimplant met een dikken stengelvoet.
OLIFANTSZIEKTE, v. knobbelachtige, zeer
kwaadaardige melaatschheid.
OLIGARCHIE, v. regeering van weinige personen, die behooren tot zekere bevoorrechte kl'assen
of standen, buiten welke aan niemand eenig direct
of indirect aandeel in 's lands bestuur is vergund.
OLIGARCHISCH, bn. bw, eene oligarchie betreffende; op de wijze van eene oligarchie.
OLIJF, v. (ol(jven), de vrucht of bes van den
olijfboom, welke voornamelijk gebruikt wordt als
voedsel, en waaruit men de olie perst; — m.
olijfboom; — tak van den olijfboom.
OLIJFBERG, m. (-en), berg, met olijfboomen
beplant ; vooral bekend ale de naam van een berg
in Palestina.
OLIJFOLIE, OLIJVENOLIE, v, fijne slaolie die
uit de olijven wordt geperst.
OLIJFTAK, m. (-ken), tak van den olijfboom,
die eertijds veelvuldig bij offerplechtigheden gebezigd, en inz. als zinnebeeld van vrede, verzoening en geluk gebruikt werd.
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OLIJVEN, (olijfde, heeft geolijfd), (van hout en
andere stoffen) ze met olijfkleur verven.
OLIJVENBOSCH, o. (.'..bosschen), olijfbosch;
...HOF, m. (Bijb.) twin op den Olijfberg: ...ROUT,
o. ; ...00GST, m.; ...PERS, v. (-en).
OLIM, voorheen, voormaals, eertijds ; (spr.) in
de dagen van ()him, in vroegere dagen.
OLINE, v, een vloeibaar vet, bij voorkeur een
bestanddeel der uitdrogende °lien.
OLLA PODRIDA, o. een mengsel van allerlei
spijzen, inz. van kliekjes van verschillende spijzen;
mengelmoes, poespas, allegaartje.
1. OLM, m. (-en), (plantk.) algemeen bekende
loofboom, ook iep geheeten.
2. OLM, v. roode olm, ook molm en vuur genoemd,
eene der gevaarlijkste ziekten in het timmerhout.
OLMBOOM, m. (-en), olm; ...BOSCH, o. (...bosschen), bosch van omen.
OLMHOUT, OLMENHOUT, o. hout van den olm.
OLOGRAPHISCH, bn. een olographisch testament,
een testament, eigenhandig door den erfiater geschreven.
OLYMP, m. Olympus.
OLYMPIA, o. heerlijk dal in Elis, Zuid-Griekenland, waar de Olympische spelen werden gehouden.
OLYMPIADE, v. (-n), tijdvak van vier jaren (bij
de oude Grieken). De eerste begon in het jaar
776 v. C., de laatste of 304de in 440 n. C.
OLYMPISCH, bn. tot den Olymp behoorend;
plechtige openbare yolks—deOlympischn,
spelen om de vier jaren bij Olympia; — (thans)
groote internationale sportwedstrijden.
OLYMPUS, m. beroemde berg in Thessalia, thans
de Lacha genoemd; (dicht., myth.) de woonplaats
der goden ; het geheele godendom, dat den
Olympus bewoont.
OM, vz. rondom : (fig.) weinig (niet veel) om 't
lijf hebben, weinig te beteekenen hebben, niet
veel waard zijn ;
't is mij om het even, 't is mij volkomen hetzelfde; yea (weinig) om iets geven, zich veel
(weinig) aan iets storen, om iets bekommeren; —
om strijd, in wedijver met elkaar; om het
hardst, om het zeerst, als om strijd, de een nog
harder of nog meer dan de ander ;
om het leven, om hats komen, het leven verliezen;
— iem. om het leven, om hats brengen, hem van
het leven berooven; — die weg is een uur om,
duurt een uur langer ;
(Met ww, vormt om zoowel scheidbare am onscheidbare samenstellingen. In de onscheidbare
samenst. geeft om te kennen 1° eene omsluiting
(omarmen), 2° eene omringing (omjladcleren). In
scheidbare samenst. heeft om verschillende bet.,
de voornaamste zijn : 1° om het lijf (omdoen,;is 2°
in de rondte (omdraaien); 3° her- en derwaarts
(omdolen); 4° naar alle kanten (omroepen); 5° naar
de rij of (briefes ombrengen); 6° lands een omweg
(omloopen); 7° naar beneden, naar achteren enz.
(ombuigen, omwenden): 8° anders (omhangen, emwerken); 9° dooreen (omroeren).
OMA, v. (-'s), in de kindertaal voor grootmama.
OMAATJE,. o. (-s).
OMAGRA, o. (gen.) jicht in de schouderstreek.
OMALGIE, v. (gen.) pijn in het schoudergewricht.
1. OMBER, v. (-s), donkerbruine vette aardsoort,
die vooral als verfstof gebezigd wordt.
2. OMBER, o. kaartspel van Spaanschen oorsprong, dat door drie personen wordt gespeeld.
OMBERBRUIN, bn. donkerbruin als omber.
OMBERDOOS, v. (...doozen), fichesdoos bij het
omber- en quadrillespel.
OMBEREN, (omberde, heeft geomberd), eene
partij omber spelen willen wij nog wat omberen
OMBERVISCH, m. (...visschen), zeebaars inz.
in de Middellandsche Zee.
OMBERVOGEL, m. (-s), reigerfamilie in Z.
Afrika. (scopus umbretta).
OMBLAD, o. (-en), (sigarenmakerij) blaadje
tabak dat men om een bosje binnengoed wikkelt,
binnendek.
OMBOEL, m. groote menigte voorwerpen die in
verwarring, in wanorde om iem, heen liggen ;
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velerlei zaken die ergens bij noodig zijn : tien
gasten aan tafel geeft een heelen omboel, veel drukte; —
rompslomp, drukte, inz. van velerlei heterogene
zaken.
OMBOORDSEL, o. (-s, -en), de boord of rand van
verschillende stof of kleur.
OMBLAGEUS, bn. schuw, vreesachtig, ergdenkend, argwanend.
OMBRELLE, v. (-s), zonnescherm, parasol.
OMBRENGEN, (bracht om, heeft omgebracht),
om het leven brengen ; rondbrengen ; de kraut
ombrengen ; den tijd ombrengen, doorbrengen.
OMBROMETER, m. (-s), regenmeter : zeker
toestel om de hoeveelheid regen, die jaarlijks op
eene plants valt, te bepalen.
OMDAT, vw. ter verbinding van een redengevenden bijzin aan een hoofdzin.
OMDIJKEN, (omdijkte, heeft omdijkt), met een
dijk omsluiten.
OMDOEN, (deed om, heeft omgedaan), om het
lichaam doen.
OMDOLEN, (doolde om, heeft omgedoold),
ronddolen.
OMDRAAI, m. (Zuidn.) op een omdraai was hij
weg, in een oogenblik; —, (-en), de plants, waar
een weg een draai maakt, waar men een hoek
omdraait : aan den omdraai viel het rijtuig omver.
OMDRACHT, v. het plechtig ronddragen van
heilige voorwerpen; —, (m y. -en), kerkelijke omgang of processie met gewijde zaken, inz. in de
Bath. Kerk, van de processie met het Allerheiligste.
OMDRAGEN, (droeg om, heeft omgedragen),
ronddragen.
OMEGA, v. ('s), (Grieksch) lange o, benaming der
laatste letter van het Grieksch alphabet, vandaar
(spr.) de Alpha en de Omega, het begin en het
einde; van Alpha tot Omega, van a tot z.
OMELET, v. (-ten), pannekoek gebakken van
geklopte eieren, OMELETJE, o. (-s).
OMEN (Lat.), o. voorteeken : een goed, gunstig,
kwaad omen; — nomen sit omen, de naam zij een
voorteeken.
OMGAAN, (ging om, heeft en is omgegaan),
om iets heen gaan ; het hoekje omgaan, sterven ;
wat 'er in hem omgaat, wat hij denkt, gevoelt, verlangt ; in dien winkelgaat veel om, wordt er veal
verkocht ; — dat gaat buiten hem om, buiten zijn
weten, voorkennis of toedoen, daarmee heeft hij
niets te maken ; — verstrijken, voorbijgaan :
eene week gaat gauw om ; — met iem. omgaan,
verkeeren ; die met pek omgaat, wordt er mee besmet,
slecht gezelschap is besmettelijk ; — met leugens
omgaan, liegen ; — een straatje omgaan, in de stad
wat rondloopen ; — per omgaande antwoorden,
met de eerstvolgende post, zoo spoedig mogelijk.
OMGANG, m. het omgaan, rondgaan ; (Ind.)
rechtbanken van omgang, voor strafvervolging van
Inlanders, samengesteld uit eon Nederl. rechter
en inlandsche hoofden, sedert 1881, geleidelijk
afgeschaft; — het omgaan met menschen, het
gezellig verkeer ; —,
(-en), rondloopende galerij aan de buitenzijde van
een gebouw, trans van een toren, de stalling van
een molen ; — (R.-K.) kerkelijke processie, gewoonlijk met het Allerheiligste ; — (Zuidn.) stoat,
optocht bij eene feestelijke gelegenheid, inz. bij de
kermis ; vandaar ook : kermis.
OMGANGSTAAL, v. de dagelijksche spreektaal.
OMGEKEERD, bn. omgedraaid, in tegengestelden
stand : kousen omgekeerd aantrekken; — (wisk.) omgekeerde evenredigheid, de betrekking tussehen vier
getallen, waarbij de verhouding tusschen de beide
eerste gelijk is aan het omgekeerde van de verhouding der beide laatste; — (fig.) in (eene) omgekeerde reden, in tegenovergestelde verhouding,
juist andersom ;
(als substantief) o. het omgekeerde van eene break,
eene breuk, die den teller der eerste tot noemer,
en den noemer der eerste tot teller heeft; — het
omgekeerde van een getal, de eenheid door dat getal
gedeeld; — bij uitbreiding het omgekeerde (van
lets), juist het tegenovergestelde.
OMGELANDEN, m. en v. my., de eigenaars of
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eigenaressen van de landen, om een aangewezen
punt — hetzij land of water — gelegen.
OMGELEGEN, bn. rondom gelegen, omliggend :
de omgelegen dorpen en vlekken.
OMGESCHREVEN, bn. (wisk.) omgeschreven cirkel,
die door de hoekpunten van een veelhoek gaat;
omgeschreven veelhoek, waarvan alle zijden raaklijnen
zijn aan een cirkel.
OMGEVING, v. het omgeven; — de kring, waarin
iemand zich beweegt, met wie hij verkeert ; —
omstreek, omstreken.
OMGEZETENEN, m. en v. m y. de bewoners der.
omligggende streek, hetzelfde als het meer gewone
omwoners.
OMHAAL, m. omslag, drukte : veel omhaal
maken ; — met een omhaal van woorden, met eene
menigte woorden die tot de zaak niets toe- of
afdoen ; — (...halen), (in de schrijfkunst) een haal
of trek, die in de rondte gaat, een sierlijke krul.
OMHEEN, bw. van richting, alleen na voorafgaand hier, daar of wear.
OMHELZEN, (omhelsde, heeft omhelsd), iem. de
armen om den hals slaan, als teeken van lief de
en gehechtheid ; — aannemen : een gevoelen, eene
leer, een wijsgeerig stelsel, een godsdienst omhelzen;
eene kerk, eene partij omhelzen, de leerstelling
of beginselen aannemen die door die kerk of die
partij worden beleden; — ter harte nemen: iemands
belangen omhelzen.
OMHOOG, bw. van plants of richting: naar
boven; boven.
(Omhoog vormt met eene menigte werkwoorden
scheidbare samenstellingen).
OMHULLEN, (omhulde, heeft omhuld), aan alle
kanten bedekken, voor het oog verbergen ; - (fig.)
als een sluier omgeven en voor het oog bedekken:
eene stofwolk omhulde hen.
OMHULSEL, o. (-5, -en), wat dient om to omhullen; het bedeksel, omkleedsel of omwindsel,
dat iem. of iets omgeeft en voor het oog verbergt;
het stoffelijk omhulsel van den mensch, zijn lichaam.
OMINEUS, bn. (...zer, -t), onheilspellend.
OMISSIE, v. (-s, ...sien), uitlating; verzuim,
nalatigheid, lets dat vergeten is.
OMITTEEREN, (omitteerde, heeft geomitteerd),
vergeten, uit-, weglaten, overslaan.
OMKADEN, (omkaadde, heeft omkaad), (waterbouwk.) met eene kade omsluiten.
OMKANTELEN, (kantelde om, heeft en is omgekanteld), wentelen op een anderen kant ; een balk,
kisten omkantelen ; kantelend omvallen : het tafeltje
kantelde om.
OMKANTEN, (kantte om, heeft en is omgekant),
een kant om iets maken • omkantelen.
OMKEER, OMMEKEER, m. omverwerping :
een ommekeer der maatschappij, algeheele verandering; — plotselinge en onverwachte verandering
in iemands gezindheid of stemming ; — (Zuidn.)
omdraai (van een weg, een pad).
OMKEEREN, (keerde om, heeft en is omgekeerd),
omwenden, omdraaien, andersom plaatsen ; eene
kaart, zijn kopje omkeeren ; de dubbeltjes omkeeren,
met spaarzaamheid te werk gaan; 7-- de zaak omkeeren, van eene andere zijde beschouwen ; — de rotten
omkeeren, verwisselen ; — zich omkeeren ; zich in
zijn graf omkeeren, van een doode gezegd, bij de
vermelding van iets dat hem in zijn leven schromelijk zou geergerd hebben ; — hij is omgekeerd als
een bled (op een boom), geheel van gezindheid veranderd ; — terugkeeren, teruggaan.
OMKLEEDSEL, o. (-s, -en), omhulsel.
OMKLEMMEN, (omklemde, heeft omklemd), met
kracht en klem omvatten, met zijn armen of
vingers stevig omsluiten en vasthouden; — (dichtj
aan alle kanten drukken en bezwaren, iem. zoodanig benauwen dat hij nergens een uitweg ziet .
wet angst omklemt mij 't harte.
OMKNELLEN, (omknelde, heeft omkneld), met
een knellenden greep omvatten, krachtig omklemmen • — knellend omgeven, stijf ingesloten houden
en beknellen.
OMKOMEN, (kwam om, is omgekomen), om lets
heen komen : terwiji ik hem zocht, kwam hij Quist de
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kerk om; — rondkomen met, genoeg hebben aan ; —
toereikend zijn (van tijd, eene som gelds, levensbehoefte enz.) : het schrale traktementje kamt maar
amper om;
. om het leven komen, het leven verliezen, door
een noodlottig toeval, eene plotselinge ramp of door
verterend gebrek.
OMKOMST, OMMEKOMST, v. verstrijking, afloop : na ommekomst van den termijn.
OMKOOPBAAR, bn. omgekocht kunnende worden, vatbaar voor omkooping.
OMKOOPEN, (kocht om, heeft omgekocht), door
geld, geschenken enz. van gevoelen of van partij
doen veranderen, of tot het behartigen zijner
belangen overhalen.
OMKOUD, bw. uitdr. (gemeenz.) er omkoud zijn,
het leven kwijt zijn, reddeloos verloren zijn, een
kind des doods zijn.
OMKREITS, OMMEKREITS, m. (dicht.) kring,
omtrek.
OMKRIJGEN, (kreeg om, heeft omgekregen), er
in slagen iets om (het lijf) te doen : als dat kind
niet stilzit, zal ik het nooit zjn boezelaartje omkrijgen; — er in slagen iem. of iets om lets anders
to doen gaan of to bewegen ; — (fig.) (van eene
tijdruimte) gedaan krijgen dat ze verstrijkt: hoe hebt
gee den vervelenden Zondag toch wel omgekregen ?
OMLAAG, bw. van plaats of richting ; naar
beneden.
(Omlaag vormt scheidbare samenstellingen met
vele werkw., by. amlaagbrengen, -buigen, -drukken,
-duwen, -gaan, -houden, -kijken, -rukken, -schieten,
-slaan, -springer, -storten, -vallen, -voeren, -zien,
waarih het zijn gewone beteekenis behouden heeft).
OMLABEUREN, (labeurde om, heeft omgelabeurd), (Zuidn.) (bouwland) omploegen en bemesten.
OMLADEN, (laadde om, heeft omgeladen), overladen ; anders laden onniat lets niet goed geladen is.
OMLEGGEN, (legde, beide om, heeft omgelegd,
-geleid), om iets heen leggen : een ijzeren band omleggen ; een verband omleggen ; — andersom leggen :
de matrassen omleggen ; den grond omleggen, omspitten, omploegen ; —
(omlegde, -leide, heeft omlegd, -leid), met lets
rondom beleggen ; den rand van een schotel met
peterselie omleggen.
OMLEGSEL, o. (-s, -en), de board of rand van
versehillende stof of kleur, het omboordsel of
omgaand belegsel : een damesrok met een omlegsel
van fluweel.
OMLEIDEN, (leidde om, heeft omgelegd), leiden
langs den omtrek eener ruimte ; met zich voeren
of doen gaan ; langs een omweg leiden.
OMLIGGEND, bn. rondom liggend, omgelegen :
de omliggende dorpen en vlekken.
OMLIJSTEN, (omlijstte, heeft omlijst), met eene
lijst omgeven, eene lijst om lets heen maken ; —
(fig.) als met eene lijst omgeven.
OMLOOFD bn. (dicht.) met loof omhangen.
OMLOOP, m. het omloopen : de geregelde omloop
des bloeds ; — het omwentelen, Kringloop : de
omloop der aarde om de zon ; — geld in omloop
brengen, van hand tot hand doen gaan ; praatjes
in omloop brengen, verspreiden ; —
—(my. -en), rondloopende galerij, trans van
een toren, stelling van een molen ; — (gen.) yolksbenaming van eene soort van huiduitslag, die
allengs omloopt en zich verder uitbreidt, ook
wel springend vuur geheeten, en van eene om
den vinger of nagel omloopende zweer; — de kring,
waarin iem. zich beweegt, de personen die rondom
hem verkeeren.
OMLOOPEN, (liep om, heeft en is omgeloopen),
om lets heen loopen : wij loopen nogal eens de stad
om; — zich in een rondgaanden loop binnen zekere
ruimte bewegen : het bloed loopt om door onze aderen ;
— om lets heen gaan, zich langs den omtrek van
iets uitstrekken : de gracht loopt de heele stad om ;
— in de rondte loopen : de uurwijzer loopt eens
in de twaalf uur om ; — het hoofd loopt mij Om, van
vermoeienis, overgroote drukte ; de dag liep zonder
stoornis om, ging voorbij, verstreek ; —
rondloopen : tik ga een eindje omloopen; -- zich
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verspreiden (van geruchten enz.): er loopen leelijke praatjes van haar om; langs een omweg loopen:
wat hebben we een eind omgeloopen; —
omverloopen, doen vallen door er tegen aan te
loopen.
OMLOOPSTIJD, m. (-en), tijd dien een hemellichaam noodig heeft om zijn omloop te volbrengen
om een ander hemellichaam.
OMME, vz. (veroud.) om; alleen nog bekend in de
uitdrukking omme en bij, ongeveer, omstreeks en
in samenstelling ale ommekant, ommezijde enz.
OMMEKANT, m. (-en), (w. g.) ommezijde; een
ommekantje, laatste of eerste snede van een brood,
waaraan het korstje.
OMMEKOMST, v. zie OMKOMST.
OMMELAND, o. (-en), land gelegen rondom eene
plaats; de Ommelanden, de landstreek die zich
om de stad Groningen uitstrekt.
1. OMMELANDER, m. (-s), bewoner der Ommelanden.
2. OMMELANDER, bn. uit, van de Ommelanden :
een Ommelander boer; de Ommelander kas.
OMMELANDSCH, bn. tot de Ommelanden behoorende : eene Ommelandsche reis, eene reis
waaraan veel moeite en bezwaren verbonden zijn.
OMMESTAAND. Zie OMSTAAND.
OMMEZIEN, ook OMZIEN, o. oogenblik, een
z66 kort tijdsbestek, dat men als 't ware maar
even kan omzien; in een ommezien was hij terug.
OMMEZIENTJE, o. (-s), oogenblikje.
OMMEZIJDE, v. (-n), de ommekant, de keerzijde.
OMMUREN, (ommuurde, heeft ommuurd), met
een muur omgeven : de vesting was ommuurd, met
hooge vallen.
OMNIBUS, m. (-sen), een groot r" twig dat 'op
een bepaalden tijd in eene bepaalde richting personen vervoert : hij heeft een omnibus' op de spoor.
OMNIPOTENT, bn. alvermogend, alnnehtig.
OMNIPOTENTIE, v. alvermogen, alrostvlit.
OMNIPRESENTIE, v. alomtegenwoor ligneid.
OMNIUM, o. wedren waaraan door alle paarden
mag worden deelgenomen, zonder te letten op
leeftijd, geslacht of atstamming.
OMNIVOREN, o. my. allesetende dieren : beren
zijn omnivoren, voeden zich zoowel met dieren als
met planters.
OMPALEN, (ompaalde, heeft ompaald), rondom
met palen afzetten, aan alle kanten omgeven met
palen ; een terrein, een jachtveld ompalen ; — de
ompalende landen, omliggende, rondom belendende.
OMPANTSEREN, (ompantserde, heeft ompantserd), met een pantser omsluiten, omgeven : de
oorlogssch,epen zijn ompantserd. 0 ok OMP ANS E RE N.
OMPLOEGEN, (ploegde om, heeft omgeploegd),
met den ploeg omwerken.
OMPRATEN, (praatte om, heeft omgepraat), lets
pratend rondvertellen ; — (fig.) door praten van
gevoelen of van partij doen veranderen, met mooie
praatjes overhalen.
OMRASTEREN, (omrasterde, heeft omrasterd),
met een rasterwerk omsluiten, afscheiden : een
hertenkamp, eene weide omrasteren.
OMRINGEN, (omringde, heeft omringd), aan alle
kanten omgeven, rondom insluiten, omsingelen ;
zij werden door den vijand omringd ; — (fig.) rondom
iem. of iets voorvallen of aanwezig zijn : gevaren
die de stadsjeugd omringen.
OMRIT, m. (-ten), het rijden om iets heen ;
omweg onder het rijden.
OMROEPEN, (riep om, heeft omgeroepen), in
het openbaar op de straat bij bekkenslag bekendmaken.
OMROEPER, m. (-s), persoon, door het gemeentebestuur aangesteld om iets bij bekkenslag bekend te maken.
OMRUILEN, (ruilde om, heeft omgeruild), tegen
elkander verwisselen, onderling ruilen.
OMSCHORSEN, (omschorste, heeft omschorst),
met eene schors omsluiten, rondom met eene harde
korst omgeven : de eeuwige Alper zijn dik met
sneeuw en ijs omschorst.
OMSCHRIFT, o. (-en), opschrift om den rand
van munten penningen, preekstoelen, bekers enz.
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OMSCHRIJVEN, (omschreef, heeft omschreven),
nauwkeurig beschrijven, aangeven : iemands rechten
en plichten omschrijven; — kunt gij mil dien persoon
niet omschrijven.
OMSCHRIJVING, v. (-en), nauwkeurige beschrijving, zakelijke verklaring.
OMSCHUDDEN, (schudde om, heeft omgeschud),
schuddend ledigen : de jongen schudde zijn spaarpot om; — dooreenschudden.
OMSINGELEN, (omsingelde, heeft omsingeld),
aan alle kanten omsluiten, dicht oniringen: eene stad,
den vijand omsingelen.
OMSLAAN, (sloeg om, heeft en is omgeslagen),
(Zuidn.) de trom (trommet) omslaan, bij trommelslag bekendmaken of omroepen; omverwerpen
door er tegen aan te slaan : in zijne onbesuisdheid
sloeg hij de lamp om ; — om het lijf slaan, om iets
heen doen : een mantel, een doek omslaan ;
een
blad omslaan, keeren ; ombuigen, omklinken,
door er met een hamer tegen te slaan : de punten
der spijkers omslaan; — het aandeel schatten of begrooten dat door ieder moet worden opgebracht :
de onkosten zullen order de deelnemers worden emgeslagen; —
(8nel) om iets heen gaan : het rijtuig sloeg juist
den hoek em; rechts, links omslaan; — een omgebogen
of omgevouwen stand bekomen : de rand van diem
hoed is al te slap, hij slaat telkens em; — eensklaps zijwaarts omloopen, zoodat de stand verandert : de windwijzer is in eens omgeslagen; — plotseling en met geweld omkantelen of omvallen :
hij is met de ladder omgeslagen; de boot is omgeeensklaps veranderen van richting : de
slagen;
wind sloeg in eens em; eensklaps veranderen :
sedert van margen is het weer geheel omgeslagen;
(ook van personen, bun gezindheid enz.).
OMSLACHTIG, bn. bw. (-er, -st), met veel omhaal
en onnoodige drukte: die bewerking is veel te omslachtig; iets omslachtig vertellen. OMSLACHTIGHEID,
v. groote breedvoerigheid, veel omhaal van woorden.
1. OMSLAG, m. woelige beslommering, omhaal,
drukte : niet veel, weinig omslag voor iem. maken,
niet veel bijzonders doen om het hem aangenaam te
maken ; zonder omslag, zonder complimenten,
kort en bondig ; wijdloopigheid, breedvoerigheld van behandeling, omhaal van woorden.
2. OMSLAG, m. o. (-en), kruk, zwengel van eene
boor, een slijpsteen ; — linnen doek om een ziek
lichaamsdeel geslagen : koude omslagen ; — de
boord of rand, gemeenlijk van verschillende stof of
kleur, of met borduurwerk voorzien, aan den
hals, de mouwen enz. van kleedingstukken: — een
omideedsel; om een boek, om losse papieren enz.
geslagen: het papieren bekleedsel, waarin brieven
enz. worden gesloten, het convert.
3. OMSLAG, an. (-en), eene belasting, naar rato
hunner bezittingen, vermogens of inkomsten
over de belastingschuldigen verdeeld : hoojdelijke
omslag, zulk eene gemeentelijke belasting.
OMSLAGBOOR, v. (...boren), eene boor met een
omslag of zwengel voorzien, zwengelboor.
OMSLAGDOEK, m. (-en), groote vrouwendoek,
die om de schouders wordt geslagen, en die gemeenlijk schuins gevouwen het bovenlijf bedekt.
OMSLEEPEN, (sleepte om, heeft omgesleept),
sleepende, soms met woest geweld rondvoeren ;
overal met zich sleepen, als een zwaren last, die
men met moeite torst ik heb mijn halve leven een
krank lichaam omgesleept
OMSLEPEN, (sleepte om, heeft omgesleept),
her- en derwaaarts slepen ; rondslingeren.
OMSLUITEN, (omsluit, heeft omsioten), aan alle
kanten insluiten, dicht omringen ; inz. met eene
vijandige bedoeling.
OMSPANNEN, (spande om, heeft omgespannen),
enders spannen en daarvoor van plaats doen verwisselen, het span van het eene rijtuig losmaken
en voor het andere spannen en omgekeerd ; —
(omspande, heeft omspannen), zij heeft een
middeltje, dat men wel kan omspannen, met de
vingers omsluiten ; — omsluiten met een gespannen
spannend omgeven.
voorwerp ;

OMVRAAG.
OMSPINSEL, o. (-s), het spinsel dat lets rondom
Kos
omgeeft.
OMSPITTEN, (spitte om, heeft oragespit), met
de spade omgraven.
OMSPRINGEN, (sprong om, heeft en omgesprongen), om lets been springen : als een gejaagde
kwam hij in eens den hoek omspringen ; rondsprin gen, met vlugge sprongen ronddansen ; — met.
iem. of lets vreemd omspringen, omgaan: °Inverspringen : de kat heeft de melkkan omgesprongen.
OMSTAAND, OMMESTAAND, bn. in een kringom lets been staande, rondom staande : de om
staande huizen; — het ommestaande (niet: het om-staande), wat staat op de ommezijde.
OMSTANDER, m. (-5), (gewoonlijk in 't mv.)
de om iem. of lets verzamelde menigte, het omstaande yolk.
OMSTANDIG, bn. bw. (-er, -st), breedvoerig ;
wijdloopig ; omslachtig.
OMSTANDIGHEID, v. breedvoerigheid, mv.
(...heden), iets dat eene handeling, een, voorval
of een toestand vergezelt. een bijkomend felt :
alles hangt of van de omstandigheden; een samenloop
van omstandigheden, het samentreffen van verschillende voorvallen en gebeurtenissen ; (rechtst.)
verzachtende of verzwarende omstandigheid, eene
bijzonderheid.
OMSTREEK, v. (...streken), (gewoonlijk in 't
mv.) de omliggende landstreek : de omstreken van
Arnhem zijn beroemd.
OMSTREEKS, bw. ongeveer, omtrent ;
vz. in de nabijheid, in den omtrek van dogenoemde plaats, ongeveer.
OMTREK, m. (-ken), de hoofdlijnen die degrenzen van eene figuur uitmaken; (meetk.)
of de vereeniging van lijnen, waardoor een vlak
ingesloten wordt ; de omtrek van een cirkel, cen
driehoek ;
(zonder my.) het omliggende land, de omstreek :
hier in den omtrek ken ik iedereen.
OMTRENT, bw. rondom, in de nabijheid, in debuurt, nabij : geen sterveling omtrent, die den gruwel
vernam; in den omtrek : er was niemand heinde of
omtrent ; — ongeveer, omstreeks : omtrent Lien jaar
geleden ; —
vz. in den omtrek, in de nabijheid van : omtrent
het paleis ; — (van tijd) kort daarvoor of daarna :
omtrent Kerstmis • — aangaande, nopens : vreemde
dinaen worden omtrent hem verteld.
OMTUINEN, (omtuinde, heeft omtuind), door
een vlechtwerk omgeven : flesschen amtuinen, er
eene mand omvlechten.
OMVAART, v. het omvaren : het was juist weer
om eene omvaart op het meer te doen; — het omvaren, het varen langs een omweg.
OMVADEMEN, (omvademde, heeft omvademd),
met beide uitgestrekte armen omvatten : tile zet het
u diem boom te omvademen ; (fig.) omvatten ; ook
OMVAMEN.
OMVANG, m. omtrek, dikte; uitgestrektheid,
ruimte die lets beslaat ; — (fig.) het is beter aan
die vraag geen al te grooten omvang te geven, daarin.
niet al to veel to begrijpen.
OMVANGEN, (omving, heeft omvangen), omvatten : hij trachtte hear met zijn amen te omvangen;— (fig.) met den geest omvatten, het geheel over-zien : zijn geest ken het onderwerp niet omvangen.
OMVANGRIJK, bn. (-er, -st), van grooten om-yang : een omvangrijk werk over onze geschiedenis.
OMVAREN, (voer om, heeft en is omgevaren),
om of langs lets heen varen ; — zonder bepaald
doel rondvaren ; langs een omweg varen ; -omvervaren.
OMVATTEN, (omvatte, heeft omvat), omsluiten,
omvangen ; omgeven ; — (fig.) hij trachtte met:
zijn blik den omtrek te omvatten, geheel to overzien.
OMVER, eig. bw. van richting, komt thans alleen,
voor in scheidbare samenstelling met werkw. en,
heeft dan steeds de bet. onderstboven.
OMVRAAG, ook OMVRAGE, v. rondvraag :
iets in omvraag brengen, een voorstel ter stemming
in eene vergadering ter tafel brengen.
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OMWALLEN, (omwalde, heeft omwald), met
wallen omringen. OMWALLING, v. (-en).
OMWANDELEN, (wandelde om, heeft en is
omgewandeld), rondwandelen ; toen Jems op aarde
rondwandelde, op aarde rondging en onder de
menschen verkeerde. OMWANDELING, v. (-en).
OMWAREN, (waarde om, heeft omgewaard),
A arend omgaan, spokend ronddolen ; — (omwaarde, heeft omwaard), warend omgeven.
OMWASSCHEN, (wiesch om, waschte om, heeft
omgewasschen), schoonmaken door af te wasschen:
kopjes, glazer, schotels omwasschen.
OMWEG, m. (-en), een weg die langer is dan
de gewone of rechte weg ; — zonder omwegen op
zijn doel afgaan, rechtstreeks; — iets zonder omwegen zeggen, mededeeten, verklaren, zonder noodeloozen omhaal van woorden.
OMWENDEN, (wendde om, heeft en is omgewend), omdraaien, omwentelen, omkeeren : het
hoofd, het roer omwenden ; zich omwenden.
OMWENTELEN, (wentelde om, heeft en is omgewenteld), in de rondte wentelen, omdraaien :
een red omwentelen ; de aarde wentelt om hare as
em.
OMWENTELING, v. . (-en), het omwentelen :
de omwentelingen van het vliegwiel •; — omkeering,
algeheele verandering : welk een omwenteling in
zijn lot ; — groote verandering in de staatsinstellingen : de Fransche omwenteling op het laatst van
de 18de emit v, revolutie.
OMWENTELINGSAS, v. (-Ben), denkbeeldige as
der hemellichamen, om welke zij worden voorgesteld zich om te wentelen, en die door het middelpunt en de polen gaat; as van een omwentelingslichaam.
OMWENTELINGSLICHAAM, o. (...chamen),
(meetk.) lichaam, hetwelk geacht wordt ontstaan
te zijn door de omwenteling van een vlak om eene
rechte lijn, de omwentelingsas; ...SNELHEID, v.
(...heden) ; ...TIJD, m. (-en), de tijd Bien een
hemellichaam noodig heeft om zijne omwenteling
om zijne as to volbrengen.
OMWENTELINGSVLAK, o. (-ken), (meetk.) gebogen vlak van een omwentelingslichaam.
OMWERKEN, (werkte om, heeft omgewerkt), anders bewerken, veranderen : een gedicht, een opstel,
een roman omwerken ; — den grond omwerken ; —
omploegen, omspitten ; — dooreenwerken, omzetten, om bederf of broeiing te voorkomen : het graan
omwerken ; —
(omwerkte, heeft omwerkt), aan alle zijden omgeven met sets dat er om heen gewerkt wordt.
OMWERPEN, (wierp em, heeft omgeworpen),
ter aarde doen vallen; — verwoesten, vernielen ;
— het roer omwerpen, vlug naar de andere zij de
wenden, (fig.) veranderen van partij ; — een mantel
omwerpen, vlug, haastig omslaan.
OMWINDSEL, o. (-s, -en), lets dat strekt om
lets to omwinden ; — (plantk.) krans van schutblaadjes van denzelfden vorm onder eene bloem of.
bloeiwijze; (fig.) het omhulsel, waarmede lets bedekt
is ; ook in toepassing op het lichaam, voorgesteld
als het omhulsel der ziel.
OMWONEND, bn. (van volken, stammen, pers.
enz.) z66 wonende, dat zij gezamenlijk een aangewezen punt (land, stad, dorp enz.) omgeven; er
rondom wonende.
OMWONERS, m. my. de personen, die in een
kring om een aangewezen punt (land, stad, dorp
enz.) heen wonen, de er om heen gevestigde bewoners ; — (aardrijksk.) bewoners van een punt
van den aardbol dat op dezelfde breedte ligt als
dat waarvan gesproken wordt, doch op tegenovergestelde lengte, d. i. 180° er van verwijderd.
OMZAKKEN, (zakte om, is omgezakt), zijwaarts
vallen door aan het zakken te raken : de baler,
die tegen den muur standen, zijn omgezakt.
OMZATEN, m. en v. my. omgezetenen; de omwoners.
OMZEGGEN, (zeide, zegde om, heeft omgezegd
of omgezeid), (iemands overlijden of de bevalling
eener vrouw) mondeling bekendmaken aan de
huizen van belangstellende personen.

ONAFSCHEIDELIJK.
OMZENDBRIEF, m. (...brieyen), (Zuidn.) openbare brief die wordt rondgezonden ; bisschoppelijk
mandement; — in ruimere toepassing ook in 't
algemeen gebezigd ter vertaling van het Fransche
circulaire.
OMZET, m. (my, : omzettingen), handel, de
koop en verkoop op markt of beurs.
OMZETTEN, (zette om, heeft en is omgezet),
van plants doen verwisselen, in elkanders plants
zetten of stollen ; — (van geld) het verwisselen
met eene andere geldswaarde of met zekere handelsartikelen : in die zaak wordt veel omgezet ; — anders
zetten of plaatsen, van plants doen veranderen ; —
(scheik.) veranderen : door gisting wordt sulker in
alcohol en koolzuur omgezet ; — (muz.) transponeeren ; — den grond omzetten, omspitten ; koren
omzetten, omwerken ; —
(omzette, heeft omzet), aan alle kanten, rondom
bezetten •, een gouden horloge met brillanten omzet.
OMZICHTIG, bn. bw. (-er, -st), behoedzaam,
voorzichtig, in handelen en spreken.
1. ON, ontkennend vooryoegsel, dat client tot vorming van afgeleide zelfst. nw., bijvgl. nw. en
deelw. Bij zelfst.nw. beteekent het ook slecht (onweer, onmensch). Aileen de meest gebruikelijke dier
afleidingen zijn Kier opgenomen.
2. ON, verkorting van oneven, alleen voorkomende
in de zegsw. on of even, gewone term, wanner
men iem. laat raden : wat raadt ge, on of even ?
ONAANDOENLIJK, bn. bw. (-er, -st), niet aan.doenlijk, ongevoelig, koud.
ONAANGENAAM, bn. bw. (...namer, -st), niet
aangenaam, onbehaaglijk ; lastig ; vervelend ;
grievend.
ONAANGENAAMHEID, v. (...heden), lets dat
onaangenaam is, kwelling, verdrietelijkheid ; —
een gezegde, dat voor iem. onaangenaam is, eene
harde, bitse, kwetsende uitdrukking ; onaangename
verhouding tot iem., bitse of grievende bejegening,
onmin, twist, geschil.
ONAANNEMELIJK, bn. (-er, -st), zoodanig, dat
men het niet gaarne aanneemt, er geen genoegen
in neemt ; om te weigeren : die vredesvoorwaarden
zijn onaannemelijk ; die bewering is geheel onaannemelijk, niet geloofwaardig.
ONAANTASTBAAR, bn.(van goederen of reelten) niet in bezit genomen of opgevorderd kunnende
worden ;• --(krijgsw.) (van eene stelling) niet
van nabij vijandig bestookt kunnende worden,
onbereikbaar voor een aanval.
ONAANZIENLIJK, bn. bw. (-er, -st), (van pers.)
niet in aanzien zijnde, tot de lagere standen behoorende : eene niet onaanzienlijke familie; (van straten,
buurten, wijken enz.) niet door personen van
aanzien bewoond, niet dienende als woonplaats
voor de hoogere standen ; — (van ambten, betrekkingen enz.) geen aanzien gevende : een niet onaanzienlijk vermogen, belangrijk, zeer groot.
ONAARDIG, bn. bw. (-er, -st), niet geestig, niet
grappig : geen onaardige vent ; — dat meisje ziet er
niet onaardig uit, nogal aardig en lief ; geen onaardig
huisje, lang niet leelijk ; — die kinderen zijn bepaald
onaardig, onaangenaam in den omgang, onbeleefd.
ONACHTZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), zonder
zorg of oplettendheid.
ONACHTZAAMHEID, v. achteloosheid, onoplettendheid, gebrek aan behoorlijke zorg.
ONAFGEBROKEN, bn. bw. niet afgebroken, aaneengeschakel d, do orloop end : eene onafgebroken
reeks van rijtuigen ; onafgebroken studeeren.
ONAFHANKELIJK, bn. bw. (-er, -st), van 'demand afhankelijk, aan niemand ondergeschikt of
onderworpen : een onafhankelijk bestaan ; onafhankelijk kunnen levee ; het land onafhankelijk makers.
ONAFHANKELIJKHEID, v. zelfstandigheid, vrijheld.
ONAFKOOPBAAR, bn. niet afgekocht kunnende
worden, niet voor geld af to koopen, inz. van schuldplichtigheden.
ONAFSCHEIDBAAR, bn. bw. zoo innig met iem.
of lets verbonden, dat geen scheiding mogelijk is,
aan geen scheiding valt to denken.
ONAFSCHEIDELIJK, bn. bw. onafscheidbaar.
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ONAFZETBAAR, bn. niet afgezet kunnende
worden : een rechter is onafzetbaar.
ONAFZIENBAAR, bn. bw. to uitgebreid om in
zijn geheel te worden overzien : onafzienbare weilanden, vlakten.
ONAGER, m. (-s), wilde woudezel in Tartarije.
ONANIE, v. zelfbevlekking.
ONANIST, m. (-en), hider aan onanie.
ONBAATZUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), (van pers.)
niet baatzuchtig, niet zelfzuchtig, belangeloos.
ONBANDIG, bn. bw. geen band duldende, bandeloos, wild : het onbandig gepeupel. ONBANDIGHEID, v. bandeloosheid ; (mv. ...heden), losbandige handeling.
ONBARMHARTIG, bn. bw. (-er, -st), niet barmhartig, onmeedoogend, ongevoelig, wreed.
ONBEDAARLIJK, bn. bw. onbedaarlijk lachen,
zoo dat men niet tot bedaren kan komen.
ONBEDACHTZAAM, bn. bw. (...zanier, -st), onnadenkend, onbezonnen, onvoorzichtig, roekeloos.
ONBEDORVEN, Mi. gaaf, frisch : onbedorven
vleesch en visch ; - een onbedorven kind, rein, zuiver, onschuldig.
ONBEDREVEN, bn. (-er, -st), niet bedreven, niet
geoetend, onervaren : onbedreven in het kwade.
ONBEDRIEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), zonder
bedrog, oprecht, openhartig, eerlijk, betrouwbaar,
zeker : een onbedrieglijk voorteeken.
ONBEDUIDEND, bn. bw. (-er, -at), niet veel beduidend, weinig beteekenend, nietig, beuzelachtig :
een onbeduidend persoon ; een onbeduidend gezicht,
wezeuloos, dom ; een onbeduidend leven leiden,
doelloos, nutteloos ; - niet onbeduidend, vrij belangrijk.
ONBEDWINGBAAR, bn. niet bedwongen kunnende worden, niet to bedwingen; onwederstaanbaar : eene onbedwingbare lust, blijdschap.
ONBEGAANBAAR, bn. niet begaanbaar, niet geschikt om te begaan : onbeguanbare wegen.
ONBEGONNEN, bn. (dicht.) zonder begin ; en,
ook zonder einde, oneindig, eeuwig ; o, onbegonnen God ! - dat is(een) onbegonnen werk, dat
is iets waaraan geen beginnen is, als men daaraan
begint, is het einde niet te voorzien.
ONBEGRENSD, bn. bw. grenzenloos, onmetelijk :
een onbegrensd uitzicht ; het land der onbegrensde
mogelijkheden, Amerika, waar alles mogelijk is ;
een onbegrensd vertrouwen, eindeloos groot.
ONBEGREPEN, bn. niet door anderen begrepen,
niet in aard en wezen gekend; niet juist opgevat en daardoor verkeerd beoordeeld : onbegrepen
talenten.
ONBEGRIJPELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet
licht iets begrijpende : houd je maar niet zoo
onbegrijpelijk, houd je maar niet zoo dom ; iets
onbegrijpelijks, waarvan men zich geen rekenschap
kan geven ; onverklaarbaar, zeer groot : een onbegrijpelijke angst ; onbegrijpelijk vlug werken.
ONBEHEERD, bn. buiten beheer of toezicht:
onbeheerde huizen hebben veel te lijden; (rechtst.)
aan geen bekenden eigenaar toebehoorende : onbeheerde goederen.
ONBEHOLPEN, bn. bw. (-er, -st), onhandig,
onredzaam, stumperig : hij is erg onbeholpen ;
onbeholpen manieren, onhandig, lomp, plomp.
ONBEHOORLIJK, bn. bw. (-er, -at), niet behoorlijk, niet passend, niet welvoeglijk; onbetamelijk,
ongepast, verkeerd.
ONBEHOUWEN, bn. bw. (-er, -at), ruw, lomp,
ongemanierd : een onbehouwen kerel ; een onbehouwen
stuk vleesch, een lomperd ; zich onbehouwen uitdrukken ; onbehouwen taal.
ONBEJAARD, bn. (Zuidn.) minderjarig, onmondig.
ONBEKEND, bn. (-er, -st), niet bekend, vreemd ;
niet gekend; onvermiaard; (apr.) onbekend maakt
onbemind, wien men niet kent heeft men niet lief,
wat men niet kent, daar houdt men niet van.
ONBEKOMMERD, bn. ,.(-er, -at), niet gearukt
door kommer en zorgen, onbezorgd, opgeruimd.
ONBEKOOKT, bn. bw. (-er, -st), niet rijpelijk
doordacht en overwogen, ondoordacht, oppervlakkig : een onbekookt oordeel.

ONBESCHAAMD.

ONBEKROMPEN, bn. bw. (-er, -at), niet bekrompen, ruim, overvloedig ; eene onbekrompen
denkwijze, niet kleingeeatig; - onbekrompen leven,
waarbij men in 't geheel geen geldzorgen kent.
ONBEKWAAM, bn. (...kwamer, -at), niet bekwaam, ongeschikt, onbruikbaar, beschonken (verzachtende uitdrukking voor dronken).
ONBELANGRIJK, bn. bw. (-er, -st), nietbelangrijk,
onbeduidend, onbóteekenend; weinig..
ONBELAST, bn. niet belast, niet door overerving met allerlei onvolkomenheden en zwakheden
behept : die familie is niet onbelast; — vrij van
lasten, die op den eigendom, het bezit of het
gebruik er van drukken.
ONBELASTBAAR, bn. niet belast kunnende
worden, niet aan lasten to onderwerpen.
ONBELEEFD, bn. bw. (-er, -st), onwellevend,
onheusch, lomp.
ONBELEEFDERIK, m. (-en), (Zuidn.) onbeleefd
mensch.
ONBELEEFDHEID, v. gebrek aan beleefdheid,
onwellevendheid, onheuschheid, lompheid ; onbeleefde bejegening in daden of woorden.
ONBELEMMERD, bn. bw. (-er, -st), door pieta
belemmerd, ongehinderd, vrij.
ONBEMERKT, bn. bw. niet bemerkt, niet door
iem. opgemerkt, niet bespeurd.
ONBEMIDDELD, bn. niet bemiddeld, geen vermogen bezittende, ongegoed.
ONBEMIND, bn. niet bemind, niet geliefd, niet
gezien; niet onbemind, nogal bemind, vrij gezien.
ONBENEVELD, bn. bw. (-er, -st), zonder nevelen,
onbewolkt, helder : eene onbenevelde lucht ; een
onbeneveld oordeel, helder, juist.
ONBENOEMD, bn. (rekenk.) niet benoemd, niet
vergezeld van den naam der voorwerpen, waaruit eene hoeveelheid beataat.
ONBENUL, m. en v. (-len), een dommerik, stumper : 't is een rechte onbenul.
ONBENULLIG, bn. bw. (-er, -at), geen benul
hebbende, dom, atom : wat een onbenullige vent.
ONBEPAALD, bn. bw. (-er, -at), onbegrensd,
eindeloos uitgestrekt : de onbepaalde ruimte ; een
onbepaald vertrouwen, zonder de minste beperking;
voor onbepaalden tijd, niet juist vastgesteld, niet
nauwkeurig aangewezen; - (spraakk.) onbepaald
lidwoord, lidwoord van onbepaaldheid of van
eenheid.
ONBEPERKT, bn. bw. (-er, -at), onbegrensd,
onmetelijk : de onbeperkte ruimte , een onbeperkt
uitzicht; onbedwongen, vrij: eene onbeperktevrijheid;
onbeperkt heerschen, door nets aan banden gelegd.
ONBERADEN, bn. bw. (-er, -st), onbezonnen,
onbedacnt. onvoorzichtig : onberaden hanaelen.
ONBERECHT, bn. (R.-K.) (van pers.) niet berecht,
niet bij het sterven van de genademiddelen der
Kerk voorzien, onbediend : onberecht sterven.
`ONBEREDEN, bn. niet bereden, niet door rijden
aan den miter gewoon : jonge nog onbereden pearden; — niet van een paard voorzien; bij de infanterie zijn de hoofdoffteieren en hunne adjudanten
bereden officieren, de overigen zijn onbereden, zonder
dienstpaard.
ONBEREDENEERD, bn. bw. (-er, -st), onbedacht, onbezonnen.
ONBEREKENBAAR, bn. bw. buitengemeen groot:
het onberekenbare nut van iets; een onberekenbaar
voordeel.
ONBERIJMD, bn. niet berijmd, niet op rijm
gebracht, rijmlooa.
ONBERISPELIJK, bn. bw. (-er, -at), geenerlei
aanleiding gevende tot eenige berisping; zonder
gebreken ; keurig : onberispelijk gekleed.
• ONBESCHAAFD, .bn. bw. niet beschaafd, ruw,
oneffen: onbeschaafd /tout; ongepolijst, onafgewerkt
en ruw wat den vorm betreft: de verzen van Onno
Zwier van Heron zijn veelal ruw en onbeschaafd; —
(-er, -st), (overdr.) ruw van vorm en manieren,
getuigende van geniis aan beschaving: onbeschaafde
volken, manieren.
ONBESCHAAMD, bn. bw. (-er, -st), geene
schaamte hebbende, van schaamtegevoel verstoken;
schaamteloos, echter nog starker.
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ONBESCHEID, o. overmoed, vermetelheid ; boos
:antwoord.
ONBESCHEIDEN, bn. bw. (-er, -st), niet bescheiden van aard, aanmatigend en daardoor onwellevend ; — inz. in toepassing op ongepaste
,nieuwegierigheid: een onbescheiden oog in een brief
slaan; — aanmatigend en onwellevend, ongepast,
driest, vermetel.
ONBESCHOFT, bn. bw. (-er, -st), lomp, grof,
TUW in manieren en gedragingen, ongemanierd,
brutaal, beleedigend : een onbeschofte vreemdeling.
ONBESCHRIJFELIJK, bn. bw. (-er, -st), alle
beschrijving te boven gaande: ik ben in eene onbeschrijfelijke verlegenheid ; onbeschrijfelijk veel lezen.
ONBESCHROOMD, bn. bw. (-er, -st), niet verlegen, onbedeesd, vrijmoedig : onbeschroomd zijn
meening zeggen.
ONBESLAGEN, bn. niet beslagen, zonder hoefijzers : een onbeslagen paard ; (spr.) onbeslagen
ten ijs komen, iets ondernemen zonder behoorlijk
voorbereid te zijn ; — (van land) niet beslagen, niet
bemest.
ONBESLECHT, bn. niet beslecht, niet door
eene beslissing ten einde gebracht : het gelling is
nog onbeslecht; een onbeslecht geschil.
ONBESLIST, bn. niet tot eene beslissing gekomen : de strijd bleef onbeslist ; zijn lot was nog onbeslist, niet uitgemaakt, nog onzeker ; twijfelachtig;
weifelachtts..., : hij was onbeslist in zijn optreden.
ONBESNEDENE, m. en v. (-n), een heiden; een
onbekeerde.
ONBESPROKEN, bn. bw. onberispelijk, te goeder
naam en faani bekend : hij is onbesproken van gedrag.
ONBESTAANBAAR, bn. bw. niet kunnende bestaan: onbestaanbare woorden; in ons land is tirannie
onbestaanbaar; — ook in toepassing op hetgeen
niet wettelijk bestaan, in rechten niet gelden kan ;
strijdig met.
ONBESTAND, o. (dicht.) onbestendigheid, wisselvalligheid, veranderlijkheid.
ONBESTENDIG, bn. (er, -st), niet bestendig,
ongestadig : onbestendig weer : het geluk is onbestendig ; een onbestendig mensch, wispelturig, wuft,
veranderliik.
ONBESTORVEN, bn. eene onbestorven weduwe,
eene vrouw die door haar mans langdurige
afwezigheid, als 't ware als weduwe is achtergelaten, ook scherts. bij korte afwezigheid gezegd;
ook: een onbestorven weduwnaar; — (van vleeseh)
nog to versch om gegeten to worden; — (van metselwerk, verfwerk enz.) nog niet door en door droog
en hard geworden.
ONBESUISD, bn. bw. (-er, -st), doldriftig, teugelloos, woest, wild, onstuimig : onbesuisd te werk
gaan.
ONBETAALBAAR, bn. niet betaald kunnende
worden, niet te betalen : iem. onbetaalbare diensten
bewijzen ; — (-der, -st), niet op de juiste waarde te
schatten, onschatbaar, kostelijk, prachtig, buitengewoon aardig of kluchtig.
ONBETAALD, bn. niet betaald : er liggen nog
eene menigte onbetaalde nieuwjaarsrekeningen.
ONBETAMELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet betamelijk, niet gepast, onbehoorlijk, onvoegzaam:
onbetamelilke woorden ; zich onbetamelijk gedragen.
ONBETEEKENEND, bn. (-or, -st), niet veel be.
teekenend. onbeduidend : een onbeteekenend man ;
onbeteekenende voorvallen ; onbelangrijk, beuzelachtig.
ONBETEMBAAR, bn. ontembaar.
ONBETUIGD, bn. zich niet onbetuigd laten, niet
n.alaten getuigenis van zich to geven, flunk meedoen.
ONBETWIST, bn. bw. niet betwist, niet bestreden, algemeen erkend, uitgemaakt : iets van onbetwiste verdienste.
ONBETWISTBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet
betwist kunnende worden, niet to betwisten, ontegenzeglijk, onloochenbaar, onwraakbaar : een
onbetwistbaar talent ; dat is zijn onbetwistbaar eigendom.
ONBEVANGEN, bn. bw. onbevooroordeeld, zonder vooringenomenheid, vrij, onpartijdig : onbevangen in zijn oordeel zijn.

ONBEZWAARD.
ONBEVAREN, bn. niet door vaartuigen bezocht
of bezeild : onbevaren stroomen; — nog onbevaren
matrozen, niet genoeg gevaren hebbende om den
dienst aan boord behoorlijk to verrichten, ongeoefend.
ONBEVLEKT, bn. onbesmet, zuiver, rein :
de zwaan met onbevlekte pluimen ; een onbevlekt
geweten, rein, zuiver, vlekkeloos ; onbevlekte ontvangenis, zonder de smet der erfzonde ontvangen.
ONBEVOEGD, bn. niet bevoegd, niet gerechtigd:
het onbevoegd uitoefenen der geneeskunae ; tot oordeelen onbevoegd zijn.
ONBEVOOROORDEELD, bn. zonder vooroordeelen, niet voor of tegen iem. of iets ingenomen :
onbevooroordeeld te werk gaan.
ONBEVREDIGD, bn. niet bevredigd, onverzoend:
de beide partijen bleven ook na de uitspraak van den
scheidsrechter onbevredigd ; — dat stuk laat mij
onbevredigd ; — onbevredigde wenschen, onvoldaan,
teleurgesteld.
ONBEVREDIGEND, bn. niet bevredigend; niet
voldoende aan de eischen van het schoonheidsgevoel : dat dock maakt een onbevredigenden indru,k.
ONBEVREESD, bn. bw. geene vrees koesterende,
stoutmoedig, koen: onbevreesd zijn; onbevresd zijne
meening zeggen, onbeschroomd. vrijmoedig.
ONBEWAAKT, bn. zonder bewaking, toezicht;
— een onbewaakt oogenblik, een oogenblik waarin
iem. onbezonnen of onvoorzichtig to werk gnat.
ONBEWEEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), bewegingloos, roerloos ; strak ; onverbiddelijk, standvastig.
ONBEWERKTUIGD, bn. (nat. hist.) niet bewerktuigd, niet van organen voorzien, anorganisch :
de onbewerktuigde natuur.
ONBEWIMPELD, bn. bw. (-er, -st), onverbloemd,
onverholen, openhartig en oprecht gesproken : een
onbewimpeld antwoord.
ONBEWOGEN, bn. onbeweeglijk, onverzettelijk,
vast : de rots stoat onbewogen pal; — stil, effen,
kalm : de onbewogen zee ; gevoelloos, onverschillig :
onbewogen toezien ; met onbewogen oog iets gadeslaan.
ONBEWOLKT, bn. niet bewolkt, niet met wolken
bedekt en verdonkerd, holder : een onbewolkte
kernel ; met onbewolkt voorhoofd, opgeruimd.
ONBEWOONBAAR, bn. niet bewoond kunnende
worden, niet geschikt om te bewonen.
ONBEWOONBAARVERKLARING, v. (-en), verklaring door het gemeentebestuur dat een huis
niet langer bewoond meg worden.
ONBEWUST, bn. iem. niet bewust, niet tot zijne
kennis doorgedrongen : onbewust van het hem dreigende gevaar ; — onbewust iets doen, zonder er bij
na to denken, onwillekeurig.
ONBEZIELD, bn. niet bezield, niet met eene
ziel begaafd, levenloos : een onbezield stuk hout ;
wat eene onbezielde teal, zonder ziel en leven, koud.
ONBEZIEN, bn. niet bezien, niet onderzocht,
niet behoorlijk bekeken : hij heeft die dingen onbezien gekocht; — (spr.) onbezien, onberouwd.
ONBEZIENS, bw. van omstandigheid; zonder de
zaak te zien of gezien to hebben, zonder ze onderzocht to hebben : ik heb dat huis onbeziens
gekocht.
ONBEZOEDELD, bn. niet bezoedeld, vlekkeloos,
zuiver, rein : haar onbezoedeld kleed.
ONBEZOLDIGD, bn. niet bezoldigd, geen bezoldiging genietende :.een onbezoldigd rijksveldwachter.
ONBEZONNEN, bn. bw. (-er, -st), onbedachtzaam,
onberaden, lichtvaardig in handelen of spreken.
1. ONBEZORGD, bn. bw. (-er, -st), niet bez(vgd,
zich niet aan noodelooze zorgen overgevende :
onbezorgd en vroolijk leven ; eene onbezorgde toekomst,
zorgeloos.
2. ONBEZORGD, bn. niet bezorgd, niet aan hun
adres afgegeven, onbesteld : onbezorgde brieven;
niet van het noodige voorzien, onverzorgd : eerie
weduwe en drie jonge kinderen, zijn onbezorgd achtergebleven.
ONBEZWAARD, bn. (van pers.) niet bezwaard,
door geene bezwaren weerhouden: onbezwaard zich
gevoelen, iets mede te deelen ; een onbezwaard geweten,
niet gedrukt door bezwaren en zorgen; — vrij
van lasten, inz. van hypotheken, die er op
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drukken : mijne goederen, die alle anbezwaard zijn,
zijn aanzienlijk.
ONBEZWALKT, bn. niet bezwalkt; holder, glanzend ; onbeneveld, onbewolkt : de onbezwalkte
hemel ; — de onbezwalkte deugd, vlekkeloos, rein.
ONBEZWEKEN, bn. standvastig ; volhardend:
met onbezweken trouw ; de onbezweken moed en
dapperheid.
ONBIJBELSCH, bn. niet bijbelsch, niet in overeenstemming met den Bijbel, in strijd met de leer
der H. Schrift.
ONBILLIJK, bn. bw. s-er, -st), niet billijk,
onredelijk ; onbillijke eischen ; onbillijke klachten ;
iem. onbillijk behandelen.
ONBLOEDIG, bn. niet bloedig, zonder bloedvergieten geschied : eene onbloedige overwinning.
ONBREEKBAAR, bn. (-der, -st), niet breekbaar,
to vast of to hecht onbreekbare banden.
ONBRUIK, door onbruik, door iets niet to gebruiken, doordat men er zich niet van bedient; — in
onbruik raken (geraken), buiten gebruik komen,
ophouden in zwang to zijn, uit de mode komen.
ONBRUIKBAAR, bn. (-der, -st), niet bruikbaar,
niet to gebruiken: die kanonnen zijn onbruikbaar.
ONBUIGBAA'R, bn. . (-der, -st), niet buigbaar, niet to buigen, to hard of to stijf om gebogen
te worden : ijzer en glas zijn in kouden toestand onbuigbaar; (fig.) onverzettelijk, hardnekkig.
ONBUIGZAAM, bn. (...zamer, -st), een onbuigzaam karakter, stijf onverzettelijk, koppig.
ONCE, v. (-n), een twaalfde gedeelte van het
vroeger gebruikelijke medicinale pond; als medicinaal gewicht aangewezen door het teeken
ONCHRISTELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet christelijk, in strijd met de leer en den geest des Christendoms : een onchristelijk mensch ; onchristelijk
handel en.
ONDAAD, v. (...daden), slechte daad, misdaad,
wandaad; gruweldaad.
1. ONDANK, m. kwade dank, slechte erkenning
van het goede dat men van iem. ondervonden
heeft; ondank inoogsten; ondank is 's werelds loon,
het goede wordt in de wereld veelal met kwaad
vergolden.
2. ONDANK, m. mijns ondanks, tegen mijn wil.
ONDANKBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet erkentelijk voor ontvangen weldaden; inz. gezegd van
dengene, die goad met kwaad vergeldt.
ONDANKBAARHEID, v. het gemis van erkentelijkheid ; — (...heden), blijk van ondank.
ONDANKS, vz. ondanks zijn vader, tegen zijn zin,
in weerwil of in spijt van hem ; ondanks het verbod,
in weerwil van, niettegenstaande.
ONDEELBAAR, bn. bw. niet in deelen te splitsen:
een ondeelbaar stofdeeltje; de terts ecner seccmde is
een ondee/baar oogenblik; — (rekenk.) (van getallen)
niet deelbaar.
ONDEGELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet degelijk,
oppervlakkig, lichtzinnig: 't is al een heel ondegelijk
mensch; van weinig innerlijke waarde, onbeduidend:
ondegelijk werk leveren.
1. ONDER, vz. beneden, op eene lagere plaats:
onder den blooten hemel; hij ligt al onder de dekens;
— rich onder eene banier scharen; — die haas is,
komt onder schot, dichtbij genoeg om geschoten
to kunnen worden; — iets ander de aandacht
brengen (van iem.), zijne aandacht er op vestigen;
ender de regeering van Lodewijk X I V of onder
Lodewijk X I V = gedurende zijne regeering
hij verkoopt die turf niet onder de 100 stuks,
niet minder dan 100 tegelijk : (fig.) ter uitdrukking van ondergeschiktheid,
afhankelijkheid of onderwerping ; hij werd onder
curateele gesteld; onder den invloed van iem.
staan, aan diens invloed onderworpen zijn; — ter
aanduiding dat iem. of iets bedekt of verborgen is,
aan de waarneming is onttrokken: ander het masker
(de mom, den mantel enz.) van den godsdienst;
bw. van plaats, aan de benedenzijde van
lets : onder hoort gij den stroom bruisen; — bij de
voorz. in, aan, op, tegen geeft onder te kennen.
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dat let voorwerp zich aan de benedenzijde of aan
den voet van jets anders bevindt : ander in huts;
onder in den kelder; —
bw. van richting naar beneden, naar de laagte :
hij sprong in het water en look kopje "onder.
2. ONDER, vz. to midden van andere of van
lets dat als collectief gedacht wordt, zich bevinden
of bewegen : hij woont onder de boeren; onder
de menschen komen, met menschen verkeeren,
zich in het openbaar vertoonen; onder het
eten, onder de koffie, onder de thee, gedurende den
tijd, dat men het eten, de koffie of de thee
nuttigt;
order alle dichters der oudheid is er
geen beroemder dan Homerus ; order ons gezegd
(en gezwegen), bet zij in vertrouwen gezegd ; —
het blijft onder ons, niemand anders moet eriets van
weten ;
wij zijn onder ons, in onzen eigen tiring,
zonder (vreemde) getuigen.
ONDERAAN, bw. van plants; aan den onderkant:
aan den poot van de tafel, onderaan; — (fig.) aan
het benedeneinde: onderaan zitten, de laagste plaats
innemen.
ONDERAANDEEL, o. (-en), een der kleinere
aandeelen, waarin de aandeelen van eene maatschappij of vennootschap gesplitst zijn.
ONDERAANNEMER, m. (-s), een aannemer van
openbare werken, die van den hoofdaannemer een
onderdeel van een werk voor zijne rekening genomen heeft.
ONDERAARDSCH, bn. onder de aarde, onder
de oppervlakte van den bodem gelegen : eene
onderaardsche gang ; een onderaardsrl, geromm el.
ONDERADJUDANT, m. (-en), gewone benaming
van den adjudant-onderofficier.
ONDERADMIRAAL, m. (-a, ...ralen), (veroud.)
vice-admiraal.
ONDERAF, bw. onderaf beginnen, van de benedenzii de.
ONDERAFDEELING, v. (-en), eene der kleinere
afdeelingen, van eene hoofdafdeeling.
ONDERARM, m. (-en), het benedendeel van den
arm, het gedeelte dat zich uitstrekt van den elleboog tot het handgewricht; ook voorarm geheeten.
1. ONDERBAAS, m. ( ...bazen), eesterknec ht
2. ONDERBAAS, v. (...bazen), voetstuk onder
aan een pilaar.
ONDERBALK, m. (-en), een balk die zich onder
ander balkwerk bevindt, en waarop dit rust.
ONDERBEVELHEBBER, m. (-s), een bevelhebber, een rang onder opperbevelbebber.
ONDEREOOTSMAN, m. (...lieden, ...lui), tweed°
bootsman, gewoonlijk bootsmansmaat genoemd.
ONDERBOUW, m. algemeene benaming van een
bouwwerk, dat onder een ander geplaatst wordt,
ten einde daaraan tot steun to verstrekken.
ONDERBREKEN, (onderbrak, heeft onderbroken),
iets middenin afbreken, onverwachts storen, gewoonlijk afbreken; het spijt mij, dat ik de vreugd
heb onderbroken; bij poozen onderbrak hij den arbeid;
— iemands slaap (sluimering) onderbreken, dien
verstoren; — iemands rede (taal, woorden enz.)
onderbreken, hem in de rede vallen; een gesprek
(onderhoud, samenspraak enz.) onderbreken, ze voor
eene poos afbreken, staken; — de groote grasvlakte
werd hier en daar door een enkelen boom onderbroken, deze bracht eenige alwisseling in de eentonigheid.
ONDERBREKING, v. (-en), tusschenbeide komende verhindering, verstoring, afbreking.
ONDERBRENGEN, (bracht onder, heeft ondergebracht), onder iets brengen; onder dak brengen : hij heeft die acme kinderen gelukkig bij zijn
broader ondergebracht.
ONDERBROEK, v. (-en), de broek, Welke men
onder de bovenbroek (of als bij de vrouwen onder
de rokken) draagt. ONDERBROEKJE, o. (-s).
1. ONDERDAAN, bn. (veroud.) onderdanig.
2. ONDERDAAN, m. en v. (...danen), een der
bewoners van een land met betrekking tot den
vorst; (fig.) schertsende benaming van iemands
beenen.
ONDERDAK, o. huisvesting, verblijf, wooing
geen onderdak hebben, kunnen vinden.
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ONDERDANIG, bn. bw. (-er, -st), zich aan iem.
•ondergeschikt betoonende, bereidwillig om hem to
gehoorzamen : iem. onderdanig zijn; uw onderdanige
‘dienaar, inz. als beleefdheidsformule; dienstwillig,
nederig, gedwee.
ONDERDEEL, o. (-en), het benedenste gedeelte
van jets; gedeelte van een hoofddeel; de onderdeelen
eener machine, kleinere deelen ervan; een deel,
dat aan de hoofdzaak ondergeschikt is en eene
mindere plaats bekleedt: de onderdeelen Bier schilderij zijn hier en daar verwaarloosd.
ONDERDEK, 6. (-ken), (scheepsb.) het dek,
dat beneden het bovendek is gelegen; door de zeelieden gewoonlijk tusschendek genoemd.
ONDERDEKS, bw. van plaats, (scheepst.) onder
dek, beneden aan boord, in de kajuit : de kapitein
is onderdeks.
ONDERDEUR, v. (-en), het benedenste gedeelte
van eene deur, die in twee deelen is verdeeld,
vooral gewoon in boeren- en arbeiderswoningen.
ONDERDIES, bw. van tijd, (w. g.) ondertusschen.
ONDERDIJK, m. (-en), het benedenste gedeelte
van een dijk.
ONDERDOEN, (deed onder, heeft ondergedaan),
een ander of zichzelven order de voeten doen;
—(vanpers.)o
iem. onderdoen, zwichten, bukken, wijken, zich gewonnen geven ; — (Zuidn.)
onderploegen, ondereggen.
ONDERDOMPELEN, (dompelde onder, heeft en
is ondergedompeld), geheel onder water of onder
,songs andere vloeistof duwen of steken.
ONDERDOOR, bw. onder jets door, zoodat men
aan de andere zijde er van uitkomt : er loopt een
enkele verkeerde boon onderdoor, bevindt zich onder
de andere; —GAAN, —GLIJDEN, —KRUIPEN
enz. als samenst. in ben woord te schrijven.
ONDERDRUKKEN, (drukte onder, heeft ondergedrukt), omlaag, naar beneden drukken; — (onderdrukte, heeft onderdrukt), met drukkende over macht in bedwang houden, altijd met het bijdenkbeeld van onrecht en willekeur een dwingeland,
die het volk onderdrukt; — zijn lachen onderdrukken,
inhouden, bedwingen ; zijn toorn, een gevoel van
wrevel onderdrnkken. ONDEli DRUKKING, v. (-en).
ONDERDRUKKER, m. (-s), ONDERDRUKSTER, v. (-s), iem. die anderen onderdrukt, hen in
een staat van vernedering, van ondergeschiktheld of afhankelijkheid houdt, met onrecht en
willekeur overheerscht.
ONDEREEN, bw. onder elkander, door elkander,
dooreen : tales ligt ondereen; hij legde al de
boeken op een hoop, groote en kleine, gebondene en
ongebondene, alles ondereen. (Ondereen vormt vele
scheidbare samenst! zooalt3 0 N D E RE E N GO 0 IEN,
...KLUTSEN, ...MENGEN enz.).
ONDEREGGEN, (egde onder, heeft ondergedgd),
(landb.) (van het uitgestrooide zaad) het met de
egge onder den grond werken.
ONDEREINDE, o. (-n), benedenzijde, in tegenstelling van het boveneinde; — (in 't bijz.) het benedeneinde aan eene tafel, de lagere plaats aan
tafel.
ONDEREN, bw. van plaats en van toestand; naar
onderen, naar de onderzijde, naar de benedenzijde,
benedenwaarts ; een, blauwzijden, naar onderen
openhangend wambuis ; heila ! van onderen waarschuwing voor hen die beneden staan of voorbijgaan ; — (Zuidn.) ten onderen houden, in bedwang,
in onderwerping houden ; ten onderen gaan, brengen,
tot verval komen of brengen.
ONDERGAAN, (ging onder, is ondergegaan),
onder den gezichteinder voor het oog verdwijnen
de zon gaat onder ; naar beneden gaan en daardoor
onder water komen, zinken: de Bobber ging onder;
—(fig.)torndea, gvrwoest of
vernietigd worden : de grootheid, de roem, het aanzien,
de luister enz. van den mensch gaat eenmaal onder: —
(onderging, heeft ondergaan), lijden, doorstaan,
verduren, ondervinden mishandelingen. vernederingen,
bejegeningen ondergaan.
1. ONDERGANG, m. het ondergaan: de ondergang der zon ; het te gronde gaan, de val, het verderf : dat is, bewerkte zijn ondergang.
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2. ONDERGANG, v. (-en), benedengang, eene gang,
of in bet benedenhuis, df wel onder den grond.
ONDERGESCHIKT, bn. (-er, -st), afhankelijk :
ondergeschikt zijn aan zijn meerderen ; in ondergeschikte betrekking, onderhoorig, lager in rang ;
dat is ondergeschikt werk, van minder belang
geacht dan iets anders; — eene ondergeschikte rol
spelen of vervullen, geen hoofdpersoon zijn; lets
van ondergeschikt belang, jets van weinig belang.
ONDERGESCHIKTE, m. en v. (-n).
ONDERGESCHIKTHEID, v. afhankelijkheid, onderdanigheid; inz. in den krijgsstand, verplichte
gehoorzaamheid.
ONDERGESCHOVEN, bn. heimelijk of bedrieglijk
in de plaats van de echte gesteld, niet afkomstig
van den persoon, op wiens naam men ze laat doorgaan, onecht, valsch : een ondergeschoven testament;
een ondergeschoven kind, een kind, dat Of voor
een echt kind heimelijk in de plaats gesteld, of,
bij gebreke van een echt kind, valschelijk als
zoodanig aangegeven is.
ONDERGESTOKEN, bn. ondergeschoven; zie
aldaar.
ONDERGETEEKENDE, m. en v. (-n), die onderteekend heeft.
ONDERGOED, o. het lijfgoed, onderkleeren :
schoon ondergoed aandoen ; (tabaksb.) de onderste
en de daarop volgende bladeren der tabaksplant,
het zoogenoemde nand- en aardgoed te zamen.
ONDERGRAVEN, (ondergroef, heeft ondergraven), (van gebouwen, muren enz.) ondermijnen ;
(fig.) ondermijnen, aan 't wankelen brengen :
iemands gezag ondergraven.
ONDERGROND, m. (-en), benedenlaag : de ondergrond van eene vecnlaag, de grond die zich onder het
veep bevindt ; (fig.) de ondergrond van zijn karakter
is goed.
ONDERGRONDSCH, bn. zich onder den grond
bevindende : ondergrondsche stengels.
ONDERHANDELAAR, m. (-s, ...laren), iem. die
onderhandelt, inz. die, in naam van zijne regeering,
met de viertegenwoordigers van eene andere regeering
onderhandelt over vrede, verdragen enz.
ONDERHANDELEN, (onderhandelde, heeft onderhandeld), eene zaak met elkander (mondeling
of schriftelijk) bespreken of behandelen, trachten
het met elkander over iets eens to worden; inz.
met het oogmerk om eene overeenkomst, eon
verdrag enz. to sluiten.
ONDERHANDELING, v. het onderhandelen.
ONDERHANDS. Zie ONDERSHANDS.
ONDERHANDSCH, bn. onder de hand, in het
geheim geschiedende, buiten medeweten van
anderen : onderhandsche verstandhouding; onderhandsche intrigue; — niet in het openbaar, of zonder
tusschenkomst van een openbaar ambtenaar : een
onderhandsche koop; eene onderhandsche verhuring.
ONDERHAVIG, bn. waarvan op 't oogenblik
sprake is, dat men nu behandelt of onder handen
heeft : de onderhavige zaak.
ONDERHEBBEND, bn. onderhebbende manschap,
de manschap, die lam. onder zich heeft, die onder
zijn bevel staat.
ONDERHEIEN, (heide onder, heeft ondergeheid),
(van heipalen) zoo diep indrijven, dat zij onder den
grond komen : hoeveel palen zijn er al ondergeheid,?;
— (onderheide, heeft onderheid), steunen door het
indrijven der vereischte heipalen.
ONDERHEVIG, bn. aan iets lijdende, met jets
behept : hij is zeer onderhevig aan koorts; — on.
derworpen aan de working of den invloed van
iets : de uitvoering van het plan bleek aan groote
zwarigheden onderhevig te zijn; aan twijfel, bedenking
onderhevig, met recht aan twijfel blootstaande,
twijfelachtig.
ONDERHOORIG, bn. ondergeschikt : de widerhoorige manschappen ; — onder bet rcclitsgebied
behoorende : Nederland en ziji ,ii*rhoorige
koloniên.
ONDERHOORIGE, m. en v. (-n), ondergeschikte :
goed voor zijne onderhoorigen zijn.
1. ONDERHOUD, o. het onderhouden van iem.,
het, voorzien in zijne leven.sbehoeften; zijne ver-

ONDERHOUD.

573

zorging, voeding en verp]eging ; — (van versohillende zaken) het in goeden staat houden er van:
hij is belast met het onderhoud der openbare plantsoenen; (bij uitbr.) het geld, waarmede in iemands
levensbehoeften voorzien wordt.
2. ONDt,RHOUD, o. gesprek een onderhaud
met iem. hebben ; een pijnlijk onderhoud, gesprek
dat voor beide partijen onaangenaam is.
1. ONDERHOUDEN, (hield onder, heeft ondergehouden), een stuk kurk onderhouden, onder water
houden ; — de schaatsen onderhouden, onder de
voeten houden, niet afbinden.
2. ONDERHOUDEN, (onderhield, heeft onderhouden), steunen, in de levensbehoeften van iem.
voorzien, verzorgen : zijn ouders onderhouden ; —
de plantsoenen onderhouden, in een goeden staat
houden ; — in stand houden: zijn Fransch onderhouden, zorgen het niet te verleeren ; die mij lief hebben en mijne geboden onderhouden, in stand houden.
nakomen; geschenken onderhouden de vriendschap;
— rich onderhouden, in zijne levensbehoeften voorzien : hij onderhoudt zich met schrijfwerk.
- 3. ONDERHOUDEN, (onderhield, heeft onderhouden), een gesprek met elkander voeren ;• —
op eene aangename manier bezighouden : het lieve
kind weet u met haar vroolijk gesnap zoo aardig
te onderhouden; iem. (ernstig) over iets onderhouden, hem de zaak ernstig onder het oog brengen.
ONDERHOUDEND, bn. bw. (-er, -st), geschikt
om anderen aangenaam bezig te houden een onderhoudend boek ; onderhoudend vertellen, aangenaam,
gezellig.
ONDERHOUDPLICHTIG, bn. hij die anderen
moet onderhouden, b v . kinderen behoeftige ouders.
ONDERHOUT, o. kreupelhout onderhoogeboomen
wassende.
ONDERHUID, v. (-en), de huid bij menschen en
dieren, die onder de opperhuid gelegen is.
ONDERHUIDSCH, bn. onder de huid gelegen
of plaats hebbende onderhuidsche inspuiting ;
anderhuidsche inenting.
ONDERHUIS, o. (...huizen), het benedenste gedeelte van een huis; gewoonlijk het benedenhuis genoemd.
ONDERHUREN, (onderhuurde, heeft onderhuurd), (meest op slinksche of behendige wijze)
onder de hand huren met vervanging van den
eersten huurder.
ONDERHUUR, v. huur uit de tweeds hand.
ONDERIN, bw. van plaats; in het onderste gedeelte van iets : in de kast, onderin.
ONDERKAAK, v. het benedenste gedeelte van
de kaak, het onderste kakebeen, dat beweeglijk is,
in tegenstelling van de onbeweeglijke bovenkaak.
ONDERKAAKSBEEN, o. (-deren); ...BREUK,
v. (-en); ...KLIER, v. (-en); ...ZENUW, v. (-en).
ONDERKANT, m. (-en), de benedenkant, de
benedenzijde, in tegenstelling van den bovenkant.
ONDERKENNEN, (onderkende, heeft onderkend),
kennen of herkennen te midden van andere personen
of zaken : een vogel aan zijn gezang weten te onderkennen ; — van elkander onderscheiden goed en
kwaad onderkennen ; — duidelijk genoeg zien om
iem. of iets te herkennen : door de duisternis was het
bijna anmogelijk iem. te onderkennen.
ONDERKLASSE, v. (-n), (plantk.) onderdeel eener
klasse, vereeniging van een zeker aantal reeksen.
1. ONDERKOMEN, (kwam onder, is ondergekomen), onder dak komen, huisvesting vinden; (van
pers.) onder iemands bedwang of macht komen, onder
komen to liggen, de onderliggende partij worden.
2. ONDERKOMEN, o. een onderkomen zoeken,
vinden, huisvesting of herberging zoeken of vinden.
3. ONDERKOMEN. (is onderkomen), (Zuidn.)
vervallen (alleen in den inf. en het verl, deelw.):
hij heeft zijn winkel leelijk laten onderkomen.
ONDERKONING, m. (-en), 's konings stedehouder
in een van het rijk afhankelijk gewest, de landvoogd, die in naam van den koning daar het bewind voert.
ONDERKOOPMAN, m. oudtijds titel van een
ambtenaar der Oostindische Compagnie, die onmiddellijk onder den opperkoopman stond.
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ONDERKRUIPEN, (kroop onder; is ondergekropen), onder iets kruipen, inz. onder de dekens kruipen, to bed gaan liggen ; (onderkroop, heeft
onderkropen), (fig.) iem. in zijne handelingen of
bedrijf behendig den voet lichten, hem trachten to
verdringen ; — werken in een vak waarin staking
is afgekondigd. ONDERKRUIPING. v. (-en),
het onderkruipen.
ONDERKRUIPER, m. (-s), ...KRUIPSTER, v.
(-s), iem. die een ander in handel, nering of
bedrijf onderkruipt, hem bij zijne klanten verdringt,
hem in zijne zaken afbreuk doet; — werkwillige
tijdens eene staking.
ONDERKRUIPSEL, o. (-s), jongen of meisje,
bijzonder Mein voor zijn leeftijd.
ONDERLAAG, v. ...1 en laag beneden eene
of meer andere lagen; — (in 't bijz.) het houtwerk onder een bed, het raam en de planken
waarop de matras of het stroo ligt : de onderlagen,
van die bedstede mogen wel eens vernieuwd worden.
ONDERLANGS, bw. van onderen langs iets, inz.
langs den voet van een heuvel, een berg enz.,
ONDERLEEN, o. (-en), leen uit de tweeds hand;
gewoonlijk achterleen genoemd.
ONDERLEENHEER, m. (-en), de hoer of leenheer van een onderleen of achterleen.
ONDERLEENMAN, m. (-nen), achterleenman.
ONDERLEGD, ONDERLEID, bn. met de vereischte kennis of bekwaaraheid toegerust, behoorlijk
voorbereid voor het leven of voor verdere studio ;
— van iets voorzien : de meld was wel onderleid,
wel van kleederen voorzien.
ONDERLEGGEN, (legde en beide onder, heeft
ondergelegd en ondergeleid), iem. onder zich op
den grond leggen bij eene worsteling, hem doen
onderliggen; —
(onderlegde, onderleide, heeft onderlegd, onderleid), steunen door er iets onder to leggen ; — de
opvoeding of opleiding z66 besturen, dat zij
zedelijk of verstandelijk behoorlijk voorbereid zijn
voor de taak, die hen wacht hij heeft een uitstekend onderwijzer gehad, die hem good onderlegd heeft.
ONDERLEGGER, m. (-s), een voorwerp, dat
onder een ander ligt of gelegd wordt.
ONDERLEGSEL, o. (-s), wat men onder lets
anders legt.
ONDERLEID. Zie ONDERLEGD.
ONDERLIGGEN, (lag onder, heeft ondergelegen),
beneden liggen : het rad van avontuur draait snel,
en wie heden boven is, ligt morgen onder; — onder
iem. op den grond liggen, na eene worsteling.
ONDERLIGGEND, bn. de onderliggende partij, de
partij die onderligt, die als de zwakkere het onderspit heeft gedolven.
ONDERLIJF, o. de onderste heeft van het lijf
of lichaam, in tegenstelling van het bovenlijf,
het gedeelte boven het middel; het kleedingstuk dat onder het lijfje gedragen wordt: een
cmderlijfje.
ONDERLIJK, o. (-en), het touw, waarmede de
onderkant van een zeil omboord is.
ONDERLIJNEN, (onderlijnde, heeft onderlijnd),
onderstrepen.
ONDERLIJZEIL, o. (-en), (scheepst.) het onderste lijzeil, het lijzeil dat aan de fokkera geheschen
of uitgezet wordt, en dus buiten de fok staat.
ONDERLING, bn. bw. onder elkander, wederkeerig, wederzijdsch onderlinge verzekering, hulp,
bijstand , onderling vertrouwen ; onderling afspreken,
beraadslagen, met elkaar.
ONDERLOOPEN, (lisp onder, is ondergeloopen),
(van landen, plaatsen, ruimten enz.) inz. door water
overstroomd worden.
ONDERLUITENANT, m. (-s), (Ind.) rang in het
Oostindisch legor boven adjudant-onderofficier en
beneden tweeden luitenant.
ONDERMAANSCH, bn. onder de maan, hier op
garde, aardsche : op deze ondermaansche wereld.
ONDERMAANSCHE, o. de vergankelijke en onvolmaakte wereld hierbeneden, de aarde en de
aardsche Bingen.
ONDERMAAT, v. te geringe maat, vaak door
indrogen, inkrimpen, enz. der vroeger gemeten waren.
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ONDERMELK, v. afgeroomde melk, ook taptemelk genoemd.
ONDERMIJNEN, (ondermijnde, heeft ondermijnd),
ondergraven : vestingwerken, gebauwen, muren, wallen, grondvesten enz. ondermijnen ; verzwakken,
doen vervallen, sloopen : zijne gezondheid ondermijnen ; het gezaq, iemands invloed ondermijnen.
ONDERNEMEN, (ondernam, heeft ondernomen),
op zich nemen, a,anvangen to doen of te verrichten : eene belangrijke zaak ondernemen ; hij
durft veel te ondernemen, beproeven, wagen ;• —
eene verre reis ondernemen, gaan doen ; (fig.) de
eeuwige, de lange reis ondernemen, uit dit leven
scheiden : iets tegen iem. of iets ondernemen, t. w.
een vijandigen aanslag tegen een persoon of eene
zaak.
ONDERNEMEND, bn. (-er, -st), iets durvende
ondernemen, niet bevreesd om moeilijke of gevaarlijke zaken op zich te nemen, stoutmoedig in
het handelen.
ONDERNEMER, m. (-s), degeen die iets onderneemt, die eene zaak aanvangt„ begint, een bedrijf
of beroep voor eigen rekening uitoefent.
ONDERNEMING, v. (-en), zaak van gewicht,
eon opgevat plan, dat men tracht to volvoeren:
dat is, eene heele onderneming; — eene bedrijfszaak,
welke zich inz. het vervoer van reizigers en goederen
ten doel stelt.
ONDEROFFICIER, m. (-en, -s), (krijgsw.) rangen
boven korporaal en onder tweeden luitenant.
ONDEROFFI CIERS CANTINE, v. (-s); ...KAMER,
v. (-s) ; ...STREPEN, v. my.
1. ONDEROM, bw. om den onderkant, om het
benedeneinde van iets.
2. ONDEROM, o. en v. (-s), dat gedeelte van
het vrouwenjak, dat in kleine plooien aan het
einde van den rug, of, naar boersche mode, veelal
hooger zit, de schoot.
ONDERONSJE, o. (-s), huiselijk kringetje, waarin
men vrijelijk handelen en vertrouwelijk spreken
kan, en volstrekt geen omslag maakt; een klein
huiselijk feestje zonder eenigen omslag of deftigheid.
ONDEROVERSTE, m. (-n), tweede overste in
eeti klooster, onderprior.
ONDERPACHTEN, (onderpachtte, heeft onderpacht), in het geheim, meest op slinksche of behendige wijze, in pacht verkrijgen en daardoor de
rechten van den eersten pachter to niet doen.
ONDERPAND, o. (-en), pand; hypotheek; waarborg.
ONDERPASTOOR, m. (-s), (Znidn.) kapelaan.
ONDERPLOEGEN, (ploegde onder, heeft ondergeploegd), onder den grond ploegen, met den ploeg
onder den grond werken : lupine onderploegen.
ONDERPREFECT, m. (-en), ambtenaar, onder
den prefect staande.
ONDERPRODUCTIE, v. (-s), minder artikelen
produceeren dan gewoonlijk, of minder dan gevraagd
wordt, het tegengestelde van overproductie.
ONDERRA, Y. (...raas), (zeew.) de onderste ra
aan elken mast, het benedenste rondhout aan
elken mast dienende tot het vastmaken der zeilen.
ONDERREEP, m. (-en), reep of touw aan de
benedenzijde van een vischnet, dienende om er
de looden aan te bevestigen.
ONDERREGENEN, (regende onder, is ondergeregend), door den regen geheel onder water komen.
ONDERRICHT, o. onderwijs, inz. waardoor men
iem. de noodige kennis mededeelt in het yak of
bedrijf dat hij verlangt to kennen : onderricht geven.
ONDERRICHTEN, (onderrichtte, heeft onderricht), iem. leeren wat hij noodig heeft, zoodat
hij eene zaak leert verstaan of behandelen ; wel
(goed, beter), genoeg, kwalijk, slecht enz. onderricht
zitn, (van, omtrent of over iets), al of niet goed ingelicht, op de hoogte zijn; — rich laten onderrichten,
zich omtrent iets laten inlichten, zich door een
ander de noodige inlichting 'en kennis laten geven.
ONDERRICHTING, v. (-en), leering, onderwijs.
ONDERROK, m. (-ken), rok, Bien de vrouwen
onder den bovenrok dragen.
ONDERRUIM, o. (scheepst.) het benedenste van
het ruim : het onderruim was met ballast geladen.
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ONDERSTAND.
ONDERSCHATTEN, (onderschatte, heeft onderschat), beneden de waarde achten, to laag
schatten.
ONDERSCHEID, o. verschil : onderscheid maken ;
— zonder onderscheid, zonder uitzondering ; —
oordeel des onderscheids, het vermogen om tusschen
goed en kwaad te onderscheiden ; — tot de jaren van
onderscheid of des onderscheids komen, den leeftijd
waarop men voor zichzelf leert oordeelen, volwassen
worden, (ook) de kinderschoenen uittrekken.
1. ONDERSCHEIDEN, (onderscheidde, heeft onderscheiden), als ongelijksoortig van elkaar afscheiden : men onderscheidt twee hoofdafdeelingen van,
apen; zij die rich door dapperheid hebben onderscheiden, zich hebben doen kennen ;• — hij weet geen,
koe van een paard te onderscheiden, te onderkennen.
2. ONDERSCHEIDEN, bn. bw. verschillende.
ONDERSCHEIDING, v. (-en), het onderscheid
maken ; — het gunstig onderscheiden van iem.
boven zijne gelijken, achting; eereblijk.
ONDERSalEPPEN, (onderschepte, heeft onderschept), stuiten, opvangen : hij onderschepte zijns
vijands bijl met de zijne; (fig.) iem. of iets beletten
voort to gaan, tegenhouden ; — brieven onderscheppen, opvangen, zoodat ze niet alleen hun
bestemming niet bereiken, maar in handen komen
van hen over wie zij handelen ; — (Zuidn.) heimelijk vernemen : waar heeft hij dat onderschept I
ONDERSCHIKKEND, bn. bw. (spraakk.) onderschrikkende zinsverbinding, de verbinding van den
ondergeschikten zin met zijn hoofdzin; onderschikkend voegwoord, dat een bijzin aan eon hoof dzin
verbindt; die zinnen zijn onderschikkend verbonden.
ONDERSCHRAGEN, (onderschraagde, heeft onderschraagd), met zuilen, pijlers enz. ondersteunen,
onderstutten : een vloer van marmeren zuilen onderschraagd; (fig.) helpen, steunen, bijstaan : dapperheid door beleid onderschraagd.
ONDERSCHRIFT, o. (-en), wat onder eene afbeelding enz. (inz. op eene munt of een penning)
staat; — onderteekening, handteekening.
ONDERSCHRIJVEN, (onderschreef, heeft onderschreven), onderteekenen, zijn naam of zijne handteekening onder iets zetten : het was uwe hand,
die het vonnis onderschreef; — (fig.) erkennen,
goedvinden, zich vereenigen met : ik onderschrijf
uw oordeel.
ONDERSCHUIVER, m. (-s), soort ijsbreker die
in het ijs eene geul maakt en tevens het losgebroken
ijs onder het vaste ijs wegduwt.
ONDERSHANDS, bw. in het geheim, niet in.
het openbaar : ondershands berichten ; niet door
tusschenkomst van een openbaar ambtenaar :
ondershands geteekende akten ; ondershands verkoopen.
1. ONDERSLAG, m. (-en), lot of loten, die aan
den voet van eon boom groeien; — (gmv.) water,
dat door zijn stroom een molenrad van onderen.
omdrijft.
2. ONDERSLAG, o. (-en), houten fundeering, by.
bij sluizen; —BALK, m. (-en), een der twee balken
waartusschen het onderslag is bevestigd.
ONDERSLAGER, of ONDERSLAGSMOLEN, m.
(-s), watermolen die gedreven wordt door water, dat
met kracht onder tegen het rad stroomt.
ONDERSPIT, o. het onderspit delver, het tegen
iem. afleggen, overwonnen worden; in het onderspit
zijn, in slechte omstandigheden verkeeren; in 't
onderspit raken, in verval komen, achteruitgaan.
ONDERST, bn. het laagst gelegen, laagst, benedenst : (spr.) die het onderst uit de kan wil hebben,
krijgt het lid op den neus, wie to hebzuchtig is,
komt wel eens leelijk terecht.
ONDERSTAAN, (stond onder, heeft ondergestaan), onder water staan : alle gorzen staan onder; —
(onderstond, heeft onderstaan), op zich nemen,
ondernemen, beproeven, wagon, zich verstouten,
Yermeten ;• — (Zuidn.) lijden, verduren.
• ONDERSTAAND, bn. hieronder, hiervolgend.
ONDERSTADHOUDER, m. (-s), plaatsvervangond stadhouder; ...STALMEESTER, m. (-s).
ONDERSTAND, m. ondersteuning, hulp : Gelder
zelf biedt onderstand; inz. ondersteuning geschonken aan behoeftigen : die arme weduwe geniet onder-
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stand van de gemeente; — domicilie van onderstand,
plaats waar een behoeftige armlastig is.
ONDERSTANDIG, bn. (plantk.) (van de bloembekleedsels) onder het vruchtbeginsel staande; (van
het vruchtbeginsel) onder de bloembekleedsels
staande.

ONDERST(E)BOVEN, bw. met het onderste naar
boven gekeerd : onderst(e)boven liggen; — omver,
overhoop : onderstboven keeren, gooien, zetten.
ONDERSTEEKBEKKEN, o. (-s), bekken gewoonlijk met bekleeden rand en een steel (ten gebruike
in het ziekbed).
ONDERSTEL, o. (-len), dat gedeelte van een voorwerp waarop het bovengedeelte rust, inz. van
wagers. ONDERSTELLETJE, o. (-s).
ONDERSTELLEN, (onderstelde, heeft ondersteld),
een denkbeeld stellen als grondslag van eene redeneering : onderstel eens, dat dit werkelijk gebeurt; —
iets als waar aannemen, omdat men het althans
waarschijnlijk moet achten.
ONDERSTELLING, v. (-en), eene gissing Wier
juistheid men voor mogelijk of waarschijnlijk
houdt ; — eene stelling die men aanneemt ter
verklaring van waarheden, feiten en verschijnselen,
waarop men eene theorie wil gronden, hypothese.
ONDERSTEUNEN, (ondersteunde, heeft ondersteund), lets van onderen steunen zoodat het niet
kan vallen of instorten ; — iem. onder de armen
vasthouden zoodat hij niet kan vallen : de zieke
werd bij het loopen ondersteund; — iem. opbeuren
of staande houden in het zedelijk leven: vertroost
de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken; — iem.
bijstaan, helpen, inz. met geld : een fonds om
daaruit oude werklui te ondersteunen; — helpen aandringen op de inwilliging van een verzoek, eene
Bede enz.
ONDERSTEUNING, v. onderstand, hulp, inz.
door middel van geld.
ONDERSTREPEN, (onderstreepte, heeft onderstreept), (van geschreven woorden of volzinnen)
er eene ftreep onder zetten, ten einde daarop de
aandacht to vestigen; — een of meer woorden
met meer nadruk lezen of spreken; — (fig.) de
aandacht op een gedeelte van een gezegde, eene
bewering vestigen. ONDERSTREPING, v. (-en).
ONDERSTROOM, m. (-en), eene strooming onder
de oppervlakte van het water; — (fig.) de loop
van iemands meer innige gevoelens.
ONDERSTUK, o. (-ken), het benedengedeelte van
zaken die uit verschillende deelen zijn samengesteld :
het onderstuk van eene kachelpijp; — inz. het benedengedeelte van een pakhuis.
ONDERSTUTTEN, (onderstutte, heeft onderstut),
ondersteunen, met stutten schoren.
ONDERTEEKENAAR, in. (...naren, -s), die zijn
naam onder lets gezet heeft.
ONDERTEEKENEN, (onderteekende, heeft onderteekend), zijn naam onder jets zetten, jets met
zijne handteekening bekrachtigen.
ONDERTROUW, m. de wederzijdsche belofte tot
het aangaan van een huwelijk, de verloving; inz.
de aangifte bij den ambtenaar van den burgerlijken stand.
ONDERTROUWDE, m. en v. ( -n), bruidegom, braid.
ONDERTROUWEN, (ondertrouwde, heeft ondertrouwd), in ondertrouw verbinden, gewoonlijk in
het passivum : mijne dochter is ondertrouwd, is
aangeteekend.
ONDERTUSSCHEN, bw. raiddelerwijl, intusschen;
— voegw. bw. met dat al, niettegenstaande,
niettemin.
ONDERUIT, bw. in de richting naar onderen
en tevens naar eene plaats buiten eerie zaak die
het verband to kennen geeft.
ONDERVANGEN, (onderving, beeft ondervangen), iem. of jets in zijne vallendc bow eging van
onderen opvangen; — jets door middel van balken,
vloeren of muren tijdelijk onderstutten; — onderscheppen ; — een bezwaar ondervangen, zorgen dat
het niet gemaakt kan worden.
ONDERVERDEELEN, (heeft onderverdteld), een
of moor deelen van een verdeeld geheel in deelen
8 plitseu.
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ONDERVERHUREN, (heeft onderverhuurd), een
deel van hetgeen men zelf gehuurd heeft, aan een
ander verhuren.
ONDERVINDEN, (ondervond, heeft ondervonden), (len gevoel bij zichzelf gowaarworden : verdrtet,
smart, pijn ondervinden; door ervaring de overtuiging krijgon van jets : de waarheid dezer spreuken
zult gij ondervinden ; — ondergaan : de onderdrukking welke zij te voren ondervanden hadden.
ONDERVINDING, v. (-en), ervaring, bet ondervinden, het beleven van jets : door ondervinding
wijs geworden ; (spr.) de ondervinding is de beste
leermeesteres ; — een voorval dat men beleeft ;
de man die zoo bittere ondervindingen had opgedaan.
ONDERVOEDEN, (is ondervoed), te weinig voedsel geven en daardoor het organisme verzwakken :
ondervoede kinderen. ONDERVOEDING, v. aan
ondervoeding lijden, te weinig voedsel in het lichaam
opnemen.
ONDERVOORZITTER, m. (-s), tweede voorzi tter.
ONDERVRAGEN, (ondervraagde, ondervroeg,
heeft ondervraagd), iem. jets vragen, bepaaldelijk
om zich to laten inlichten; — iem. door hem
vragen to stollen een onderzoek, een verhoor doen
ondergaan.
ONDERWATERZETTING, v. (-en), inundatie.
1. ONDERWEG, bw. tomb' men op weg is.
2. ONDERWEG, m. (-en), benedenweg; laag gedeelte van den weg.
.
ONDERWERELD, v. bonedenwereld, rijk der
schimmen, verblijf der afgestorvenen.
ONDERWERP, o. (-en), de zaak waarover men
denkt; (taalk.) het woord of de woorden in een
zin die aan het onderwerp der gedachte beantwoorden : logisch, grammatisch onderwerp; — de
stof van eon gesprek, een betoog, een kunststuk
enz. : last dat onderwerp maar liever rusten.
ONDERWERPELIJK, bn. het onderwerp uitmakende waarover men handelt : de onderwerpelijke
zaak; — subjectief, alleen voor eon bepaald onderwerp geldende; — willekeurig afwisselend al naar
ceders bijzonderen smaak.
ONDERWERPEN, (onderwierp, heeft onderworpen), iem. of jets aan een hooger gezag ondergeschikt makes; de beslissing over jets opdragen
aan iemands uitspraak : de beide vorsten hadden
toegestemd dat al hunne twister zouden onderu:arpen
worden aan het oordeel van paus Bonifacius; — een
vijand met geweld tot gehoorzaamheid brengen ;
— iem. of jets eene behandeling doen ondergaan : ik heb het boek aan eene geheele herziening
en omwerking onderworpen; iem. aan een verhoor
onderwerpen; zich aan een examen onderwerpen,
examen doen.
ONDERWERPING, v. (-en), het onderwerpen;
ten onder brenging; de daad van zich aan iemands
gezag to onderwerpen : zijne onderwerping aanbieden;
tot onderwerping aansporen; — berusting in hoogeren wil : stifle onderwerping.
ONDERWERPSZIN, m. (-nen), (spraakk.) een
bijzin die het onderwerp van den samengestelden
zin uitmaakt.
ONDERWICHT, o. to goring gewicht; het verschil
tusschen het gewicht eener koopwaar volgens de
factuur en het werkelijke gewicht bij levering.
ONDERWIJL, bw. onthrtusschen, intusschen.
ONDERWIJS, o. geregeld onderricht.
ONDERWIJSMAN, m. (-nen), persoon die het
onderwijs, zijn wetten en behoeften enz. kent ;
onderwijzer ; ...WET, v. (-ten), wet waarbij het
onderwiis geregeld is.
ONDERWIJZEN, (onderwees, heeft onderwezen),
iem. onderrichten in datgene wat zijn godsdienstige
of zedelijke ontwikkeling betreft : de Levieten onderwezen het yolk in de wet; — iem. in eenig yak van
kennis onderrichten.
ONDERWIJZER, m. (-s), hij die een ander onderwijst, hem kennis mededeelt; iem. Wiens beroep is
het geven van onderwijs ; — inz. iem. die bevoegd
is tot het geven van lager onderwijs en daarvan
zijn beroep maakt.
ONDERWIJZERSAKTE, v. (-n), waaruit de
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bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs
blijkt; ...EXAMEN, o. (-s).
ONDERWIND, m. benedenwind, wind die langs
de oppervlakte der aarde waait, in tegenst. van
boventoind.
ONDERWINDEN (ZICH), (onderwond zich, heeft
zich onderwonden), jets moeilijks ondernemen :
wat wilt gij u onderwinden ? zijt gij dan blind voor
het gevaar ?; — zich verstouten.
ONDERWORPELING, m. en v. (-en), die zich
onderworpen heeft, die onderworpen wordt of is; —
iem. die in slaafsche onderwerping moet leven.
ONDERWORPEN, bn. (-er, -st), ondergeschikt,
onderdanig aan iem. of iets : het schepsel is der
ijdelheid onderworpen; — deemoedig, gedwoe,
lijdzaam. ; — onderhevig aan een gebrek, een gevaar.
ONDERZAAT, m. en v., (...zaten), onderdaan.
ONDERZEEBOOT, v. (-en), boot die onder de
oppervlakte van het water kan varen, duikboot.
ONDERZEEER, m. (-s), onderzeeboot.
ONDERZEESCH, bn. onder de oppervlakte der
zee zich bevindende : een onderzeesche telegraaf kabel ;
onderzeesche oever, oever beneden laagwater.
ONDERZEIL, o. (-en), het onderste der razeilen
aan den grooten mast en den fokkemast.
ONDERZETTING, v. (-en), (veroud.) liypotheek
(thans nog als term in het Burgerlijk Wetboek).
ONDERZIEL, v. (-en), (veroud.) baaien borstrok :
dat raakt hem de koude kleeren niet, laat staan zijn
onderziel.
ONDERZIJDE, v. (-n), benedenzijde, onderkant.
ONDERZOEK, o. de gezamenlijke nasporingen
betreffende eene zaak : een scherp onderzoek instellen.
ONDERZOEKEN, (ond€rzocht, heeft onderzocht),
nauwkeurig nazien, nagaan, nasporen ; ins. iets
tot het voorwerp maken van een gerechtelijk of een wetenschappelijk onderzoek; — een
onderzoek instellen naar iets : hij is niet gekomen
en ik heb naar de oorzaak daarvan onderzocht. ONDERZOEKING, v. (-en), een bepaald onderzoek :philosophische onderzoekingen en, beschouwingen.
ONDERZOEKER, m. (-s), hij die iets onderzoekt:
een onderzoeker der natuur.
1. ONDEUGD, v. (-en), vaste neiging tot het
kwade, eene zedelijk slechte hoedanigheid : huichelarij is eene ondeugd ; — guitigheid : de ondeugd
zag hun nit de brutale zwarte kijkers.
2. ONDEUGD, m. en v. (-en), iemand die ondeugend, schalksch is, alleen tegenover kinderen,
meisjes of jonge vrouv‘ en.
ONDEUGEND, bn. (-er, -st), stout, ongezeglijk,
brutaal: uw ondeugend gedrag; ondeugend kind.
dat je bent; — niet goedig, niet vergoelijkend; guitig,
spotachtig, plaagziek : ondeugend kijken.
1. ONDICHT, o. proza, ongebonden stijl : Nederlandsch dicht en ondicht der I IXde eeuw.
2. ONDICHT, bn. niet dicht. ONDICHTHEID, v.
ONDICHTERLIJK, bn. (-er, -st), zonder eenige
dichterlijke vlucht, prozaisch, alledaagsch.
ONDIENST, m. (-en), iem. een ondienst doen,
bewijzen, hem een slechten dienst bewijken.
ONDIENSTIG, bn. bw. (-er, -at), niet dienstig,
nutteloos : het is niet ondienstig, 'wel goed.
ONDIEP, bn. (-er, -st), niet diep.
ONDIEPTE, v. (-n), onvoldoende diepte van het
water; ondiepe plaats in een vaarwater.
ONDIER, o. (-en), monster, gedrocht; — (fig.)
wreedaard, dwingeland: de hertog van Alva was een
ondier; — (als scheldwoord) boost.
ONDING, o. (-en), een nets, iets dat men onbestaanbaar acht ; iets van weinig of geen waarde,
een prul.
ONDOELMATIG, bn. bw. (-er, -st), ongeschikt
voor het beoogde doel.
ONDOELTREFFEND, bn. bw. (-er, -st), niet
doeltreffend.
ONDOENLIJK, bn. niet doenlijk, onuitvoerbaar.
ONDOORDACHT, bn. bw. niet doordacht, niet
voorzichtig beraamd : ondoordachte daden.
ONDOORDRINGBAAR, bn. niet to doordringen ;
— (fig.) (van personen) ondoorgrondelijk.
ONDOORGRONDBAAR, bn. (dicht.) niet doorgrond kunnende worden.
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ONDOORGRONDELIJK, bn. bw. niet to doorgronden, met, te begrijpen ; ondoorgrandelijke
geheimen ; de wil des Heeren is ondoorgrondelijk.
ONDOORSCHIJNEND, bn. niet doorschijnend.
ONDOORZICHTIG, bn. niet doorzichtig.
ONDRAAGBAAR, bn, niet gedragen kunnende
worden, - to zwaar om to dragen : ondraagbare
lasten; — gezegd van al wat niet te verduren is.
ONDRAAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), niet to verdragen : eene ondraaglijke hitte ; (van pens.) onuitstaanbaar.
ONDUBBELZINNIG, bn. bw. (-er, -st), niet voor
moor dan een uitleg of eene waardeering vatbaar :
op ondubbelzinnige wijze zijnemeening te kennen geven.
ONDUIDELIJK, bn. bw. niet duidelijk.
ONDULATIE, v. (-s, ...Men), golving, golfsgewijze beweging; golving in het haar : salon voor
ondulatie.
ONDULDBAAR, bn. niet to dulden, ondraaglijk.
ONDULEEREN, (onduleerde, heeft geonduleerd),
golven; doen golven : het Naar anduleeren.
ONDULINE, v. (-s), zekere kromme lijn in de leer
van het ornament, t. w. een slangenloop waarvan
de bochten zeer dicht bij elkander geplaatst zijn.
1. ONECHT, m. gemeenschap tusschen man en
vrouw buiten huwelijk.
2. ONECHT, bn. van onwettige geboorte ; eigenlijk niet datgene zijnde wat de naam to kennen
goat; (rekenk.) onechte breuk, die gelijk is aan een
geheel of een gemengd getal.
ONECHTHEID, v. het onecht zijn.
ONEDEL, bn. bw. niet adellijk; (fig.) gemeen,
slecht, niet grootmoodig ; — on,xlele metalen, die
door de zuurstof der lucht worden aangetast en
dus roesten, als ijzer, koper, tin enz.
ONEENIG, bn. bw. (-er, -st), niet eensgezind.
ONEENIGHEID, v. tweedracht; — (m y. ...heden),
twist.
ONEENS, bn. oneenig ; — niet van hetzelfde
gevoelen zijnde : het met iem. oneens zijn over iets;
het met zich zelven oneens zijn, besluiteloos zijn.
ONEER, v. smaad, schande : iem. oneer aandoen ;
tot oneer strekken.
ONEERBAAR, bn. onzedelijk.
ONEERLIJK, bn. bw, niet to goeder trouw
jegens anderen : eerlijk of oneerlijk te zijn, scheelt
hem mogelijk ta,chtig duizend gulden; in strijd met
eerlijkheid en goede trouw : oneerlijke bedoelingen.
ONEIGENLIJK, bn. bw. niet in eigenlijken zin,
genomen : de oneigenlijke beteekenis van een woord ;
— niet datgene zijnde wat de naam der zaak aanduidt : eene oneigenlijke breuk, waarbij de teller een
veelvoud is van den noemer ; oneigenlijke samenstellingen.
ONEINDIG, bn. bw. geen einde hebbende : de
oneindige verscheidenheid en heerlijkheid der natuur;
— het oneindige, de onbegrensde ruimte van het
heelal; — tot in het oneindige, tot in eene afmeting
die alle denkbare grenzen to buiten gnat; — (wisk.)
eene oneindige reeks; — de Oneindige, God; —
buitengemeen groot.
ONERA, o. my. lasten; bezwaren; belastingen.
ONEREUS, bn. (...zer, -t), drukkend; lastig, bezwarend: een onereus contract; — moeilijk, moeitevol.
ONERGDENKEND, bn. argloos, geen slechte bedoelingen onderstellende bij anderen.
ONERVAREN, bn. bw. (-er, -st), geen ondervinding hebbende : een, onervaren reiziger; een onervaren
generaal; inz. in betrekking tot levenswijsheid.
ONEVEN, bn. niet door twee deelbaar: een oneven
getal.
ONEVENMATIG, bn. onderling ongelijk.
ONFATSOENLIJK, bn. bw. (-er, -st), met het
fatsoen, de goede manieren in strijd.
ONFEILBAAR, bn. bw. aan geene dwaling,
geene vergissing onderhevig : de Paus is onfeilbaar ;
— een onfeilbaar geneesmiddel, dat stellig eene goede
uitwerking heeft ; — onvermijdelijk, van hetgeen
nog geschieden moet : het wagg'lend heir staat stil
en wacht d'onfeilbren deed in 't middert, van de kil.
ONFRISCH, bn. bw. er onfrisch, uitzien, niet
frisch, niet schoon gewasschen, niet helder; zich
oaf risch gevoelen, niet frisch, niet lekker.
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ONGAAR, bn. niet gaar, niet genoeg gaar.
ONGAARNE, bw. niet gaarne, met tegenzin.
ONGANSCH, bn. (gew.) ongezond, ziekelijk; rich
ongansch eten, zooveel eten dat het benauwt, dat
men er last van krijgt.
ONGASTVRIJ, bn. niet gastvrij ; — onherbergzaam, onveilig : ongastvrife kusten ; — karig.
1. ONGEACHT, bn. (-er, -st), niet in aanzien.
2. ONGEACHT, vz. niettegenstaande.
ONGEBAAND, bn. niet gebaand, niet begaanbaar
•
vanwege hindernissen in het terrein.
ONGEBEDEN, bn. niet gebeden, niet genood: een
!ongebeden gast, in zuiverder taal een ongenoode
'gast.
ONGEBLEEKT, bn. in den handel gebracht zonder
gebleekt to zijn, en derhalve geelachtig : kousen van
ongebleekt katoen.
ONGEBLUSCHT, bn. (van kalk) niet gebluscht,
watervrij : hout wordt door ongebluschte kalk aangelast; niet gebluscht, brandende; (fig.) niet gelescht,
niet bevredigd : mijn dorst blijft eeuwig ongebluscht.
ONGEBOGEN, bn. recht.
ONGEBONDEN, bn. niet ingebonden : werken
van oude en nieuwe dichters, nog ongebonden;
—(vandestijl)
ongebonden stijl, het proza; — (-er,
-st), uitgelaten, losbandig, ongeregeld. ONGE BONDENHEID, v. (...heden), uitgelatenheid, losbandighei d.
ONGEBOREN, bn. nog niet geboren.
ONGEBOUWD, bn. ongebouwde eigendommen,
die eigendommen, onroerende goederen, welke geen
gebouwen, (huizen, schuren enz.) zijn.
ONGEBREIDELD, bn. bw. niet gebreideld, niet
betoomd, niet beteugeld.
ONGEBROKEN, bn. niet stukgemaakt ; — niet
in deelen gesplitst, van eene seheepslading die op
de plaats der bestemming aankomt zooals zij bij
het vertrek was ingescheept ; — on verbroken :
ongebroken trouw.
ONGEBRUIKELIJK, bn. (-er, -st), niet in gebruik;
— (rekenk.) eene ongebruikelijke breuk, eene breuk
waarvan de noemer kleiner is dan de teller, eene
onechte breuk.
ONGEBRUIKT, bn. niet gebruikt, ongebezigd.
ONGEBUILD, bn. niet gebuild : ongebuild meel;
ongebuild tarwebrood, van ongebuild meel gebakken.
ONGEDAAN, bn. niet gedaan : dit blijve liever
ongedaan; — iets ongedaan laten, niet doen;
de gevolgen eener daad
—ietsongdamk,
wegnemen.
ONGEDACHT, bn. bw. onverwacht.
ONGEDEELD, bn. niet gemeenschappelijk met
iem. anders : een Eden, voor de vreugd geschapen,
is, ongedeeld, eene woestenij; — onverdeeld, in zijn
geheel blijvende : de eene, ongedeelde koninklijke
(plantk.) ongedeeld blad, zonder diepe
wil;
onvermengd
insnijdingen of afdeelingen ;
een ongedeeld geluk smaken.
ONGEDEERD, bn. zonder letsel.
ONGEDEKT, bn. zonder hoofddeksel : hij liep
met ongedekten, hoofde in de brandende zon; zonder
tafellaken : eene ongedekte tae el; — niet overdekt ;
— (hand.) zonder zekerheid van betaling —
(krijgsw. ) zonder dekking.
ONGEDIERTE, o. schadelijk gedierte : slangen
en dergelijk ongedierte vindt men in Indie overal; —
insecten, inz. op het lichaam van menschen en
dieren ; — (fig.) gespuis.
ONGEDOOPT, bn. niet gedoopt ; niet gewijd
of gezegend : ongedoopte klokken, meencle men,
haalde de duivel weg.
ONGEDULD, o. opwelling van gevoel dat geen
wachten toelaat ; drift.
ONGEDULDIG, bn. bw. niet lijdzaam, niet geduldig.
ONGEDURIG, bn. bw. (-er, -st), tot onophoudelijke afwisseling geneigd, hinderlijk onrustig.
ONGEDWONGEN, bn. bw. (-er, -st), niet door
dwang genoodzaakt, vrijwillig : ongedwongen zal
hij dal wel niet doen ; — ongekunsteld, niet gemaakt :
op ongedwongen teen spreken.
ONGEEVENAARD, bn. niet geevenaard, zonder
weerga : oneeévenaarde kleurenpracht.
Van Dale, FI and woordenb oek.
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ONGEGENEERD, bn. bw. ongemanierd ;
ongegeneerd bij iem. binnenkomen, zonder plichtplegingen.
ONGEGIST, bn. niet gegist hebbende, niet door
middel van gisting toebereid : cmgegiste dranken.
ONGEGROND, bn. niet steunende op goede
gronden, niet gerechtvaardigd : ongegronde klachten,
vermoedens.
ONGEHEVELD, bn. niet met hovel of gist toebereid : het Feest der ongehevelde brooden, genaamd
Pascha.
ONGEHOORD, bn. bw. (-er, -st), zonder to hooren, aan to hooren : iem. ongehoord veroordeelen; —
nog nooit te voren gehoord, vernomen; zonderling,
vreemd : gat is vreemd en ongehoord; — buitengemeen, altijd in ongunstigen zin : ongehoorde prijzen vragen.
ONGEHOORZAAM, bn. (...zamer, -st), niet
gehoorzaam gij moogt niet ongehoorzaam zijn.
ONGEHOUDEN, bn. niet verplicht tot iets.
ONGEKASSEID, bn. (Zuidn.) (van wegen) on
bestraat.
ONGEKEND, bn. zoodanig als tot dusverre niet
voorkwam : een ongekende trap van bloei ; tijden,
van ongekenden voorspoed.
ONGEKORVEN, bn. niet door menschenhanden
bewerkt : uw wouden bouwen hemelhoog eene kerk
van ongekorven hout.
ONGEKRENKT, bn. heel, niet stuk (dioht.) :
een bed van dorre blaadren ontving hem, en hij rijst
met ongekrenkte leen ; — ongekrenkte geestvermogens,
nog in volle kracht zijnde ; — ongeschonden, ongedeerd, ongestoord.
ONGEKREUKT, bn. zonder vouwen, plooien,
rimpels : het voorhoofd bleef ongekreukt en effen;
ongekrenkt, ongeschonden : ongekrenkte trouw.
ONGEKROOND, bn. geen kroon dragende : het
ongekroonde hoofd, die niet in naam, doch wel met
de daad hoofd is.
ONGEKUISCHT, bn. (Zuidn.) niet gereinigd; —
(van iemands taal) niet gekuischt, niet fijn.
ONGEKUNSTELD, bn. bw. eenvoudig, natuurlijk : een ongekunsteld lied ; — ongekunsteld spreken,
ongedwongen.
ONGEL, v. het vet van runderen, schapen, geiten
enz. ook smeer of talk genaamd, en bij varkens
reuzel.
ONGELD, o. (-en), onkosten; — (scheepst.) kleine
averijen; opgelden of opcenten boven een koopprijs; — geld dat in den een of anderen vorm als
belasting v ordt opgebracht.
ONGELDIG, bn. niet geldende, niet doorgaande.
ONGELEERD, bn. ongeoefend : ongeleerd in de
kunst van strijden; — niet onderricht in de ellereersta kundigheden die uit boeken geput wordt,
nauwelijks .kunnende lezen of schrijven.
ONGELEGEN, bn. bw. (-er, -st), niet schikkende : de flood van dien man komt heel ongelegen;
een bezoek dat mij niet ongelegen kwam; gij komt
nu werkelijk ongelegen, op een voor mu ongeschikt
oogenblik.
ONGELEGENHEID, v. ongunstige gesteldheid :
door ongelegenheid van het weer; — in ongelegenheid
zijn, geraken, thans inz. door geldgebrek; iem.
in ongelegenheid brengen, in moeilijkheden.
ONGELETTERD, bn. onbedreven in de studie
der letteren, ongeleerd.
ONGELIG, bn. hardachtig als ongel, minder week
dan het vet in beperkten zin.
1. ONGELIJK, bn. bw. niet gelijk van afmeting
of gewicht • — zichzelven ongelijk zijn, inconsequent
zijn; — oneffen: de tijd slijt vlak en effen, wat ruw en
ongelijk is; — een ongelijke strijd, waaraan door
twee ongelijke partijen wordt deelgenomen ; —
(Zuidn.) ongelijke personen, van verschillend geslacht.
2. ONGELIJK, o. onbillijkheid; ongelijk hebben,
geen gelijk hebben, niet de billijkheid voor zich
hebben; — onrecht flat iem. wordt aangedaan.
ONGELIJKBEENIG, bn. (wisk.) (van een driehock) geen twee zijden gelijk hebbende.
ONGELIJKHEID, v. de hoedanigheid van ongelijk te zijn ongelijkheid van verplichtingen; onge37
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lijkheid aan zichzelven, inconsequentie; — (ray.
...heden), oneffenheid ; ongelijkmatigheid.
ONGELIJKMATIG, bn. niet gelijkmatig : eene
ongelijkmatige verwarming; een ongelijkmatig humeur; ...MATIGHEID, v. (...heden); ...NAMIG,
bn. niet gelijknamig, inz. in de wis- en natuurkunde; ongelijknamige breuken, die niet denzelf den
ongelijknamige, grootheden,
noemer hebben;
,getallen, die niet denzelfden naam hebben; ...SLACHTIG, bn. niet gelijkslachtig; ...ZIJDIG, bn. geen
drie gelijke zijden hebbende, (van een driehoek).
ONGELIJMD, bn. ongelijmd . papier, niet gelijmd.
ONGELIJND, bn. zonder lijnen : ongelijnd papier.
ONGELIKT, bn. ongepolijst, onbeschaafd, ruw
((spr.) een ongelikte beer, iem. zonder vqrmen, een
ruw mensch. ONGELIKTHEID, v.
ONGELOGEN, bn. de waarheid behelzende gif
tiet er, ongelogen, nog zoo jeugdig uit als eene braid;
stellig, zonder twijfel.
ONGELOOF, o. het niet gelooven aan iets ; het
niet gelooven aan eene goddelijke openbaring; het
verwerpen der geloofswaarheden eener kerk.
ONGELOOFBAAR, bn. niet geloofd kennende
worden : 't is ongeloofbaar, op zulk een meisje vergij, zoo geblaseerd; — buitengewoon groot.
ONGELOOFELIJK, bn. bw. onaannemelijk ;
ongeloofbaar, buitengewoon groot : met ongeloofelijke moeite gelukte het ons eindelijk verder te komen.
ONGELOOFWAARDIG, bn. geen geloof verdienende : ongeloofwaardige getuigen.
ONGELOOVIG, bn. (-er, -st), blija gevende van wantrouwen, van niet gelooven : hij zag hem met ongeloovige oogen aan; een ongeloovig schouderophalen; met
het ongeloovigste gezicht van de wereld iets vragen; —
niet geloovende aan de Openbaring Gods in Christus:
o, ongeloovig en verkeerd geslacht, hoe Lang zal ik nog
met ulieden zijn ?; — niet Christelijk, heidensch of
Mohammedaansch : de strijd tegen de ongeloovigen;
— ter aanduiding van den naam door de Muzelmannen aan andersdenkenden gegeven : ongeloovige
hoed.
ONGELUK, o. ongunstige loop der omstandigheden, tegenspoed : het ongeluk wikle dat hij kwam
te vallen; — ongunstige omstandigheden, ongunstige
toestand : zich verblijden in het ongeluk van anderen;
— (my. -ken), ongunstig geval : nog meer ongelukken ! dear rolt mijn inktkoker omver; (spr.) twaalf
ambachten, dertien ongelukkcn; — een ongeluk
komt zelden alleen, het eene ongeluk komt uit
het andere voort ; een ongeluk zit in een klein
hoekje, kan iem. onverwacht treffen ; — aan iem.
een ongeluk begaan ;• — iem. een ongeluk slaan, hem
geducht raken, (ook) zwaar kwetsen ; een ongeluk
van een kerel, een mispunt.
ONGELUKKIG, bn. bw. (-er, -st), in het ongeluk
verkeerende, rampspoedig ; inz. toegepast op
hen die verminkt zijn of gebrek lijden een
aalmoes geven aan een ongelukkige; niet gelukkig
bij hetgeen men onderneemt : hij was dien avond
zeer ongelukkig; — (van zaken) ongunstig, rampspoedig : een ongelukkige samenloop van omstandigheden; — van alles wat eene oorzaak van verdriet is of kan worden : het bleek mij, dat zij zich
met deze ongelukkige eerzucht pijnigde.
ONGELUKKIGERWIJZE, ...WIJS, bw. bij, door
ongeluk.
ONGELUKSBODE, m. (-n), hij die met een slecht
bericht komt; ...DAG, m. (-en), dag waarop men
door het ongeluk wordt geplaagd; ...KIND, o.(-eren),
een menschenkind, door het lot bestemd voor het
ongeluk ; inz. als scheldwoord : o, die ongelukskinderen ! als zij in mijne handen vallen !; ...NUMMER, o. ongeluksgetal; ...PROFEET, m. (...feten),
een profeet die ongeluk aanzegt, ongeluksbode ;
...VOGEL, m. (-s), (veroud.) een vogel die ongeluk voorspelt ; (fig.) iem. wien alles tegenloopt.
ONGEMAAKT, bn. ongeveinsd, oprecht ; —
eenvoudig, ongekunsteld.
ONGEMAK, o. last, hinder ; — (mv. -ken), een
bepaald ongerief, inz. iets dat het lichaam onaangenaam aandoet : de ongemakken, van zulk een
verren tocht; — eene kwaal of een gebrek aan het
lichaam, inz. eene inwendige kwaal : hij heeft een
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ongemak aan zijn been ; — er zit veel ongemak in
de boomers, rupsen, bladluizen enz.
ONGEMAKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), iem.
last gevende : hij zat in eene ongemakkelijke houding ;
— moeite, bezwaar opleverende, lastig, moeilijk :
hij is ongemakkelijk in den omgang ; een ongemakkelijk humeur ; — geducht, terdege : een ongemakkelijk
standje krijgen ; — (van pers.) lastig in den omgang, veeleischend, nukkig.
ONGEMANIERD, bn. bw. (-er, -st), geene manieren hebbende, lomp.
ONGEMEEN, bn. bw. (-er, -st), ongewoon, niet
alledaagsch ongemeene kleederdrachten; eene ongemeene kleur van haar; — buitengewoon : een ongemeene rijkdom van gedachten; daarvoor is eene ongemeene wilskracht noodig; uitmuntende boven het
alledaagsche.
ONGEMERKT, bn. bw. niet van een merkteeken
voorzien : zijne kousen waren ongemerkt; — onopgemerkt : ongemerkt sloop hij binnen.
ONGEMETEN, bn. oneindig groot : de ongemeten
liefde Gods.
ONGEMEUBELD, bn. niet gemeubeld, niet van
meubels voorzien : ongemeubelde kamers.
ONGEMEUBILEERD, bn. ongemeubeld.
ONGEMOEID, bn. zonder gemoeid to worden,
ongehinderd : iem. ongemoeid laten, met rust.
'ONGENAAKBAAR, bn. (-der, -st), niet to naderen : ongenaakbare schuilhoeken; (van pers.) niet
toegankelijk, trotsch.
ONGENADE, v. toorn waarbij geen vergevingsgezindheid meer kan bestaan : zich des vorsten
ongenade op den hats halen ; — in ongenade vallen,
de gunst verliezen ; — zich op genade of ongenade
overgeven, zich onvoorwaardelijk overgeven; — (fig.)
gevaarlijke ongunstigheid van het weer : ten prooi
gegeven aan de ongena van koucle en vorst.
ONGENADIG, bn. bw. (-er, -st), geen goedertierenheid kennende, onbarmhartig van acrd : de
kolonel was een ongenadig heer voor onze wittebroodskinderen; het is ongenadig weer, guur, stormachtig;
— zeer, in hooge mate : 't is ongenadig warm.
ONGENEESLIJK, en ONGENEESELIJK, bn.
ongeneesbaar eene ongeneeslijke ziekte.
ONGENEGEN, bn. (-er, -st), ongezind tot iets :
hij is daartoe niet ongenegen, hij wil het wel doen;
— geen genegenheid gevoelend voor iem. : Karel
de Stoute was de stad niet ongenegen.
ONGENEUGTE, o. (w. g ) verdriet, smart; ongenoegen, misnoegen.
ONGENOEGEN, o. (-s), misnoegen, ontevredenheid ; — met iem. ongenoegen krijgen, oneenigheid.
ONGENOEGZAAM, bn. bw. onvoldoende, ontoereikend.
ONGENOOD, bn. niet uitgenoodigd een, ongenoode gast; — (spr.) ongenoode gasten zet men achter
de deur.
ONGEOEFEND, bn. niet geoefend, onervaren.
ONGEORDEND, bn. in wanorde verkeerende ;
niet in eene geestelijke orde opgenomen ongeordende geestelijken,.
ONGEPAARD, bn. niet gepaard; ongepaarde
handschoenen, niet samen een paar vormende; inz.
zonder gade.
ONGEPAST, bn. bw. (-er, -st), ondoelmatig ; —
onbetamelijk : uw toon wordt ongepast. ONGEPASTHEID, v. ondoelmatigheid; onbetamelijkheid; —
(mv. ...heden), onbetamelijke uiting : ongepastheden
zeggen.
ONGEPEPERD, bn. niet gepeperd; — (fig.) iem.
ongepeperd de waarheid zeggen, ongezouten, op
krasse wijze.
ONGEPERMITTEERD, bn. bw. niet geoorloofd,
onbehoorlijk een ongepermitteerd schandaal.
ONGEPIJND, bn. ongepijnde honing, het vloeiende
der honingraten dat er vanzelf zonder persen uitvloeit.
ONGEPOETST, bn. bw. (Z. A.) lomp, ruw, ongemanierd : een ongepoetste vent.
ONGERADEN, bn. (-er, -st), onraadzaam.
ONGERECHTIG, bn. (w. g.) onrechtvaardig.
ONGERECHTIGHEID, v. onrechtvaardigheid; —
(my. ...heden), onrechtvaardige daad.
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ONGEREDDERD, bn. ongeordend, slordig : een
ongeredderde boel, huishouden.
ONGEREED, bn. niet vlug bij de hand : ik ben
ongereed met woorden; — niet klaar : ongereed ten
krijg: - niet onmiddellijk tot iemands besehikking
zijnde; — in het ongereede zijn, raken, komen, zoodat
men over de genoemde zaak niet kan beschikken.
ONGEREGELD, bn. bw. (-er, -st), niet geregeld,
niet door vaste regels bestuurd, ongeordend ; —
niet ingetogen : ongeregelde, wilde, woes& driften;
een ongeregeld leven Leiden, niet regelmatig, (ook)
losbandig ; koopman in ongeregelde goederen, die
restanten van winkels en fabrieken in zijn zaak
verkoopt.
ONGEREKEND, bn. niet medegerekend, behalve
de genoemde zaak : ongerekend de onkosten.
ONGEREPT, bn. onaangeraakt, onaangetast :
de ongerepte sneeuw ; in de ongerepte wooden van,
Z. Amerika ; ongedeerd, ongeschonden ; een ongerepten naam dragen.
ONGERIEF, o. last, schade, ongemak.
ONGERIEFELIJK, bn. (-er, -st), geen gemakken
hebbende, geen gemak gevende. ONGERIEFELIJKHEID, v. (...heden), ongemak.
ONGERIJMD, bn. bw. (-er, -st), met het gezond
verstand in strijd : men kan hem de ongerijmdste
leugens wijsmaken; — (wisk.) een bewijs uit het
ongerijmde, een bewijs waardoor men laat zien,
dat de ontkenning van het gestelde „tot eene ongerijmdheid leidt. ONGERIJMDHEID, v. (...heden).
ONGERIMPELD, bn. zonder rimpels.
ONGEROEPEN, bn. zonder geroepen te zijn :
ergens ongeroepen binnenkomen.
ONGERUST, bn. (-er, meest -), angstig; bekommerd : wees dear niet ongerust over; hij maakte zich
ongerust over mijn Zang uitblifven; - blijk gevende
van angst : iem. met een ongerusten blik aanzien.
ONGERUSTHEID, v.
ONGESCHIKT, bn. (-er, -st), niet geschikt voor
lets of iem., of tot jets; — (Z. A.) onhandig, lomp.
ONGESCHOKT, bn. niet geschokt wordende :
het vertrauwen bleef ongeschokt; — vast, onwankelbaar : zijn ongeschokt gemoed.
ONGESCHONDEN, bn. niet geschonden, gaaf :
een ongeschonden exemplaar; — heel, in zijn geheel.
ONGESCHOREN, bn. niet geschoren.
ONGESTADIG, bn. (-er, -st), telkens veranderende, onbestendig : 't is ongestadig weer.
ONGESTEELD, bn. (plantk.) geen steel hebbende,
ONGESTELD, bn, niet volkomen wel, in lichten
graad ziek : hij is al sedert een paar dagen ongesteld.
ONGESTOFFEERD, bn. (van kamers) niet voorzien van meubels, kleeden enz..
ONG4STOORD, bn. niet door jets onaangenaams
afgebroken : eene schier ongestoorde eensgezindheid.
ONGESTRAFT, bn. bw. niet gestraft wordende ;
— bw. straffeloos.
ONGESTREEPT, bn. (muz.) angestreept octaaf,
klein octaaf.
ONGESTUDEERD, bn. geen academische opleiding genoten hebbende : ongestudeerde personen.
ONGESTUIM, ONGESTUIMIG, bn. (dicht.)
onstuimig : de ongestuime zee; de ongestuime baren.
ONGETEEKEND, bn. niet gemerkt met den
naam van den maker, niet onderteekend.
ONGETELD, bn. niet geteld : durft ge hem dat geld,
zoo maar ongeteld, toevertrouwen; — ontelbaar.
ONGETEMD, bn. niet tam, van groote, wilde
dieren; ontembaar : die ongetemcle kracht.
ONGETEMPERD, bn. onverflauwd, onverminderd.
ONGETROOST, bn. geen troost ontvangen hebbende, zonder troost.
ONGETROUW, bn. (-er, -st), niet getrouw,
ontrouw : uw geheugen is wel wat ongetrouw.
ONGETROUWD, bn. ongehuwd.
ONGETWIJFELD, bw. zonder twijfel.
ONGEVAL, o. (-len), ongelukkig geval, ongeluk.
ONGEVALLENVERZEKERING, v. (-en), verzekering tegen nadeelige gevolgen van bepaalde
ongevallen.
ONGEVALLENWET, v. wet van 2 Januari 1901,
waarin de verzekering van werklieden tegen nadee-
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lige gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijve n
geregeld is.
ONGEVALLIG, bn. (-er, -st), onbevallig : een niet
ongevallige tooi; onwelgevallig, onaangenaam.
ONGEVEER, bw. zonder het nauw to nemen,
ten naaste bij gerekend ; ten naastenbjj.
ONGEVEINSD, bn. bw. oprecht.
ONGEVOEGD, bn. van metselwerk, waarvan de
voegen nog niet met kalk zijn gevuld.
ONGEVOEGLIJK, bn. bw. ongepast, ongeschikt,
onbetamelijk. ONGEVOEGLIJKHEID, v.
ONGEVOELIG, bn. bw. (-er, -st), niet gevoelig ;
— onaandoenlijk.
ONGEVRAAGD, bn. zonder gevraagd to zijn. :
ongevraagd binnenkomen , ongevraagd ontslag.
ONGEWASSCHEN, bn. niet gewasschen; — (spr.)
iem. ongewasschen jets zeggen, zonder het leelijke
mooi te maker.
ONGEWENSCHT, bn. ongevallig, onaangenaam.
ONGEWERVELD, bn. ongewervelde dieren, dieren
zonder inwendig geraamte.
ONGEWIJD, bn. niet door den priester gezegend
of gewijd ; onheilig, profaan : de ongewijde schrijvers, in tegenstelling met de gewt,Ide schrijvers : de
schrijvers der bijbelboeken; — de ongewijde geschiedenis, in tegenstelling met de geschiedenis, in
den bijbel vervat.
ONGEWILLIG, bn. bw. (-er, -st), niet volgzaam,
niet bereidwillig : die knaap is zeer ongewillig.
ONGEWIS, bn. bw. (-ser, meest -), niet stellig
kunnende geweten worden : wij taster rand in 't
ongewiss' ; — onvast, onzeker ; de ongewisse baren.
ONGEWOON, bn. bw. (...woner, -st), niet gewoon
aan jets : wij zijn zulk een leven ongewoon; — in
strijd met gewoonte of regel : op ongewone tijden;
eene ongewone drukte; — niet alledaagsch : hij was
een ongewoon mensch.
ONGEWOONTE, v. het niet aan jets gewoon zijn.
ONGEWRAAKT, bp. bw. niet gewraakt of Edgekeurd : een ongewraakt getuige.
..
ONGEZEGELD, bn. niet dichtgelakt (van een
brief) ; niet van een zegel voorzien : sollicitatiestukken op ongezegeld papier worden terzijde gelegd.
ONGEZEGLIJK, bn. (-er, -st), zich niet htende
gezeggea, ongehoorzaam inz. van kinderen.
ONGEZELLIG, bn. bw. (-er,, -st), niet spraakzaam en vricndelijk in gezelsehap : wat ben je van
avond ongezellig, je zegt geen woord; — onbehaag
ongezellig weer ; eene ongezellige kamer, onpret--lijk:
tig.
ONGEZET, bn. niet vast bepaald : hij kamt op
ongezette tijden.
ONGEZIND, bn. niet genegen tot jets.
ONGEZOCHT, bn. bw. niet gezocht, maar vanzelf zich voordoende : eene ongezochte gelegenheid ;
eene ongezochte verklaring ; ongedwongen : ongezochte, geestvolle scherts.
ONGEZOND, bn. bw. een slecht gestel hebbende,
ziekelijk ; nadeelig voor de gezondheid; — (fig.)
ongezonde lectuur, die de verbeelding overprikkelt, nadeelig werkt op de zeden, het karakter.
ONGEZOUTEN, bn. bw. niet gezouten ; — bw.
uiterst openhartig, zonder zich aan de eischen der
wellevendheid to storen : iem. ongezauten de waarheid zeggen.
ONGEZUIVERD, bn. niet gezuiverd.
ONGEZUURD, bn. ongeheveld : de ongezuurde
brooden; feest der ongezuurde brooden, het Israelietische Paaschfeest.
ONGOD, m. (-en), (dicht.) afgod.
ONGODIST, m. (-en), godloochenaar, atheist :
Binds tergt nog de ongodist des Hemels oppermacht.
ONGODISTERIJ, v. atheisme.
ONGUNST, v. onwelwillende gezindheid, ongenade : de ongunst der tijden.
ONGUNSTIG, bn. bw. (-er, -st), niet gunstig,
niet welwillend gestemd : de Goden waren hem niet
ongunstig , een ongunstige wind ; — geringe of geen
winst opleverende : ongunstige jaren in den handel ;
— een slechten indruk van iem. gevende, hem bonadeelende in de schatting van anderen: een ongunstig rapport over iem. uitbrengen.
ONGUUR, bn. akelig, schrikwekkend ; onaan-

ONHANDELBAAR.
trekkelijk, ruw, gemeen: ongure straattaal !; — (van
het weer enz.) guur : de stormen van d'onguren
winterdag.
ONHANDELBAAR, bn. (-der, -st), niet to hanteeren, niet dan met de uiterste moeite te besturen ; zich door anderen niet latende leiden, eigenzinnig, koppig.
ONHANDIG, bn. bw. (-er, -st), niet handig,
lomp : onhandig lets doen, ergens mede omgaan ;
niet gemakkelijk te hanteeren : wat een onhandig
boek is dat.
ONHEBBELIJK, bn. bw. (-er, -st), onbehoorlijk,
lomp : een onh,ebbelijk stuk kalfsvleesch; — onbeschaafd, ongemanierd : eene onhebbelijke uitdrukking; — onbeschoft, brutaal : die man is altijd
onhebbelijk; — bw. ongepast, ongemanierd.
ONHEIL, o. (-en), zwaar ongeluk.
ONHEILIG, bn. bw. (-er, -st), ongewijd, profaan :
Om onderscheid te maken tusschen het heilige en onheilige; — niet vroom, ongodsdienstig, goddeloos ; —
onrein, onkuisch.
ONHEILSBODE, m. (-n), iem. die 't een of ander
onheil komt aanzeggen; ...DAG, m. (-en), dag
waarop onheil geschiedt; ...NACHT, m. (-en).
ONHEILSPELLEND, bn. (-er, -st), als 't ware
onheil aanzeggende : een onheilspellend voorgevoel.
ONHERBERGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st),
ongastvrij; geen good onderkomen verschaffende :
't onherbergzaam dak van d'ongastvrijen, koning;
een onherbergzaam oord, eene woeste, onvruehtbare
spreek. ONHERBERGZAAMHEID, v.
ONHERKENBAAR, bn. niet te herkennen.
ONHERROEPELIJK, bn. bw. niet herroepen
kunnende worden : een, onherroepelijk besluit; —
stellig moetende gebeuren, onvermijdelijk.
ONHERSTELBAAR, bn. bw. niet hersteld, vergoed kunnende worden : een onherstelbaar verlies
lijden; onherstelbai.e schade.
ONHEUGLIJK, bn. bw. z66 lang geleden dat
men er geen heugenis van heeft : sedert onheuglijke tijden.
ONHEUSCH, bn. bw. (-er, -st), onwellevend, niet
voorkomend : onheusch antwoorden ; iem. onheusch
bef egenen.
ONHOFFELIJK, bn. bw. (-er, -st), onbeleefd,
onheusch inz. in toepassing op personen van hooger
rang. ONHOFFELIJKHEID, v. (...heden).
ONHOLLANDSCH, bn. met aard, denkwijze of
gewoonten der Hollanders in strijd : onhollandsche
plaatjes in onze leesbneken.
ONHOORBAAR, bn. bw. voor het oor niet
waarneembaar.
ONHOUDBAAR, bn. (-der, -st), niet te houden,
onverdedigbaar : de stad was onhoudbaar geworden;
onhoudbare beweringen.
ONHOUT, o. (gew.) allerlei bout dat onder geteeld bout opslaat.
ONHUISELIJK, ONHUISLIJK, bn. (-er, -st),
weinig gehecht aan het leven thuis.
ONJUIST, bn. bw. (-er, meest-), nietjuist, niet overeenkomstig de waarheid: eene onjuiste meening.
ONKENBAAR, bn. (-der, -st), niet gekend kunnende worden : bij sommige wijsgeeren vindt men
onherkenbaar.
de stelling : God is onkenbaar;
ONKIESCH, bn. bw. (-er, meest-), blijk gevende
van gebrek aan fijn gevoel, onzedig.
ONKLAAR, bn. bw. (veroud.) niet holder, troebel
of dof; — niet holder, onduidelijk : gij tergt mij
door uwe onklare woorden; spreek duidelijk; — in
ongereede, in de war geraakt en daardoor onbruikbaar, inz. als scheepst. : een onklaar anker, in touw
of ketting verward; — onklaar loopen of varen,
van loopend touwwerk dat in de war raakt.
ONKOSTEN, m. my. extra-kosten; iem. op onkosten jagen, hem min of moor onnoodige uitgaven
bezorgen.
ONKREUKBAAR, bn. (-der, -st), niet gekreukt
kunnende worden : gelijk alle voornemens geen onkreukbare wetter zijn; ongekreukt, ongekrenkt,
ongerept : onkreukbare braaf heid.
ONKRUID, o. nutteloos of schadelijk kruid ;
(spr.) onkruid vergaat niet, de nutteloozen of onwaardigen zijn het taaist en blijven het langst leven.
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ONKUISCH, bn. bw. (-er, meest -), tot ongeOorloofde wellust geneigd, onrein van zeden.
• ONKUNDE, v. onwetendheid in zaken van
wetenschap.
ONKUNDIG, bn. (-er, -st), lets of iem. niet
kennende : het Fransche Gouvernement was onkundig
van de nationale stemming; — iem. van lets onkundig
laten, het hem niet meedeelen; — onwetend.
ONKWETSBAAR, bn. niet to kwetsen.
ONLAND, o. onbebouwd, woest land, inz. toegepast op moerasland, waaronder schier geen vaste
grond is to ontdekken.
ONLANGS, bw. kort geleden : ik heb hem onlangs
nog gezien.
ONLEDIG, bn. niet zonder bezigheid, bezig, in
de weer: zich met iets onledig houden.
ONLEKKER, bn. zich onbehaaglijk, niet al to
wel gevoelende : ik ben al eenige dagen onlekker.
ONLESCHBAAR, bn. niet to lesschen : een,
onleschbaren dorst hebben; niet to blusschen, (dicht.) :
een onleschbare gloed.
ONLICHAMELIJK, bn. onstoffelijk.
ONLIJDBAAR, bn. niet to lijden, ondraaglijk.
ONLIJDELIJK, bn. (-er, -st), ondraaglijk, onlijdbaar : de onlijdelijke dwang der reglementen.
ONLOGISCH, bn. bw. niet logisch, niet in overeenstemming met de logica.
ONLOOCHENBAAR, bn. (-der, -st), niet to loochenen : de gelijkenis is onloochenbaar; — onwraakbaar : onloochenbare bewijzen.
• ONLOSBAAR, bn. (van renten) niet in eons afgekocht kunnende worden.
ONLUST, m. gevoel van onbehaaglijkheid,
lusteloosheid ;, — tegenzin, afkeer : lets met onlust
doen; — (mu. ...en), iets dat onaangenaam aandoet, last, ongerief : elke stand heeft zijn eigen
genoegens en onlusten; (alleen in 't meerv.)
oneenigheid, beroering in een staat : de kerkelijke
onlusten tijdens het Twaalfjarig Bestand.
ONLUSTIG, bn. (-er, -st), geen lust, geen opgewektheid hebbende, lusteloos, landerig.
ONMAATSCHAPPELIJK, bn. niet passende in
eene geordende maatschappij.
ONMACHT, v. onvermogen, machteloosheid : al
de pogingen, die hij aanwendde, toonden slechts zijn,
onmacht aan; — toestand van bewusteloosheid tengevolge eener plotseling intredende bloedeloosheid van
de hersenen : in onmacht vallen; in onmacht liggen.
ONMACHTIG, bn. bw. (-er, -st), geen macht
hebbende tot iets, daartoe niet in , staat: onmachtig
zijn teed te dragon; machteloos.
ONMANLIJK, bn. bw. (-er, -st), in strijd met de
waardigheid van een man : laffe, onmanlijke tranen.
ONMATIG, bn. bw. (-er, -st), zonder maat, buitensporig : eene onmatige hitte ; onmatig eten en
drinken; — (Zuidn.) buitengewoon groot: een onmatig zwart bord, waarop al de namen der than logeerende vreemdelingen in 't krijt stonden
ONMEEDOOGEND, bn. bw. (-er, -st), meedoogenloos.
ONMEETBAAR, bn. (wisk.) niet in eene aangenomen maat kunnende uitgedrukt worden : het
getal a is onmeetbaar; onmetelijk.
ONMENSCH, m. (-en), iem. die den naam van
mensch onwaardig is, wreedaard, die geen mededoogen kept.
ONMENSCHELIJK, bn. bw. (-er, -st), onmeedoogend, wreed.
•ONMENSCHKUNDIG, bn. bw. geen blijk, geen
getuigenis gevende van menschenkennis.
ONMERKBAAR, bn. bw. (-der, -st), onwaameembaar : de zieke gaat onmerkbaar achteruit.
ONMETELIJK, bn. bw. (-er, -st), oneindig groot:
de onmetelijke ruimte ; hij is onmetelijk rijk, buitensporig rij k.
ONMIDDELLIJK, bn. bw. rechtstreeks : onmiddellijke berichten ; onder iemands onmiddellijken
invloed staan • in de onmiddellijke nabijheid, zeer
dichtbji • ik ga onmiddellijk, aanstonds, dadelijk.
ONMth, v. oneenigheid : in onmin leven.
ONMISBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet gemist
kunnende worden, onontbeerlijk.
ONMISKENBAAR, bn. bw. (-der, -st), duidelijk
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waarneembaar, zoodat men zich niet kan vergissen:
ONOPLETTEND, bn. (-er, -st), niet oplettende.
eene onmiskenbare gelijkenis.
ONOPLOSBAAR, bn. niet kunnende opgelost
ONMOGELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet kunnende
worden : gips is nagenoeg onoplosbaar.
gebeuren ; — een onmogelijk geworden toestand, die
ONOPRECHT, bn. (-er, -st), geveinsd.
niet langer z66 kan voortduren; — zich voor eene
ONOPZETTELIJK, bn. bw. niet opzettelijk, niet
betrekking onmogelijk maker, zich zoo gedragen
van te voren beraamd : eene onopzettelijke toespeling.
dat men die betrekking onmogelijk kan bekleeden;
ONORDE, v. wanorde, verwarring.
onbruikbaar in de maatschappij : 't is een onmoONORDELIJK, bn. bw. (-er, -st), wanordelijk.
ge,lijke kerel; — in zijn soort bespottelijk, overdreONORDENTELIJK, bn. bw. (-er, -st), onfatsoenyen : wat een onmogelijken hoed heb jij daar op!
lijk, onwellevend.
ONMONDIG, bn. minderjarig : niet in staat of
ONORGANISCH, bn. niet organisch, tot de onbenog niet in staat om zichzelf te regeeren.
werktuigde natuur behoorende, meest anorganisch.
ONOVERGANKELIJK, bn. (spraakk.) een onoverONNADENKEND, bn. bw. (-er, -st), oppervlakkig, onbezonnen, lichtzinnig.
gankelijk werkwoord, dat geen voorwerp in den
4den naamval bij zich heeft.
ONNASPEURBAAR, bn. niet na te gaan : onnaspeurbare wegen; onbegrijpbaar.
ONOVERKOMELIJK, bn. niet to overkomen, niet
ONNATUUR, v. onnatuurlijkheid.
to overwinnen : onoverkomelijke moeilijkheden.
ONOVERTROFFEN, bn. nog niet overtroffen, onONNATUURLIJK, bn. bw. (-or, -st), in strijd met
overtrefbaar.
de (ons bekende) wetten der natuur; in strijd met
ONOVERWIN(NE)LIJK, bn. (-er, -st), niet to
den gewonen natuurlijken loop van het menschelijk
leven : een onnatuurlijke en rampspoedige levensloop;
overwinnen : de onoverwinnelijke vloot van 1588.
ONPAAR, bn. niet tot een paar behoorende,
't is vandaag onnatuurlijk warm; — in strijd met
onparig : een onpaar rijm; oneven.
de gewone hoedanigheden van lichaam, van geest
ONPAEDAGOGISCH, bn. bw. in strijd met de
en gemoed : onnatuurlijke ouders.
regelen der opvoedkunde.
ONNAUWKEURIG, bn. bw. (-er, -st), niet of
weinig nauwkeurig.
ONPARIG, bn. onpaar, niet tot een paar behoorende : onparige handschoenen.
ONNAVOLGBAAR, bn. bw. (-der, -st), to uitsteONPARTIJDIG, bn. bw. (-er, -st), onbevooroorkend om nagevolgd of geevenaard to kunnen worden : de onnavolgbare Homerus.
deeld, niet door persoonlijke genegenheid zich bij
zijn oordeel latende leiden.
ONNEDERLANDSCH, bn. in strijd met den aard
ONPAS (TE), bw. te onpas komen, ongelegen
of ook met de taal der Nederlanders : „zich op
komen, niet to stade komen, hinderlijk zijn.
lets verheugen" is eene onnederlandsche zegswijze.
ONPASSELIJK, bn. (-er, -st), onwel, geneigd tot
ONNEEMBAAR, bn. bw. niet ingenomen kunnende worden : de stad is onneembaar.
braken, misselijk : onpasselijk worden.
ONPEILBAAR, bn. (-der, -st), niet to peilen,
ONNET, bn. bw. niet net, slordig.
grondeloos : d'onpeilbre kloof; ondoorgrondelijk : onONNOEMBAAR, bn. niet to noemen.
peilbaarst raadsel dat bestaat; (Zuidn.) oneindig.
ONNOEMELIJK, bn. bw. (-er, -st), in zeer hooge
ONPERSOONLIJK, bn. bw. geen persoon zijnde,
mate, bijzonder : onnoemlijk veel ; atomen zijn onnoegeen zelfbewustzijn, geen eigen aard hebbende :
melijk klein.
daze schilder werkt onpersoonlijk ; — (spraakk.)
ONNOODIG, bn. bw. (-er, -st), niet noodig, nutteloos, overtollig : onnoodige dingen koopen.
onpersoonlijke werkwoorden, die eene working voorstollen als uitgaande van eene onbepaalde zelf ONNOOZEL, bn. bw. (-er, -st), (Zuidn.) onschulstandigheid : onpersoonlijke ww. komen alleen in
dig; nog geen besef van goad en kwaad hebbende :
de onbepaalde wijs en den derden pers. enk. voor,
't onnoozel kind, dat nauw des levees loop begint;
b v. het regent, het sneeuwt.
(R. K.) onnoozele-kinderen, herinneringsdag van
ONPRACTISCH, bn. bw. geen slag hebbende
den kindermoord te Bethlehem, op 28 Dec. ; —
van zich to redden in het dagelijksch leven ; niet
zonder kennis van de wergild en dus licht to bevoldoende aan de eischen van het practische leven.
driegen : een onnoozele bloed; — (ook) van de uitinONRAAD, o. boos opzet tegen de veiligheid van.
gen van iem. die al to onervaren is : een onnoozel
anderen : bier broeit onraad; al datgene waardoor
figuur maken ; — hij is wat onnoozel, dom, idioot ;
de
veiligheid der burgers wordt beclreigd ; —
— onbeduidend : de leverantie van een onnoozel half
10°/o van den bruto-verkoop, den bedongen onraad
ankertje portwijn.
inbegrepen (bij geslacht onteigend vee).
ONNUT, bn. (-ter, -st), niet van nut, ondienstig
ONRAADZAAM, bn. (...zamer, -st), ongeraden.
is hun wijsheid dan onnut geworden !; nutteloos:
ONRECHT, o. ongelijk, alleen in ten onrechte;
vergeefsch ; (van pers.) onbruikbaar : werkt den on—alwtonrechtvardigof nbiljkis;—en vernutten dienstknecht uit.
ongelijking, eene onrechtvaardige daad : onrecht
ONOMATOPEE, v. (taalk.) vorming van woorden
lijden ; iem. onrecht doen.
door klanknabootsing; — (my. -en), op daze wijze
ONRECHTE (TEN), bw. uitdr. onbillijkerwijze ;
gevormde woorden.
met de waarheid in strijd : iem. ten onrechte betichten.
ONOMSTOOTELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet
ONRECHTMATIG, bn. bw. (-er, -st), strijdig met
omver to stooten, onwederlegbaar : een onomstoohet recht : een onreehtmatige eisch; — niet volgens
telijk bewijs. dat staat onomstootelijk vast.
recht en billiikheid : rich lets onrechtmatig todigenen.
ONOMWONDEN, bn. bw. de onomwonden waarONRECHTVAARDIG, bn. bw. (-er, -st), niet
heid, de bloote waarheid, de juiste toedracht; iem.
rechtvaardig, onbillijk, onredelijk ; — op onrechtonomwonden de waarheid zeggen, zonder er doekjes
om te winden.
rnatige wijze verkregen : iem. onrechtvaardig beoor
deelen.
ONONTBEERLIJK, bn. (-er, -st), niet kunnende
ONREDELIJK, bn. bw. (-er, -st), (veroud.) zonder
gemist worden.
rede, redeloos : het onredelijke vee; — onverstandig,
ONONTKOOMBAAR, bn. niet to ontkomen.
niet voor het gezond verstand to verdedigen : zijne
ONOOGLIJK, bn. bw. (-er, -st), onaangenaam
onredelijke vrees verbaasde ons alien; onbillijk :
voor het oog, leelijk, afzichtelijk; (ook) slordig: er
een onredelijke eisch ; onredelijk veel eischen.
onooglijk uitzien; onooglijk gekleed gq,an.
ONREGELMATIG, bn. bw. (-er, -st), niet in overONOORDEELKUNDIG, bn. bw. niet oordeelkuneenstemming met een vasten regel : zijne studie
dig, blijk gevende van gebrek aan oordeel of
was zoo onregelmatig, dat hij niets tot stand bracht; —
critiek : on,00rdeelkundig te werk gaan.
(spraakk.) niet in een bepaald stelsel passende :
ONOPGEMERKT, bn. bw. zonder opgemerkt te
onregelmatige werkwoorden; — bw. niet volgens een
worden : onopgemerkt voorbijgaan.
plan of regel.
ONOPGESMUKT, bn. niet opgesmukt : de onopONREIN, bn. (-er, -st), onzindelijk, vuil; gesmu Yfte waarheid.
boos, onheilig — onzedelijk, onkuisch : onreine
ONOPGEVOED, bn. bw. niet of slecht opgevoed.
gedachten.
ONOPHOUDELIJK, bn. bw. altijd doorgaande,
ONRIJM, o. proza : Oud- Neerlandsch Rijm
voortdurend, aanhoudend: een onophoudelijke toeOnrijm; rijmlooze poezie.
loop; -- onophoudelijk zoeken wij naar nieuwe wegen.
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ONRIJP, bn. (-er, -st), nog niet ten voile rijp :
het eten van onrijp ooft is nadeelig; (van pers.) nog
niet tot voile ontwikkeling gekomen : het onrijp
oordeel der jeugd; — to vroeg plaats hebbende.
ONROEREND, bn. (rechtst.) onverplaatsbaar,
vast : onroerende goederen zijn huizen, landerijen;
werktuigen in fabrieken, visschen in vijvers; of ook
rechten op die onroerende goederen; — (R. K.)
onroerende feestdagen, die steeds op denzelfden
datum vallen, zooals b y. Kerstmis, Driekoningen,
Mariaboodschap.
ONROOMSCH, bn. niet Roomsch-Katholiek, bepaaldelijk Protestantsch.
ONRUST, v. beweging, beroering : geheel Europa
was in onrust ; — ongedurigheid, angst, gejaagdheid ; — o. (mv. -en), klein zwaar wieltje in horloges en wekkers dat den dienst van den Slinger in
slingeruurwerken verricht.
ONRUSTBAREND, bn. bw. onrust, zorgen verwekkende : een onrustbarend verschijnsel.
ONRUSTIG, bn. bw. (-er, -st), voortdurend in
beweging : de onrustige zee; — niet kahn, ongedurig, woelig : een onrustigen nada doorbrengen ;
— gejaagd, angstig.
1. ONS, o. (-en), (veroud.) het twaalfde deel van
een pond, vgl. once; hectogram, = 0,1 K G.
2. ONS, pers. vnw. le pers. my., 3e en 4e nv. :
gij hebt ons niet gezien; zij gaven ons de schuld.
3. ONS, bez. vnw. le pers. my. ems boek.
ONSAMENHANGEND, bn. bw. (-er, -st), niet
samenhangend, zonder onderling verband: onsamenhangende woorden, volzinnen viten.
ONSCHADELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet schadelijk, geen nadeel kunnende veroorzaken.
ONSCHATBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet to
schatten, onwaardeerbaar : een onschatbare rijkdom van diamanten ; iem, onschatbare diensten bewijzen.
ONSCHEIDBAAR, bn. bw. niet to scheiden :
onscheidbare vrienden; — (spraakk.) van werkwoorden die samengesteld zijn met een bijwoord, dat in
alle vormen met het grondwoord verbonden bliift :
het bifwoord w e d e r beteekent in onscheidbare
samenstellingen t e g e n; — bw. z66 dat er geen
scheiding mogelijk is, onafscheidelijk.
ONSCHENDBAAR, bn. niet geschonden kunnende worden, onverbreekbaar : de wetten zijn
onschendbaar ; de koning is onschendbaar, kan voor
zijne regeeringshandeling niet ter verantwoording
worden geroep en.
ONSCHOON, bn. niet schoon.
ONS CHULA, v. schuldeloosheid : zijn onschuld
bewijzen; nog geen beset hebbende van goed en kwaad,
van de verdorvenheid der wereld, bepaaldelijk in
het sexueele : de jaren, der onschuld; de onschuld
verdedigen ; — onschuldige vrouwen of mein' es :
de onschuld belagen.
ONSCHULDIG, bn. (-er, -st), geen kwaad bedreven
hebbende : hij stierf onschuldig; — zonder besef
van goed en kwaad, argeloos ; — (van zaken)
niets zondigs bevattend : een onschuldig genoegen;
—nietskwadbol:
zijne scherts bleef altijd
onsehuldig en vroolijk; — onschadelijk : kina is
geen onschuldig middel, gij moogt dat zoo maar
niet gebruiken.
ONS-HEER, m. (R. K.) de hl. hostie.
ONSPOED, m. (-en), de ongunstige loop der omstandigheden, ongeluk, tegenspoed.
ONSTADE, v. ongelegen tijdstip, alleen in te
onstade komen, to onpas.
ONSTANDVASTIG, bn. bw. (-er, -st), veranderlijk : cmstandvastig weer; onstandvastig evenwicht;
— bw. weifelend, niet farm.
ONSTERFELIJK, bn. niet sterfelijk, niet aan
den dood onderworpen : de ziel is onsterfelijk ;
- (fig.) eeuwigdurend, onvergankelijk : onsterfelijke roem.
ONSTERFELIJKHEID, v. de hoedanigheid van
onsterfelijk to zijn : de onsterfelijkheid der ziel; (fig.)
eeuwigdurende roem : voor dien prijs is de onsterfelijkheid te dour gekocht; — de toestand van onsterfelijk to zijn, het leven na den dood.
ONSTERK, bn. (-er, -st), niet stark.
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ONSTICHTELIJK, bn. bw. niet stichtelijk, ergerlijk voor het godsdienstig of zedelijk gevoel.
ONSTOFFELIJK, bn. niet uit stof bestaande : de
onstoffelijke gedachte.
ONSTUIMIG, bn. bw. (-er, -st), woest, in heftige
beweging verkeerende : de onstuimige golven;
—wild,bugstorm:
onstuimig weer; een onstuimige wind; — (fig.) heftig, hartstochtelijk : onstuimig optreden, eisóhen, verlangen ; - wild, woest :
het onstuimig ros.
1. ONT, bn. (gew.) veil, smerig : een ont wijf.
2. ONT-, onscheidbaar voorvoegsel, waarmede
werkwoorden worden gevormd. Het beteekent a)
eene richting naar iets toe (ontbinden), b) eene verwijdering (ontloopen), c) eene scheiding (ontbinden,
ontleden), d) het tegenovergestelde van hetgeen het
grondwoord uitdrukt (ontladen, ontdekken), e)
ontneming of verlies (onteigenen, ontheiligen), f)
het begin saner handeling (ontbijten, ontbranden).
Aileen de meest gebruikelijke der met ont- afgeleide
werkw. zijn Kier opgenomen.
ONTAALKUNDIG, bn. bw. niet in overeenstemming met de regelen der taalkunde.
ONTAARD, bn. (-er, -st), deugden raissende die
men volgens zijn acrd en zijn afkomst moest bezitten, verdorven : cen ontaard zoon.
ONTAARDEN, (ontaardde, is ontaard), minder
goed worden dan zijn voorgeslacht ; zuinigheid die
in gierigheid ontaardt.
ONTASTBAAR, bn. niet getast, niet gegrepen
kunnende worden : de ontastbare schaduw.
ONTBEREN, (ontbeerde, heeft ontbeerd), lets
misson waaraan men groote behoefte heeft : wij
kunnen hierbij uwe huip niet ontberen. ONTBERING, v. (-en), het gemis van noodzakelijke levensbehoeften.
ONTBIEDEN, (ontbood, heeft ontboden), iem.
laten weten dat hij komen moot.
ONTBIJT, o. het eerste maal van den dag.
ONTBIJTEN, (ontbeet, heeft ontbeten), zijn ontbijt gebruiken; met iets ontbijten, het tot of bij zijn
ontbijt gebruiken.
ONTBIJTGOED, o. alle gerei dat men noodig
heeft om to ontbijten ; ...STEL, o. (-len), groot
servet of klein tafellaken met vingerdoekjes om
bij het ontbijt to gebruiken; ...TAFEL, v. (-s),
de tafel waarop het ontbijt is klaargezet.
ONTBINDEN, (ontbond, heeft ontbonden), losmaken : cen knoop ontbinden ; men ontbond zijne
voeten ; — (dicht.) losmaken, vrijmaken, bevrijden
van lets ; — (nat.) in plaats van eene gegeven
kracht twee andere stellen wier resultante de gegeven
kracht is ; — (wick.) de factoren bepalen waarvan
de gegeven vorm het product is; — (van vereenigingen enz.) opheffen : de Kamers ontbinden ;
— een Leger ontbinden, afdanken ; — te niet doen :
een huwelijk ontbinden.
ONTBINDING, v. (-en), de handeling van het ontbinden, in de wis- en natuurk. : ontbinding in factoren; ontbinding van krachten; — de ontleding
van het menschelijk lichaam na den dood, het
bederf van een lijk : tot ontbinding overgaan; —
opheffing van eene vereeniging of van eene overeenkomst.
ONTBINDINGSRECHT, o. recbt van den vorst
de volksvertegenwoordiging to ontbinden.
ONTBLADEREN, (ontbladerde, heeft ontbladerd),
van bladereu of bladen berooven.
ONTBLOEIEN, (ontbloeide, is ontbloeid), (dicht.)
gaan bloeien.
ONTBLOOT, bn. niet bezittende wat de bepaling
noemt : hij is niet ontbloot van geest.
ONTBLOOTEN, (ontblootte, heeft ontbloot), iets
dat bedekt is bloot maken : plotseling ontblootte hij
het hoofd; ontbloote klieg, uit de scheede getrokken;
— van het noodige ontdoen, ontzetten, berooven.
ONTBOEZEMEN, (ontboezemde, heeft ontboezemd), uit den boezem, uit het gemoed loslaten,
in woorden uiten. ONTBOEZEMING, v. (-en),
uiting van wat in het gemoed ontstaat.
ONTBOLSTEREN, (ontbolsterde, heeft ontbolsterd), ontdoen van den bolster : eene hoot ontbolsteren ; (van pers.) besehaven, wereldwijs maken.

ONTBOSSCHEN.

583

ONTBOSSCHEN, (ontboschte, heeft ontboscht),
van bosschen berooven.
ONTBRANDBAAR, bn. (scheik.) vatbaar voor
vlamvatting, brandbaar : ontbrandbare gassen.
ONTBRANDEN, (ontbrandde, is ontbrand), gaan
branden, in brand vliegen : de lont strijkt neer, het
knappend kruit ontbrandt; — (fig.) door geweldige
hartstochten worden aangetast: in toorn ontbranden.
ONTBREIDELEN, (ontbreidelde, heeft ontbreideld), niet meer in bedwang houden.
ONTBREKEN, (ontbrak, heeft ontbroken), niet
aanwezig zijn, mankeeren, inz. van jets waaraan
behoefte is : de Heer is mijn herder, mij zal niets
ontbreken ; — (van pers.) niet aanwezig zijn waar
men noodig is of verwacht wordt ; het ontbreekt
hem aan ijver ; er ontbreekt niets aan, het is volkomen goed.
ONTCIJFEREN, (ontcijferde, heeft ontcijferd),
jets in cijferschrift lezen en begrijpen, doordat men
de waarde der geheime teekens kent; — iets lezen
en begrijpen dat wegens de eene of andere oorzaak
bijna onleesbaar is.
ONTDAAN, bn. ontsteld, van streek.
ONTDEKKEN, (ontdekte, heeft ontdekt), te
weten komen, vinden dat jets bestaat eene ster,
een land, de waarheid ontdekken. ONTDEKKING,
v. (-en).
ONTDEKKINGSREIS, v. (...zen) ; ...REIZI(-s) ; ...TOCHT, m. (-en).
GER,
ONTDOEN, (ontdeed, heeft ontdaan), van iets
ontlasten, het afnemen : allen ontcleclen hun buff
van de ploegjukken; — uittrekken, afzetten enz. :
ontdoe u van hoed en jas ; — van de hand doen,
verkoopen, opruimen.
ONTDOOIEN, (ontdooide, heeft en is ontdooid),
beginnen te dooien, smelten : de sneeuw ontdooit;
(gemeenz.) minder stiff en koel worden : zijne
koelheid zal ontdooien.
ONTDUIKEN, (ontdook, heeft en is ontdoken),
door te duiken, to bukken, aan jets ontkomen : hij
grist den aansnorrenden pijl te ontduiken; — aan
jets weten te ontkomen : eene lastige vraag, kwestie
ontduiken ; belastingen ontduiken.
ONTEEREN, (onteerde, heeft onteerd), van zijn
eer berooven, te schande maken ; — eene onteerencle straf, eene straf waarmede het verlies van
zekere burgerlijke rechten verbonden is ; een
ontgroend vonvis ; — schenden.
ONTEGENSPREKELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet
tegengesproken kunnende worden, onwederlegbaar, onbetwistbaar.
ONTEGENZEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), onwederlegbaar : hij heeft ontegenzeglijk gelijk.
ONTEIGENEN, (onteigende, heeft onteigend),
ontnemen, tegen schadeloosstelling en vergoeding,
inz. in rechten, op eene bij de wet bepaalde wijze.
ONTEIGENING, v.
ONTEIGENINGSWET, v. (-ten), wet waarbij
eene onteigening ten algemeenen nutte geregeld
wordt.
ONTELBAAR, bn... bw. niet kunnende geteld
worden, zeer groot : eene ontelbare menigte.
ONTERVEN, (onterfde, heeft onterfd), een toekomstig erfgenaam, voor zoover de wet dit vergunt,
van zijne erfenis ontzetten.
ONTEVREDEN, bn. bw. (-er, -st), niet tevreden,
onvergenoegd ; — misnoegd.
ONTEVREDENHEIDSBETUIGING, v. (-en), betuiging van ontevredenheid, openlijke berisping.
ONTFERMEN (ZICH), (ontfermde zich, heeft
zich ontfermd), medelijden met iem. hebben en hem
dientengevolge voor het uiterste behoeden.
ONTFERMER, m. die ontfermt, van God gezegd.
ONTFUTSELEN, (ontfutselde, heeft ontfutseld),
stilletjes of op listige wijze ontnemen.
ONTGAAN, (ontging, is ontgaan), van lets weggaan, jets verlaten, begeven : de wereld in eene cel
ontgaan , — aan iem. of jets ontkomen ; — voor
iem. verloren gaan : dat voordeeltje is hem ontgaan ;
uit het geheugen verdwijnen ; de zaak is mij ontgaan ; — aan iemands oog of oor ontsnappen dit
schijni zijne opmerkzaamheid ontgaan te zijn.
ONTGELDEN, (ontgold, heeft ontgolden), ids
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moeten, bezuren, inz. wat een ander heeft misdaan :
het moeten ontgelden.
ONTGEVEN (ZICH), (ontgaf zich, heeft zich
ontgeven), zich iets uit het hoofd stolen, het voor
eene vergissing houden.
ONTGINNEN, (ontgon, heeft ontgonnen), eon
grond geschikt maken voor bebouwing. ONTGINNING, v. het ontginnen; (my. -en), een grond
die ontgonnen wordt.
ONTGLIPPEN, (ontglipte, is ontglipt), glippende
ontsnappen : 't snoer laat zij der hand ontglippen;
stil ontglipt er eene zucht aan has r borst; — onbedacht neerschrijven deze klachten zijn onwillekeurig aan mijn pen ontglipt; — (van eenig bezit)
ontgaan, ontglijden.
ONTGLOEIEN, (ontgloeide, heeft en is ontgloeid),
gaan gloeien : 's hemels grauw ontgloeit tot gaud en
purper ; — in geestdrift ontgloeien ; die taal deed
de harten ontgloeien, in vuur geraken.
ONTGOOCHELEN, (ontgoochelde, heeft ontgoocheld), op listige wijze afhandig maken ; iem. zijne
illusies doen verliezen : spoedig was hij ontgoocheld.
ONTGRENDELEN, (ontgrendelde, heeft ontgrendeld), eene dour, eene poort losmaken door de
grendels weg te schuiven.
ONTGROEIEN, (ontgroeide, is ontgroeid), zooveel
groeien dat men voor jets te groot wordt : aan die
kleeren is het kind ontgroeid; (fig.) hij is de plak
ontgroeid, hij is reeds to oud of to groot om nog
(school)straf to krijgen.
ONTGROENEN, (ontgroende, heeft ontgroend),
(dicht.) van zijn bladeren berooven; — (fig.) iem.
ontbolsteren ; (candidaten voor een studentencorps)
plechtig als lid opnemen.
ONTHAAL, o. de ontvangst van iem. als gast,
(ook) de spijs en drank waarop men hem vergast :
het ongastvrij onthaal dat hun ten deel viel; bejegening : dit onthaal maakte den Engelschman indereen goed onthaal vinden, gunstig
dead gedwee;
opgenomen worden.
ONTHALEN, (onthaalde, heeft onthaald), iem.
ontvangen als gast, iem. trakteeren : de schoolkinderen worden onthaald op krentenbroodjes en
chocola; iem. op jets vergasten.
ONTHALZEN, (onthalsde, heeft onthalsd), onthoof den.
ONTHANDEN, (onthandde, heeft onthand), iem.
ontrieven : met jets onthand zijn, het erg missen.
ONTHEFFEN, (onthief, heeft ontheven), iem.
ontslaan van eene verplichting ik wil mij niet
van die moeite ontheven achten ; — (rechtst.)
ontheffen van de ouderlijke macht, voogdij, enz.
0 NTHEFFING v. (-en), vrijstelling ; ontslaan.
ONTHEILIGEN, (ontheiligde, heeft ontheiligd),
de heiligheid van jets schenden : den Sabbat onth eil ig en .
ONTHEISTEREN, (ontheisterde, heeft ontheisterd), (dicht.) vernielen, verwoesten: in 't van Borst
ontheisterde land; de ontheisterde valleien; ontstellen, beroeren, verwarren, overhoop halen.
ONTHOOFDEN, (onthoofdde, heeft onthoofd),
iem. het hoofd afslaan met zwaard of biji, inz. als
gerechtelijke strafoefening.
ONTHOUDEN, (onthield, heeft onthouden), niet
geven iem. zijn loon onthouden; zich van lets
verwijderd houden, zich met iets niet inlaten,
niet bemoeien : bij de laatste verkiezing hebben vele
liberalen zich van stemming onthouden; (spr.) in
den twijfel onthoud u, laat u niet in met jets dat
niet boven allen twijfel raadzaam is; — opzettelijk
nalaten, zich iets ontzeggen : hij anthoudt zich
geheel van het gebruik van sterken drank; — iets in
het geheugen bewaren : er is maar een God, mijn
kind, onthoud dit; ik zal het je helpen onthouden,
(ook fig.) ik zal het je inpeperen.
ONTHOUDER, m. (-s), hij die iem. jets onthoudt; — de onthauders bij de stembus hebben ongelijk, zij die niet gaan stemmen; — iem. die ergens
gaan gebruik van maakt, inz. iem. die uit beginsel
gaan gebruik maakt van sterken drank.
ONTHOUDERSCAFE, o. (-'s), ...KOFFIEHUIS,
o. (...zen), café, koffiehuis voor onthouders, waar
gaan gelegenheid is, alcohol to gebruiken.
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---:- verlichting: ontlasting van 't gemoed; - afgang,
ONTHOUDING, v. het niet deelnemen aan lets,
stoelgang.
raan men had mogen of moeten deelnemen :
waa
ONTLATEN, (ontliet, heeft en is ontlaten),
hij wenschte door zijn onthouding protest aan te
zachter worden (van wat hard, stiff of bevroren is) :
teekenen tegen dit feest; — opzettelijke ontbering
de grond begint te ontlaten; de ruiten ontlaten; —
van levensbehoeften (inz. spijs en drank), of van
(van de lucht, het weder enz.) de koude begint wat
zingenot.
te ontlaten.
ONTHOUDINGSDAG, m. (-en), (R. K.) dag
ONTLEDEN, (ontleedde, heeft ontleed), in laden
waarop men zich van vleesch Of bepaalde andere
scheiden : eene bloem, een Bier ontleden; een zin,
spijzen moet onthoudett.
een gedicht, een kunstwerk ontieden, de verschillende
ONTHULLEN, (onthulde, heeft onthuld), van
deelen van elkander onderscheiden en die op zichhet hulsel ontdoen (van standbeelden), de plechtige
zelf en in betrekking tot elkander beschouwen ;
handeling waarbij het gedenkteeken tot zijn be— lets in bijzonderheden onderzoeken. ONTLEstemming komt : het gedenkteeken van Leiden
DING. v. (-en).
ontzet werd onthuld op 3 October 1884; — ontsluieONTLEEDKAMER, v. (-s), anatomisch laboraren, aan het licht doen komen : de waarheid onttorium ; ...KUNDE, v. wetenschap der anatomie ;
hullen. ONTHULLING, v. (-en), belangrige ont...KUNDIG,
bn. anatomisch : de ontleedkundige
hullingen doen.
les ; ...MES, o. (-sen), mes van den ontleedkundige ;
ONTHUTSEN, (onthutste, heeft onthutst), doen
het ontleedmes der critiek.
ontstellen, van streek brengen ; iem. onthutst
ONTLEENEN, (ontleende, heeft ontleend), (Zuidn.)
aanstaren,
van iem. to leen nemen : zij hielden het verborgen,
ONTIEG, bn. (gew.) veil, smerig, niet vrij van
dat zij geld ontleend hadden ; - ontvangen, to
ongedierte : een ontieg huis,- ontiege menschen.
danken hebben aan : de maan ontleent haar licht
ONTIJD, m. (-en), het gedeelte van een etmaal,
aan de zon ; het woord, doerak' is aan het Russisch
waarin het donker is en men voor onraad heeft
ontleen,d.
to vreezen : bij nacht en ontijd overal ronddolen;
ONTLIJVEN, (ontlijfde, heeft ontlijfd), van het
ongelegen oogenblik : dat heet ik ten ontijde
leven berooven, dooden.
spotten.
ONTLOKKEN, (ontlokte, heeft ontlokt), door
ONTIJDIG, bn. bw. (-er, -st), niet to rechter tijd:
uitlokken verkrijgen, afdwingen: iem. een geheim
ontijdige vragen ; een, ontijdig bezoek; een ontijdigen
ontlokken ; die oorvijg ontlokte hem een kreet van
dood vinden.
smart.
ONTKAPEN, (ontkaapte, heeft ontkaapt), afONTLOOPEN, (ontliep, is ontloopen), door weg
handig maken : hij mocht mij eens den buit ontkapen.
to loopen ontkomen, ontvlieden; — uiteenloopen,
ONTKENNEN, (ontkende, heeft ontkend), niet
versehillen : die twee ontloopen elkaar niet veel.
erkennen ; — niet bekennen : de waarheid, een felt
ONTLUIKEN, (outlook, heeft en is ontloken),
ontkennen.
zich ontsluiten : er zijn bloemen die des nachts
ONTKENNEND, bn. bw. niet toestemmend :
een ontkennend antwoord; eene vraag ontkennend
ontluiken; — (fig.) zich ontwikkelen, ontstaan :
een ontluikend talent.
beantwoorden; — (spraakk.) ontkennend bijwoord,
partikel waardoor de zin eene ontkennende beONTLUISTEREN, (ontluisterde, heeft ontluisterd), van luister berooven.
teekenis krljgt.
ONTMANTELEN, (ontmantelde, heeft ontmanONTKENNINGSWOORD, o. (-en), (taalk.) bijteld), ontdoen van lets dat bij een mantel kan
woord van ontkenning.
worden vergeleken; inz. van eene stad, haar van
ONTKENTENIS, v. ontkenning.
de omwalling ontdoen, hare muren slechten.
ONTKERSTENEN, (ontkerstende, heeft ontONTMASKEREN, (ontmaskerde, heeft ontmaskerstend), het geloof in het Christendom ontnemen,
kerd), van het masker ontdoen; (fig.) lets of iem.
doen verliezen.
(ontketende,
heeft
ontketend),
in
zijne ware gedaante voorstellen.
ONTKETENEN,
ONTMENSCHT, bn. onmenschelijk, onbarmharvan ketenen bevrijden : de misdadiger werd onttig, wreed : 't ontmenscht besluit der staatszucht.
ketend ; — de drifter, de stormen ontketenen.
ONTMOEDIGEN, (ontmoedigde, heeft ontmoeONTKIEMEN, (ontkiemde, is ontkiemd), uit de
digd), van moed berooven, neerslachtig maken.
kiem to voorschijn komen : dit zaad is niet ontONTMOETEN, (ontmoette, heeft en is ontmoet),
kiemd; —(fig.) ontstaan, voortkomen, voortspruiten.
tegenkomen ; — (meetk.) van lijnen : een punt met
ONTKLEEDEN, (ontkleedde, heeft ontkleed),
eene andere lijn of met een vlak gemeen hebben,
ontdoen van kleederen : een kind ontkleeden; bedock zich slechts aan eene zijde van die lijn of
rooven van lets dat als een kleed wordt voorgedat vlak uitstrekken; — aantreffen. ONTMOEsteld : de herfst ontkleedt het veld.
(ontknoopte,
heeft
ontknoopt),
TING, v. (-en), het ontmoeten; vijandig samenONTKNOOPEN,
treffen, gevecht; tweegevecht.
lets losknoopen : hij ontknoopte zijn jas; een touw
ONTMUNTEN, (ontmuntte, heeft ontmunt), tot
ontknoopen, er de knoopen uitdoen; (fig.) de ontmunt geslagen metaal weder versmelten.
knooping brengen. ONTKNOOPING, v. (-en), het
ONTNEMEN, (ontnam, heeft ontnomen), afnelosknoopen; (fig.) afloop van eene verwikkeling in
men : zoudt gij mij mijn mes willen ontnemen I
een tooneelstuk of in ben roman.
ONTNUCHTEREN, (ontnuchterde, heeft en is
ONTKOMEN, (ontkwam, is ontkomen), ontsnapontnuchterd), nuchter maken, van dronkenschap
pen : den dood ontkomen; den vijand ontkomen,
of bedwelming bevrijden ; — (fig.) ontgoochelen.
ONTKURKEN, (ontkurkte, heeft ontkurkt), van
ONTOEGANKELIJK, bn. (-er, -st), niet toegande kurk ontdoen.
kelijk voor iem. of lets : ontoegankelijke rotsen.
ONTLAADKRAAN, v. (...kranen), (stoomw.) de
ONTOEREKENBAAR, bn. niet als eene schuld
kraan waardoor de stoom uit den cilinder kan
aangerekend knnnende worden : eene ontoerekenwordengelaten; ...TANG, v. (-en), instrument om
bare daad.
electriciteit to ontladen.
ONTOEREKENINGSVATBAAR, bn. (rechtst.)
ONTLADEN, (ontlaadde, heeft ontladen), aflaniet verantwoordelijk gesteld kunnende worden
den : een goederenwagen ontladen ; — (van vuurvoor lets dat men heeft misdreven ; in het dagewapenen) ze ontdoen van de lading; (natuurk.) een
lijksch leven ook ontoerekenbaar gezegd.
voorwerp van electriciteit ontdoen.
ONTOGENIE, v. geschiedenis der ontwikkeling
ONTLASTEN, (ontlastte, heeft outlast), ontdoen
van het individu tot aan zijne geboorte.
van een last ; (fig.) verlichten, verlossen van lets
ONTOLOGIE, v. sig. leer van het bestaande : leer
dat als een last, een druk wordt beschouwd : het
van de algemeene eigenschappen der dingen; leer
hart, het gemoed ontlasten, door aan zijn gevoel lucht
der onderwerpen van het menschelijk denkverte geven ; - den minderen man ontlasten, ontheffen
mogen.
van lastige verplichtingen; - uitmonden, nitONTOLOGISCH, bn. het ontologisch, bewijs voor
loopen : die rivieren ontlasten zich in de Oostzee.
het bestaan van God, het betoog, dat God werkelijk
ONTLASTING, v. geheele of gedeeltelijke verlichting of ontheffing, van lastige verplichtingen; bestaat, op grond van het denkbeeld van God.
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ONTONG, v. (Ind.) geluk, geluksteeken.
ONTOONBAAR, bn. wat niet getoond kan worden; to slordig, to gehavend om zich to kunnen
vertoonen : er ontoonbaar uitzien.
ONTPLOFFEN, (ontplofte, heeft ontploft), met
een plof, een kn.al vaneenbarsten door de snelle
uitzetting eener gasmassa.
ONTPLOFFINGSGELUID, o. (-en), (spraakk.)
medeklinker bij welks uitspraak een ploffend geruisch wordt gemaakt, doordat de door de spraakorganen gevormde buis, na van to voren to zijn
gesloten, plotseling wordt geopend (het zijn p,
b, t, d, k).
ONTPLOOIEN, (ontplooide, heeft ontplooid),
van de piooien ontdoen, gladstrijken : zijn voorhoofd
ontplooien, — (Zuidn.) iets, dat dichtgevouwen is,
ontvouwen ; — (dicht.) uitspreiden : de bloemen
ontplooiden hare kelken • — ontrollen, laten wapperen ; de zeilen, de viaggen ontplooien ; — (van
een leger) zich over eene groote uitgestrektheid
verdeelen, deployeeren.
ONTPOPPEN (ZICH), (ontpopte zich, heeft zich
ontpopt), als vlinder uit de pop kruipen; — (fig.)
zich vertoonen, zich doen kennen.
ONTRAADSELEN, (ontraadselde, heeft ontraadseld), oplossen, verklaren : de geheimen der toekomst
ontraadselen.
ONTRADEN, (ontried, ontraadde, heeft ontraden), iem. iets uit het hoofd praten, afraden.
ONTRAMPENEERD, bn. gehavend, ontredderd.
ONTREDDERD, bn. gehavend, in wanorde, in
verwarring gebracht.
ONTRICHELEN, (Zuidn.) derailleeren, ontsporen.
ONTRIEVEN, (ontriefde, heeft ontriefd), berooven van zijn gerief, ongemak veroorzaken.
ONTROERD, bn. aangedaan, bewogen.
ONTROEREN, (ontroerde, heeft en is ontroerd),
aandoen, treffen hetzij door verblijdende of bedroevende omstandigheden. 0 NTRO E RIN G, v. (-en) .
. ONTROLLEN, (ontrolde, heeft en is ontrold),
rollend ontvallen : traan op traan ontrold haar oog ;
— eene kaart ontrollen, openrollen ; een heerlijk
vergezicht ontrolde zich aan ons oog, werd voor ons
zichtbaar; — ontstelen : in het gedrang was hem
zijn horloge ontrold.
ONTRONSELEN, (ontronselde, heeft ontronseld),
door ronselen iem. zijne ondergeschikten afhandig
maken.
ONTROOMEN, (ontroomde, heeft ontroomd),
den room van de melk afscheiden.
ONTROOMER, m. (-s), ontroomingsmachine.
ONTROOVEN, (ontroofde, heeft ontroofd), door
roof ontnemen : iem. geld, goed, eene erfenis ontrooven ; — aan iem. onthouden: dat ontroofde hem
de liefde zijn vaders ; die kwalen ontroaven u alle
lichaamskrachten, ontnemen, doen verliezen.
1. ONTROUW, v. schennis van de trouw; —
inz. van echtgenooten, geliefden, vrienden enz.;
oneerlijkheid, het tegengestelde van goede trouw.
2. ONTROUW, bn. (-er, -st), handelende in strijd
met de trouw.
ONTRUIMEN, (ontruimde, heeft ontruimd), de
zaal ontruimen, verlaten of door de aanwezigen doen
verlaten ; — inz. van plaatsen die door troepen
bezet zijn: een fort ontruimen.
ONTRUKKEN, (ontrukte, heeft ontrukt), door
rukken verwijderen, wegnemen ; lets aan de vergetelheid ontrukken, zorgen dat het in de herinnering
bewaard blii ft.
ONTRUSTEN, (ontrustte, heeft ontrukt), (dicht.)
van rust, van kalmte, van stilte berooven ; —
iem. zijn kalmte doen verliezen, hem ongerust of
angstig doen worden.
ONTS CHEPEN, (ontscheepte, heeft ontscheep t ),
uit het schip laten, aan land laten gaan :
troepen ontschepen; uit het schip doen, aan land
brengen.
ONTSCHEUREN, (ontscheurde, heeft ontscheurd),
met geweld van iets losrukken : 't bloempje, den
scam ontscheurd ; — iem. iets ontrukken ; — ontscheurd aan vaderland en vrienden.
ONTSCHIETEN, (ontschoot, is ontschoten), ontglippen, ontglijden, ontvallen ; het mes ontschoot
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haar hand ; — ontsnappen ; — uit het geheugen
verdwijnen : zijn naam is mij ontschoten.
ONTSCHOEIEN, (ontschoeide, heeft ontschoeid),
de schoenen, het schoeisel uittrekken.
ONTSCHULDIGEN, (ontschuldigde, heeft ontschuldigd), (w. g.) rechtvaardigen.
ONTSIEREN, (ontsierde, heeft ontsierd), niet tot
sieraad strekken, de schoonheid verminderen.
ONTSLAAN, (ontsloeg, heeft ontslaken), (rechtst.)
een beslag opheffen; iem. uit gevangenschap loslaten ; — iem. vrijlaten uit de macht van een ander;
werklieden, ambtenaren, ontslaan, niet 'anger in
dienst houden; ontheffen van: iem. van alleverantwoordelijkheid ontslaan ; — hij was blijde van zijn
vrouw ontslaken te ziin, van haar bevrijd te zijn ;
zich van iem, ontslaan, ontdoen, er niet langer last
van hebben.
ONTSLAG, o. het ontslaan: ontslag van een ambtenaar ; eervol ontslag vragen, verzoeken ; zijn ontslag
nemen, indienen ; — ontslag van rechtsvervolging,
rechterlijke verklaring, dat de geincrimineerde feiten niet binnen de termen der strafwet vallen.
ONTSLAGNEMING, v. (-en).
ONTSLAKEN, (ontslaakte, heeft ontslaakt),
losmaken ; de dood ontslaakt de kluisters ; slaken :
ee??, kreet, eene zucht ontslaken.
ONTSLAPEN, (ontsliep, is ontslapen), de eeuwige
rust ingaan, sterven.
ONTSLIPPEN, (ontslipte, heeft en is ontslipt),
ontglijden, ontsnappen, ontvallen ; — niets is milner
aandacht ontslipt, ontgaan.
ONTSLUIEREN, (ontsluierde, heeft ontsluierd),
van den sluier ontdoen : het gelaat ontsluieren;
iets verborgens aan het licht brengen : een geheim,
de toekomst ontsluieren.
ONTSLUITEN, (ontsloot, heeft ontsloten), openen : het kind ontsluit het oog ; zijn hart vor iem.
ontsluiten, openers.
ONTSMETTEN, (ontsmette, heeft ontsmet), van
smetstoffen reinigen, desinfecteeren. ONTSMETTING, v. d€sinfectie.
ONTSMETTER, m. (-s), die ontsmet, inz. een bij
epideraieen door de overheid aangesteld persoon
om to desinfecteeren.
ONTSMETTINGSDIENST, m. gemeentelijke inrichting tot ontsmetting.
ONTSMETTINGSMIDDEL, o. (-en), middel om te
ontsmetten; ...OVEN, m. (-s), oven waarin goederen
die besmet zijn worden ontsmet.
ONTSNAPPEN, (ontsnapte, is ontsnapt), ontgaan,
ontkomen : aan een gevaar ontsnappen ; de dief is
ontsnapt.
ONTSPANNEN, (ontspande, heeft ontspannen),
wat gespannen is, losmaken : den boog ontspannen; — (fig.) door afleiding tot rust doen komen :
den geest ontspannen ; — slapper worden : zijn
zenuwen ontspanden zich ; — zich ontspannen,
zich verpoozen.
ONT SPANNING, v. (-en), verp oozing, rust.
ONTSPANNINGSKRAAN, v. (...kranen), kraan
om samengeperste gassen ten deele to laten ontsnappen, waardoor de spanning minder wordt.
ONT SP INNEN, ( ontsp on , heeft ontsponnen),
een gesprek ontspon zich, ontstond.
ONTSPOREN, (ontspoorde, is ontspoord), uit
het spoor raken, derailleeren.
ONTSPRINGEN, (ontsprong, is ontsprongen), van
of uit iets wegspringen : een getergde leeuw, die zijn
hol ontspringt; — (oneig.) den dans ontspringen,
het gevaar ontkomen; — ontsnappen; — zijn oorsprong hebben: de Rijn ontspringt op den St. Gothard;
een traan ontsprong zijn oog.
ONTSPRUITEN, (ontsproot, is ontsproten), nitspruiten : 't zaad wortelt, zwelt, ontspruit; — ontstaan .: zijn stelsel ontsproot rechtstreeks uit den
Bijbel.
1.' ONTSTAAN, (ontstond, is ontstaan), uit lets
voortkomen ; — daaruit zal ruzie, ontevredenheid
ontstaan, voortkomen.
2. ONTSTAAN, o. vorming : het ontslaan der
aarde, der rivieren.
ONTSTEKEN, (ontstak, heeft en is ontstoken),
doen ontbranden, aansteken ; (fig.) van gemoeds-
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bewegingen : in liefde, in geestdrift ontsteken ;
(Zuidn.) beginnen to tap en (van een vat bier,
wijn enz.); — (van zieke lichaamsdeelen) rood
opzwellen, met hitte, pijnlijkheid en sterke klopping.
ONTSTEKING, v. (-en), (van lichaamsdeelen) het
ontstoken zijn.
ONTSTEKINGSKOORTS, v. (-en), koorts bij
ontsteking; ...MIDDEL, o. (-en), een middel waarmode men buskruit of andere ontplofbare stoffen
ontsteekt; (gen.) een middel tegen ontsteking.
ONTSTELD, bn. bw. verschrikt, ontroerd, van
streek.
ONTSTELEN, (ontstal, heeft ontstolen), door
stolen afhandig maken : iem. een kleinood ontstelen;
aan het gezicht ontstelen, aan het oog onttrekken;
—iem.zjntdosl,
op onbescheiden wijze
beslag leggen op zijn tijd.
ONTSTELLEN, (ontstelde, heeft en is ontsteld),
van streek raken; zij zal nu te ontsteld zijn, em ons
te woord te staan; verschrikken zij was verrast en
ontsteld tegelijk; verbleekte en cmtstelde wezenstrekken; — versehrikt worden
ONTSTELTENIS, v. verwarring, beroering; aandoening van schrik.
ONTSTEMD, bn. niet zuiver van toon eene
ontstemde viool; (fig.) onaangenaam gestemd.
ONTSTEMMEN, (ontstemde, heeft en is ontstemd), (van muziekinstrumenten) eene of moor
der snaren de vereischte toonhoogte doen verliezen. :
een ontstemd speeltuig; iem. in eene onaangename
stemming brengen. ONTSTEMMING. v. (-en),
onaangename stemming (een op zich zelf staand
geval, tegenover ONTSTEMDHEID, v. dat weer
den doorloopenden toestand aanduidt.
ONTSTENTENIS, v. het niet voorhanden zijn ;
bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur,
als er geen directeur is.
ONTSTICHTEN, (ontstichtte, heeft ontsticht),
ergeren, aanstoot geven.
ONTSTIJGEN, (ontsteeg, is ontstegen), uit jets
opstijgen een blij gejuich ontsteeg de menigte;
zich boven iets verheffen, zich er van losmaken.
ONTSTOKEN, bn. eenekontstoken wonde, zwerende.
ONTTAKELEN, (onttakelde, heeft en is onttakeld), (van een schip) aftuigen, van het tuig ontdoen : het schip was door den storm onttakeld.
ONTTIEGEN, (alleen nog in den verl. tijd
onttoog en het verl. deelw. onttogen), buiten
iemands macht of bereik brengen.
ONTTREKKEN, (onttrok, heeft onttrokken),
ontrukken; ontnemen, doen verliezen : zij onttrekken
u uwe nering; iets buiten iemands macht of bereik
brengen : door het slingerend pad was hij weldra
aan de oogen zijner moeder onttrokken; — zich onttrekken, zich buiten het bereik van iets brengen ;
Cook) zich niet of niet moor met iets inlaten.
ONTTROGGELEN, (onttroggelde, heeft onttroggeld) , aftroggelen : iem. zijn geld onttroggelen.
ONTTRONEN, (onttroonde, heeft onttroond), van
den troon berooven.
ONTUCHT, v. onknischheid, onzedelijkheid.
ONTUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), onzedelijk,
onkuisch.
ONTUIG, o. uitschot, aval vuilnishoopen wear
alle anti* opgehoopt werd; onkruid ; — (van personen) geapuis, schorrimorrie.
ONTVELLEN, (ontviel, is ontvallen), door to
vallen buiten iemands macht of bereik komen ; —
ontglippen : dan ontvalt mij wel een traan; geheel
of gedooltelijk voor den bezitter verloren gaan ;
de laatste hoop ontvalt ons ; — ondoordacht of bij
vergissing iets zeggen dat woord is mij ontvallen ;
haar moeder was haar vroeg ontvallen, gestorven.
ONTVANG, m. ontvangst : iets in ontvang nemen.
ONTVANGBED, o. (-den), (waterb.) stortebed
aan de binnenzijde der uitwateringssluizen; ...BEWIJS, o. (...wijzen), bewijs van ontvangst; ...CEEL,
v. (-en), bewijs van ontvangst van in eon pakhuis
opgeslagen goederen; ...DAG, m. (-en), deg waarop
men bij voorkeur bezoeken ontvangt.
ONTVANGEN, (ontving, heeft ontvangen), krijgen, in ontvangst nemen; geld ontvangen; goeden
raad ontvangen ; brieven, bevelen ontvangen; onderwijs,
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eene goede opvoeding ontvangen; — bij zich toelaten;
bezoek, iem. hartelijk, met open armen ontvangen.
ONTVANGENIS, v. bevruchting; (R. K.) Onbèvlekte Ontvangenis der H. Maagd, zonder de smet
der erfzonde; feestdag op 8 December.
ONTVANGER, m. (-s), die ontvangt ; ambtenaar
(der belastingen) : ontvanger van registratie.
ONTVANGERSKANTOOR, o. (...oren), kantoor
van een ontvanger.
ONTVANGKAMER, v. ( - s), kamer waarin men
bezoek ontvangt.
ONTVANGST, v. (-en), het ontvangen ; onthaal ;
ontvangsten en uitgaven.
ONTVANKELIJK, bn. (-or, -st), (rechtst.) zoodanig dat aan het onderzoek van een eisch goon
wettelijke bepalingen in den weg staan : eene ingestelde vordering ontvankelijk verklaren; — (van
een eischer) kunnende toegelaten worden in zjjn
eisch : den officier van justitie niet ontvankelijk verklaren; — geschikt om to ontvangen, (dicht.) : de
ontvankelijke akker; inz. van het gemoed, vatbaar voor indrukken.
ONTVEINZEN, (ontveinsde, heeft ontveinsd),
door to veinzen als niet bestaande doen voorkomen;
zich iets ontveinzen, aan zichzelf niet willen bekennen.
ONTVELLEN, (ontvelde, is ontveld), mijn knie
is ontveld.
ONTVETTEN, (ontvette, heeft ontvet), van vetdeelen ontdoen, zuiveren.
ONTVETTINGSKUUR, v. (...kuren), (gen.) eene
ontvettingskuur ondergaan, zekeren leefregel volgen
om minder vet to worden, inz. om van vetzucht
genezen to worden.
ONTVLAMMEN, (ontvlamde, heeft en is ontvlamd), beginnen to vlammen, vlam vatten : droge
turf in het vuur geworpen, ontvlamt spoedig; (fig.)
(van hevige driften) ontsteken.
ONTVLEESD, bn. zonder vleesch, (fig.) zeer
vermagerd : de ontvleesde arm.
ONTVLEEZEN, (ontvleesde, heeft ontvleesd),
door verwonding van vleesch ontdoen.
ONTVLUCHTEN, (ontvluchtte, is ontvlucht),
wegvluchten : den ontvluchtenden vijand nazetten;
door to vluchten ontkomen.
ONTVOEREN, (ontvoerde, heeft ontvoerd), door
weg to voeren aan iemands macht of bereik onttrekken : eene teal die den geest aan de garde kan
ontvoeren; — inz. van vrouwen, schaken.
ONTVOLKEN, (ontvolkte, heeft ontvolkt), van
bevolking ontblooten : deze oorlog ontvolkt Frankrijk.
• ONTVONKEN, (ontvonkte, heeft en is ontvonkt),
doen ontbranden ontvlammen : (fig.) den moed
ontvonken; de liefde voor de studie, voor het vaderland
ontvonken.
ONTVOOGDEN, (ontvoogdde, heeft ontvoogd),
van de voogdijschap ontheffen.
ONTVOUWEN, (ontvouwde, heeft ontvouwd),
losvouwen, ontblooten ; uiteenzetten, verklaren
planin,en, de redenen tot iets ontvouwen.
ONTVREEMDEN, (ontvreemdde, heeft ontvreemd), iem. iets afhandig maken, inz. door
diefstal : iem. een boek ontvreemden; geld ontvreemden.
ONTWAKEN, (ontwaakte, is ontwaakt), wakker
worden zij ontwaakte met een gevoel van beterschap en rust; uit een, droom ontwaken, (fig.) ontgoocheld worden.
ONTWAPENEN, (ontwapende, heeft ontwapend),
iem. ontdoen van zijne wapenen : de moordenaar
was door de politie spoedig achterhaald en ontwapend; — een schip ontwapenen, het van zijn geschut
ontdoen; — weerloos maken : zal het recht ontwapend
zijn ?; (fig.) in eons doen bedaren.
ONTWAPENINGSVRAAGSTUK, o. het vraagstuk
op welke wijze de verschillende mogendheden zonder gevaar leger en vloot, de oorlogsuitgaven verminderen kunnen.
ONTWAREN, (ontwaarde, heeft ontwaard), in 't
oog krijgen.
ONTWARREN, (ontwarde, heeft ontward), nit
elkander halen wat dooreen is geward : help mij
deze streng garen eens ontwarren; — den knoop
ontwarren, van eene verwikkeling in een verhaal
of tooneelstuk.
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ONTWASSEN, (ontwies, is ontwassen), to groot
voor iets worden ; aan de kinclerschoenen ontwassen zijn, goon kind meer zijn; — de ouderlijke
tucht ontwassen zijn, er zich niet door laten beheerschen.
ONTWATEREN, (ontwaterde, heeft ontwaterd),
jets ontlasten van het (overtollige) water.
ONTWEIEN, (ontweide, heeft ontweid), (van
wild, visch enz.) van het ingewand ontdoen : ik
heb heel wat wild gedood en het zelf daarna
ontweid.
ONTWELLEN, (ontwelde, is ontweld), ontspringen, ontvloeien : een traan ontwelde hear oog.
ONTWENNEN, (ontwende, heeft en is ontwend),
afwennen : de shale ontwennen.
ONTWERP, o. (-en), een omschreven plan,
meestal aan anderen ter overweging aangeboden :
ontwerp tot droogmaking van de Zuiderzee; — van
wetten die aan de wetgevende macht worden voorgesteld.
ONTWERPEN, (ontwierp, heeft ontworpen), jets
in schets brengen, eene schets van iets teekenen :
er moest een gebouw worden ontworpen, bestemd tot
vergaderplaats van geleerden; — plannen ontwerpen,
maken.
ONTWIJDEN, (ontwijdde, heeft ontwijd), gowljde zaken en plaatsen van hun wijding ontdoen, ontheiligen.
ONTWIJFELBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet te
betwijfelen : ontwijfelbare zekerheid, dat is ontwijfelbaar waar.
ONTWIJK, o. schuilplaats.
ONTWIJKEN, (ontweek, heeft en is ontweken),
uit 'den weg gaan ; — trachten aan iets to ontkomen : iemands blik ontweken; een ontwijkend antwoord, niet rechtstreeks op de vraag slaande.
ONTWIKKELD, bn. (-er, -st), den vollen wasdom
bereikt hebbende : hoe ontwikkeld ook naar het
lichaam, was hij naar den geest nog een kind; een
ontwikkeld man, beschaafd, veel kennis bezittend.
ONTWIKKELEN, (ontwikkelde, heeft ontwikkeld),
loswikkelen : de jonge blaadjes ontwikkelen zich;
(fig.) beginselen van ontevredenheid bij iem. ontwikkelen, doen groeien; — tot vollen wasdom
doen komen : kloek opgeschoten mannen door spert
ontwikkeld; — (ook van het verstand, het gemoed
enz.) ontwikkel het teeder verstand der kincleren;
zij had gelegenheid genoeg am, zich te ontwikkelen,
meer kennis, meer beschaving op to doen; —
warmte ontwikkelen, doen ontstaan ; eene groote
kraeht ontwikkelen ; (phot.) platen ontwikkelen,
het negatieve beeld doen ontstaan ; — stellingen,
plannen ontwikkelen, duidelijk uiteenzetten ;
uitwerken.
—enalgbrischvomtwkeln,
ONTWIKKELING, v. het ontwikkelen.
ONTWOEKEREN, (ontwoekerde, heeft ontwoekerd), door woekeren, met inspanning van alle
krachten verkrijgen ; ons land, ontwoekerd aan de
baren , — menig uurtje aan den slaap ontwoekerd.
ONTWORSTELEN, (ontworstelde, heeft en is
ontworsteld), worstelend ontrukken : iem. een mes
ontworstelen; Nederland ontworsteld aan de baren;
rich aan iemands invloed niet kunnen ontworstelen,
ontkomen, zich daaraan onttrekken.
ONTWORTELEN, (ontwortelde, heeft ontworteld), met wortel en al uit den grond rukken.
ONTWRICHTEN, (ontwrichtte, heeft ontwricht),
de ledematen losmaken uit het verband, het gowricht, waarmee ze aan elkaar verbonden zijn ; —
ontzetten, verlammen : de ontwrichte geest list
wereloos zich dwingen. ONTWRICHTING, v. (-en),
de scheiding der gewrichtsoppervlakten van beenderen, die met elkander een gewricht vormen.
ONTZAG, o. eerbiedige schroom; eerbied : ontzag
voor iem. hebben, toonen ; iem. ontzag inboezemen.
ONTZAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), vrees en eerbied
inboezemende; zeer groot: eene ontzaglijke menigte.
ONTZAGWEKKEND, bn. bw. (-er, -st), ontzag
inboezemend.
ONTZEGELEN, (ontzegelde, heeft ontzegeld),
ontdoen van het zegel.
ONTZEGGEN, (ontzegde, ontzeide, heeft ontzegd,
ontzeid), eene eigenschap aan iem. niet toekennen :
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talent en karakter kan niemand hem ontzeggen; —
weigeren, niet toestaan : iem. zijn eisch ontzeggen.
ONTZENUWEN, (ontzenuwde, heeft ontzenuwd),
krachteloos maken, uitputten : weelde, overspanning ontzenuwt ; — een betoog, een bewijs
ontzennwen, afdoende wederleggen.
ONTZET, o. bevrijding, inz. van legers, vestingen
of schepen, die door den vijand In 't nauw worden
gebracht : het ontzet van Leiden.
ONTZETTEN, (ontzette, heeft en is ontzet), iem.,
die in een bepaald ambt is geplaatst, daarvan
afzetten : een rechter ontzetten; 'tem. van de ouderlijke macht, de voogdij ontzetten; — berooven: van
haard en erf ontzet; — bevrijden, inz. van legers,
vestingen en schepen, die door den vijand in
't nauw worden gebracht; — die muur is ontzet,
staat niet meer in stevig, juist verband; — door
schrik verbijsteren : ontzet terugdeinzen.
ONTZETTEND, bn. bw. (-er, -st), schrik, ontsteltenis inboezemend : ontzettende afgronden; — verbazend groot of stork.
ONTZIELEN, (ontzielde, heeft ontzield), dooden ;
(fig.) de veerkracht, de energie goon verliezen.
ONTZIEN, (ontzag, heeft ontzien), vreezen, duchten ; vreezen en tevens eerbiedigen ; — ongedeerd
laten of althans zooveel mogelijk sparen ; — zich
ontzien, zich in acht nemen, op zijne gezondheid
letten; (ook) ergens tegen opzien, er een bezwaar
van maken, zich geneeren om iets to doen.
ONTZIND, bn. van het verstand beroofd, dwaas.
ONTZINKEN, (ontzonk, is ontzonken), wegzinken; zinkende ontvallen: moed en krachten ontzinken.
ONTZWAVELEN, (ontzwavelde, heeft ontzwaveld), van zwaveldeelen zuiveren.
ONUITBAAR, bn. niet to uiten, niet to zeggen,
onuitbare gevoelens.
ONUITBLUSCHBAAR, bn. bw. Wet gebluscht
kunnende worden, moest fig.
ONUITPUTTELIJK, bn. (-er, -st), algid door
vloeiende, algid nieuwe stof opleverende : eene
onuitputtelijke bron van onderhoud en vroolijkheid;
onuitputtelijke hulpbronnen; — van iets waaraan
goon einde schijnt to komen: onuitputtelijke blijdschop.
ONUITROEIBAAR, bn. niet uitgeroeid kunnende
worden : onuitroeibaar onkruid, dat telkens weer
opkomt; (fig.) een onuitroeibaar kwaad, waartegen
niets vermag.
ONUITSPREEKBAAR, bn. niet uitgesproken
kunnende worden : de Engelsche th is voor velen
onuitspreekbaar; — niet onder woorden gebracht
kunnende worden : eene onuitspreekbare droefheid.
ONUITSPREKELIJK, bn. bw. (-er, -st), zoo groot,
zoo stork enz., dat het niet in woorden is uit to
drukken: onuitsprekelijk gelukkig.
ONUITSTAANBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet
uit te staan, onverdraaglijk : hij had iets gemeenzaams, iets vrijpostigs, dat zij onuitstaanbaar vond.
ONUITVOERBAAR, bn. niet uitvoerbaar.
ONUITWISCHBAAR, bn. niet uit to wissehen :
eene onuitwischbare sehande.
ONVADERLANDSCH, bn. bw. Wet eigen aan
het vaderland ; — niet z66 als van een good
vaderlander.
ONVAST, bn. bw. (-er, meest-), niet in vasten
toestand verkeerende, week : een onvaste grond;
— niet vast liggende, wankel ; — licht gestoord
wordende: hil heeft een onvasten slaap; — onzeker,
niet volkomen beheerscht wordende door den wil :
een onvast karakter.
ONVATBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet ontvankelijk : onvatbaar voor edeler aandoeningen; — niet
geschikt : die booswicht is onvatbaar voor verbetering;
— (Zuidn.) niet duidelijk waameembaar.
ONVEILIG, bn. (-er, -st), niet veilig, gevaar
opleverende : het seinlicht stond op onveilig; ins.
van wegen : gevaar van aanranding opleverende.
ONVERANDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), niet aan
verandering onderhevig: de onverandtrliike wetten
der natuur.
ONVERANTWOORD, bn. niet gerechtvaardigd.

ONVERANTWOORDELIJK.
ONVERANTWOORDELIJK, bn. bw. (-er, -st),
z66 dat men zich over jets niet verantwoorden
kan, onvergefelijk: on,veraniwoordelijke nalatigheid;
— niet ter verantwoording kunnende geroepen
worden, niet verantwoordelijk. ONVE RANTW 00 RDELIJKHEID, v.
ONVERBETERLIJK, bn. bw. (-er, -st), onherstelbaar : een onverbeterlijk kwaad; niet voor
verbetering vatbaar : een onverbeterlijke deugniet;
—tevortef lijkom vertofentokune worden,
in zijne soort volmaakt.
ONVERBIDDELIJK, bn. bw. niet te verbidden,
onvermurwbaar : een onverbiddelijk re,chter; — met
onverbiddelijke strengheid.
ONVERBLOEMD, bn. bw. niet schooner gedacht
of voorgesteld dan het in werkelijkheid is; oprecht :
onverbloemd de waarheid zeggen.
ONVERBOGEN, bn. niet kromgebogen, recht;
inz. in de spraakk. : niet verbogen.
ONVERBREEKBAAR, bn. niet verbreekbaar :
onverbreekbare boeien; (fig.) onschendbaar.
ONVERBREKELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet verbroken kunnende worden : door een onverbrekelijken
band verbonden; (fig.) de onverbrekelijke echt.
ONVERDACHT, bn. niet te verdenken : eene
onverdachte getuigenis.
ONVERDEELD, bn. bw. niet verdeeld : een
onverdeeld erfgoed; een onverdeelden boedel, eene
nog ongescheiden nalatenschap, die de erfgenamen
gemeenschappelijk bezitten.
ONVERDICHT, bn. niet verdicht; niet verzonnen,
niet uitgedacht : een onverdicht verhaal.
ONVERDIEND, bn. bw. niet verdiend.
ONVERDIENSTELIJK, bn. bw. niet onverdienstelijk schilderen, niet van verdienste ontbloot.
ONVERDRAAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), niet to
verdragen, als zijnde to lastig, to onaangenaam,
onuitstaanbaar : eene onverdraaglijke pedanterie.
ONVERDRAAGZAAM, bn. (...zamer, -st), niet
verdraagzaam, inz. ten opzichte van andersdenkenden.
ONVERDROTEN, bn. bw. zich niet latende terneerslaan, ijverig en voihardend : met onverdroten
ijver.
ONVERFLAUWD, bn. niet verzwakkende.
ONVERGANKELIJK, bn. (-er, -st), niet vergankelijk, niet voorbijgaand.
ONVERGEFELIJK, ...GEEFLIJK, bn. bw. (-er,
-st), niet kunnende vergeven worden: onvergefelijke
fouten.
ONVERGELIJKELIJK, bn. bw. (-er, -st), zoo
uitmuntend dat niets van dezelfde soort er mede
gelijkgesteld kan worden: een, on vergelijkelilk, talent.
ONVERGETELIJK, bn. bw. (-er, -st), te uitnemend om vergeven to worden;
ONVERGOLDEN, bn. niet vergolden, onbeloond
onvergolden diensten; God laat niets onvergolden.
ONVERHAALBAAR, bn. niet verhaald kunnende
worden : deze kosten zijn onverhaalbaar, de teruggave er van kan niet gevorderd worden.
ONVERHOEDS, bw. onverwachts : zijn vijand
onmerhoeds overvallen.
ONVERHOEDSCH, bn. (-er, meest-), z66 onverwacht dat men geen voorzorgsmaatregelen heeft
kunnen nemea : een onverhoedsche aanval; plotseling.
ONVERHOLEN, bn. bw. niet verborgen ; — rondborstig : jets onverholen goedkeuren.
ONVERHOOPT, bn. bw. verrassend en zoo als
men niet had durven hopen : een onverhoopt genot ;
tegen hoop of tegen verwachting mocht hij onverhoopt wegblijven, dan. .
ONVERHOORD, bn. niet verhoord.
ONVERJAARBAAR, bn. niet kunnende verjaren.
ONVERKIESBAAR, bn. niet tot een bepaald
ambt verkiesbaar.
ONVERKIESLIJK, ONVERKIESELIJK, bn.
(-er, -st), niet de voorkeur verdienende, niet to
verkiezen.
ONVERKLEINBAAR, bn. (wisk.) van eene breuk,
niet kunnende herleid worden tot eene andere
met een teller en noemer die kleiner zijn.
ONVERKORT, bn. niet korter gemaakt : een
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tooneelstuk onverkort opvoeren; geen schade lijdende,
onverminderd : ieders recht blijft onverkort.
ONVERKWIKKELIJK, bn. (-er, -st), vervelend,
naar : eene onverkwikkelijke geschiedenis.
ONVERLAAT, m. (...laten), door en door slechte
kerel, snoodaard.
ONVERLET, bn. ongedeerd.
ONVERMIJDELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet vermeden kunnende worden : het was onvermijdelijk elkaar
soms te ontmoeten; het onvermijdelijk gevolg der
dwalingen; met een onvermijdelijken ondergang bedreigd; (zelfst.) zich in het onvermijdelijke schikken.
ONVERMINDERD, bn. bw. niet verminderd; —
(absoluut) behoudens : onverminderd de bepaling
in het voorgaande artikel.
ONVERMOEIBAAR, bn. (-der, -st), zeer krachtig,
niet vermoeid kunnende worden.
ONVERMOEID, bn. bw. niet vermoeid wordende
ondanks zware inspanning, zich niet latende vermoeien.
ONVERMOGEN, o. het niet in staat zijn tot jets.
ONVERMOGEND, bn. (-er, -st), niet in staat tot
iets •, geheel onbemiddeld, arm.
ONVERPLICHT, bn. bw. niet verplicht, vrijwillig.
ONVERPOOSD, bn. bw. niet afgebroken wordende : onverpoosde arbeid; onverpoosde studie.
ONVERRICHT, bn. niet verricht : laat niets onver richt, wat gedaan moet worden; onverrichter rake.
zonder iets uitgevoerd, zonder het beoogde doe)
bereikt to hebben : onverrichter take terugkeeren.
ONVERSAAGD, bn. bw. (-er, -st), onverschrok ken : 't onversaagde Gent.
ONVERSCHILLIG, bn. bw. (-er, -st), noch goed,
noch slecht : onverschillige daden ; — geen verschil opleverende : dat is mij onverschillig ; iem.
onverschillig zijn, niet door hem bemind worden ;
hij is onverschillig voor lof en eer,. geeft daar niets om ;
de onverschillige hooding van tem. die rich verveelt;
— 't is een onverschillige kerel, hij geeft nergens
om, durft alles doen, let niet op hetgeen betamelijk is •, koud en onverschillig antwoorden.
ONVERSCHILLIGHEID, v. het onverschillig zijn,
gemis aan belangstelling of genegenheid (meestal
in ongunstigen zin) : eene aan minachting grenzende
onversehilligheid; inz. ten opzichte van den godsdienst.
ONVERSCHOONBAAR, bn. niet to verontschuldigen.
ONVERSCHROKKEN, bn. bw. (-er, -st), zich niet
latende verschrikken, moedig, dapper.
ONVERSNEDEN, bn. onvermengd, zuiver : onversneden wijn; onversneden jenever.
ONVERSTAANBAAR, bn. bw. to onduidelijk gesproken om verstaan te kunnen worden : onverstaanbaar spreken; onbegrijpelijk : die tekst is
°two's' aa n.bac r.
ONVERSTAND, o. onwetendheid : wat zoude ons
onverstand tot Uw volmaaktheid stijgen I; domheid ;
— dwaasheid, onberedeneerdheid ; — m. (-en), iem.
die zich dwaas gedraagt.
ONVERSTANDIG, bn. bw. dwaas, onberedeneerd :
is dat mijn schuld, driftig onverstandig man I; niet
van verstand getuigende, dwaas.
ONVERSTOORBAAR, bn. bw. niet verstoord,
niet door jets onaangenaams kunnende afgebroken
worden : onverstoorbare rust; met onverstoorbare
kalmte.
ONVERTOGEN, bn. onhebbelijk, row : geen onvertogen woord werd er gehoord.
ONVERVAARD, bn. onbevreesd.
ONVERVALSCHT, bn. bw. niet vervalscht, zuiver, onvermengd : onvervalschte boter ; eene taal
onvervalscht spreken, niet met vreemde woorden
vermengd.
ONVERVREEMDBAAR, bn. bw. niet kunnende
overgebracht worden op een anderen eigenaar :
elke familie bezat een bepaald erfgoed, 't welk onvervreemdbaar was; een onvervreemdbaar recht; — niet
kunnende vervreemd worden van zijne bestemming : de burgerlijke pensioenen zijn onvervreemdbear.
ONVERWACHT, bn. bw. niet verwacht, niet
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voorzien : eene onverwachte uitkomst; dit onverwacht
schouwspel; een onverwachte aanval; — op het onverteachtst, geheel onvoorzien.
ONVERWACHTS, bw. plotseling, zonder (op lets)
voorbereid to zijn : hij werd onverwachts overgeplaatst.
ONVERWIJLD, bn. bw. niet uitgesteld : een onverwUld vertrek ; onverwifide hulp ; onverwijld
vertrekken, onmiddellijk, terstond.
ONVERWIN(NE)LIJK, bn. (-er, -st), niet te
overwinnen, onoverwinnelijk.
ONVERWONNEN, bn. niet of nooit overwonnen ;
onverwinbaar.
ONVERWRIKBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet
verwrikbaar, door wrikken niet bewogen of van
zijn plaats gebracht kunnende worden : de grendel
blijft onverwrikbaar; (fig.) onveranderlijk.
ONVERZADELIJK, bn. niet te verzadigen.
ONVERZADIGBAAR, bn. onverzadelijk.
ONVERZADIGD, bn. niet verzadigd : onverzadigd van tafel opstaan; — (scheik.) onverzadigde
verbindingen, die stoffen die zich gemakkelijk met
andere stoffen scheikundig kunnen verbinden.
ONVERZEERD, bn. ongedeerd, ongekwetst.
ONVERZELD, bn. alleen.
ONVERZETBAAR, bn. niet te verzetten; onwankelbaar. ONVERZETBAARHEID, v.
ONVERZETTELIJK, bn. (-er, -st), niet te verzetten of to verplaatsen : eene onverzettelijke hindernis; (van gezindheden) onwrikbaar, halsstarrig :
met onverzettelijke koppigheid ; hij weigerde onver zettelijk.
ONVLAAMSCH, bn. niet tot de Vlaamsche taal
behoorende; in strijd met den Vlaamschen volksaard.
ONVOEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), onbetamelijk,
ongepast.
ONVOEGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), niet
passende bij iem. of jets : dat is eene onvoegzame
partij voor haar; — onbetamelijk, ongepast.
ONVOLDAAN, bn. (...daner, -st) : onbevredigd.
ONVOLDOEND, bn. bw. niet toereikend : eene
anvoldoende hoeveelheid; onvoldoende kennis; bij het
examen was zijn Fransch onvoldoende; — onbevredigend.
ONVOLDRAGEN, bn. niet voldragen.
ONVOLPREZEN, bn. nooit volprezen, niet
genoeg to prijzen.
ONVOLTOOID, bn. niet voltooid : een onvoltooid
geschrift; (sprk.) onvoltooide tijden, die vormen van
het werkwoord. welke uitdrukken, dat men zich
de working als niet afgeloopen voorstelt.
ONVOORWAARDELIJK, bn. bw. niet door voorwaarden beperkt, onbeperkt : het onbeperkt en
onvoorwaardelijk gezag van de mode; — bw. zonder
eenige beperking of voorwaarde : onvoorwaardelijke
overgave ; onvoorwaardelijk gehoorzamen.
ONVOORZIEN, bn. bw. onverwacht, onverhoedsch : ik geloof waarlijk, dat mijn onvoorziene
komst u verschrikt heeft; — onvoorziene uitgaven,
die niet vooruit te berekenen zijn.
ONVOORZIENS, bw. plotseling, onverhoeds :
men, viel mil onvoorziens aan.
ONVREDE, m. (w. g.) twist, oneenigheid.
ONVRIJ, bn. (-er, -st), geen voile vrijheid genietende; niet tot den stand der vrijen behoorende,
hoorig : menschen van onvrijen stand; — (fig.)
persoonlijk onvrij, van iem., wiens wil beheerscht
wordt door dien van anderen; — geestelijk of psychologisch onvrij, van iem., wiens wil afhankelijk is
van driften, hartstochten enz. ; — deze kamer is
onvrij, men kan ons leer gemakkelijk zien en hooren.
ONVROUWELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet aan eene
vrouw passend : onvrouwelijk, haveloos gekleed
gaan; vrouwelijke zachtheid missend.
ONVRUCHTBAAR, bn. (-der, -st), weinig of
geene vruchten. voortbrengende : eene onvruchtbare
landstreek; die grond is onvruchtbaar, bezit weinig
voor planten voedende stoffen; — (plantk.) geen
stuifmeel bevattende.
ONWAAR, bn. bw. niet waar, leugenachtig:
onware berichten.
ONWAARDE, v. waardeloosheid : lets van onwaarde verklaren.
ONWAARDIG, bn. bw. (-er, -st), niet waardig,
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niet verdienende wat in eene bepaling is uitgedrukt : een gevallen yolk, dat de vrijheid onwaardig
is; — geen achting genietende noch verdienende,
verachtelijk.
ONWANKELBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet aan
het wankelen kunnende gebracht worden, onwrikbaar, onomstootelijk : onwankelbare liefde en trouw ;
met onwankelbaren, moed.
ONWEDER, o. (-s), ONWEER, (gew.) slecht,
onstuimig, guur weder; — beroering van den dampkring, met donder en bliksem gepaard gaande ;
eene uitbarsting van toorn,
—(fig.)erbotnw,
tweedracht, onlusten enz. is to wachten; — (spr.)
er is onweer aan de lucht, er zullen onaangenaamheden komen.
ONWE(D)ERLEGBAAR, bn. bw. niet kunnende
weerlegd worden : een onwederlegbaar bewijs.
ONWEDERSTAANBAAR, ONWEERSTAANBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet to wederstaan.
ONWEER. Zie ONWEDER.
ONWEEREN, (onweerde, heeft geonweerd), donderen en bliksemen : 't heeft den ganschen morgen
geonweerd; inz. donderen.
ONWEERSBUI, v. (-en), onweder van niet to
langen duur ; ...LUCHT, v. (-en), bewolkte lucht
die onweer doet verwachten ; ...WOLK, v. (-en).
ONWEL, bn. ongesteld, onpasselijk.
ONWELLEVEND, bn. bw. (-er, -st), zich niet
gedragende als een welopgevoed man : onwellevende bezoekers; — onbetamelijk, onhebbelijk.
ONWELVOEGLIJK, bn. bw, (-er, -st), in strijd
met de welvoeglijkheid.
ONWETEND, bn. bw. (-er, -st), onkundig, geen
kennis bezittende : het onwetende kind ; onwetend
zondigt men niet. 0 NWE TENDHEID, v. onkunde ;
uit, door onwetendheid ; grove onwetendheid, gebrek
aan kennis.
ONWETENS, bw. zonder to weten wat men
doet : ik heb hem onwetens gegriefd.
ONWETTELIJK, bn. Ow. (-er, -st), niet voortvloeiende nit de wet ; — (Zuidn.) onwettig.
ONWETTIG, bn. bw. (-er, -st), in strijd met de
wet : een huwelijk onwettig verklaren; onwettige
reglementen; niet op wettige wijze lets zijnde ; —
buiten wettig huwelijk geboren.
ONWEZENLIJK, bn. niet werkelijk bestaande.
ONWIJS, bn. bw. (...wijzer, -t), dwaas, onverstandig : onwijze daden ; een onwijze jongen ; —
b-w . mal : doe niet zoo onwijs.
ONWILLEKEURIG, bn. bw. (-er, -st), niet opzettelijk: een onwillekeurige uitroep.
ONWILLENS, bw. zonder het te willen, zonder
voorbedachtheid.
ONWILLIG, bn. bw. (-er, -st), niet gewillig,
weerspannig.
ONWIS, bn bw. niet geheel zeker : dat is nog
onwis ; — niet vast, onzeker ; met onwisse schreden.
ONWRAAKBAAR, bn. (-der, -st), niet gewraakt,
niet geweigerd kunnende worden in zekere hoedanigheid : een onwraakbaar getuige; een onwraakbaar rechter; — stellig geloof verdienende, onwederlegbaar.
ONWRIKBAAR, bn. bw. (-der, -st), onverwrikbaar ; een onwrikbaar vertrouwen, rotsvast ; onwrikbear standhouden, onwankelbaar, onverzettelijk.
ONYX, m. (-en), benaming van een edelen steep,
eene soort van agaat of chalcedon, met Witte of
lichtgrijze strepen, die met zwarte, bruine of in
't algemeen met donkere strepen afwisselen; —MARMER, o. wit tot geel doorschijnend kalksinter met
lichtere en donkere strepen, ook Oostersch albast
geheeten; —STEEN, m. (-en); —VAAS, v. ( ...vazen).
ONZACHT, bn. bw. (-er, -st), hard ; — ruw,
heftig.
ONZALIG, bn. bw. (-er, -st), diep ongelukkig :
een onzalig oogenblik ; die onzalige oorlog.
ONZEDELIJK, bn. bw. (-er, -st), met de zedelijke
beginselen in strijd.
ONZEDIG, bn. bw. (-er, -st), niet ingetogen.
ONZEKER, bn. (-der, -st),, niet zeker van iets :
onzeker wat te doer of te laten; — onvast : hij verliet
de zaal met onzekeren gang; — onbetrouwbaar,
twijfela,chtig : 't zijn nog onzekere berichten; (van
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lets toekomstigs) aan hoogst onzekere winters zijn
geld wagen; — wisselvallig : het lot is onzeker.
ONZE-LIEVE-HEERSBEESTJE, ...HA ANTJE,
o. (-s), volksnaam voor verschillende soorten van
coccinellidae, bekende torretjes.
ONZE-LIEVE-VROUW, v. (R.K.) eeretitel der
hl. Maag9.; — een beeld, de Moeder Gods voorstellende : hij ging op de knieen zitten bidden voor de
Onze- Lieve- Vrouw, die daar op de schouwplaat
stood.

ONZE-LIEVE-VROUWENBEDSTROO, o. yolksnaam voor de kwendel, wilds turn (thymus serpyllum); ook volksnaam voor het welriekend ruwkruid
(asperula odorata).
ONZENT (TE en TEN), bw. uitdr. te,onzen huize,
in onze streek, in ons land.
ONZENTHALVE, bw. van onzentwege, wat ons
betreft : onzenthalve mag hij het doer.
ONZENTWEGE (VAN), bw. uitdr. van onzen
kant, uit naam van ons : hij heeft van onzentwege
een gelukwensch antvangen.
ONZENTWIL (OM), bw. uitdr. ter wille van ons :
hij heeft het om onzentwil gedaan.
ONZERZIJDS, bw. van onzen kant.
ONZE-VADER, o. het gebed des Heeren, aldus
genoemd naar de eerste woorden.
ONZICHTBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet kun-'
nende gezien worden.
ONZIENLIJK, bn. bw. (-er, -st), onzichtbaar
(gebruikt voor de dingen die niet van daze garde
zijn) : de onzienlijke wereld der geesten
ONZIJDIG, bn. bw. (-er, -st), onpartijdig, neutraal, niet in een strijd betrokken : zich onzijdig
verklaren ; de onzijdige staten ; — tot eene onzijdige
mogendheid behoorende : onzijdige schepen ; —
buiten de partijen staande : dat zijn de vrachten
van uw onzijdig onderwijs; iets uit een onzijdig
oogpunt beschouwen; — (sprk.) van zelfstandige
naamwoorden, noch mannelijk noch vrouwelijk;
van werkwoorden, onovergankelijk. ONZIJDIGHEID, v. neutraliteit.
ONZIN, m. uiting van dwaze redeneering, zotteklap, nonsens.
ONZINNELIJK, bn. niet onder het bereik der
zinnen vallende, bovenzinnelijk.
ONZINNIG, bn. bw. (-er, -st), dwaas, zot.
OOFT, o. fruit, inz. boomvruchten; (spr.) een
rotte appel in eene mantle, maakt het gave ooft te
schande, Oón schurftig schaap steekt de geheele
kudde aan.
OOFTBOOM, m. (-en), vruchtboom; ...BOUW,
m. het kweeken van ooft, als middel van bestaan
beschouwd; ...KELDER, m. (-s), kelder waarin
ooft voor den winter bewaard wordt; ...MARKT,
v. (-en), eene markt waar ooft to koop geboden
wordt; prijs voor het ooft bedongen.
00G, o. (-en), het gezichtsorgaanf — ziender
oogen, z66 dat men kan zien waarvan sprake is;
zoo ver mijn oogen dragen konden; — (spr.)
iem. de oogen uitsteken, oudtijds zekere straf oefening, (fig.) iem. verblinden door meer luxe
enz. ; — iem. de oogen verblinden, hem blind
maken voor de waarheid ; — in iemands oog,
naar zijne opvatting ; — een doorn in het oog
Rijn, bij voortduring ergernis veroorzaken; —
de schellen vallen iem. van de oogen, de verblinding houdt op, h&j ziet thans duidelijk in wat
hij to voren niet begreep ; — onder vier oogen,
zonder het bijzijn van een derde, in vertrouwen ;
— geen hand veer oogen kunnen zien, volstrekt nets ;
— iem. nand in de oogen strooien, hem om den
tuin leiden, hem foppen ; — iem. een rad MOr
de oogen draaien, hem misleiden ; — uit, door,
met eigen oogen zien, eene eigen meaning hebben, zelfstandig oordeelen; — oog om oog en tand
om tand, streng recht van wedergelding ; — zijn
oogen den kost geven, goed toezien, rondkijken ;
— de oogen voor iets sluiten, oogluikend laten geschieden ;
(als iemands karakter, zijn inwendigen toestand,
zijne stemming, kenbaar makende) : de taal der
oogen; het oog is de spiegel der ziel; — hij behoeft
niemand naar de oogen te zien, is van niemand

00GHEELKUNDE.
afhankelijk ; — groote oogen opzetten, als teeken
van verbazing ;
een blik, de gezamenlijke blikken die men op
een voorwerp richt : zij had met hare oogen zijn
graf gezocht; — schele oogen maken, geven, aijd,
afgunst verwekken; — iets veer oogen houden, het
steeds indachtig zijn; — God voor oogen houden,
hem vreezen ; — een goed cog op iem. he)ben,
geneigd zijn hem voor een bepaald doel uit to
kiezen; — het oog van den meester maakt het laard
vet, de zorg van den eigenaar moat over alles
gaan;
de uitgestrektheid welke men van ut een bepaald punt kan overzien : wear Vondel door de
snelheid zijner vlucht het oog van den huidigen, lezer
ontvaart; — iets, iem. in het oog hebben, binnen den
gezichtskring hebben; — in het oog houden, voortdurend met opmerkzaamheid gadeslaan; (ook) niet
vergeten; — in het oog krijgen, binnen den gezichtskring bespeuren, opmerken ; — uit mijne oogen,
uit mijne tegenwoordigheid! —
uitzicht, voorkomen van lets dat waargenomen
wordt : dat huffs heeft geen oog, geen aardig
voorkomen; — op het oog, op het voorkomen
afgaande;
(bij vergelijking) de oogvormige opening aan
sommige voorwerpen en gereedschappen : het oog
van eene bijl, het buisvormige gedeelte, waarin de
steel wordt bevestigd; — het oog eener naald, de
opening waardoor de draad getrokken wordt; —
(bijb.) door het oog van eene naald kruipen, ternauwernood aan een theigend gevaar ontkomen; —
haken en oogen ; — stippen op dobbelsteenen,
dominosteenen; — de oogen van eene pauweveer, —
(plantk.) knop; de oogen van aardappels, ware
bladknoppen, waaruit de eenjarige stengels, de
uitloopers te voorschijn komen ; — oogvormig
gedeelte aan sommige letters.
00GAPPEL, m. (-s), het cirkelvorraig gedeelte
van het regenboogvlies, zichtbaar door het /wornvlies, dat doorschijnend is; (Zuidn.) pupil; —
(fig.) het dierbaarste dat men bezit.
00GARTS, m. (-en), een arts die bepaaldelijk
oogziekten behandelt; ...AS, v. (-son), gezichtsas;
...BAD, o. (-en), ...BADJE, o. (-s), een toestelletje
met oogwater dat op het oog wordt gehouden om
het vochtig to maken.
00GELIJN, o. (-s), (dicht.) oogje; de oogappel,
de lieveling van iem.
00GEN, (oogde, heeft geoogd), de oogen slaan,
aandachtig of scherp kijken : zoo ver men oogen ken,
op iets oogen, vlassen, trachten te krijgen.
00GENBLIK, o. en m. (-en), de tijd dien men voor
het slaan van een blik noodig heeft, eene zeer
korte tijdruimte : yonder een oogenblik te verliezen; — in een oogenblik, een verloren, oogenblik,
dat voor ernstige bezigheden niet gebruikt wordt ;
— het werk van een oogenblik ; een ondeelbaar oogenblik, de kortst denkbare tijdruimte.
00GENBLIKKELIJK bn. bw. zeer kort van duur;
— er is geen oogenbl'ikkeliik gevaar, dadelijk, onmiddellijk ; -- ga oogenblikkelijk, terstond.
00GENDIENAAR, m. (-s, ...naren), iem. die een
ander naar de oogen ziet, vleier : een oogendienaar
der Grooten; ...DIENST, m. valsch believen, lage
vleierij.
00GENSCHIJNLIJK, bn. bw. (-er, -st), zoodanig
als het zich bij eene oppervlakkige beschouwing
voordoet : alles was oogensehijnlijk in rust.
00GENSCHOUW, v. in oogenschouw nemen, bezichtigen.
00GENTROOST, v. (oudt.) geneesmiddel tegen
oogontsteking.
OOGGETUIGE, m. en v. (-n), iem. die het gebeurde met eigen oogen ziet : ooggetuige van iets
zijn, er bij tegenwoordig zijn.
OOGGLAS, o. (...glazen), een glas of ook een
meer samengesteld werktuig met glazen, waarmede
men het bloote oog to hulp komt; ...HAAR, o.
(...haren), ...HAARTJE, o. (-s), de baron aan
den rand der oogleden, de wimpers.
00GHEELKUNDE, v. wetenschap van den oogarts.
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00GHOEK, m. (-en), hock gevormd door de beide
oogleden ; hock tusschen neus en voorhoofd ;
...BOLTE, v. (-n).
OOGJESGOED, o. een wollen, linnen of katoenen
stof, waarin oogjes geweven of gesponnen zijn.
OOGKAMER, v. (-s), een der twee deelen, waarin
de binnenruimte van het oog door het regenboogvlieE wordt verdeeld; ...KAS, v. (-son), oogholte;
...KLEP, v. (-pen), een nagenoeg vierkante klep
aan het paardenhoofdstel, ter hoogte van de oogen
aan de bakstukken bevestigd.
00GLID, o. (...leden), oogdeksel ; mijn oogleden
werden zwaar, ik werd slaperig.
OOGLIJDER, m. (-s), iem. die aan eene oogziekte
lijdt; ...LIJDERSGESTICHT, o. (-en).
00GLIJK, bn. (-er, -st), aangenaam voor het oog,
van een goed voorkomen.
00GLUIKEND, bn. doende alsof men iets niet
ziet : iets oogluikend toelaten, dulden.
00GMERK, o. (-en), iets dat men in het oog
houdt als het doel waarnaar men streeft, : mijn
oogmerk is niet zijn eisch te verdedigen; met het
oogmerk, met de bedoeling; met ' slinksche oogmerken.
00GONTSTEKING, v. (-en), eene ontsteking
aan de oogen; ...OPSLAG, m. de daad van het
oog of de oogen op te slam), een blik : alles in een
oogopslag zien.
00GPUNT, o. (-en), (bij verrekijkers) het middelpunt van den oogring; (in de perspectief) het voetpunt der loodlijn, uit het oog op het tafereel neergelaten; (fig.) het standpunt waarop men zich
plaatst bij de beschouwing, de beoordeeling van
iets : iets uit zeker oogpunt beschouwen, zien.
00GRAND, m. (-en), rand van een oog ;
...SCHEEL, m. (-en), (Zuidn.) ooglid, oogdeksel.
00GST, m. (-en), de arbeid van het inzamelen
der to veld staande gewassen; — het to veld
staande gewas dat binnengehaald moat worden ;
— de opbrengst di er inzameling, : den oogst binnenhalen; velen zitten met den oogst van het vorige
jaar nog op hunne zolders; — opbrengst in 't algemeen : Neerlands vloten, met den oogst der margenlanden beladen; — (fig.) eene zeer groote hoeveelheid, een overvloed van.
00GSTEN, (oogstte, heeft geoogst), den oogst
binnenhalen: de landen, zijn alreede wit om te
oogsten; — (spr.) gelijk men zaait, zoo zal men oogsten,
men ontvangt steeds loon naar verdiensten; — die
wint zaait, zal storm oogsten; — (fig.) verwerven,
inoogsten : dank, lof, bijval oogsten.
00GSTTIJD, m. (-en), de tijd, het tijdstip waarop
geoogst wordt.
00GTAND, m. (-en), hoektand der bovenkaak.
00GVERBLINDEND, bn. oogverblindend licht,
dat de oogen verblindt ; zeer schitterend.
00GVLIES, o. (...vliezen), een der vliezen die
men aan den oogbol waarneemt ; ...WENK, m.
(-en), een wank der oogen, een snelle blik : iem.
een oogwenk geven, hem een blik van verstandhouding toewerpen; — (fig.) oogenblik : het duurde
sle,chts een oogwenk; in een oogwenk was hij terug;
...WIMPER, v. (-s), ooghaar, wimper; ...WIT,
o. het wit van den oogbol; — doel, bedoeling.
00I, v. (-en), wijfjesschaap. 00ITJE, o. (-s).
00IEVAAR, [in Zuidn. 00IEVAARD], m. (-s,
...varen), bekende steltlooper (ciconia alba); de zwarte
ooievaar (ciconia nigra) komt zelden in ons land voor
en leeft in wouden ; — beenen hebben als een ooievaar,
zeer lange ; eten als een ooievaar, zeer gulzig.
00IEVAARSBEEN, m, v. (-en), iem. met zeer
Lange beenen ; ..:BEK, m. (-ken), bekend plantje
waarvan de vrucht gelijkt op een ooievaarsbek
(geranium robertianum), ook kraanhals gehseeten;
...BLOEM, v. (-en), gale lisch of pinksterbloem ;
...H A_LS, m. (...zen), zeer lange hals.
00ILAM, o. (-moron), wijfjeslam; ook ter aanduiding van een dierbaar bezit, eenig in zijn soort
voor den bezitter, vgl. 2 Sam. 12.
00IT, bw. to eeniger tijd, op eenig tijdstip, welk
ook, in het verleden of in de toekomst : hebt ge ooit
zoo iets gezien I mocht ik ooit in Louden komen.
00K, vw. en bw. bovendien, daarenboven ;
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evenzoo, evenzeer ; zelfs ; bij geval : hebt gij hem
ook voorbij zien gaan ?
OOLIET, m. (-en), (delfstofk.) kuitsteen : een
kalksteen uit kleine op vischkuit gelijkende korrels
bestaande.
OOLIJK, bn. bw. (-er, -st), leuk, onnoozel : „ik
zal me oolijk houden," zei hij tot zichzelven, „en reis
kifken wat zij doet"; — slim, doortrapt (vooral in
Zuidn.) : mijnheer, hij liegt het, 't is een oolijke
schavuit; — leuk, guitig : een bolijk meisje.
OOLIJKERD, m. (-s), slimmerd : hij meldde zick
ziek, de oolijkerd; gait (van een jongen).
00M, m. (-en, -s), een broader des vaders of
der moeder, de echtgenoot van de master des vaders
of der moeder ; — de hooge oomes, de hooge ambtenaren ; voor de comes komen, examen doen ; —
(gemeenz.) Jan oom, oome Jan, de bank van leerang, de lonamerd.
00MSKIND, o. (-eren), eene soort van peer, rijp
in September, van de tweede grootte en tweede
kwaliteit; — m. de boom waarvan de oomskinderen
groeien; ...KINDERPEER, v. (...peren), oomskind.
OOMZEGGER, m. (-s), ...ZEGSTER, v. (-s), iem.
die oom zegt, neef of nicht; ...ZEGGERSKIND,
m. het kind van een oomzegger, achterneef.
00R, o. (-en), het gehoororgaan : het uitwendige,
het inwendige oor; — geen ooren hebben, met opzet
niet luisteren, naar een verzoek, enz.; — (geen)
ooren hebben near of voor iets, er wel of geen zin
in hebben, er (niet) made ingenomen zijn; — geheel
oor zijn voor iets of iem., aandachtig toeluisteren; —
het zichtbare gedeelte van het uitwendige oor :
roode ooren hebben; — de ooren spitsen, (van dieren) ze overeind zetten om beter to kunnen hooren; (fig.) scherp toeluisteren; — (Zuidn.) zijne ooren
opsteken, ontevreden zijn ; — iem. iets in het oor
bijten, het hem met zekere haast bits influisteren ;
— iem. de ooren van het hoofd eten, zeer veel eten ;
— zijn ooren zullen tuiten, -van iem. over wien in
zijne afwezigheid veel gesproken wordt ; — iets
in het oor knoopen, goed onthouden ; — tot over
de ooren in de schuld zitten, diep in de schuld
zijn, zeer veel schulden hebben; — iem. de ooren
wasschen, hem geducht de waarheid zeggen; —
oorlapje : gaatjes in de ooren hebben; ringen in
de ooren dragen;
het oor hebben, bezitten van iem., zijn vertrouwen
bezitten en daardoor gemakkelijk een welwillend
gehoor bij hem vinden ; — het oor leenen, zijn
aandacht schenken, luisteren;
(bij vergelijking) oorvormig handvatsel aan sommige voorwerpen en gereedschappen : het oor van
een pot, eene pan, eene kan, eene mand, een kopje
enz. ; — (spr.) kleine potjes hebben ook ooren, kinderen hooren en onthouden meer dan men gewoonlijk denkt, woes dus voorzichtig met je spreken
in hun bijzijn; — kleine vouw welke men maakt
aan den hock van een blad van een book. OORTJE,
o. (-s).
00R-, voorvoegsel bij zelfst. nw., in beteekenis
gelijk staande met uit.
OORAAP, m. (...apen), zekere soort van halfaap, met korte voor- en lange achterpooten, een
langen rolstaart, grooten kop en groote, vlieziges
kale ooren (otolicnus galago).
OORARTS, m. (-en), arts voor oorziekten.
1. OORBAAR, o. (veroud.) nut, voordeel.
2. OORBAAR, bn. (-der, -st), (veroud.) nuttig,
voordeelig, dienstig; — gepast, behoorlijk, billijk.
OORBEL, v. (-len), oorsieraad ; ...BIECHT, v.
...BLAZER, m. (-s), kwaadspreker ; ...BLAZING,
v. (-en), kwaadsprekerij, opruien.
1. OORD, o. (-en), plek, plaats, landstreek : de
heilige oorden, de plaatsen waar Christus geleden
heeft en gestorven is; — van oord tot oord, van de
eene plaats tot de andere, overal; — de betere oorden,
het hiernamaals ; — herstellingsoord, toevluchtsoord.
OORDEEL, o. (veroud.) vonnis, thane nog alleen
in bijbeltaal ; — veroordeeling, straf : het oordeel is
gekamen over het vlakke land; de God des oordeels,
de God die strait; inz. het vonnis dat Christus zal
uitspreken op het einde der wereld over de leven-
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den en de dooden : het laatste Oordeel ; — een leven
als een, oordeel, een helseh lawaai ; "—
good- of afkeurende uitspraak, welke als geldig
erkend wordt, van kracht is ; — meening, gevoelen : zijn oordeel zeggen, te kennen geven, uiten;
iem. zijn oordeel vragen; — van oordeel zijn, eene
zekere meening hebben; — mijns oordeels, mijns
erachtens; naar mijn oordeel; volgens het oordeel van
anderen ; — het vermogen om te oordeelen,
verstand : een helder, gezond, scherp, zuiver oordeel ;
met oordeel te werk gaan, zoodat men van goed overleg blijk geeft.
OORDEELEN, (oordeelde, heeft geoordeeld), een
oordeel, een vonnis wijzen : de burgerlijke rechter
alleen moet hier oordeelen; — door redeneeren tot
eene gevolgtrekking komen : oordeel niet zoo lichtzinnig over zaken die gij niet goed kent; — over
jets oordeelen als een, blinde over de kleuren, er een
volslagen verkeerd oordeel over vellen; — te oordeelen naar, afgaande op.
OORDEELKUNDIG, bn. bw. (-er, -st), blijk
gevende van gezond oordeel, scherpzinnig, zeer
verstandig : op oordeelkundige wijze.
OORDEELVELLING, v. het vellen van een
oordeel; — (mv. -en), het oordeel dat geveld wordt
zelf : ik stel vertrouwen in zijne oordeelvellingen.
OORIJZER, 0. (-s), hoofdijzer; ...KLEP, v.
(-pen), klep aan een hoofddeksel die het oor
bedekt, oorlap; ...SLIER, v. (-en), de klieren die
in de gehoorgang hare plaats hebben en het oorsmeer afscheiden; oorspeekselklier.
OORKONDE, v. (-n), charter, een geschreven
stuk, in den daartoe bestemden vorm opgemaakt,
opdat het als bewijs van het daarin vermelde
kunne dienen.
OORKUSSEN, o. (-s), hoofdkussen; — (spr.) ledigheid is des duivels oorkussen, is de bron van alle
kwaad.
OORLAM, m. (-men), een bevaren matroos; naam
die de koopvaardijmatrozen aan de oorlogsmatrozen geven; — (Z. A.) sluw, listig, pienter persoon; —
— o. (-men), het rantsoen jenever dat op vaste
tijden aan de matrozen uitgedeeld wordt; een
borrel in 't algemeen. OORLAMSMOKJE, o. (-s),
het tinnen of blikken bekertje waarin het oorlam
wordt rondgedeeld.
OORLEL, v. (-len), ...LELLETJE, o. (-s), onderste uiteinde van het oor.
OORLOF, o. (veroud.) vergunning, verlof; verlof
om heen to gaan; afscheid; ook als afscheidswoord,
vaarwel : oorlof mijn acme schepen, die zijt in grooten hood.
OORLOG, m. (-en), een strijd tusschen twee of
moor volken : een aanvalende, een verdedigende
oorlog ; vijandschap tusschen twee personen.
OORLOGEN, (oorloogde, heeft geoorloogd), krijg,
oorlog voeren, strijden.
OORLOGSBEDRIJF, o. (...drijven), krijgsverrichting ; het soldaat zijn ; ...BEGROOTING, v.
(-en), de begrooting van een staat ten behoove van
zijn leger ; ...BEHOEFTEN, v. m y . krijgsbehoeften ; ...BELASTING, v. (-en), eene door den eigen
staat opgelegde en bij de wet goedgekeurde bolasting ter voorziening in de oorlogskosten ; oorlogsschatting ; ...BODEM m. (-s), oorlogsvaartuig ;
...BUTT, m. de buit welken men in den oorlog
machtig wordt; ...CONTRABANDE, v. zie contrabande; ...CONTRIBUTIE, v. (-s), eene som gelds
door den occupator in vijandelijk land geheven;
...CORRESPONDENT, m. (-en), correspondent
van een dagblad die op het oorlogsterrein aanwezig
is en over het beloop van den oorlog bericht zendt;
...CREDIET. o.
OORLOGSGOD, m. de god van den oorlog, inz.
Mars; ...MATERIAAL, o. het materiaal tot den
oorlog benoodigd.
OORLOGSPAD, o. de Indianen zijn op het oorlogspad, trekkers ten strijde, hebben den oorlog
verklaard.
OORLOGSSCHATTING, v. (-en), schatting door
den vijand geheven van door hem bezette steden
enz. ; ...SCRIP, o. (...schepen) ; ...VAAN, v.
(...vanen) ; ...VELD, o. (-en), het veld, het terrein
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waar de oorlog gevoerd wordt; ...VERKLARING,
v. (-en), verklaring van eene mogendheid aan eene
andere, waarbij de eerste to kennen geeft dat
zij zich met de tweede in staat van oorlog
bevindt ; ...VLOOT, v. (...vloten).
OORLOGZUCHTIG, bn. (-er, -st), begeerig Haar
oorlog, strijdlustig : een oorlogzuchtig vorst ; eene
oorlogzuchtige stemming.
OORPIJN, v. (-en), pijn in het oor ; ...RING, m.
(-en) ; ...SCHELP, v. (-en), het uitwendige oor ;
...SPEEKSELKLIER, v. (-en), grootste der
speekselklieren in de wangholte dicht voor he; oor
gelegen ; ...SPIEGEL, m. (-s), spiegel our den
gehoorgang to onderzoeken.
OORSPRONG, m. (-en), ontstaan, aanvang, begin: de oorsprong van den Rijn ; de oorsprong eener
ziekte ; — (fig.) de oorsprong aller dingen, gezegd
'van God ; — de oorsprong van iemands leven,
zijn vader, zijne ouders ; — de oorsprong van een
geslacht, de stamvader ; — atkomst : van Duitschen
oorsprong ; — herkomst : van vreemden oorsprong.
OORSPRONKELIJK, bn. bw. (-er, -st), den oorsprong, het begin uitmakende van; —, het eerste in
eene opvolgende reeks : Delphi, de oorspronkelijke
zetel van het Orakel; — het oorspronkelijke plan;
de oorspronkelijke beteekenis van een woord ; de
oorspronkelijke eigenaar van een huis; — nog
het karakter van zijn oorsprong, van zijn eersten
toestand vertoonende, sedert zijn ontstaan niet
veranderd :. de oorspronkelijke wooden van Amerika ; — niet van anderen gekregen noch overgenomen : beide boeken waren oorspronkelijk, frisch,
nieuw ; - geen ander navolgende, zelfstandig :
hij was in alles wat hij sprak en deed oorspronkelijk ;
— de Dahlia is oorspronkelijk nit Mexico, van daar
herkomstig.
OORSPUITJE, o. (-s), spuitje om een geneeskrachtig vocht in het oor to spuiten ; ...SUIZING,
v. (-en).
OORT, o. (-en), (veroud. Zuidn.) het vierde deel
van een stuiver, twee duiten, (ook) het koperen
geldstukje van die waarde ; — dat is geen oortje
waard, nets waard ; hij kijkt of hij zijn laatste
oortje versnoept heeft, hij zet een bedremmeld gezicht.
OORTJEDOOD, m. (Zuidn.) vrek, iem. die op een
oortje doodblijft.
00RUIL, m. (-en), soorten van uilen die in de
oorstreek een pluimpje van 6 tot 8 verlengde yederen hebben die altijd omhoog staan of opgezet
kunnen worden.
OORVEEG, v. (...vegen), ...VIJG, v. (-en), eene
veeg. een slag om de ooren, in het aangezicht.
OORVERDOOVEND, bn. bw. zoo stork dat het
oor nets anders moor kan waarnemen : een oorverdoovend geschreeuw; ...VERSCHEUREND, bn. bw.
zoo hard dat het trommelvlies er door schijnt to
zullen scheuren : oorversch,eurend lawaai.
OORVIJG. Zie OORVEEG.
OORVLIES, o. (...vliezen), trommelvlies ;
...WORM, m. (-en), zeker rechtvleugelig insect
met bijtende monddeelen en onvolkomen gedaanteverwisseling (forficula auricularia) ; — (ironisch)
een gezicht als een oorworm, een gemelijk, ontevreden gezicht.
OORZAAK, v. (...zaken), datgene wat noodwendig een zeker gevolg met zich brengt, voor
zoover iets anders dit niet belet : het groot worden
is de oorzaak veler smarten; wat de naaste oorzaak
harer kwaal is, is voor mil iets onbekends; — (spr.)
gelijke oorzaken (hebben) gelijke gevolgen; kleine
oorzaken hebben sours groote gevolgen; — (fig.) van
God : de oorzaak aller dingen.
OORZAKELIJK, bn. de oorzaak van iets in
zich besluitende : oorzakelijk verband, de betrekking tusschen twee verschijnselen, waarvan het
eene de oorzaak is van het andere; — (sprk.)
oorzakelijk • zinsverband, waarbij de eene zin de
oorzaak (reden of grond) van den inhoud des
anderen bevat; — oorzakelijk voorwerp, dat den
persoon of de zaak noemt, die aanleiding geeft
tot de working.
1. OOST, o. v. een der vier hoofdwindstreken,
het oosten, het oostpunt ; — de Nederlandsche
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Oostindische bezittingen : hij heeft zijn fortuin in
de Oost gemaakt; — naar de Oost gaan, (ook) dienst
nemen bij het Nederlandsch Oostindisch leger; —
de oostenwind : holrommelend komt het oost het westen tegenrukken.
2. OOST, bn. in de richting van het punt van den
gezichteinder dat rechts 90° van het noorden verwijderd is.
OOSTELIJK, bn. bw. (-er, -st), in het oosten gelegen : de oostelijke uithoek van Azie; — in het
oosten wonende, verblijvende.
OOSTEN, o. de kompas- of windstreek, welke 90°
rechts van het noorden verwijderd is.
OOSTENWIND, m. (-en), de wind die uit het
oosten waait.
OOSTERLING, m. (-en), (hist.) een inboorling
van Oostland, inz. een inwoner eener Hanzestad :
Brabanders en Vlamingen, zelfs Oosterlingen bezochten de Dortsche markt; — een inboorling van
Azie : een Oosterting met een gelen tulband op het
hoofd; (soms) een Nederlander die in de Oost woont
of gewoond heeft; — (gew.) een Oost-Vlaming.
OOSTERSCH, bn. bw. in het oostelijk gedeelte
van Europa of in de landen oostelijk van Europa
thuis hoorend, daaruit afkomstig, daaraan eigen
enz. : de oostersche volken; de oostersche hemel; oostersche pracht, weelde; oostersche gastvrijheid; oostersche beeldspraak, (vaak) overdrijving, grootspraak;
de oostersche taller, letterkunde; — de Oostersche
Kerk, de Grieksche Kerk.
OOSTGANGER, m. (-s), koloniaal.
OOST-INDIE, o. eene groote groep eilanden ten
Z. 0. van Azie, van Malakka tot Australia, ook
OOSTINJE.
OOSTINDIEVAARDER, m. (-s), een schip dat op
Oost-India vaart; de gezagvoerder van zulk een
schip.
OOSTINDISCH, bn. van, uit, in Oost-Indic ;
Oostindische kers, bekende plant ; Oostindisch doof
zijn, hoorende doof zijn, doen alsof men iets niet
hoort.
OOSTMOESSON, m. (-s), de moesson die uit
het oosten waait, (ook) het tijdperk gedurende
dit geschiedt.
OOSTWAARTS, bw. in de richting van het
oosten, naar het oosten : de wind zou ens oostwaarts drtjven.
OOSTZEE, v. Baltische zee ; — HANDEL, m.;
—HAVEN, v. (-s) ; —STAD, v. (...steden); enz.
00T, v. wilde haver, vloghaver.
OOTJE, o. (-s), eene kleine o; — kringetje in
verschillende kinderspelen; in 't ootje knikkeren,
(ook) ootjeknikkeren, waarbij een knikker die in
het ootje staat het mikpunt is; — (fig.) iem. in
't ootje nemen, hem tot mikpnnt zijner spotternij
maken, hem in de maling nemen.
00TMOED, m. het gevoel van onderdanigheid
en ondergeschiktheid tegenover een grootere in
macht, nederigheid, inz. van den mensch tegenover
God.
00TMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), ootmoed betoonende, zich met ootmoed gedragende.
00ZIE, v. (...zien), (gew. Zuidn.) het gedeelte
van een dak dat over den muur uitsteekt en waarvan het regenwater afdruipt.
OP, vz. aan de bovenzijde van lets rustende;
ook ter vervanging van gedurende, in, na, bij enz.
(Op vormt met tallooze werkwoorden scheidbare
samenstellingen; alleen de meest gebruikelijke
daarvan zijn bier opgenomen).
OPA, m. (-'s), in de kindertaal voor grootpapa.
OPAATJE, o. (-s).
OPAAL, m. (opalen), (o. gmv. als stofn.) zeker
edelgesteente, bestaande uit kiezelzuur anhydride
met 3 tot 13°/a water, van verschillende kleur,
doch meestal melkachtig wit.
OPAALBLAUW, o. eene anilineverfstof.
OPAALGLAS, o. melkglas, albastglas.
OPAALMOER, o. hard gesteente waarin het
opaal in zeer kleine' partijen verdeeld voorkomt en
dat tot verschillende voorwerpen van weelde
wordt verwerkt; ...STEEN, m. (-en).
OPAARDEN, (aardde op, heeft opgeaard), (Zuidn.)
Van Dale, Handwoordenboek.

OPBRENGEN.
aanaarden, met aarde ophoogen : de aardappels
opaarden.
OPALISEEREN, (opaliseerde, heeft geopaliseerd),
het schitteren en glanzen van den opaal; met kaliwaterglas besmeren, waardoor het voorwerp een
eigenaardigen glans verkrijgt.
OPBAKKEN, (bakte op, heeft opgebakken), alles
verbakken : al het deeg is opgebakken; — opnieuw,
nog eens bakken : opgebakken aardappels.
OPBELLEN, (belde op, heeft opgebeld), wakker
bellen, gedurende den nacht of 's morgens zeer
vroeg aanbellen : zich laten opbellen; dokters worden
vaak 's nachts opgebeld; — door bellen iem. aan
de telephoon roepen om met hem to spreken:
iem. opbellen.
OPBERGEN, (borg op, heeft opgeborgen), weg.
bergen, wegsluiten.
OPBEUREN, (beurde op, heeft opgebeurd), optillen, oplichten, opheffen ; — iem. opbeuren,
moed, vertrouwen 4n de toekomst inspreken, hem•
uit zijn moedeloosheid opheffen : die tilding zal
hem opbeuren. OPBEURING, v. troost.
OPBIECHTEN, (biechtte op, heeft opgebiecht),
(fig.) bekennen, zeggen wat men weet.
OPBIEDEN, (bood op, heeft opgeboden), eon
hooger bod doen (bij openbare veilingen); — tegen
iem. opbieden, telkens hooger binden dan hij.
OPBINDEN, (bond op, heeft opgebonden), naar
boven omslaan en daar vastbinden : het haar opbinden; bij een paard den staart opbinden; — tot
steun aan iets vastbinden : rozen opbinden ; — toe-,
samenbinden : de andijvie moet opgebonden worden ;
— het koren opbinden, in schooven binden.
OPBLAZEN, (blies op, heeft opgeblazen), in de
hoogte blazen : papiertjes, veertjes opblazen;
—dormidelvanbuskritndeluchtlaenvliegn:
eene spoorbrug opblazen; bij de opruiming van wrakken .
werd een gedeelte ervanopgeblazen; — eenevijandelijke
stetting opblazen ; — door inblazen van lucht doen
opzwellen ; eene blaas opblazen; schapenvleesch
opblazen, zoodat het er bol uitzet ; zijne wangen
opblazen ; — een geschil, eene zaak opblazen, grooter, erger voorstellen dan zij is.
OPBLIJVEN, (bleef op, is opgebleven), niet naar
bed gaan : wij zijn den heeler nacht opgebleven.
OPBOD, o. hooger bod; het opbieden.
OPBOEIEN, (boeide op, heeft opgeboeid), de
staande boorden van een vaartuig verhoogen.
OPBONJOUREN, (bonjourde op, is opgebonjourd),
(gemeenz.) weggaan, vertrekken : als het hem hier
niet bevalt, kan hij opbonjouren.
OPBORSTELEN, (borstelde op, heeft opgeborsteld), in de hoogte, omhoog borstelen : het haar
opborstelen; — met een borstel schoonmaken.
OPBOSSCHEN, (boschte op, heeft opgeboscht),
eene streek met Bosch beplanten : de duinen opbosschen.
OPBOSSEN, (boste op, heeft opgebost), aan
bossen binden : de sigaren moeten nog opgebost
worden; — (het koren) aan garven binden. OPBOSSING, v.
OPBOUWEND, bn. en bw. opbouwend preeken;
eene opbouwende preek, stichtelijk, in het geloof
versterkend; opbouwende critiek, die op de gebreken
wijst, doch meteen het middel aangeeft om daze
in 't vervolg to vermijden.
OPBREKEN, (brak op, heeft en is opgebroken),
uit elkander nemen en verplaatsen (kramen, tenten, en bij uitbr. van sben leger); — (fig.) het beleg
opbreken, ophouden met het insluiten eener vesting; — in de keel opstijgen, oprispen der maag;
(fig.) dit zal hem (zuur) opbreken, daar zal hij
sp ij t van hebben, dat zal hij bezuren, daar zal
hij onaangename gevolgen van hebben.
OPBRENGEN, (bracht op, heeft opgebracht), op
iets anders brengen : het eten opbrengen, op de tafel
zetten, opdienen; — gevankelijk ergens been, naar
hetpolitiebureau brengen: een dief, een zakkenroller
opbrengen; — (sport.) een bal opbrengen (bij het
voetballen), van de achterspelers naar voren, naar
hetvijandelijk doel brengen; — (Zuidn.) in het gee
heugen brengen : breng er mij eens op, hoe divent weer heel ; — belasting opbrengen, be38
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talen : wij moeten heel wat opbrengen, veel be•
lasting betalen; — opleveren, voortbrengen.
OPBRENGST, Y. (-en), het voortgebrachte, geleverde : de opbrengst der tarwe valt niet mee;
—watonvgefids.
OPBRUISEN, (bruiste op, heeft en is opgebruist),
in de hoogte bruisen : even voor het koken bruist de
melk op; — vlug toornig worden.
OPCENT, m. (-en), (gewoonlijk in het meerv.)
percentsgewijze verhooging der rijksbelasting, ten
bate van provincie, gemeente enz. : opcenten op
de personeele belasting; verkooping zonder opcenten,
zonder percentsgewijze verhooging voor onkosten.
OPCENTIMEN, my. (Zuidn.) opcent, percentsgewijze verhooging der belastingen ; ook bij openbare yeilingen, opgeld.
1. OPDAGEN, (daagde op, heeft opgedaagd),
(gew.) oproepen.
2. OPDAGEN, (daagde op, is opgedaagd), (van
den dageraad) zich aan den horizon vertoonen;
verschijnen, voor den dag komen komen opdagen.
OPDAT, vw. ten einde, ter inleiding van een
doelaanwijzenden bijzin : eer uw vader en uw moeder,
opdat het u welga.
OPDELVEN, (dolt op, heeft opgedolven), wat bedolven is, weder te voorschijn halen : schatten
opdelven; — konijnen opdelven, door delven uit
hun holen halen; — (fig.) navorschen, zoeken.
OPDIENEN, (diende op, heeft opgedoemd), opdisschen : het eten opdienen; Marie, je kunt nu wel
opdienen.
OPDIEPEN, (diepte op, heeft opgediept), dieper
maken, uitdiepen : die sloot moet eens opgediept
worden; — (fig.) jets opdiepen, met moeite vinden;
waar hebt ge dat opgediept ?, waar zijt ge dat te
weten gekomen ?; ik kan die onkosten niet opdiepen, niet bestrijden, betalen.
OPDIRKEN, (dirkte op, heeft opgedirkt), buitensporig opschikken, tooien : zij is terdege opgedirkt.
OPDISSCHEN, (dischte op, heeft opgedischt),
spijzen op tafel zetten : zij disschen daar goed op,
eten er goed van; — (fig.) onthalen, een gastmaal
geven; allerlei aardigheden opdisschen, vertellen,
ten beste geven.
OPDOEK, o. (zeew.) dunner soort van zeildoek,
waarmede het zeil verdubbeld wordt.
OPDOEKEN, (doekte op, heeft en is opgedoekt),
(zeew.) de zeilen opdoeken, samenvouwen; de vlag
opdoeken, tot eene lange breede strook samenvouwen, en dan stijf oprollen en vastbinden; —
(gemeenz.) nu kun-je wel opdoeken, oprukken,
weggaan; (ook) je zaak, bedrijf, nering aan kant
doen, daarmee ophouden, niet voortgaan; jets
opdoeken, afschaffen, buiten gebruik stollen.
OPDOEMEN, (doemde op, is opgedoemd), verschijnen door de breking der lichtstralen; zich
twijfelachtig aan den horizon vertoonen. OPDOEMING, v. (-en), luchtspiegeling.
OPDOEN, (deed op, heeft opgedaan), op tafel
brengen, de spijzen opbrengen : je kunt wel opdoen;
aardappels opdoen, een wintervoorraad er van
opslaan ; — kundigheden, ondervinding, ervaring
opdoen, verkrijgen, erlangen;
(zeew.) zich vertoonen : er doet zich land op in
het Z. 0.; — er doet rich een kooper voor het huis
op, zich aanbieden, aanmelden.
1. OPDOKKEN, (dokte op, heeft opgedokt), zorg
dragen, leveren, betalen : daarvoor moet hij opdokken; (fig.) wij zullen moeten opdokken, het zal
ons geld kosten.
2. OPDOKKEN, (dokte op, heeft opgedokt),
opnieuw dokken, stroowisschen onder de pannen
leggen : een dak opdokken; het stroo opdokken,
voor dokken gebruiken.
OPDRAAIEN, (draaide op, heeft en is opgedraaid),
open-, losdraaien;
boven op lets vastdraaien :
den brander van eene lamp opdraaien; opwaarts
draaien : de kous van eene lamp opdraaien; — (fig.)
hij is er voor opgedraaid, hij heeft het niet kunnen
gedaan krljgen; — voor jets moeten opdraaien,
boeten, betalen; (ook) voor iets verantwoordelijk
zijn; — (Zuidn.) iem. iets opdraaien, hem wat op
de mouw spelden.

OPEN.

OPDRACHT, v. (-en), last, bevel ;
(ook)
schriftelijke lastgeving ; — toedigening, toewliding
stijging, hel(van eene kerk, een boekwerk) ;
ling van een weg : de weg had eene opdracht van 30
op 1; — (gew.) roode gezwollenheid van het gezicht.
OPDRACHTIG, bn. rood gezwollen.
OPDRAGEN, (droeg op, heeft opgedreven), iets
zoo lang dragen tot het geheel versleten is zijn
kleeren opdragen; die schoenen zijn apgedragen,
kunnen niet meer gemaakt worden; — naar boven
gaan, stijgen, klimmen : die weg mag niet te veel
naar boven dragen : de turf opdragen,
opdragen;
op den zolder brengen; iem. jets opdragen, gelasten, bevelen; iem. de zorg voor de kinderen opdragen,
toevertrouwen; — mag ik u dit opdragen ?, mag
ik u daarvoor de zorg toevertrouwen; (ook) aan(fig.) een werk aan iem. opbieden, vereeren;
dragen, toeeigenen als bewijs van eerbied of aehting.
OPDRIJVEN, (dreef op, heeft en is opgedreven),
naar boven drijven; de exameneischen opdrijven, telkens hooger stellen; den prijs opdrijven, doen stijgen.
OPDRIL, m. (-len), oorveeg.
OPDRINGEN, (drong op, heeft en is opgedrongen), naar voren, vooruit dringen, door to
dringen voorwaarts doen gaan ; — iem. iets opdringen, bij iem. aandringen om iets to doen of
aan to nemen ; — zich opdringen, op onaangename
of lastige wijze iemands gezelschap zoeken of hem
van dienst willen zijn.
OPDRUK, o. (-ken), wat op lets gedrukt is :
dit is een Indische postzegel met het opdruk Java;
—enpostzglm druk.
OPEEN, bw. het eene op het andere, op elkander,
dicht bij olkander. Opeen vormt met versehillende
werkw. scheidbare samenstellingen.
OPEENDRIJVEN, op of dicht bij elkander drijven; ...DRINGEN, dicht bij elkander dringen :
de opeengedrongen menigte; DUWEN; ...DRUKKEN; ...GOOIEN; ...HOOPEN, in groote hoeveelheid bij elkander brengen : schatten opeenhoopen ;
...VOLGEN, op elkander volgen : die kinderen
volgen kort opeen, zijn kort na elkander geboren;
...VOLGEND, bn. de opeenvolgende gebeurtenissen;
...VOLGING, v. het was eene opeenvolging van
feesten; ...WERPEN; ...ZETTEN, zeer dicht bij
elkander zetten, plaatsen ; (Zuidn.) menschen
opeenzetten, tegen elkander opzetten, ophitsen ;
...ZITTEN, dicht op elkander gedrongen zitten.
OPEENS, bw. eensklaps, plotseling.
OPEISCHBAAR, bn. opgevorderd kunnende worden (van schulden gezegd).
OPEISCHEN, (eischte op, heeft opgedischt), terugeischen : in bruikleen gegeven geld opeischen; de,
overgave eischen van : teen de stall geheel was
ingesloten, liet de belegeraar haar opeischen.
OPEN, bn. bw. (-er, -st), niet gesloten, niet dicht
gemaakt ; de open deur, (fig.) handel zonder beperkende bepalingen ; — de brug is open, zoodat de
schepen er door kunnen ; — met open mond
luisteren, zeer aandachtig ; — met open aarde moeten
wij zaaien, bij . dooiend weer ; — de open zee, buiten
de banken ; — in de open lucht, in de vrije lucht,
niet in huis ; — het open veld, het vlakke veld ;
— de jacht is open, de jachttijd is begonnen ;
— (R. K.) open tijd, waarin het shtiten van huwelij ken geoorloofd is ;
toegankelijk voor : mijn huis is ten alien tijde
voor u open, gij zijt mij altijd welkom; — het land
lag voor den vijand open, hij kon er gemakkelijk in
doordringen; — open plaatsen, die niet ommuurd
zijn; — (fig.) een open oor hebben voor iem., hem
zijn aandacht schenken, naar hem luisteren; —
onbedekt, niet overdekt : eene open binnenplaats;
— met open kaart spelen, zoo dat de tegenpartij
in de kaarten kan zien, (fig.) rond voor iets uitkomen, niet draaien, de zuivere waarheid zeggen,
niets bedekt houden; — (fig.) een open oog voor
het schoone hebben, daar zeer gevoelig voor zijn;
niet bezet, niet door een ander ingenomen, niet
een open been,
vervuld ; deze plaats is nog open ;
met gaten er in.
[ Open vormt met tal van werkw. scheidbare
samenstellingen].

OPENBAAR.
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OPGAAF.

1. OPENBAAR, bn. bw. (-der, -st), voor ieder open
OPENLUCHTSPEL, o. (-en), spel in de open.
en bloat, zoodat ieder het weten kan, klaar, duilucht ; ...THEATER, o. (-s) ; ...VOORSTELdelijk : het feit werd openbaar, iedereen moist het;
LING, v. (-en).
eene openbare leugen;
OPENMAKEN, (maakte open, heeft open.gevoor iedereen toegankelijk, publiek : eene openmaakt), met aanwending van eenige kracht openen,
bare verkooping, aanbesteding; de openbare weg;
opendoen ; iem. den mond openmaken, hem aan
openbare middelen van vervoer ; de openbare school,
het spreken brengen.
waarin het onderwijs vanwege de gemeente geOPENSLAAN, .(sloeg open, heeft en is opengegeven wordt; — het openbaar onderwijs, op de openslagen), met een slag openen: het deksel van eene kist
bare scholen gegeven; —
openslaan; — openen : een boek openslaan; —
de algemeene aangelegenheden betreffend een
plotseling en met geweld opengaan.
openbaar ambt; — een openbaar persoon, die een
OPENSLAAND, bn. een openslaand raam, dat
openbaar ambt bekleedt; — openbaar ministerie,
naar binnen of naar buiten opendraait, in tegenst.
een lichaam, samengesteld uit ambtenaren die bij
met een schuifraam; openslaande deuren.
onderscheidene rechtscollegien zijn geplaatst, dat
OP-EN-TOP, bw. eig. op ende op, geheel en al,
in het bijzonder belast is met de handhaving der
volkomen : hij is op-en-top een bandiet.
wetten, de vervolging van alle misdrijven en het
OPENVALLEN, (viel open, is en heeft opengedoen uitvoeren van alle strafvonnissen.
vallen), vanzelf zich openen; — (fig.) onbezet
2. OPENBAAR, o. in 't openbaar, voor het oog
worden : eene openvallende betrekking, die begeven
van iedereen, in 't publiek; zich in 't openbaar
moet worden.
vertoonen; — in het openbaar spreken.
1. OPERA, v. (-'s), muzikaal drama, een door de
OPENBAARMAKEN, (maakte openbaar, heeft
innigste vereeniging der dicht- en toonkunst voort,openbaargemaakt), algemeen bekendmaken, ruchtgebracht kunstgewrocht : de opera's van Richard
baar maken. OPENBAARMAKING, v.
Wagner; — schouwburg waarin opera's uitgevoerd
OPENBAREN, (openbaarde, heeft geopenbaard),
worden : gaat gij van avond naar de opera I — de
doen blijken, bekend maken : zijne meening opengezamenlijke zangers, zangeressen, koristen enz.
baren; iem. aan zichzelf openbaren, hem zijn waren
noodig voor de uitvoering van opera's : de Directeur
aard doen kennen, hem zichzelf doen kennen; —
der Fransche opera. OPERAATJE, o. (-s).
mededeelen, ruchtbaar maken : een geheim open2. OPERA, o. my. werken : opera omnia, al de
baren;
(godg.) bovennatuurlijke waarheden, die
werken; opera posthuma, nagelaten werken.
de mensch met zijn verstand niet heeft kennen
OPERATEUR, m. (-en, -s), heelmeester die opevinden, bekendmaken.
raties verricht; — aanlegger, aanstoker van lets.
OPENBARING, v. (-en), het openbaarmaken,
OPERATIE, v. (-s, -ten), verrichting; onderneverkondiging, mededeeling van iets dat nog niet
ming; handeling; inz. financieele onderneming : dat
bekend is, inz. in godsdienstigen zin, door goddezijn gewaagde operaties: het risico is groot; — (heelk.)
lijke ingeving, (ook) het geopenbaarde zelf.
zekere kunstbewerking met therapeutisch doel,
OPENDOEN, (deed open, heeft opengedaan),
waarbij in den regel van instrumenten gebruik
openen : de deur, het raam, een boek opendoen; —
gemaakt wordt : bloedige en onbloedige operaties; —
een boekje van ient. opendoen, zich veel over hem
(krijgsw.) maatregelen welke een leger neemt, om
beklagen.
het algemeene doe], dat men bij een veldtocht
OP-EN-DUIT, bw. eig. op ende uit, geheel en al :
beoogt, to bereiken.
die jongen is op-en-duit zijn varier.
OPERATIEBASIS, v. (-sen), (krijgsw.) de lijn die
OPENEN, (opende, heeft geopend), openmaken
bij eene operatic de punten, vanwaar men uitgaat,
wat gesloten is : eene deur, een venster openen; —
verbindt.
iem. de oogen openen, hem zijne dwaling doen inzien,
OPERATIEF, bn. bw. snijkundig, op eene opehem den waren stand van zaken doen kennen; —
ratie betrekking hebbende : de operatieve chirurbeginnen, een aanvang doen nemen : een Winkel,
gie; operatief ingrijpen, door het doen eener
eene school, eene fabriek openen; het bal openen; —
operatic.
eene vergadering, de Staten-Generaal openen, verOPERATIEKAMER, v. (-s), (heelk.) kamer in eene
klaren dat zij met hare werkzaamheden kan aanziekeninrichting, waar de operaties verricht worden.
vangen; — den veldtocht openen, met de vijandelijkOPERATIELIJN, v. (-en), (krijgsw.) de lijn waarheden een aanvang maken; — zich openen, openlangs het leger zich bij eene operatic beweegt, de
gaan : de bloemen openen zich.
verbindingslijn die het vooruitrukkende leger met
OPENGAAN, (ging open, is opengegaan), zich
het punt van uitgang in gemeenschap stelt; ...PLAN,
vanzelf openen; deze bloern gaat open (ontluikt); —
o. (-nen), het algemeene plan van opereeren voor
zijn hart gaat open als- enz., hij springt op van
den veldtocht.
vreugde als enz.; — eindelijk gaan hem de oogen
OPERATIETAFEL, v. (-s), (heelk.) tafel waarop
open, ziet hij den waren toestand; — de wonde
de operaties verricht worden.
gaat open; de zweer gaat open, breekt door; —
OPEREEREN, (opereerde, heeft geopereerd), weropengedaan worden : de deur ging open.
ken, bewerken; (heelk.) eene operatic verrichten; —
OPENGEWERKT, bn. met openingen vervaar(krijgsw.) militaire bewegingen uitvoeren.
digd : opengewerkte kousen.
OPERETTE, v. (-s), kleine opera, doorgaans in
OPENHARTIG, bn. bw. (-er, -st), oprecht, har66n bedrijf, in welke kleine zangstukken met den
telijk, rondborstig, gul openhartig zijn, spreken,
dialoog afwisselen; —GEZELSCHAP, o. (-pen).
antwoorden, bekennen. OPENHARTIGHEID, v.
OPERMENT, o geel zwavelarsenik, als verfstof
OPENHEID, v. openhartigheid, rondborstigheid.
gewoonlijk koningsgeel genoemd.
OPENING, v. het openen, begin : opening van de
OPETEN, (at op, heeft opgegeten), door eten
(zitting der) Staten-Generaal; mv. (-en), scheur,
opmaken ; jets voor zoete koek moeten opeten, beleebres, barst, spleet: openingen in muren, deuren,
diging , hoon enz. geduldig verdragen ; de nijd eet
planken; — inlichting, uitlegging; iem. opening van
zijn hart op, hij vergaat van nijd.
zaken geven, hem op de hoogte er van brengen;
OPFLEUREN, (fieurde op, is en heeft opgefleurd),
openingen doen, de onderhandelingen voorbereiden,
(fig.) wader fleurig worden, tot vorigen woistand
aanvangen. OPENINGETJE, o. (-s).
geraken; — iemand opjleuren, opmonteren, opvrooOPENINGSREDE, v. (-n), rede bij de opening
lijken. OPFLEURING, v.
eener vergadering, bij de inwijding eener instelling
OPFOKMACHINE, v. (-s), kunstmoeder in eene
enz. uitgesproken.
kunstmatige broederij.
OPENLIJK, bn. bw. in het openbaar geschiedenOPFRISSCHEN, (frischte op, heeft en is opgede, wat men voor niemand tracht to verbergen,
frischt), ververschen, frisch maken of worden;
onverholen, niet in 't geheim zij levee in openiemands geheugen opfrisschen, hem verschillende
lijke vijandschap; iemand openlijk de waarheid zeggen.
zaken weer in 't geheugen terugroepen.
OPENLUCHTIG, bn. (Zuidn.) helder en klaar
OPGAAF, OPGAVE, v. (...gaven), het opgeven,
(van het weer) : het is vandaag openluchtig; een
de verklaring, mededeeling, vermelding ; aanopenluchtige dag; — frisch, luchtig.
gifts ; tank, werk (om of to maken), vraagstuk.

OPGAAN.
OPGAAN, (ging op, is opgegaan), naar boven,
opwaarts gaan, near boven stijgen of rijzen : de
luchtballon gaat op; — (fig.) die vlieger, dat balletje
gaat niet op, die zaak, dat plan gelukt niet; —
(van de zon) boven den horizon komen, opkomen :
de zon ging juist op, toen wij buiten de stad kwamen; — (fig.) daar ging mij een Licht op, toen begreep ik in eens alles; — (met eene plaatsbepaling)
bestijgen : den berg, de trap opgaan; hij gaat
geheel in zijne zaak op, wijdt er zich geheel aan,
bemoeit zich met niets anders; — in een gesprek
opgaan, er alles voor vergeten ; — voor een examen
opgaan, het gaan afleggen ; —
verteerd worden, opgegeven of opgedronken
worden, zoodat er niets overblijft : als hij zoo
blijft Leven, zal zijn kapitctaltje wel opgaan; die wijn
zal van avond wel opgaan; — opraken : de aardappels
gaan zoo zachtjes aan op; — (rek.) Beene rest overlaten : de deeling gaat op; — (fig.) deze stetting
gaat niet op, is niet afdoende, vindt gegronde
tegenspraak.
OPGAAND, bn. opgaande boomen, hoogstammig;
opgaand bout, boomen, in tegenst. van kreupelbosch en hakhout ; — (fig.) de opgaande zon
aanbidden, de partij, de zijde kiezen yap hen
die tot macht en aanzien komen; — eene opgaande
deeling, waarbij geen rest overblijft.
OPGANG, m. het opgaan : de opgang naar het
huffs des Heeren; met zonsopgang; — trap, middel,
om op te stijgen of boven te komen (alleen in deze
bet. heeft het woord een meerv. (-en)) : deze toren
heeft twee ophangen; een bovenhuis met vrijen opgang; — (fig.) begin : in den opgang van mijne
dagen; — goede uitslag; vermaardheid, roem :
(fig.) opgang maken, met goeden uitslag werkzaam
zijn, veel roem verwerven, indruk maken.
OPGEBLAZEN, bn. gezwollen : hij ziet er opgeblazen uit van de verkoudheid; bn. bw. (-er, -st),
(fig.) trotsch, hoogmoedig, verwaand.
OPGEKNIPT, bn. een opgeknipte rok, die even
boven het middel reikt.
OPGELD, o. (-en), geld, dat men boven de
waarde van eene muntsoort ontvangt of betaalt;
geld dat meer dan het verschuldigde ontvangen
of betaald wordt, agio, surplus; — (bij verkoopingen) percentsgewijze bijbetaling.
OPGELEGD, bw. de recruten schieten eerst opgelegd,
waarbij de tromp van het geweer op eene plank of
den richtbok rust.
OPGERUIMD, bn. bw. (-er, -st), vroolijk, blijgeestig : opgeruimd van aard.
OPGESCHEEPT, bn. met iem. of iets opgescheept
zijn, iem. tot zijn last hebben.
OPGESCHIKT, bn. (-er, -st), getooid, gesierd.
OPGESCHOTEN, bn. een opgeschoten jongen,
rijzig, goed uit de kluiten gewassen.
OPGESMUKT, bn. (-er, -st), opgesierd : een opgesmukte sti,j1; eene opgesmukte rede, gezwollen.
OPGETOGEN, bn. (-er, -st), (fig.) verrukt, bekoord, in groote blijdschap : opgetogen van vreugde.
OPGEVEN, (gaf op, heeft opgegeven), in de
hoogte geven; aanreiken : steenen, planken, hooi
opgeven; braken, spuwen : bloed, slijm, fluimen
opgeven; de zieke geeft veel op; —
afgeven : geef dat boek op ; (Zuidn.) weggeven : al zijn centen heeft hij opgegeven ; —
afstand doen van, afzien van : een ambt, eene betrekking opgeven;
verliezen : den cooed, de hoop
opgeven; — niet voortzetten : het spel opgeven;
twisten opgeven;
ik geef het op, ik zie er van af,
(ook) ik kan het niet raden; —
opdragen iets to doen : een opstel, sommen opgeven; snoeven, grootspreken : hoog en breed opgeven
van kunde en bekwaamheden, van familie en betrekkingen; — van iets hoog opgeven, het roemen.
OPGEWASSEN, bn. tegen iem. opgewassen zijn,
hem weerstan.d kunnen bieden.
OPGEWEKT, bn. bw. (-er, -st), vroolijk, opgeruimd : er heerschte eene opgewekte stemming; er
opgewekt uitzien; gestemd, genegen : ik voel mij
daartoe niet opgewekt. OPGEWEKTHEID, v.
vroolijkheid; lust.
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OPHITSEN.

OPGEWONDEN, bn. (-er, -st), aangevuurd, in
geestdrift : opgewonden kwam hij bij mij, in zenuwachtig geprikkelden toestand ; 't is een opgewonden
standje, zeer prikkelbaar , snel in vuur. OPGEWONDENHEID. v.
OPGEZET, bn. opgezwollen : een oppezet gelaat;
een opgezette buik ; (Zuidn.) opgetooid, opgesmukt: opgezet zijn met iets, er made in zijn
schik zijn.
OPGEZETENE, m. en v. (-n), landbewoner : de
ingezetenen en opgezetenen.
OPHAAL, m. (...halen), het fine en (tonne gedeelte caner letter. OPHAALTJE, o. (-s).
OPHAALBRUG, v. (-gen), brug, waarvan de
wip opgehaald wordt om schepen door to laten.
OPHAKKEN, (hakte op, heeft opgehakt), door
hakken openen, of losmaken; alles hakken wat
gehakt moat worden; — grootspreken, bluffen.
OPHAKKER, m. (-s), windbuil; een ophakkertje,
een beunhaas, iem. die zijn yak niet verstaat.
OPHAKKERIJ, v. (-en), blufferij, snoeverij.
OPHALEN, (haalde op, heeft opgehaald), op waarts, omhoog halen : de gordijnen, de brug ophalen; zijn kleeren ophalen, wijl ze afgezakt zijn;
eene boot, een schip ophalen, op den oever, op de
scheepshelling om hersteld to worden; — (spr.)
den news voor iets ophalen, het minachten; — de
schouders ophalen, to kennen geven dat men iets
niet weet, niet wil of kan zeggen, met iets goon
raad weet, enz. gebaar van verlegenheid. medelijden en ongeduld; — zijn hart aan iets ophalen, zich
over iets verheugen, aan iets to goad doen; —
inzamelen : de kaartjes, de stembriefjes, geld,
cantributie ophalen; de slagen in een kaartspel ophalen, winnen;
opfrissehen, verbeteren eene verschoten kleur
wat ophalen; — de zieke zal het wel niet meer ophalen, niet meer beter worden;
aan iets herinneren, op 't tapijt brengen, er weer
over spreken : eene oude kwestie ophalen.
OPHANDEN, bw. het is ophanden, het zal weldra
geschieden; het examen is ophangen, zal weldra
gehouden worden; — groote feesten zijn ophanden,
zijn aanstaande.
OPHANGEN, (hing op, heeft opgehangen), in
de hoogte hangen : de wasch ophangen, om to
drogen; — door middel van een hack enz. doen
hangen: eene schilderij, zijne jas ophangen; — (fig.)
een vreeselijk tafereel van iets ophangen, er veel
vreeselijks van vertellen; — de doodstraf door
middel van de galg of den strop voltrekken : er
zijn weer twee misdadigers opgehangen.
OPHEBBEN, (had op, heeft opgehad), op het
hoofd hebben : een hoed, eene pet ophebben ; —
(fig.) hij heeft wat op, hij heeft een borrel op, hij
heeft to veel gedronken; — (fig.) veel met iem. of
iets ophebben, er zeer mee ingenomen zijn; —
(Zuidn.) iem. ophebben, weten wat hij in zijn schild
voert, zijn voornemen kennen.
OPHEF, m. buitengewone, overdreven lof; (fig.)
veel ophef van iem. maken, hem bovenmatig
prijzen.
OPHEFFEN, (hief op, heeft opgeheven), optillen,
oplichten : het hoofd, de oogen opheffen ; — afschaffen, intrekken : eene wet, een maatregel opheffen ; — de zitting opheffen, schorsen, niet
doen voortduren ; eene school opheffen, sluiten ;
— eon faillissement opheffen, beeindigen.
OPHELDEREN, (helderde op, heeft en is opgehelderd), het weer, de lucht heldert op, de wolken
verminderen; — zijn gelaat helderde daarvan op, hij
ward opgeruimder, keek vroolijker ; — toelichten,
verduidelijken, verklaren. OPHELDERING, v.
(-en), verklaring.
OPHEMELEN, (hemelde op, heeft opgehemeld),
iem., iets ophemelen, hemelhoog verheffen, uitbundig,
overdreven prijzen.
OPHIOLOGIE, v. leer en beschrijving der slangen.
OPHIR, o. naam van een beroemd goudland bij
de Ouden, waarschijnlijk in India of Arabia.
OPHITSEN, (hithte op, heeft opgehitst), aanhitsen, opstoken : het yolk tegen de regeering ophitsen; —
prikkelen, aannioedigen, aandrijven.

OPHOEPELEN.

OPHOEPELEN, (hoepelde op, is opgehoepeld),
(fig.) zich wegpakken, zich uit de voeten maken.
OPHOOGEN, (hoogde op, heeft opgehoogd),
verhoogen, hooger maken een terrein ophoogen ;
een bod ophoogen.
OPHOOREN, (hoorde op, heeft opgehoord),
er vreemd van ophooren, verbaasd er van zijn.
OPHOUDEN, (hield op, heeft opgehouden),
den hoed ophouden, op het hoofd houden ; —
rechtop-, in de hoogte-, omhooghouden : van zwakte
kon hij zijn hoofd niet ophouden; — (fig.) iemands
eer ophouden, die hoog houden, verdedigen;
—der
van het huis ophouden, waardig de gasten
ontvangen;
weerhouden, tegenhouden, in 't werken belemmeren : ik ben opgehouden, vandaar dat ik te laat
kom; iem. een uur ophouden; — zich ophouden,
vertoeven, verblijven : hij houdt zich veelal in het
buitenland op; in dat bosch houden zich roovers op;
— zich bezighouden met : zich met kleinigheden
ophouden; daarmee houd ik mij niet op; — omgaan,
verkeeren met : zich met gemeen yolk ophouden;
met hem houd ik mij niet op;
niet voortgaan, uitscheiden, cindigen : met
spreken ophouden; houd nu op met plagen; — dan
houdt alles op, nl. gewoonten, overeenkomsten, beloften, giften enz.
2. OPHOUDEN, o. het ophouden, staking.
OPHOUT, o. de takken en twijgen van een boom.
OPHTHALMIE, v. oogziekte; uitwendige oogontsteking.
OPHTHALMOLOGIE, v. leer der oogen.
OPHTHALMOS COOP, m. oogspiegel.
OPIAAT, o. (opiaten), slaapmiddel; (apoth.)
opiumbevattend pijnstillend geneesmiddel
OPINEEREN, (opineerde, heeft geopineerd),
stemmen, zijne meening, zijn gevoelen uiten.
OPINIATER, bn. bw. stijfhoofdig, hardnokkig,
onbuigzaam, koppig.
OPINIE, v. (-s, ...nien), meening, gevoelen :
mijne opinie is, dat...; de publieke opinie trotseeren,
tegen den stroom der meeningen ingaan.
OPIOPHAAG, m. (...phagen), opium-eter.
OPIUM, o. en v. heulsap, amfioen : een sap,
door insnijdingen in de onrijpe zaaddoos van de
slaapwekkende maankop (papaver samniferum) verkregen, dat eene sterk verdoovende kracht bezit.
OPIUMBALLETJE, o. (-s), balletje verdikte
opium, zooals die gerookt wordt; ...BELASTING,
v.; ...KIT, v. (-ten), keet waar opium geschoven
wordt; ...PIJP, v. (-en), bijzonder pijpje van den
opiumschuiver; ...REGIS, v. alleenhandel van
den • staat betreffende de opium; ...ROOKER,
m. (-s); ...SCHUIVER, m. (-s), die opium schuift
of rookt.
OPJAGEN, (jaagde op, joeg op, heeft opgejaagd),
in de hoogte, omhoogjagen : vogels opjagen; de
wind jaagt het stof op; — de trappen opjagen, snel
oploopen of doen oploopen; — (fig.) doen rijzen,
opstijgen, zwellen, uitzetten ; aanzetten, aanhitsen ; — den prijs opjagen, door telkens hooger
te bieden.
OPKAMER, v. (-s), kamer, vooral in boerenwoningen, boven een kelder en dus een weinig hooger
dan andere kamers; hang-, insteekkamertje.
OPKAMMEN, (kam.de op, heeft opgekamd), naar
de hoogte kammen het haar opkammen; — opvijzelen, erg roemen : iem. opkammen.
OPKLAREN, (klaarde op, heeft en is opgeklaard),
helderder maken : Witten wijn met eiwit opklaren;
worden, ophelderen : de lucht klaart op—heldr ;
zijn gezicht klaarde op, kreeg eene minder sombere,
ernstige uitdrukking.
OPKNAPPEN, (knapte op, heeft en is opgeknapt),
schoonmaken, redderen, opschikken, beter in orde
brengen ik zal mij gauw wat opknappen, beter
kleeden ; — herstellen, beter maken ;— beter worden : de zieke knapt langzaam op ; — knapper,
mooier worden : dat meisje knapt met den dag op.
OPKOMEN, (kwam op, is opgekomen), naar boven, opwaarts komen : kom maar even de tran op;
— (fig.) van die nederlaag is dat yolk nooit weer
opgekomen, heeft het zich nooit hersteld; — de
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zieke zal er wel niet van opkomen, zal wel niet,
meer beter worden; —
de zon, de maan komt op, komt boven den horizon ;
— de planters komen op ; — (fig.) het opkomend
geslacht, de jeugd, de jongelingsehap ; — in den
geest, in het gemoed oprijzen of ontstaan ; de
gedachte, de wensch kwam bij mij op ;
te voorschijn komen, verschijnen: de schuldeischerg
kammen van alle kanten op ; — opkomen tegen iets,
zich er tegen verzetten; tegen die uitlegging mijner
woorden moet ik opkomen ; mijn gansche gemoed
komt daartegen op, komt daartegen in verzet ; —
verteerd, opgegeten of -gedronken worden: maak
je maar niet ongerust, het vleesch zal best opkomen.
OPKOMST, v. het opkomen : de opkomst der
zon; — herstel (van een zieke) : men twijfelt aan
zijne opkomst; — vooruitgang in zaken ; — het
ontstaan, begin, eerste ontwikkeling : die zaak is
nog in opkomst; de opkomst der Hollandsche
Republiek; — het verschijnen (op eene vergadering
enz.) : de geringe opkomst van het publiek.
OPKOOPEN, (kocht op, heeft opgekocht),
alles koopen wat men krijgen kan van eenig artikel:
oud zilver opkoopen ; graan opkoopen.
OPKOOPER, m. (-8), OPKOOPSTER, v. (-s),
die opkoopt.
OPKORTEN, (kortte op, heeft opgekort), korter
maken ; touwen opkorten : de tijd begint op te korten,
naderbij te komen.
OPKRABBELEN, (krabbelde op, is opgekrabbeld),
krabbelend overeind komen ; (van een zieke)
langzaam in beterschap toenemen.
OPKRIJGEN, (kreeg op, heeft opgekregen), opnemen, overeind krijgen : met moeite kreeg ik haar
op; — naar boven krijgen; — met moeite op het
hoofd zetten : ik kan mijn hoed niet opkrijgen,.. —
opgegeven krijgen (om to leeren, to maken) : werk,
een opstel, lessen opkrijgen; — opmaken, oppeuzelen : wi,j kunnen het vleesch niet opkrijgen.
OPKROPPEN, (kropte op, heeft opgekropt), gulzig eten, zoodat de spijs niet zakken kan en zich
evenals in een N ogelkrop oppakt; — (fig.) eenigen
tijd verbsrgen zijn verdriet opkroppen; eene
beleediging opkroppen, niet aan anderen doen blijken
hoe men zich daaronder voelt, in stilte er over
mokken. OPKROPPING, v.
OPKUNNEN, (kon, konde op, heeft opgekund),
ik kon niet op (staan); ik kon het niet (eten,
drinken); hij kan niet tegen hem op (is niet tegen
hem opgewassen); zijn plezier wel opkunnen, veel
verdriet hebben; hij kan het niet op, hij kan van
zijne verbazing over die zaak niet bekomen.
OPKWEEKEN, (kweekte op, neeft opgekweekt),
met zeer veel zorg grootbrengen, koesteren, opvoeden : bloemen, boomen, houden opkweeken.
OPLAAG, v. (...lagers), OPLAGE, v. (-n), (boekdr.)
getal afdrukken (van een werk, dagblad enz.).
OPLAAIEN, (laaide op, is opgelaaid), opvlammen: (fig.) de oplaaiende, hartstochten. OPLAAIING,
v. (-en).
OPLAPPEN, (lapte op, heeft opgelapt), ruw verstollen met een lap er op to zetten : eene oude broek,
een paar oude schoenen oplappen; — (fig.) hij is
weder opgelapt, beter, genezen (gezegd van iem. die.
vaak ziek is). OPLAPPING, v. (-en).
OPLATEN, (liet op, heeft opgolaten), vergunnen
naar boven to komen, doen bovenkomen : daar is
iem. om, u te spreken, zal ik hem opiaten ?; doen
opstijgen een. vlieger °platen, hoog in de lucht,
doen zwoven; — loslaten : duiven opiaten, ze uit
de hand laten opvliegen; de kindtren tot negen
uur opiaten, laten opblijven.
OPLEGGEN, (legde, beide op, heeft opgelegd, opgeleid), leggen, plaatsen op iets : een paard een zadel
opleggen; — (fig.) er bij voegen, meer bieden : ik
zal er nog een gulden opleggen;
iem. iets opleggen, het hem opdragen, opgeven,
hem er toe verplichten : iem. eene zware straf'
opleggen; — ten laste leggen : iem. een lak opleggen,
hem valschelijk beschuldigen, belasteren •; — iem.
het zwijgen opleggen, verbieden te spreken ; —
wegleggen, bijeengaren, overhouden, winnen
opslaan, in een pakhuis bergen
geld opleggen;
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koren opleggen ; — (Zuidn.) inmaken, inleggen
(groenten, vruchten enz.) ; — (scheepst.) onttakelen en buiten gebruik stollen (een schip).
OPLEGSEL, 0. (-5), hetgeen op lets gelegd wordt;
strook aan vrouwenkleederen; belegsel; — (timm.)
Sneer op kasten, tafels, enz.
OPLEIDEN, (leidde op, heeft opgeleid), opwaarts,
naar eene hoogte, omhoogleiden; ten dens leiden;
op het tooneel brengen; (fig.) voorbereiden tot :
iem. voor den handel opleiden. OPLEIDING, v.
(-en), begeleiding; — (fig.) leiding, opvoedin.g, voorbereiding (tot) ; eene wetenschappelijke opleiding
genieten.
OPLEIDINGSSCHOOL, v. (...scholen), school
waar men voor eenig vak zijn opleiding krijgt.
OPLEIDINGSSCHIP, o. (...schepen),
o. (-en), schip, vaartuig der marine, waarop
mariners geoefend worden.
OPLEPELEN, (lepelde op, heeft opgelepeld), met
,een le el opeten; bij lepels vol toedienen: Dude
soep oplepelen, vertellen wat reeds lang geleden
bekend was; op een examen zijn boekenkennis
oplepelen, opdisschen, vertellen, opzeggen.
OPLETTEN, (lette op, heeft opgelet), achtgeven,
goed toezien, zijne aandacht vestigen op, wijden
aan ; — aandachtig luisteren.
OPLETTEND, bn. bw. (-er, -st), nauwkeurig
achtgevend: een oplettend toeschouwer; aandachtig
luisterend een oplettend 'ceding; — alle beleefdheld in acht nemende,
OPLEUKEREN, (leukerde op, heeft opgeleukerd),
opvroolijken.
OPLEVEN, (leefde op, is opgeleefd), opfleuren,
weer tot nieuw leven komen : de natuur begirt een
weinig op te leven, te herleven.
OPLEVEREN, (leverde op, heeft opgeleverd),
leveren, afleveren (inz. van een voltooid bouwwerk) :
over Brie maanden moet dat werk opgeleverd worden; opbrengen : de rijwielfabricage 'evert veel
op, geeft groote winsten; — voortbrengen : Transvaal levert veel good en diamanten op.
1. OPLICHTEN, (lichtte op, is opgelicht), licht
of lichter worden : het begirt op te lichten.
2. OPLICHTEN, (lichtte op, heeft opgelicht),
optillen, opbeuren, opheffen ; — ontvoeren,
schaken : een meisje oplichten ; (rechtst.) door
bepaalde bedrieglijke middelen benadeelen : iem.
voor f 1000 oplichten ; — dat licht op, geeft verlichting.
OPLICHTER, m. (-s), die iem. oplicht, bedriegt,
inz. iem. geld of goederen weet afhandig to maken.
OPLICHTSTER, v. (-s), bedriegster.
OPLICHTERIJ, v. (-en), bedrog waarbij men
onder den schijn van eerlijkheid van iem. geld of
goederen weet afhandig to maken, afzetterij.
OPLICHTING, v. het oplichten; —, (-en), schaking, ontvoering; gevangenneming; — oplichterij.
OPLOOP, m. opschudding, samenscholing een
.oploop veroorzaken. OPLOOPJE, o. (-s).
OPLOOPEN, (lisp op, is en heeft opgeloopen),
naar boven, naar de hoogte loopen ; — het water
loopt op, stkigt ; zijn been is opgeloopen, gezwollen ; — vermeerderen, toenemen : de renten laten
oploopen ; — de kosten loopen op, worden hoog ;
— het brood loopt op, wordt hooger in prijs ; —
beginnen to loopen : loop op !; ik rat maar vast
.oploopen, dan h,aalt ge me straks wel in; — bij
iem. oploopen, hem en passant even bezoeken; —
ik zal zien, het ergens op te loopen, to bekomen ;
krijgen : een pak slaag, eene ziekte oploopen.
OPLOOPEND, bn. bw. (-er, -st), driftig, opvliegond; licht toornig wordende : hij is oploopend van
-aard.
OPLOSBAAR, bn. opgelost kunnende worden :
in water oplosbaar; moeilijk oplosbare stoffen; — op
to helderen, to raden, te ontcijferen : dat raadsel
niet Qplosbaar. OPLOSBAARHEID, v.
OPLOSSEN, (loste op, heeft en is opgelost),
,(scheik.) eene vaste, vloeibare of gasvormige stof
met eene vloeistof tot een vloeibaar homogeen mengsel vereenigen : zout in water, gaud in koningswater
,oplossdn; ammoniakgas in water aplossen; een
-raadsel, eene vraag oPlossen, verklairen, duidelijk
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maken. ophelderen ; eene sons, vergelijking oplossen,
uitwerken; een bezwaar, moeilijkheden oplossen, uit
den weg ruimen; een geschil, een twist oplossen,
tot een bevredigend einde brengen.
OPLOSSING, v. (-en), het oplossen, de daad van
oplossen; — wat opgelost is, het opgeloste : de optossing is verzadigd, bij die temperatuur kunnen er
geen deelen meer opgelost worden.
OPLOSSINGS-COEFFICIENT, m. (-en), de oplossingscoeffscient eener stof bij eene bepaalde temperatuur wijst het aantal deelen aan, die er onder normale
omstandigheden in 100 deelen van het oplossingsmiddel kunnen opgelost zijn.
OPLUCHTEN, (luchtte op, heeft opgelucht), opfrisschen, lucht geven dat lucht op, dat de deur
open komt; — (fig.) dat zal opluchten, als die woelwater weg is; boeren en winden luchten op, maken
de benauwdheid minder; — van zorg ontheffen,
verlichten : je bent zeker heel wat opgelucht.
OPLUIKEN, (look op, heeft opgeloken), opfrisschen, er beter beginners uit te zien.
OPLUISTEREN, (luisterde op, heeft opgeluisterd),
glans verleenen, bijzetten : een feest opluisteren;
zijn oogen luisterden op, werden glanzig, ; —
holder,glanzig maken; (fig.) ophelderen iets met
een boek
vele sprekende voorbeelden opluisteren;
luister bijzetten, beopluisteren, illustreeren;
roemd maken, verheerlijken.
OPMAKEN, (maakte op, heeft opgemaakt),
net oprollen, opvouwen ; (fig. gew.) opwekken,
aanzetten, opstoken ; — (Zuidn.) opgemaakt spel,
vooraf beraamde zaak ; — verkwisten, doorbrengen : zijn geld en goed opmaken ; — het haar opmaken, kappen ; — een hoed opmaken, van linten
en veeren enz. voorzien ; eene rekening opmaken,
uitschrijven ; — de kosten opmaken, berekenen ;
— een besluit opmaken, schrijven ; hij maakt
daaruit op, dat... , hij besluit daaruit, maakt daaruit de gevolgtrekking ; — zich opmaken, zich op
weg begeven, zich gereedmaken tot de reis.
OPMARCHEEREN, (marcheerde op, is opgemarcheerd), optrekken, weggaan; marcheer op ! pak je
weg, ruk in.
OPMARSCH, m. (-en), het opmarcheeren.
OPMERKELIJK, bn. bw. (-er, -st), opmerking
waard : vreemd, zonderling.
OPMERKEN, (merkte op, heeft opgemerkt),
gadeslaan, waarnemen : iets opmerken; — letten op : hierbij moet men opmerken ; — ik heb
hem opgemerkt, gezien, (ook) hij heeft mijn aandacht
getrokken. OPMERKING, v. (-en), iets waarop men
de aandacht vestigt : juiste, scherpzinnige opmerkingen.
OPMERKENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er,
-st), waard opgemerkt te worden.
OPMERKZAAM, bn. bw. (...zamer, st), goed oplettend : de opmerkzame lezer; tem. op iets opmerkzaam
maken, het hem doen opmerken, er zijn aandacht
op vestigen; iets opmerkzaam gadeslaan. OPMERKZAAMHEID, v. (zielk.) het bepalen van het bewustzijn bij eene reeds aanwezige of to verwachten
zintuiglijke gewaarwording, voorstelling of rij van
voorstellingen.
OPMETEN, (mat op, heeft opgemeten), uitmeten : meet eens op, hoeveel M. ge van deze japonstof
nog hebt; — de oppervlakte meten : ik heb mijn
tuin nauwkeurig laten opmeten; — den inhoud meten :
een hoop keien opmeten. OPMETING, v. (-en).
OPMONTEREN, (monterde op,, heeft opgemonterd), opvroolijken (van zieken of naargeestigen).
OPMONTERING, v.
OPNAME, v. het opnemen; — wijze waarop iets
opgenomen, ontvangen, beoordeeld wordt; — eene
ph,otographische opname maken, iets of iem. photographeeren.
OPNEMEN, (nam op, heeft opgenomen), omhoognemen, van eene oppervlakte wegnemen : een,
kleed opnemen ; — een oogenblik de kraut opnemen,
even inzien ; — het voor iem, opnemen, zijne partlj
kiezen ; — men wordt hier opgenomen van den
tocht, het is hier erg tochtig;
meten en in teekening brengen : een vloer, een
stash land opnemen; -- onderzoeken en in kaart
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brengen : een bosch, eene kust, eene landstreek opnemen; — iets opnemen, (bij het photographeeren)
er eene afbeelding van maken; nazien, onderzoeken : de boeken van eene failliete firma opnemen;
bekijken, waarnemen : iets goed, van alle kanten
opnemen; iets in scherts, in ernst opnemen, het
van die zijde beschouwen, het als scherts, ernst
opvatten;
geld opnemen, tegen intrest leenen; (ook) een
zeker bedrag van 't loon to voren o pvragen; —
de Rijn neemt veel zijrivieren op, ontvangt daarvan
zijn water; — iem. it een germ, in eene vereeniging
opnemen, hem daar toegang verleenen (als lid);
—dieWnklzawtopm,
vooruitgaan.
OPNIEUW, bw. nog eons, van voren af.
OPODELDOC, v. eene half doorschijnende witte
zalf, bij rheumatische aandoeningen zeer dikwijls
met good gevolg aangewend.
OPOFFEREN, (offerde op, heeft opgeofferd), als
een offer opdragen, ten offer brengen ; toewijden
rich opofferen, zijn leven, zijn vermogen, zijn arbeid
aan iets wijden; rich voor het vaderland opofferen.
OPONTBIEDEN, (ontbood op, heeft opontboden), iem. gelasten to komen, iem. bij zich doen
komen.
OPONTBOD, o. last om to verschijnen.
OPONTHOUD, o. verlet : ik heb vandaag veel oponthoud; — gedwongen rust : zonder oponthoud
kwamen wij vender;
kortstondig verblijf.
OPOSSUM, o. (-s), eene soort van buidelrat (didelphis opossum) in Guyana.
1. OPPAS, m. oppassing, zorg, verzorging.
2. OPPAS, m. (-son), (Ind.) oppasser, bediende.
OPPASSEN, (paste op, heeft opgepast), beproeven of het eene voorwerp op het andere past of
sluit een hoed oppassen; kurken oppassen; — bedienen, in dienst zijn van...; waarnemen,
bespieden, begluren, nagaan, gadeslaan; — zorg
dragon ; — achtgeven, op zijno hoede zijn ; —
vlijtig zijn, zijn best doen; ijverig leeren.
OPPASSEND, bn. (-er, -st), die zich good gedraagt, good oppast : een oppassend kind.
OPPASSER, m. (-s), die iem. oppast, bedient;
knecht, niet in vasten dienst; soldaat in den persoonlijken dienst van een officier; ziekenverpleger.
OPPASSERES, v. (-son), OPPASSTER, v. (-s),
ziekenverpleegster; baker.
OPPASSING, v. verzorgin o• verpleging.
1. OPPER, m. (-s), hoop hooi
op het veld, hooi'
stapel, kleiner dan eene mijt. OPPERTJE, o. (-s).
2. OPPER, OPPERD, m. (-s), schuilplaats, luwte
tegen den wind : wij zaten in het oppertje.
3. OPPER, bn. (-st), hoogste..., voornaamste...,
eerste..., (alleen in samenstellingen of afkortingen
gebruikelijk), (mil.) de opper, de opperwachtmeester; (aardr.) hooger liggend, boven (de Opper•
Rijn, Opper-Duitschland).
OPPERADMIRAAL, m. (-s....ralen), eerste, hoogste in rang; ...ARM, m. (-en), bovenarm van schouder tot elleboog ; ...ARMBEEN, o. (-deren).
OPPERBEST, bw. allerbest, uitmuntend.
OPPERBESTUUR, o. de hooge regeering ; ...BEVEL, o. het bevel over 't geheel ; ...BEVELHEBBER, m. (-s), die het hoogste bevel heeft ;
...BEWIND, o. opperbestuur.
1. OPPEREN, (opperde, heeft geopperd), het
hooi aan oppers zetten; — schuilen in een opper.
2. OPPEREN, (opperde, heeft geopperd), in het
midden, to berde brengen, aanvoeren : bezwaren,
twijfel opperen ; — voorstellen; planner opperen.
3. OPPEREN, (opperde, heeft geopperd), (wets.)
als opperman werkzaam zijn : kalk en steenen
aanbrengen. OPPERING, v. (-en).
OPPERGEZAG, o. hoogste gezag ; ...HEERSCHAPPIJ, v. • ...HOOFD, o. (-en), aanvoerder,
hoofdman.; m. (-en), (Zeew.) bovenlast,
een last op het dek van een schip ; ...LEENHERR, m. (-en), de eerste leenheer.
OPPERMACHTIG, bn. bw. de hoogste macht hebbende : een oppermachtig gebieder.
OPPERMAN, m. (...lui, ...lieden), (wets.) helper
van een metselaar, die kalk en steenen aanbrengt;
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workman bij de straatmakers die steenen en zand
aanbrengt, den grond los en gelijkmaakt enz.
OPPEROFFICIER, m. (-en), (bij de landmacht)°Meier boven den rang van kolonel ; (bij de zeemacht) officier boven den rang van kapitein-ter-zee.
OPPERPRIESTER, m. (-s), hoogepriester ; (R.
If.) de paus.
1. OPPERSTE, bn. hoogste, eerste, bovenste,
voornaamste.
2. OPPERSTE, m. (-n), hoofdgebieder, aanvoerder; generaal (eener geestelijke orde).
3. OPPERSTE, o. (-n), (Zuidn.) vliering zolder,
onmiddellijk order het dak.
OPPERSTUURMAN, m. (...lieden), eerste stuurman.
OPPERVLAK, o. (-ken), bovenste vlak; alle zijvlakken samen, oppervlakte.
OPPERVLAKKIG, bn. bw. (-er, -st), aan de oppervlakte blijvende, niet grondig, losjes, yluchtig
oppervlakkig lets nagaan ; oppervlakkige kennis,
het tegengestelde van degelijke.
OPPERVLAKTE, v. (-n), bovenste vlakte, buitenste gedeelte : de oppervlakte der garde.
OPPERWAL, m. (zeew.) wal aan de zijde van
den wind.
OPPERWEZEN, o. God.
OPPERZAAL, v. (...zalen), bovenzaal.
OPPIKKEN, (pikte op, heeft opgepikt), met den
schipbreukelingen,
snavel opnemen en eten ;
oppikken, op zee opnemen ; de politic pikte hem
op, nam hem mee.
OPPONEEREN, (opponeerde, heeft geopponeerd),.
zich tegen iem. of iets verzetten, inz. bij de openbare verdediging van een vertoog de stellingen van.
den verdediger omver trachten to stooten.
OPPONENT, m. (-en), iem., die bij academischeverdedigingen zich aankant tegen stellingen, door
anderen gesteld ; tegenspreker, bestrijder.
OPPORTUNISME, o. (staatk.) richting die zonder
bepaald beginsel, handelt naar de eischen van het
oogenblik en er naar streeft iedere omstandigheid
ten voordeele zijner partij aan to wenden.
OPPORTUNIST, m. (-en), aanhanger van het
opp ortunisme.
OPPORTUNITEIT, v. geschikte tijd, gelegenheid,
geschikt oogenblik.
OPPOSANT, m. (-en), die oppositie voert; tegenspreker ; - (rechtst.) hij die zich in rechten verzet,
by. tee en een verstekvonnis ; - tegenstander.
1. OPPOSITIE, v. (-s, tegenstand; oppositie voeren, tot de tegenpartij behooren; — tegenpartij; (in de staatkunde) die partij in de yolksvertegenwoordiging, die zich verzet tegen de daden
tegen den geest van het,
der regeering, d.
ministerie ; (rechtst.) het zich in rechten verzetten : oppositie tegen een verstekvonnis ; oppositie
tegen afgifte van kooppenningen.
2. OPPOSITIE, v. (sterrenk.) tegenst. van conjunctie, Bien stand van twee lichamen, dat beide
180° van de ecliptica van elkander verwijderd zijn.
OPPRIMEEREN, (opprimeerde, heeft geopprimeerd), onderdrukken.
OPPROBATIE, v. (-5, ...tien), beschimping,
hoon, blaam.
OPPROBEEREN, (opprobeerde, heeft geopprobeerd), verwijten, beschinipen.
OPRAAPSEL, o. (-s), verzinsel.
OPRAKELEN, (rakelde op, heeft opgerakeld),
door rakelen boven brengen : het vuur oprakelen;.
(fig.) een auden twist oprakelen, van vroegere oneenigheden spreken. OPRAKELING, v.
OPRAKEN, (raakte op, is opgeraapt), opgebruikt,
verteerd worden ; — die man raakt op, zija
krachten zijn uitgeput.
OPRAPEN, (raapte op, heeft opgeraapt), van
den grond opnemen : boeken pennen oprapen; —
men heeft het daar maar voor 't oprapen, men vindt
het daar in grooten overvloed ; — een. opgeraapt
stukje, opraapsel, verzinsel ; — (bij het breien)
gevallen steken oprapen, opnemen.
OPRECHT, bn. bw. (-er, -st), OPRECHTELIJK,
bw. ongeveinsd, welgemeend, to goeder trouw
waar, zuiver.— wezenlijk, echt: opre,chte trouw;

OPRECHTHEID.
OPRECHTHEID, v. eerlijkheid, braafheid, zuiverheid (van bedoelingen, handelingen enz.); rechtschapenheid ; goede trouw.
OPREDDEREN, (redderde op, heeft opgeredderd),
in orde brengen, opruimen. •
OPRICHTEN, (richtte op, heeft opgericht), in
de hoogte hellen, overeind zetten, wat neerlag,
wat omgevallen is : een paal oprichten ;
—stichen,bouw adrgen:
een gedenksteen, een gedenkteeken, een gebouw oprichten; een
standbeeld voor iem. oprichten; — vestigen, openen :
eene school oprichten: — vormen, stichten.
OPRICHTER, m. (-s), OPRICHTSTER, v. (-s),
die opricht.
OPRIJ, m. (-en), oprijlaan; oprit.
OPRIJLAAN, v. (...lanen), rijlaan die van den
grooten weg naar eene woning voert.
OPRIJTEN, (reet op, heeft en is opgereten), openrijten, scheuren; scheurende losgaan; openspringen.
OPRIL, v. (-len), een hellend oploopende weg,
tegen een aarden dijk of wal gelegd.
OPRIT, m. (-ten), het oprijden (b. v. van eene
brug); opril; oprij.
OPROEP, m. bij oproep verkoopen, bij opbod
veilen; oproeping; beroep,
OPROEPEN, (riep op, heeft opgeroepen), roepen
om op te staan, wekken : ik zal je vroegtijdig oproepen, om 4 uur; — (fig.) ontbieden : iem. als getuige
oproepen; de erfgenamen, de crediteuren oproepen;
iem. voor een examen oproepen; — oplezen (iemands
naam) ; — bijeen-, samenroepen : de leden voor
eene vergadering oproepen.
OPROER, o. (-en), onstuimige beweging : de
storm brengt de zee in oproer ; de heele natuur was in
oproer ; — verstoring der openbare rust, yolksverzet ; opstand ; omwenteling.
OPROERIG, bn. bw. (-er, -st), tot oproer geneigd,
in oproer zijnde : een oproerige geest ; de oproerige
steden.
OPROERKRAAIER, m. (-s), een luidruchtig oproermaker; iem. die zich luidruchtig tegen de bestaande orde van zaken verzet ; ...MAKER, m. (-s).
OPROERLING, m. en v. (-en), iem. die oproerig
is, die aan een oproer deelneemt.
OPROLLEN, (rolde op, heeft• opgerold), tot eene
rol maken • een gordijn oprollen ; zijne matten oprollen, zijne biezen pakken ; — een leger oprollen,
in de flank aangrijpen en verslaan, en zoo tot een
overhaasten terugtocht noodzaken.
OPRUIEN, (ruide op, heeft opgeruid), ophitsen,
tot onte'tredenheid aanzetten, opstoken : iem.
opruien ; — (rechtst.) in het openbaar aanzetten
tot het plegen van eenig strafbaar felt ; — (fig.,
dicht.) de opgeruide (onstuimige) baren, golven.
OPRIJIING, v. (-en), het opruien.
OPRUIMEN, (ruimde op, heeft opgeruimd), ruim
,en schoon maken : eene kamer opruimen; — in
orde schikken, wegruimen ; — alles wordt tot reel verminderde prijzen opgeruimd, uitverkocht. OPRUIMING, v. (-en), het opruimen; inz. uitverkoop : algeheele opruiming wegens verbouwing.
OPSCHENKEN, (schonk op, heeft opgeschonken),
water op (lets) schenken of gieten; ledig schenken.
OPSCHEPEN, (scheepte, op, heeft opgescheept),
inschepen: — een ander met iem. of iets opschepen,
iem. of lets ten laste van een ander laten.
OPSCHEPPEN, (schepte op, heeft opgeschept),
spijs uit den pot of ketel in den schotel doen
om op te disschen ; — ergens den boel opscheppen,
in de war sturen ; — (fig.) denkt gij, dat het hier
maar opgeschept is, ligt, in grooten overvloed
voorhanden is; — zich rijker of knapper voordoen dan men is; drukte, branie maken.
OPSCHEPPER, In. (-s), iem. die den boel opschept, lawaaimaker ; — iem. die zich rijker,
knapper voordoet dan hij is, druktemaker.
OPSCHIETEN, (schoot op, heeft en is opgeschoten), door schieten opjagen : hazer en patrijzen opschieten ; — vuurpijlen opschieten, in de hoogte
schieten; — een kabel opschieten, rondlegge ; —
wassen, opgroeien : het koren schiet op; — een
opgesehoten jongen, die groot voor zijne jaren
is; -- het werk . schiet aardig op, vordertgoed; —
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met icm. kunnen opschieten, goed met hem overweg
kunnen ; — schiet op, maak voort, (ook) maak dat
je wegkomt ; — de tijd begint op te schieten, op te
korten.
OPSCHIK, m. het opschikken; bonte tool.
OPSCHIKKEN, (schikte op, heeft opgesohikt), in
orde schikken; in 't oog loopend tooien, versieren ;
plaats maken, opschuiven.
OPSCHOMMELEN, (schommelde op, heeft opgeschommeld), bij eenseharrelen.
OPSCHORTEN, (schorste op, heeft opgeschorst),
voor eenigen tijd uitstellen, verdagen.
OPSCHORTEN, (schortte op, heeft opgeschort),
opgorden, opstroopen, hooger schorten ; — de
uitvoering van een vonnis, een gelling opschorten,
uitstellen, op een later tijdstip stellen.
OPSCHRIFT, o. (-en), wat op lets geschreven
is : het opschrift van een brief, het adres; — het
opschrift van een boek, de titel; — het opschrift
van een besluit, wet, akte enz., hoofd, aanhef.
OPSCHRIJVEN, (schreef op, heeft opgeschreven),
schrijven op iets om te onthouden, bewaren, aanteekenen • (fig.) hij is ten doode opgeschreven, hij moet
sterven, kan niet meer beter worden ; — eene
lijst van lets maken.
.
OPSCHROEVEN, (schroefde op, heeft opgeschroefd), op iets anders vastschroeven; — buitensporig prijzen : iets, iem. opschroeven ; — eene opgeschroefde beschriiving ; — (fig.) opwinden, de stemming der toehoorders kunstmatig opdrijven ;
de belastingen opschroeven, opdrijven, hooger maken.
OPSCHROEVERIJ, v. (-en), overdrijving.
OPSLAAN, (sloeg op, heeft en is opgeslagen),
opwaarts, in de hoogte slaan ; de mouwen opslaan ;
— de oogen opslaan ; —
opzetten, in elkander zetten : eene tent, eene
schuur, een ledikant opslaan ; — aardaimelen, brandstoffen opslaan, een grooten voorraad ervan
opdoen ; —
in prijs verhoogen, hooger worden : hij slaat de
boter op: de boter slaat op; —
openslaan : een boek, eene deur, de dekens opslaan ; — ongezaaid opspruiten, groeien : veel
jonge eiken slaan hier op ,
OPSLAG, m. (-en), het opslaan der oogen, blik ;
— verhooging in prijs (ook in huurprijs); — vermeerdering van loon ; — hooger bod : bij opslag
verkoopen, bij opbod; — het opslaan van goederen : — opslag van eiken en beuken, van nature
gezaaid.
OPSLAGPLAATS, v. (-en), plaats, terrein, waar
goederen worden opgeslagen.
OPSLATTEN, (slatte op, heeft opgeslat), (gew.)
(een vaarwater, slooten) uitbaggeren, weer op behoorlijke diepte brengen.
OPSLEEPEN, (sleepte op, heeft opgesleept), naar
de hoogte, naar boven sleepen.; — stroomopwaarts
sleepen.
OPSLOKKEN, (slokte op, heeft opgeslokt),
gulzig doorslikken, inzwelgen ; — het goed der
armen opslokken, zich brutaal toeeigenen.
OPSLOOTEN, (slootte op, heeft opgesloot),
met slooten orageven (landerijen enz.) •' — de
slooten uitdiepen en de kanten schuin afsteken.
OPSLORPEN, OPSLURPEN, (slorpte, slorpte
op, heeft opgeslorpt, opgeslorpt), slorpende tot zich
nemen, leegslurpen.
OPSMUK, m. opschik, tool, tooisel.
OPSMUKKEN, (smukte op, heeft opgesmukt),
te veel, overdreven tooien, versieren, opsieren; (fig.)
een verhaal opsmukken; zijn sti,j1 opsmukken, met
sieraden overladen.
OPSNIJDEN, (sneed op, heeft opgesneden), aansnijden, beginners te snijden : een brood opsnijden ;
opensnij den, voorsnijden : eene kip opsnijden ;
— alles snijden : ik heb twee brooden opgesneden ;
— de randen van iets afsnij den : de gevormde steenen
opsnijden ; — opzeggen : verzen opsnijden ; —
grootspreken, snoeven.
OPSNIJDER, m. (-s), aan-, voor-, opensnijder;
(steenf.) arbeider die de randen van de gevormde
steenen afsnijdt; — groot mes, voorsnijmes; —

pocher grootspreker.

OPSNIJDERIJ.
OPSNIJDERIJ, v. (-en), het snoeven, pochen.
OPSNORREN, (snorde op, heeft opgesnord), opschommelen, opzoeken nieuwtjes opsnorren.
OPSNUFFELEN, (snuffelde op, heeft opgesnuffeld), opsporen, onderzoeken.
OPSOMMEN, (somde op, heeft opgesomd), optellen ; verscheidene Bingen achtereenvolgens
noemen : hij somde alles op, wat hij nog doen moest.
OPSPELEN, (speelde op, heeft opgespeeld), beginnen te spelen, uitspelen; — op zijn poot spelen; razen, tieren, uitvaren.
OPSPOREN, (spoorde op, heeft opgespoord), het
spoor volgen van, zien te vinden : een Naas opsporen ;
den dader, den misdadiger opsporen ; — door vlijtig
en aanhoudend zoeken, vinden of ontdekken; exploreeren. OPSPOR1NU, v. (-en).
OPSPORINGSDIENST, m. van overheidswege ingestelde dienst tot opsporing van delfstoffen.
OPSPRAAK, v. naspraak, berisping, afkeuring ;
spraak
komen
—in
op
, ongunstig beoordeeld worden.
OPSTAAN, (stond op, is en heeft opgestaan),
recht staan, rechtstandig zijn; — op jets staan; —
's morgens vroeg opstaan; van tafel opstaan ; — de
dooden staan op, worden weer levend ;—
wat staat dear op dat papier?, wat is daarop geschreven, gedrukt, geteekend enz. ?; — er staat
een gulden op voor hem, die..., een gulden wordt
hem beloofd, die. ... ; — ik sta er op, ik verlang
uitdrukkelijk ; — tegen iem. opstaan, zich tegen
hem verzetten ; de gewesten stonden op, kwamen
in opstand ; — (van spijzen) op het vuur staan
staan de aardappelen al op ?
OPSTAL, m. (-len), wat boven den grond gebouwd is, perceel (gebouw) zonder het erf recht
van opstal, zakelijk recht om op eens anders grond
gebouwen en beplantingen te hebben ; (Zuidn.)
ergens zijn opstal hebben of houden, er verblilven,
vertoeven ; vaak in ongunstigen zin ; — de opstal
van een schip, masten en want.
OPSTALLER, m. (-s), hij die het recht van opstal heeft.
OPSTAND, m. (-en), het opstaan; oproer, verzet
tegen het wettig gezag : in opstand komen; opstand
maker; een opstand dempen; — (bouwk.) teekening
van een gebouw, zooals 't zich in zijde verhoudingen aan 't oog vertoont : de opstand van een huis ;
— de opstand van een winkel, alle kasten, planken,
laden enz. in een winkel noodig ; — de opstand
van een bosch, het staande hoot.
OPSTANDELING, m. v. (-en), oproerling, rebel.
OPSTANDIG, bn. in opstand zijnde, zich tegen
het gezag verzettende : de opstandige kampong.
OPSTANDING, v. het opstaan na den dood, herrijzenis; opstanding uit de zonde, wedergeboorte.
OPSTAPPEN, (stapte op, is opgestapt), zich
stappende omhoogbegeven : de trap, eene steep
opstappen; weggaan : ik zal maar eens opstappen;
— (gemeenz.) sterven hij is ook opgestapt.
OPSTEKEN, (stak op, heeft en is opgestoken),
door steken omhoogbrengen hooi opsteken; —
den vinger, de hand opsteken, in de hoogte steken ; het hoofd opsteken, zich gaan verzetten ; — (fig.)
met een opgestoken zeil iem. aan boord komen, driftig, opgewonden op hem afkomen en hem aanspreken ; —
aansteken: de lamp opsteken; — wilt ge opsteken ?,
wilt ge eene sigaar hebben,. om nu te kunnen
rooken?; — kom van avoncl eens opsteken, buurten;
beginnen er uit to tappen; — den
—envatopsk,
degen opsteken, in de scheede steken ; geld opsteken, in den zak steken ; — hij heeft er niet veel van
opgestoken, hij heeft er niet veel aan gehad, is er
weinig bete!, wijzer van geworden ;
de wind steekt op, verheft zich ; — (zeew.) bij
den wind opsteken, oploeven.
OPSTEL, o. (-len), ontwerp, schets, vertoog;
klad, eerste handschrift (van jets); — stijloefening•
waarin het een of ander onderwerp behandeld is ; —
kleine verhandeling. OPSTELLETJE, o. (-s).
OPSTELLEN, (stelde op, heeft opgesteld), een
opstel makers, ontwerpen; vervaardigen (een
brief, eene verhandeling); — een bok, eene machine
opstellen, plaatsen, oprichten ; een leger opstellen,
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in slagorde stellen, plaatsen—zich
;
verdekt opstellen,
zich zoo plaatsen dat men niet gezien wordt.
OPSTELLER, m. (-5), (Zuidn.) redaeteur.
OPSTOKEN, (stookte op, heeft opgestookt),
sterker doen branders ; — alles verbranden ; (Zuidn.) influisteren, voorzeggen ; - door opwindende woorden ontevredenheid, verdeeldheid
verwekken, opzetten.
OPSTOOTJE, o. (-s), volksoplo op.
OPSTOPPER, m. (-s), die opstopt; (fig. gemeenz.)
stoot, duw, stomp, oorveeg, klap.
OPSTRIJKEN, (streek op, heeft opgestreken), op,
waarts, naar de hoogte strijken ; (veroud.) een
zeil opstrijken, hijschen ; (thans nog) met een
opgestreken zeil naar iem. toekomen, opgewonden,
boos op iem. afkomen • — opnieuw strijken, gladstrijkende opnemen : centen opstrijken ;
strijken ; (bij uitbr.) ontvangen.
OPSTUIVEN, (stoof op, is opgestoven), opwaarts,
in de hoogte stuiven ; — tot een hoop omhoogstuiven : de sneeuw was wel 1 M. hoog opgestoven; —
snel opvliegen, toornig worden : hij stuift op als
budkruit, is zeer opvliegend.
OPSTUREN, (stuurde op, heeft opgestuurd), opzenden, iem. toezenden.
OPSTUWEN, (stuwde op, heeft opgestuwd),
het water opstuwen, doen rijzen door het in zijn
loopen tegen te houden ; vgl. stuwdam.
OPTAKELEN, (takelde op, heeft opgetakeld),
met takels ophij schen ; een schip optakelen, optuigen ;
zich raar optakelen, opdirken.
OPTASSEN, (taste op, heeft opgetast), (gew.)
ophoopen. opstapelen; (fig.) verzamelen.
OPTATIEF, m. (spraakk.) wenschende' wijs.
OPTEEREN, (opteerde, heeft geopteerd), kiezen :
deze afgevaardigde meet opteeren, hij moet verklaren,
welk der twee of meer kiesdistricten, waar hij is
gekozen, hij wil vertegenwoordigen.
OPTELLEN, (telde op, heeft opgeteld), samen-,
bijeentellen, oprekenen ; — achter elkander opnoemen : ik zou u al die gevallen niet kunnen optellen;
tel op, jongen !; — d6Ortellen.
—begintol:
OPTICA, v. gezichtkunde : de leer van het licht ;
in beperkten zin : de verschijnselen van de rechtlijnige beweging van het licht; (-'s), leerboek
over de optica; — natuurkundig instrument; eene
soort van Camera obscura eene eikenhouten
optica.
OPTICUS, m. (optici), OPTICIEN, m. (-s), gezichtkundige; brillenmaker; — vervaardiger van
natuurkundige instrumenten.
OPTIE, v. vrije keus wij hebben dit huis gehuurd voor twee jaren en een jaar in optie, wat het
derde jaar betreft, staat het aan ons, al of niet to
blijven.
OPTIMA FORMA, in optima forma, in den besten
vorm.
OPTIMATEN, m. my. voornaamsten, aanzienlijksten.
OPTIMATIE, v. regeering der edelen.
OPTIMISME, o. do neiging om alles van de beste
zijde to beschouwen een bemin,nelijk optimisme.
OPTIMIST, m. (-en), iem. die alles van de goede
zijde beschouwt, in tegenstelling van pessimist.
OPTIMISTISCH, bn. bw. (-er, meest-), overeenkomstig de denkbeelden van een optimist : eene
optimistische levensbeschouwing.
OPTISCH, bn. gezichtkundig, tot de leer van
het zien behoorende : optische instrumenten ;
een optisch bedrog, gezichtsbedrog.
OPTOCHT, m. (-en), aantocht, het optrekken
(van een leger enz.); — in optocht ergens heengaan,
stoot.
allen bij elkaar;
OPTOMETER, m. (-s), gezichtsmeter, werktuig
om de maat van het duidelijk zien bij verschillende
oogen to bepalen.
OPTOOIEN, (tooide op, heeft opgetooid), oppronken, opsmukken, versieren. OPTOOIING, v. (-en).
CPTOOMEN, (toomde op, heeft opgetoomd), den
toom aandoen : een paard optoomen; een hoed
optoomen, den rand ervan opslaan.
OPTREDE, v. (-n), stoep; — tree van een rijtuig;
— hoogte van eene traptrede.

OPTREK.
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OPTREK, m. (-ken), OPTREKJE, o. (-s), klein
verblijf, kleine woning, die men ergens heeft om
”er nu en dan te vertoeven.
OPTREKKEN, (trok op, heeft en is opgetrokken),
in de hoogte, Haar boven trekken : de gordijnen
het scherm optrekken ; — zijne schouders optrekken,
gebaar van twijfel, onzekerheid, onverschilligheid ;
— de mist trekt op ; — de vloer trekt op, is min of
meer vochtig ; — voor iem. den neus optrekken, hem
met minachting bejegenen ; —
opbouwen : een muur optrekken; een huffs hooger
wcrptrekken; — samentellen : eene rekening, de poster
optrekken ; — (Zui dn.) soldaat worden, naar het
leger trekken ; — met een ziek kind optrekken,
er voortdurend mede bezig zijn.
OPTUIGEN, (tuigde op, heeft opgetuigd), een
,schip optuigen, alles aanbrengen en rangschikken,
wat tot de tuigage behoort; een paard optuigen,
tulg aanleggen; (personen) uitdossen.
OPULENT, bn. (-er, -st), zeer rijk en vermogend.
OPULENTIE, v. groote rijkdom, aanzienlijk vermogen.
OPUS, o. (opera), werk, inz. een muziekwerk.
OPVALLEN, (het viel mij op, het is mij opgevallen), in het oog vallen, de aandacht trekken.
OPVALLEND, bn. bw. (-er, -st), in het oog vallend : het is opvallend.
OPVARENDE, m. v. (-n), alle opvarenden werden
gered, zoowel de bemanning als de passagiers.
OPVATTEN, (vatte op, heeft opgevat), vatten
en opnemen ; een plan opvatten, vormen ; den draad
van het gesprek weer opvatten, vervolgen ; (fig.)
ik zal mijn vroeger bedrijf weer opvatten, daarmee
voortgaan ; — liefde voor iem. opvatten, gaan
gevoelen. OPVATTING, v. (-en), het opvatten;
(fig.) zin, meening, uitlegging : volgens zijne opvatsting is het antlers.
OPVIJZELEN, (vijzelde op, heeft opgevijzeld),
met vijzels opwinden; — (fig.) zeer prijzen, tot in
-de wolken verheffen.
OPVIJZEN, (Zuidn.) doen rijzen; (fig.) aanhitsen :
legen elkander opvijzen; — (Zuidn.) hij loopt opgevezen, vol ingehouden woede.
OPVLIEGEND, bn. (-er, -st), oploopend, driftig.
OPVOEDEN, (voedde op, heeft opgevoed), voedsel
Len onderhoud verschaffen; — kinderen opvoeden, ze
verstandig ontwikkelen en zedelijk vormen. OPVOEDING, V. het opvoeden; wijze waarop een
kind wordt opgevoed.
OPVOEDER, m. (-s), die opvoedt.
OPVOEDKUNDE, v. -leer der opvoeding. paedagogie ; ...KUNDIGE, m. v. (-n), die bedreven is
in de opvoedkunde, paedagoog.
OPVOEREN, (voerde op, heeft opgevoerd),
een tooneelstuk opvoeren, geven, ten tooneele voeren ;
— de prijzen opvoeren, hooger doen worden ;
duurder, rijker leven.
—zijnelvswopr,
OPVOLGEN, (volgde op, heeft en is opgevolgd), in iemands plaats, na iemand komen :
Koningin Victoria volgde in 1837 haar oom
Willem I V op; — de opvolgende geslachten, die
later komen (kwamen) ; — voldoen (aan), nakomen, naleven : een bevel, voorschriften opvolgen.
OPVORDEREN, (vorderde op, heeft opgevorderd),
opeischen, terugvorderen : zijn geld opvorderen.
OPVRIEZEN, (vroor op, heeft opgevroren),
stukvriezen : het wegdek is opgevroren.
OPVROOLIJKEN, (vroolijkte op, heeft opgevroolijkt), verblijden, verheugen, opbeuren.
OPWAARTS, bw. omhoog, naar boven : de
oogen opwaarts staan; tegen de hoogte op, bergop.
OPWAARTSCH, bn. naar boven gericht.
OPWACHTING, v. (-en), bij iem. zijne opwaehting
maken, een plechtig bezoek brengen.
OPWARMEN, (warmde op, heeft opgewarmd),
weder warm maken (inz. van spijs of drank) : een
kliekje opwarmen; — (fig.) weder ter sprake brengen (iets dat lang geleden en bijna vergeten is).
OPWASSEN, (wies op, is opgewassen), in de
hoogte wassen, opgroeien, opkweeken; met elkander
opgewassen, to zamen opgegroeid, grootgebracht,
opgevoed ; — tegen iem. opgewassen zijn, tegen hem
bestand zijn, hem kunnen weerstaan.

OPZICHT.
OPWEKKEN, (wekte op, heeft opgewekt), wakker maken, doen ontwaken (om op to staan); —
weder leveed maken : de levensgeesten van een drenkeling opwekken ; — den eetlust opwekken, doen
ontstaan, prikkelen; — den moed, den lust bij iem.
opwekken ; (fig.) vroolijk maken, in eene goede
luim brengen : zich opgewekt gevoelen ; — geneigd
zijn (tot jets): zij is niet opgewekt genoeg, zij is to
lustoloos.
OPWEKKEND, bn. bw. (-er, -st), wat opwekt :
opwekkende muziek ; opwekkende gesprekken, die
iem. eanmoedigen, aansporen ; - opwekkend preeken, stichtelijk.
OPWELLEN, (welde op, heeft en is opgeweld),
opborrelen, naar boven wellen : bier welt water
op; — tranen welders in hare oogen op, hare oogen
kwamen met tranen; — eene gedachte welde in mij
op, kwam langzamerhand tot bewustzijn; — (fig.)
opbruisen, driftig worden : opwekkende drif ten.
OPWERPEN, (wierp op, heeft opgewonden),
in de hoogte werpen ; — voorstellen, opperen :
eene vraag opwerpen ; — (iets) aanleggen, maken :
eene schans opwerpen ; bezwaren opwerpen ;
—(fig.)
zich opwerpen tot, zich doen erkennen als
(opperhoofd, aanvoerder enz.). OPWERPING,
v. (-en) het opwerpen (in alle bet.) ; tegenwerping ;
(zeew.) aanspoeling.
OPWINDEN, (wond op, heeft opgewonden), door
middel van een windas omhoog of opwaarts brengen : het ander opwinden , — tot een kluwen maken:
garen, katoen opwinden; — (wev.) opboomen ;
— het eene voorwerp op het andere winders ;
de veer ervan opwinden, meer
—enhorlgpwid,
spanning geven ; — (fig.) aan den gang brengen,
aanzetten, aansporen ; — zich opwinden, kwaa,d
worden, zich zeer driftig, boos maken ; het is een
opgewonden standje, hij maakt zich gauw boos.
OPWINDING, v. (-en), het opwinden (in alle
bet.) : van opwinding wist zij niet, wat zij deed.
OPZADELEN, (zadelde op, heeft opgezadeld),
een paard het opleggen om het to berijden.
OPZEG, m. (Zuidn.) opzegging.
OPZEGGEN, (zegde, zeide op, heeft opgezegd,
-gezeid), beginnen te zeggen ; — uit het hoofd zeggen; — zeggen, spreken ; — de huur opzeggen,
verklaren, dat men niet langer in eene woning enz.
blijft of blijven kan ; een knecht den dienst opzeggen.
OPZET, m. toeleg, voornemen, plan : zijn opzet
is mislukt ; bepaalde bedoeling : met, zonder opzet.
OPZETDOOS, v. (...zen), bouwdoos.
OPZETTELIJK, bn. bw. (-er. -st), voorbedachtelijk, met het bepaalde voornemen : iem. opzettelijk
beleedigen; eene opzettelijke beleediging; — expres :
hij kwam er opzettelijk voor over ; — (rechtst.)
opzettelijke levensberooving staat tegenover : veroorzaken van dood door schuld.
OPZETTEN, (zette op, heeft opgezet), openzetten : het raam opzetten; eene muizenval opzetten; —
eene groote keel, een bek opzetten, hard schreeuwen; —
groote oogen opzetten, verwonderd staan kijken;
-zijnhoed,brlpt;—
op het vuur zetten:
de aardappelen, een ketel opzetten ; — op het spel
zetten, spelen om : een gulden opzetten ; —
in de hoogte, omhoog, overeind zetten : een stoel
opzetten ; zijne kuif opzetten , — een dier, een vogel
opzetten, de huid opvullen ; — het brood is opgezet,
opgeslagen, duurder geworden ; — een winkel
opzetten, een eigen huishouding opzetten, beginnen ;
aanhitsen, aanporren, opstoken : iemand tegen
een ander opzetten; het yolk tegen de regeering opzetten, tot verzet aansporen; —
opzwellen : de wang zet erg op, wordt veel dikker;
— een opgezet gezicht, opgezwollen ; — (fig.) eene
hooge borst opzetten, zich trotsch betoonen ; — daar
komt hij eindelijk opzetten, opdagen, daar komt
hij eindelijk ; een onweer komt opzetten.,
OPZICHT, o. zorg voor of over lets, bestuur,
beheer, 'Biding : het opzicht over iets hebben; onder
opzicht van; —, (-en), betrekking, aanzien: in dit
opzicht; in ieder opzicht; te dien opzichte; ten opzichte
van; — met betrekking tot, rakende : ten opzichte
van mij; — te mijnen opzichte, jegens mij, ten
aanzien van mij.
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OPZICHTER, m. (-s), OPZICHTSTER, v. (-s),
die met eenig opzicht of toezicht belast is.
OPZICHTIG, bn. bw. (-er, -et), sterk in het oog
loopend, to veel de aandacht trekkend : opzichtig
gekleed gaan.
1. OPZIEN, (zag op, heeft opgezien), naar de
hoogte, omhoogzien ; — gij zult er vreemd van opzien, verwonderd over zijn ; — (fig.) tegen jets
opzien, jets vreezen ; — ik zie tegen de moeite, de
kosten op, dat alleen weerhoudt mij ; — tegen iem.
opzien, hem hoog boven zich achten.
2. OPZIEN, o. blik, oogopslag; (fig.) veel opzien
baren, wekken, of maken, verbazing wekken, (ook)
gerucht maken, veel van zich doen spreken.
OPZIENBAREND, bn. wat opzien, verbazing
wekt : een opzienbarend proses ; opzienbarende
feiten.
OPZIENER, m. (-5), die het opzicht, toezicht
over jets heeft, inz. als titel voor sommige hoogere
ambtenaren, terwijl opzichter meer voor lagere
beambten gebruikt wordt. OPZIENSTER, v. (-s).
OPZITTEN, (zat op, heeft opgezeten), overeind
zitten ; — met hangende pootjes voor iem. opzitten,
in alles naar iemands pijpen. dansen ; — zich te
paard zetten ; — daar zal wat voor je opzitten,
gij hebt aardig straf te goed ; — niet naar bed
gaan : nog laat opzitten.
OPZOEKEN, (zocht op, heeft opgezocht), trachten te vinden ; iem. opzoeken, bezoeken.
OPZOETEN, (zoette op, heeft opgezoet), gladschaven ; gladvijlen.
OPZOETEN, (zoutte op, heeft opgezouten), in
het zout leggen (om jets voor bederf te bewaren);
laten liggen, bewaren, vooreerst nog niet
—(fig.)
gebruiken of verkoopen; dat kun-je wel opzouten.
OPZWEEPEN, (zweepte op, heeft opgezweept),
door slagen met eene zweep harder doen loopen;
sterk prikkelen, aansporen, aanzetten : die
—(fig.)
/uie knaap moet opgezweept worden ; de volkswoede
opzweepen, sterk aanvuren ; in de hoogte jagen :
de storm zweepte de golven op.
ORA, bid; era et labora, bid en werk; ora pro
nobis, bid voor ons.
ORAAL, bn. mondeling, woordelijk.
ORAGEUS, bn. onstuimig, stormachtig, woelig.
ORAKEL, o. (-en, -s), (oudh.) godsspraak, raadselachtig antwoord der priesters in naam van de
goden; — plaats waar de orakels worden gegeven;
iem. die door zijne groote kennis voor menigeen
—(fig.)
tot vraagbaak dient, als orakel geldt : het Delftsch
orakel, Hugo de Groot.
ORAKELEN, (orakelde, heeft georakeld), voorspellen; raadselachtig en geheimzinnig spreken.
ORAKELTAAL, v. geheimzinnige taal.
ORANG, m. (-s), (Ind.) man, kerel.
ORANGEADE, v. oranjewater : een drank, bereid
uit oranjewater, suiker en water.
ORANGISTEN, m. m y. aanhangers van het huis
van Oranje in de Nederlanden; — Iersche Protestanten (zekere politieke partij in Ierland).
ORANG-OETAN(G), m. (-s), Oostindisch woudof boschmensch : een zeer sterke, 1,30 M. hooge
gewoonlijk rechtopgaande aap (pithecus satyrus).
1. ORANJE, m. (-s), voor den boom; —, v. voor
de vrucht.
2. ORANJE, bn. roodachtig geel.
3. ORANJE, o. oranjekleur; — naam van het
regeerend vorstenhuis in Nederland.
ORANJEAPPEL, m. (-s, -en), vrucht van den
oranjeboom ; ...BITTER, o. oranjekleurig bitter ;
...BLOESEM, m. (-s), witte welriekende bloemen
van den oranjeboom ; ...BOEK, o. (-en), in boekvorm uitgegeven beschei den van het Ministerie van
Buitenlandsche zaken.
ORANJEBOOM, m. (-en), een boom (citrus aurantium), die in het zuiden rondom de Middellandsche
Zee en op de Azoren in menigte gekweekt wordt,
met altijdgroene bladeren, gevleugelde bladstelen,
witte welriekende bloemen en aangenaam smakende
vruchten; de Appelsinaboom (C. A. Chinensis), de
Pomeransenboom (C. A. vulgaris) en de Pompelmoesboom (C. A. decumana) zijn de voornaamste varieteiten.
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ORANJEGEZINDE, m. en v. (-n), vriend, aanhanger van het huis van Oranje.
1. ORANJEHUIS, o. het huis van Oranje : regeerend vorstenhuis in Nederland.
2. ORANJEHUIS, o. (...zen), oranjerie. Zie aldaar.
ORANJERIE, v. (-en), verzameling van oranjeboomen; zaal, vertrek voor zulke planten, zeer
groote broeikas met + 10° C. warmte; (bij uitbr.)
groote broeikas, wintertuin.
ORANS, v. (oranten), (R. K.) staande vrouwenfiguur met opgeheven armen biddende.
ORANT, v. (plantk.) leeuwenbek, kalfssnuit;
(antirrhinum).
ORATEUR, m. (-s), redenaar..
ORATIE, v. (-s, ...tien), verhandeling, redevoering, aanspraak ; — (R.-K.) gebed, inz. bepaalde
gebeden in de mis.
ORATOR, m. (-s), redenaar.
ORATORISCH, bn. bw. met redenaarstalent, redokunstig; oratorische wending, zekere figuur in den
stijl.
ORATORIUM, o. (...ria, -s), (R. K.) bidvertrek,
voorzien van crucifix, klein altaar enz.; geestelijk
zangstuk: eene soort van muzikale drama's van
ernstigen, meestal bijbelschen inhoud voor zang
en orkest of orgel.
ORBEREN, (orberde, heeft georberd), gebruiken,
nuttigen.
ORCHESTRION, o. (-s), een orgel-instrument in
den vorm van een kabinetorgel, dat de plaats
van een volledig orkest vervangt.
ORCHIDEE, v. (-en), (plantk.) standelkruidige
plant.
ORCHIDEEENKAS, v. (-sen), broeikas voor tropische orchideeen; ...KWEEK ER, m. (-s).
ORDALIEN, 0. my. godsoordeelen : de godsoordeelen of ordalia waren in de middeleeuwen :
vuur-, water-, kruis-, tweegevecht-ordale, baargericht en de gewijde beet.
ORDE, v, rang, regeling, regelmatigheid, geregelde toestand ; een man van orde, die alles geregeld
doet: orde op zijne zaken stellen, zijne zaken regelen;
— weer op orde komen, na eene verhuizing ; —
tucht, rust : orde in de school ; — de maatschappelijke orde, de geregelde gang in de maatschappij;
in eene vergadering jets aan, de orde stellen, brengen. maken dat de vergadering er zich mede bezighoudt, er over debatteert ; — buiten de orde gaan;
tot de orde geroepen worden;
—, (-n), (bouwk.) eene regelmatige samenstelling
van uitspringende deelen, waarvan de kolom het
hoofddeel uitmaakt en hoofdzakelijk dient, om
aan het geheel een schoon aanzien te geYen ;
de Toskaansche, Dorische, Jonische, Korinthische
en Romeinsche orde ; —
vereeniging van personen, die door regelen en
wetten verbonden zijn : eene geestelijke orde; de
vrijmetselaarsorde; — teeken, dat men tot °one
vereeniging behoort : de orde van den Nederlandschen Leeuw, de Willemsorde uitreiken; fern. eene
orde schenken; — atdeeling, klasse (inz. in de nat.
gesch.) : de orde der zoogdieren.
ORDEBROEDER, m. (-s), (R. K.) broeder, lid
eener geestelijke orde.
ORDEKLEED, o. (-eren, ...kleeren), kleed of
gewaad van ordebroeders.
ORDEKRUIS, o. (-en), kruis dat tot ordeteeken
client.
ORDELIEVEND, bn. (-er, -st), gesteld op orde :
de ordelievende burgerij.
ORDELIJK, bn. bw. (-er, -st), geregeld naar
zekere orde : alles goat er ordelijk toe.
ORDELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder orde,
verward, in het wild : een ordelooze boel ; ordeloos
lag alles dooreen. ORDELOOSHEID, v.
ORDENEN, (ordende, heeft geordend), in orde
brengen, schikken, regelen; — opnemen in eene
orde; (R. K.) een priester wijden, de wijdingen
toedienen; (ook) als lid in eene kloosterorde opnemen. ORDENING, v. (-en).
ORDENTELIJK, bn. bw. (-er, -st), fatsoenlijk,
wellevend rich ordentelijk gedragen.
ORDE-OEFENING, Y. (-en), (gymn.) oefening in
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het ordelijk uitoefenen van zekere gymnastische
bewegingen : orde-oefeningen op en van de
plaats.
ORDER, v. (-s), bevel, last, lastgeving, gebod :
ik heb order gegeven,...; bekendmaking, consign:
eene dagorder, aan het leger; (kooph.) voor mij
twat den heer N. N. of order, of aan dengene
die hem vervangt.
ORDERBRIEFJE, o. (-s), promesse aan order.
ORDETEEKEN, o. (-s), herkenningsteeken eener
zekere orde, insigne.
ORDINAIR, bn. bw. gewoon, gebruikelijk, alledaagsch; gemeen, gering, niet fijn : ordinair goed.
ORDINANTIE, v. (-s, ...tien), ordonnantie, regeinstelling.
1. ORDINARIS, m. (-sen), (R.-K.) de persoon
die krachtens zijn ambt en aanstelling bepaalde
kerkelijke functies verricht, inz. bisschoppen, vicarissen en andere administratoren,
2. ORDINARIS, y. (-sen), opentafel, gaarkeuken.
ORDINATIE, v. (-s, ...tien), inwijding tot het
priester- of predikambt.
ORDINEEREN, (ordineerde, beet geordmeerd),
tot een geestelijk ambt inwijden; (R.-K.) de priesterwijding
ORDONNANS, m. (-en), (nail.) militair die bevelen,
rapporten enz. overbrengt; zekere betrekking
ten hove, aan den persoonlijken dienst van den
vorst enz. verbonden ; — DIENST, m. ; ...OFFICIER. m.
ORDONNANTIE, v. (-s, ...tien), verordening,
voorschrift : dat is in strijd met de ordonnantien
Gods ; — (teek. beeldb. enz.) opvatting, schikking.
ORDONNEEREN, (ordonneerde, heeft geordonneerd), gelasten, bevelen, gebieden, verordenen; —
.schikken, ordenen, inz. gezegd van de schikking
der onderdeelen van kunstwerken.
OREADE, v. (-n), bergnimf.
OREEREN, (oreerde, heeft georeerd), eene rodevoering houden, uitvoerig redeneereu, druk praten.
OREMUS, laat ons bidden ; het is dear altijd
oremus, hooggaande ruzie; hij is oremus, dronken; —
(Zuidn.) lets dat uit den treure herhaald wordt,
langdurig en vervelend gezang.
ORGAAN, o. (...ganen), (eig.) werktuig of instrument; inz. dat deel van een leveed wezen (plant
of dier), dat door zijn bouw enz. voor eene bepaalde verrichting dient ; — de stem ten opzichte
van klank en toon ; — persoon of dagblad enz.,
waarvan men zich bedient ter openbaarmaking
of verspreiding van meeningen enz., tolk.
ORGANIEK, bn. organieke wet, uit de grondwet
voortvloeiende, ter nadere regeling van het een
of ander.
bewerktuiging; —
ORGANISATIE, v. (-s,
inrichting, indeeling, samenstelling ; — regeling.
ORGANISATOR, m. (-en), die ordent, regelt,
organiseert.
ORGANISCH, bn. van organen of werktuigen
voorzien, bewerktuigd : de organische en anorganische wezens; — tot de organen behoorend : een
organisch geheel, wat een good georganiseerd geheel
uitmaakt.
ORGANISEEREN, (organiseerde, heeft georganiseerd), inrichten, samenstellen, regelen : eene partij
organiseeren.
ORGANISME, o. (-n), organische bouw, samenhang der deelen van een geheel : het dierlijk organisme; — inwendig samenstel.
ORGANIST, ORGELIST, in:(-en), orgelspeler.
ORGANOGRAPHIE, v. bescluljving van de bewerktuigde natuur; planten-ontleedkunde.
ORGANOLOGIE, v. leer van de werktuigen des
levenden lichaams en hunne verrichtingen; instrumentenleer.
ORGANONOMIE, v. leer der wetten van het bewerktuigde leven.
ORGEADE, v. gerstedrank; amandelmelk; amandelpers, meestal mangelpers geheeten.
ORGEL, o. (-s, -en), een toonwerktuig, waarvan
de klanken worden voortgebracht door luchtstroo-
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men, die uit blaasbalgen door eene menigte wilekeurig to openen of to sluiten kanalen naar pijpen
of andere klankgevende lichamen worden geleid.
ORGELEN, (orgelde, heeft georgeld), op het orgel
uitvoeren (eenig muziekstuk); het orgel bespelen; —
zing:en : de nachtegaal orgelt zijn lied.
ORGELMUZIEK, v. muziek op een orgel voortgebracht; muziekstuk voor een orgel gecomponeerd; ...PIJP, v. (-en), staande pijp van een
orgel.
ORGELPUNT, o. (muz.) point d'orgue : eene
Yoortgaande opvolging van accoorden in de bovenstemmen, terwijl de basnoot gedurig blijft liggen
op de toncia of op de dominants; — (muz.)
punt, boven eene hoot of rustteeken geplaatst,
wanneer die langer aangehouden moet worden
dan de waarde aangeeft
ORGIEN, v. my. inz. de Bacchusfeesten en offers, met dronken woestheid gevierd; (fig.) drinkgelagen, zuippartijen, nachtelijke zwelgpartijen.
ORGISCH, bn. dweepachtig opgewonden : orgische festijnen.
ORIENT, o. het oosten; (fig.) morgen; het morgenland.
1. ORIENTAAL, bn. Oostersch.
2. ORIENTAAL, o. eene soort van gekeperde
stof, ook Engelsch leer en katoen-satijn genoemd.
ORIENTALIST, m. (-en), kenner van Oostersche
talon en hare letterkunde.
ORIENTATIE, v. het zich orienteeren ; —
(R.-K.) het bouwen van eene kerk met hare
lengteas gekeerd naar het Oosten.
ORIENTEEREN (ZICH), (orienteerde zich, heeft
zich georienteerd), naar het oosten zich richten; —
(fig.) zich met de ligging en den toestand eener
plaats bekendmaken; nauwgezet nagaan waar
men zich bevindt; — zich behoorlijk inlichten,
nauwkeurige berichten inwinnen.
ORIGINALITEIT, v. oorspronkelijkheid; eigenaardigheid ;• (fig.) vreemdsoortigheid.
ORIGINS (Fr.), v. oorsprong, afkomst; in origin,
in beginsel.
1. ORIGINEEL, bn. bw. (-er, -st), oorspronkelijk;
eigenaardig aangeboren ; (fig:) zonderling een
origineel mensch.
2. ORIGINEEL, o. (-en), oorspronkelijk, eerste
stuk (drukwerk, schrift, schilderij, teekening enz.);
het tegengestelde van kopie; — (fig.) zelfscheppende
geest; — (fig.) zonderling, vreemdsoortig mensch.
ORION, m. een schitterend gesternte aan den.
Zuidelijken hemel, aldus geheeten naar een reusachtigen held en grooten jager uit de Grieksche
mythologic.
ORK, m. (-en), ORKA, m. (-'s), zwaardvisch
(phocaena orca).
ORKAAN, m. (...kanen), draaiende stormwind,
met eene snelheid van minstens 35 M. in de seconde.
ORKEST, o. (-en), (in Grieksche schouwburgen)
dansplaats, waar tooneelspelers dansen uitvoerden; —
speel- en zangplaats der toonkunstenaars in concerten balzalen en in den schouwburg; gezamenlijke
rauzikanten, die 't orkest bezetten.
ORKESTDIRECTEUR, m. (-en), ...MEESTER,
m. (-s), toonkunstenaar, die met de inrichting, regeling en leiding van een uit to voeren muziekstuk
voor orkest belast is ; ...STUK, o. (-ken).
ORLEANIST,. m. (-en), aanhanger van het vorstenhuis van Orleans in Frankrijk.
ORLEANS, o. zeker geweven stof. (voor vrouwenkleeding) met katoenen ketting en kamgaren inslag, aldus geheeten naar de stad Orleans in Frankrijk.
ORLEANSEN, bn. van orleans gemaakt.
ORLOFF (DE) of AMSTERDAMMER, een groote
diamant, 22 mM. hoog en 26 mM. dik, 194,7 karaat
wegende; hij is geplaatst onder den adelaar in den
schepter van den keizer van Rusland.
ORNAAT, o. ambtsgewaad, (inz. priesterlijk)
plechtgewaad : de bnrgemeester in vol ornaat.
ORNAMENT, ORNEMENT, o. (-en), versieren,
versiering, tooi, sieraad een paar ornamenten op,
den schoorsteen;
(bouwk.) bindwerk, tafelment.
ORNAMENTEEREN, met ornamenten versieren
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ORNAMENTEEL, bn. als een ornament of versiering; de conamenteele kunst, de kunst van ornamenten aan te brengen.
ORNAMENTIEK, v. versieringskunst, de kunst
van te ornamenteeren.
ORNEEREN, (orneerde, heeft georneOrd), sieren,
versieren : eene eettafel orneeren met levende bloemen.
ORNIS, v. vogelwereld.
ORNITHOGRAPHIE, v. vogelbeschrijving.
ORNITHOLOGIE, v. vogelkunde, natuurlijke geschiedenis der vogels.
ORNITHOLOGISCH, bn. de vogels betreffende.
ORNITHOLOOG, m. (...logen), vogelkenner.
OROGNOSIE, v. berg-, gebergtekunde.
OROGRAPHIE, v. berg-, gebergtebeschrijving,
een onderdeel der natuurkundige aardrijkskunde.
OROGRAPHISCH, bn. orographische kaarten,
waarop inz. de gebergten en hoogten zijn aangegeven.
OROLOGIE, v. vergelijkende gebergteleer.
ORPHEUS, m. dichter en toonkunstenaar uit
den Griekschen sagentijd.
ORPIMENT, OPERMENT, o. auripigment, goudgele verfstof : geel zwavel-arsenik, als koningsgeel
in den handel gebracht, door het chromaatgeel
verdrongen.
ORRERY, ORRERIUM, o. (-s), planetarium.
ORSEILLE, v. eene violette of paarse kleurstof,
bereid uit het orseillemos ; - MOS, o. eene soort
van korstmos (roccella tinctoria).
ORTHOBIOTIEK, v. kunst om w61 te leven.
ORTHODOX, bn. rechtzinnig, streng vasthoudend
aan de overgeleverde kerkleer, oudgeloovig.
ORTHODOXE, m. en v. (-n), rechtgeloovige,
rechtzinnige.
ORTHODO)tIE, v. rechtzinnigheid, het streng
vasthouden aan de kerkleer.
ORTHOEPIE, v. leer van de rechte uitspraak.
ORTHOGNATEN, m. my. rechttandigen, menschen bij wien de tanden loodrecht in het kaakbeen staan.
ORTHOGONAAL, ORTHOGONISCH, bn. rechthoekig: de loodrechte stand van een vlak op een ander.
ORTHOGRAPHIE, v. kunst om wél en juist te
schrijven, spelkunst: —, (-en), (bouwk.) afbeelding
van den opstal van een gebouw, zonder de perspectief daarbij in acht te nemen.
ORTHOGRAPHISCH, bn. naar, volgens de spelregeleti : Duden's orthographisch woordenboek.
ORTHOLOGIE, v. kunst van zich wél uit te
drukken.
ORTHOMETRIE, v. kunst om wel te meters.
ORTHOPAEDIE, v. wetenschappelijke kennis en
behandeling van misvormingen en verminkingen
van het menschelijk lichaam; inz. de verkrommingen
van romp en ledematen op jeugdigen leeftijd.
ORTHOPAEDISCH, bn. de orthopaedie betreffende; een orthopaedisch instituut, waar lichaamsverkrommingen of -misvormingen genezen worden.
ORTHOPAEDIST, m. (-en), iem. die in de orthopaedic bedreven is.
ORTOLAAN, m. (...lanen), eene soort van gors
(emberiza hortulana), 9 -I- 7 cM. lang, komt in een
groot deel van Europa voor.
ORVIETAAN, o. een uit kruiden en wortelen
bereid vermaard tegengif; alzoo genoemd naar de
stad Orvieto in den vroegeren Kerkelijken Staat;
(bij uitbr.) middel tegen allerlei kwalen.
OS, m. (-sen), jonggesneden stier of bul, dien men
vetmest of als trekdier gebruikt; — (fig.) domoor,
ezelskop; — (Zuidn.) een zuur, norsch, onvriendelijk
mensch; — (spr ) van den os op den ezel springen,
van den hak op den tak springen; — de ossen achter
den ploeg spannen, de zaak verkeerd aanpakken; —
(Zuidn.) als 't lukt, dan kalft de os, gezegd van
lets, dat men voor onmogelij k houdt:
OSCILLATIE, v. (-s, -Men), slingering, trilling.
OSCILLEEREN, (oscilleerde, heeft geoscilleerd),
zweven, zwaaien, schommelen.
OSCILLEEREND, bn. (stoomw.) de oscilleerende
machine, waarbij de stoomcilinder om tappen kan
schommelen, om de zuigerstang de beweging van
de krukpen te laten volgen.
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OSCULATIE,-v. (-s, ...tiers), (meetk.) nauwkeurige
aanraking van eene kromme lijn of een gebogen
vlak met een ander; — LIJN, v. (-en).
OSEZEL, m. (-s), (dierk.) muilos, ontstaan door
kruising van een ezel en een rand
OSIRIS, m. (Egyptische myth.) de zonnegod,
aangebeden in den heiligen stier of Apis.
OSMANEN, my. Turken.
OSMANISCH, bn.; het Osmanisch rijk, het Turkeche rijk.
OSMAN-ORDE, v. Turksche ridderorde.
OSMIUM, o. een der metalen waardoor het
platina gewoonlijk vergezeld is.
0 SMIUMDRAAD, m. draad van osmium;
...LAMP, v. (-en), electrische gloeilamp met osmiumdraad; ...LICHT, o. licht ontstaan door het
gloeien van osmiumdraad.
OSMOLOGIE, v. leer der riekende stoffen.
OSMOMETER, m. (-s), toestel om den osmotischen druk te bepalen.
OSMOSCOOP, m. (...scopen), endosmometer.
OSMOSE, v. het onderling vermengen van twee
vloeistoffen door een poreuzen wand keen, onderscheiden in endosmose en exosmose.
OSMOTISCH, bn. betreffende de osmose.
OSSEGAL, v.;„GEBRAAD, o. gebraden ossevleesch : ...KNIE.EN, my. (Zuidn.) binnenwaarts
gegroeide knieen ; ...KOP, m. (-pen), kop van een
os : — (gew.) stuursch mensch ; soort van appel.
OSSELAPJES, o. platte stukjes ossevleesch.
OSSELEER, OSSENLEER, o. leer van een of
meer osseuhuiden vervaardigd.
OSSENBLOED, o. bloed van ossen.
OSSENDRIFT, v. (-en), een aantal ossen bij elkander ; ...DRIJVER, m. (-s), geleider, bewaker
van ossen; (sterr.) zeker sterrenbeeld, Bates.
OSSENEK, ra. (-ken), nek van een os.
OSSENHAAR, o.; ...HAAS, m. (...hazen), lendespier van een os ; ...HUID, v. (-en).
OSSENOOG, o. (-en), oog van een os; glasknoop;
(plantk.) veldkamille (anthemis arvensis); groote
ganzenbloem, koebloem (chrysanthemum leucanthemum).
OSSENPIKKER, m. (-s), een geslacht van vogels
(buphaga), zoo groot als eene luster, tot de familie
der spreeuwachtigen behoorende ; zij pikken de
larven van horzels en teeken van den rug van het
rundvee en van de antilopen.
OSSENVLEESCH, OSSEVLEESCH, o. vleesch
van een of meer ossen.
OSSEPENS, v. (-en), ingewand van een os;
...POOT, m. (-en); ...RIB, v. (-ben); ...ROLLADE,
v. (-n), opgerold stuk rundvleesch.
OSSESTAL, OSSENSTAL, m. (-len), stal voor
66n of meer ossen.
OSSETAND, m. (-en), tand van een os; ...TONG,
v. (-en), tong van een os ; — (plantk.) eene ruwbladige plant (anchusa).
OSSUARIUM, o. ( -s), knekelhuis.
OSTARA, v. (Germ. myth.) godin der lente,
der herlevende natuur.
OSTENSIBEL, bn. wat vertoond kan of moest
worden; toonenswaard; zichtbaar; zonneklaar, klaarblijkelijk; voorgewend; gewaand.
OSTENSIEF, bn. (diplom.) toonbaar, vertoonbaar, mededeelbaar; ostensieve methode, aantoonende
(niet verklarende) leerwijs; aanschouwelijk, handtastelijk, zonneklaar; pronkend, pralend.
OSTENSORIUM, o. (R. K.) monstrans.
OSTENTATIE, v. vertoonmaking, praalzucht,
pralerii •, ophef, bluf.
OSTENTATIEF, bn. (...ever, -st), pralerig, er
op berekend om de aandacht te trekken.
OSTEOLIET, m. (-en), beenversteening.
OSTEOLOGIE, v. leer der beenderen.
OSTERIA, v. herberg, logement (in Italie).
OSTRA CISME, o. (oudh.) schervengericht : bij
de oude Grieken, to Athene; — (fig.) het strong
weren (van iets of iem.).
OTACUSTIEK, v. kunst om den gehoorzin to
versterken.
OTALGIE, v. eene zenuwachtige oorpijn, dikwijls
vergezeld van ontsteking in het oor.

OTEMA.
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OTEMA, v. (-'s), (kindertaal), grootmoeder.
0 TEMPORA, 0 MORES I o tijden, o zeden !
OTEPA, m_ (-'s), (kindertaal), grootvader.
OTOGRAPHIE, v. beschrijving van het oor.
OTOPHOON, v. (...phonen), werktuig ten gebruike van hardhoorende menschen, horentje.
OTOSCOOP, m. (...scopen), oorspiegel, oorkijker,
werktuig tot onderzoeking van het gehoor.
OTTAVA BASSA, (muz.) een octaaf lager (te
zingen of te spelen).
OTTER, m. (-s), marterachtig roofdier (lutra),
met lang lichaam, ronden kop, afgeplatten staart,
korte pooten en zwemvliezen tusschen de teenen,
inz. de vischotter (lutra vulgaris); — (spr.) een otter
in het bolwerk, er is onraad.
OTTETTO, o. (-'s), (muz.) achtstemmig toonstuk.
OTTOMANE, v. (-s), loge sofa zonder leuning.
OTTOMANEN, my . Turken.
OTTOMANISCH, bn. Turksch.
OUBLIETTE, (Fr.), v. (-n), onderaardsch hol in
eene gevangenis; de daarin zittenden werden aan
de vergetelheid prijsgegeven.
OUBOLLIG, bn. (-er, -st), (veroud.) toornig;
zonderling.
OUD, bn. (-er, -st), (in de spreektaal in verbogen vormen gewoonlijk OUWE, OUWER), een zekeren leeftijd hebbende : dat kind is 6 weken oud;
—enhoglftijdbe,nogjard;
de hooge leeftijd, ouderdom ; — —decruag,
eenigen tijd durende, bestaande en als degelijk,
proefhoudend gebleken : oude liefde roest niet;
uit oude vriendschap deed hij het; — een geruimen
tijd een zeker beroep, bedrijf uitoefenende en
daarin ervaren geworden : een oud zeelnan; een
oud krijger; —
wat men van iem. of iets gewoon is : ouder gewoonte, zooals sinds zeer lang de gewoonte is;
—denouAamflg,
zich beteren, de oude
neiging tot zonde onderdrukken; — altijd de oude
knecht blijven, financieel niet vooruitgaan; — 't is
altijd het oude lieclje, steeds hetzelfde ; — dat is zoo
oud als de weg van Kralingen, naar Rome, zeer oud,
(ook) dat is bij iedereen bekend ; — voormalig,
gewezen (in deze bet. meest in samenstelling gebruikt : oudburgemeester, oudminister) ; —
wat vroeger bestaan heeft en thane niet meer
bestaat, in tegenstelling met het tegenwoordige:
de oude volken, de volken der oudheid; — crude
talen en letteren, die der oude volken, inz. der
Grieken en Romeinen: — de oude geschiedenis, de
wereldgeschiedenis tot den ondergang van het
Westersch Romeinsehe rijk; — de Oude Wereld, in
tegenstelling met de Nieuwe, die later ontdekt werd.
OUDBAKKEN, bn. bw. (-er, -st), reeds lang geleden gebakken en daardoor droog : oudbakken
brood; (fig.) dat is auclbakken kost, dat weet iedereen
reeds; — (fig.) ouderwetsch ; — onbeduidend, vervallen : een oudbakken gezicht.
OUDBURGEMEESTER, m. (-s), gewezen burgemeester.
1. OUDDUITSCH, bn. de oude Duitschers of
Teutonen betreffend.
2. OUDDUITSCH, o. de Oudduitsche taal.
1. OUDE; m. en v. (-n), oude man. -vrouw; (gemeenz.) vader, bans. kapitein : ik zal het den oude
vragen: bestje; (fig.) de Ouden, de volken der oudheld, inz. de Grieken en Romeinen.
2. OUDE, v. (Zuidn.) leeftijd, iaren.
OUD-EIGEN, o. grondrente.
OUDEJAAR, o. laatQte dag des jaars.
OUDEJAARSDAG, m. (-en), ...AVOND, m. (-en);
...NACHT, m. (-en), laatste dag, avond en nacht
van het jaar.
OUDE-KLEERKOOP, m. (-en), koopman, handelaar in oude kleeden.
OUDE-KLEERKOOPER, m. (-s), handelaar in
oude kloeren; ...KOOPSTER, v. (-5).
OUDE-MANNENHUIS, ...VROUWENHUIS, o.
(...zen), gesticht waar oude lieden verpleegd
worden.
OUDER, m. (-s, -en), vader, moeder (gewoonlijk
in het my. ouders, vader en moeder); — van ouder
tot ouder, tot kind, van geslacht tot geslacht.

OUDSTE.
OUDERDOM, m. tijd dat iem. geleefd of iets
bestaan heeft, leeftijd ; — hooge leeftijd ; — alle
personen die een hoogen leeftijd hebben ;
getal dagen sedert de ver—oudermvan ,
schijning van de meuwe-maan verloopen.
OUDERDOMSKWAAL, v. (...kwalen), kwaal die
een gevolg is van den ouderdom; ...PENSIOEN,
o. (-en); ...PENSIONNEERING, v. (-en), het
pensionnoeren van oude werklieden of behoeftige
oude menschen.
OUDEREN, m. mv. die ouder zijn (in tegenstelling van jongeren).
OUDERHART, o. liefde der ouders tot hunne
kinderen : het ouderhart trekt altijd; ...HUIS, o.
het huis waarin de ouders woven ; ...LIEFDE, v.
OUDERLIJK, bn. van de ouders.
OUDERLING, m. (-en), (in Prot. kerken) titel
van die leden der gemeente, welke naast de predikanten het opzicht hebben over de gemeente;
— (Zuidn.) grijsaard.
OUDERLOOS, bn. zonder ouders; ouderloos kind,
wees.
OUDERMAN, m. (-nen), (Zuidn.) oudste lid
van een gilde en derhalve raadgever en vaak
scheidsrechter in geschillen.
OUDERWETS, bw., ...WETSCH, bn. (-er,
meest -), naar den trant der ouden, uit den smack,
niet meer ingebruik of in de mode : zich ouderwets kleeden; ouderwetsche kleederdracht; — uit
vroegeren tijd : een ouderwetsch, gebouw; — als
iem. uit den ouden tijd, met verouderde gewoonten,
begrippen enz. ; — (Z. A.) een ouderwetsch kind,
dat voor zijn leeftijd zeer ontwikkeld is. OUDERWETSCHHEID, v. verouderde gewoonte, kleederdracht, begrippen, manier enz.
OUDE-VODDENKOOPER, m. (-s), ...K 0 OP -

STER, v. (-s).
OUDGAST, m. (-en), iem. die langen tijd in

0. Indiê vertoefd heeft, in tegenst. met baar;
een conservatief in Indische aangelegenheden.
OUDGEDIENDE, m. (-n), iem. die vroeger (bij
het lager) gediend heeft.
OUDGROOTMOEDER, v. (-s), ...VADER, m.
(-s), (veroud.) moeder, vader van den grootvader
of de grootmoeder.
OUDHEID, v. ouderdom, toestand van iets, dat
seer lang bestaan heeft ; lang verleden tijd : de
helden der oudheid, nit de oude geschiedenis; —
(...heden), voorwerp, uit de oudheid tot one gekomen, antiquiteit : museum van oudheden.
OUDHEIDKENNEI3, m. (-s), oudheidkundige.
OUDHEIDKUNDE, v. kennis der antiquiteiten,
archeologie ; ...KTJNDIGE, m. (-n).
OUDHOLLANDSCH, bn. oudnederlandsch; oudhollandsche degelijkheid, degelijkheid zooals die,
waardoor de oude Hollanders zich kenmerkten; —
o. het oudngderlandsch.
OUDJE, o. (-s), oude man of vrouw.
OUD-KATHOLIEKEN, my . de Katholieke sekte
in Nederland die zich in 1723 afscheidden, ook de
Oud-Bisschoppelijke Clerezy geheeten; — de
Katholieke sekte die zich in 1870 tegen de dogmatieke besluiten verzetten ; beide sekten vereenigden zich in 1889.
OUDNEDERLANDSCH, bn. de oude Nederlan dere betreffend, inz. die vOOr de 12de eeuw leefden; —, o. de taal der Nederlanders vO6r de 12de
eeuw ; ...NOORSCH, bn. ; ...SAKSISCH, bn.
OUDOOM, m. (-s), oom van vader of moeder.
OUDROEST, o. oude, versleten ijzeren voorwerpen; oude rommel; —, m. een op- en verkooper
van oudroest.
OUD-ROOMSCH, bn. behoorende tot het kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Clerezy; de
Oud- Roomsche leer; — my. de OW- Roomschen,
de Jansenisten.
OUDSHER, bw. uitdr. van audsher waren zij
met elkander bevriend, gedurende zeer langen tijd.
OUDSOLDAAT, m. (...daten), een gewezen soldaat.
OUDSTE, m. (-n); de eerstgeborene, de wijste,
kundigste; opperhoofd : de oudsten van Israel;
—(Zuidn.gemz)ohl',vadr.

OUDSTRLIDER.
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OUDSTR1JDER, m. (-s), die eertijds gestreden
heeft, soldaat was; inz. die deelgenomen heeft aan
de krijgsbedrijven tegen Napoleon van 1813-15
en den strijd in Belgie van 1830-32.
OUDTANTE, v. (-s), tante van vader of moeder.
OUDTE, v. ouderdom.
OUDTESTAMENTISCH, bn. bw. van, volgens het
Oude Testament : oudtestamentische verhalen.
OUDTIJDS, bw. eertijds, voorheen, in vroeger
dagen.
OUDVADER, m. (-s), (gew.) grootvader; aartsvader, patriarch; kerkvader.
OUDVADERLANDSCH, bn wat van oudsher in
het vaderland gebruikelijk is : oudvaderlandsche gebruiken en gewoonten; eene oudvaderlandsche pijp,
eene lange Goudsche pup.
OUTSTITI, m. (-'s), zijde-aap : zeker klein Amerikaanseh di ertj e.
OULINGS, bw. eertijds, oudtijdl.
OUT (Eng.), bn. (sport) uit het spel, buiten de
lun : de bal is out.
OUTAAR, o. (...wren), OUTER, o. (-s), altaar.
OUTRAGE (Fr.), v. (-s), zeer grove beleediging,
smaad, hoop.
OUTRAGEANT, OUTRAGEUS, bn. smadelijk,
hoonend, beleedigend.
OUTREEREN (Fr.), (outreerde, heeft geoutreerd),
overclrijven; tot het uiterste brengen.
OUTRIGGED BOOT (Eng.), v. (-en), boot waarvan de dollen buiten boord op een uitstekend
ijzeren toestel bevestigd zijn.
OUTSIDER (Eng.), m. (-s), iem. die buiten den
kring der ingewijden of belanghebbenden staat,
buitenstaander ; — (sport) (bij wedrennen) paard
dat weinig kans heeft om te winnen; — (hand.)
speculant die buiten de beurskringen staat.
OUVERTURE, v. (-n, -s), opening, aanvang;
(muz.) een orkeststuk tot opening of inleiding van
eene tooneelvoorstelling, van eene opera, van een
concert enz.
OUWE, (eig. OUDE), m. (-n), (zeew.) kapitein
(aan boord), (ook) de oude heer, de vader; de
patroou, de baas.
OUWEL, m. (-s), zeer dun gebak, hetwelk gewoonlijk uit enkel meel of bloem en water bestaat,
dat dient tot bodem voor suikergebak; omhulsel
voor sommige geneesmiddelen; middel om brieven
dicht to maken enz.;
ongewijd misbrood.
OUWELEN, (ouwelde, heeft geouweld), met een
ouwel sluiten.
OUWELIJK, bn (-er, -st), oudachtig, met een
oud voorkomen : hij ziet er ouwelijk uit; — (Z. A.)
een ouwelijk kind dat voor zijn leeftijd zeer ontwikkeld is; — (Z. A ) gewikst, piender, bij de
hand.
1. OVAAL, bn. langwerpig rond, ovaalvormig.
2. OVAAL, o. (...valen), eene soort van ellips
uit 4 cirkelbogen bestaande.
OVATIE, v. (-s, ...ten), (Rom. gesch.) zegevierende intocht(op mindere schaal dan een
triumf) ; feestelijke ontvangst of toejuiching
van iem. die zich onderscheiden heeft: iem. eene
ovatie brengen.
OVEN, m. (-s), besloten ruimte, die (door vuur
beet gemaakt) geschikt is om er voorwerpen in
to bakken : bakkersoven, steenoven, oven in een
fornuis; (ook) stookplaats, haard, kachel; — (fig.)
dat gaapt (zoo wijd) als een oven, dat is geheel onwaarschijnlijk ; (in Zuidn. echter dat is zonneklaar, dat spreekt van zelf); — oven van den boegspriet, vierkante betimmering die den boegspriet
tot vast steunpunt verstrekt.
OVENIST, m. (-en), workman in eene (brood)fabriek, belast met bet toezicht op den oven.
OVENPAAL, m. (...palen), eene soort van bonten echop met zeer langen steel, waarmede het
brood in den oven geschoten en er uitgehaald
wordt; ...PLAAT, v. (...platen), ijzeren plaat,
waarop het deeg gelegd wordt, dat in den oven
moat bakken ; ...SCHOP, v. (-en) ; ...STEEN,
m. (-en), groote soort van baksteenen, waarmee
bakovens gemetseld worden; ...STOK, m. (-ken);
ovengaffel.

OVERBLUFFEN.
OVENVOGEL, m. (-s), vogelsoort in Braziliê
(furnarius), die een nest maakt dat op een kleinen
bakkersoven gelijkt; daarin maakt hij het eigenlijke
broedn est.
OVER, vz. (ter uitdrukking eener plaatselijke
betrekking) zich bevindende op, bewegende langs
de geheele oppervlakte van iets anders een kleed
over de tafel spreiden; — die tijding verspreidde rich
over het geheele land, overal hoorde en sprak men er
over;
zich bewegende langs een deal der oppervlakte
het geld rolt over den vloer; — (fig.) met iem. over weg
kunnen, met hem kunnen omg aan,;
ter uitdrukking dat de beweging vender plaats
heeft dan de zelfstandigheid : over den drempel
stappen; — (fig.) hij wast hem over 't hoold, hij
wordt zijn meerdere; — (fig.) over de klieg jagen,
dooden . met het zwaard; — lets niet over zijn
hart kunnen krijgen, er niet toe kunnen besluiten
(omdat men medelijden heeft, deernis gevoelt); —
aan de andere zijde van : hij is over de grenzen;
hij woont over de rivier; — tegenover hij woont
over het stadhuis;
boven : de pot hangt over ('t vuur); — hats over
kop iets doen, zeer overhaast; — opeenstapeling
het eene feest over 't andere geven;
ter uitdrukking van heerschappij, toezicht,
voorzorg : over iem. regeeren ; — din oog over iets
laten gaan, het nazien, daarop toezicht houden;
(in betrekking tot de geestelijke werkzaamheden)
naar aanleiding van : over iets nadenken, oordeelen ;
bw. tegenover ; naar de andere zijde ;
overig;
nog in voorraad ; — beschikbaar ; weer dan gevoorbij
;
geweest
;
noeg ;
(Met tallooze ww. vormt over (in de beteekenis
van nog Bens, opnieuw) scheidbare samenstellingen,
waarvan hier alleen de voornaamste zijn opgenomen. Met bn. samengesteld heeft het vaak de beteekenis van al te, zeer, te veel).
OVERAFKOELING, v. (nat.) aikoeling eener
vloeistof tot beneden het vriespunt zonder dat de
vloeistof verandert : water heeft men, door overafkoeting tot :-13° kunnen brengen.
1. OVERAL, bw. op alle plaatsen : overal zoeken.
2. OVERAL, tw. (zeew.) reveille elken morgen;
(zeew.) overal houden !, de geheele bemanning op
het dek doen komen; overal maken, klaar-, gereedmaken.
OVERALTEGENWOORDIG, bn.
OVERALPISCH, bn. transalpisch, aan gene zijde
der Alpen.
OVERBABBELEN, (babbelde over, heeft overgebabbeld), vertellen wat niet verteld mag worden;
klikken, kwaadspreken ; — (overbabbelde, heeft
overbabbeld), door gebabbel oversehreeuwen.
OVERBAKKEN, (bakte over, heeft overgebakken), opnieuw bakken, voor de tweede maal bakken; meer bakken dan noodig is.
OVERBELEEFD, bn. bw. al to beleefd, al to
gedienstig : ik houd niet van iem. die overbeleefd is.
OVERBEMESTING, v. (landb.) bemesting die
boven de gewone plaats vindt.
OVERBEVOLKING, v. to sterke bevolking.
OVERBLIJFSEL, o. (-s, -en) wat van iets overgebleven is; (fig.) dat gebruik is nog een overblijfsel
nit de mield,eleeuwen, dagteekent daarvan; — (fig.)
spoor : een overblijfsel van die mythe vinden wij
in deze legende.
OVERBLIJVEN, (bleef over, is overgebleven),
overschieten, ongebruikt blijven; — blijven leven,
bestaan na den dood van anderen ; de overblijvenden, die in 't levengebleven zijn; — die lantern
blijven over, kunnen langer dan 2 jaar blijven
niet naar Luis gaan in het rustuur (op
leven;
scholen enz.) ; ergens blijven overnachten ;
—erbldonsietandersov ,danterug wandel ,
wij konden niets anders doen.
OVERBLIJVEND, bn. (plantk.) langer dan 2 jaar
kunnende leven : het zijn overblijvende planter.
OVERBLOUSE, v. (-s), blouse die over eene
andere gedragen wordt.
OVERBLUFFEN, (overblufte, heeft overbluft),

OVERBODIG.
iem. met saherpe woorden of een vloed van woorden
tot zwijgen brengen.
OVERBODIG, bn. bw. (-er, -st), meer dan geeischt
wordt, geboden is ; — niet noodig : overbodige
drukte, moeite ; meer dan noodig, overtollig : overbodige boeken ; (R. K.) overbodige goede werken.
OVERBOEKEN, (boekte over, heeft overgeboekt),
(kooph.) in een ander boek overschrijven.
OVERBOORD, bw. (zeew.) van het schip
.overboord vallen, springen ; een man overboord; —
(fig.) het is overboard, het is zoek, verloren; de
studie overboord gooien, niet meer studeeren.
OVERBRENGEN, (bracht over, heeft overgebracht), brengen van de eene plaats naar de andere :
de meubelen naar het nieuwe huis overbrengen; -(kooph.) een bedrag overbrengen, van de eene plaats
in 't boek naar de andere brengen, (ook) een bedrag van den voet eener bladzijde overbrengen
naar de volgende bovenaan, transporteeren; (ook)
een bedrag van de rekening van het eene jaar
afnemen en op die van het volgende jaar brengen;
—detlgramheftdaberichtvlugovergbacht,
overgeseind; -- van den eenen persoon naar den
anderen brengen: iem. eene boodsehap overbrengen;
een bevel overbrengen; — overbabbelen, verklikken,
aanbrengen ; — van de eene taal in de andere
brengen, vertalen; — toepassen, van toepassing
maken, te pas brengen; — (overbracht, heeft overbracht), doorbrengen, doorstaan, moeite hebben :
zij heeft al veel overbracht.
OVERBRIEVEN, (briefde over, heeft °vergebriefd), door middel van een brief mededeelen,
vertellen ; inz. schriftelijk verklikken.
OVERBRUGGEN, (overbrugde, heeft overbrugd),
eene brug of bruggen over iets been bouwen : eene
rivier overbruggen; — (fig.) eene kloof overbruggen,
oenadering bewerken. OVERBRUGGING, v (-en).
- OVERBUUR, m. (buren), buurman, buurvrouw
aan de overzijde. OVERBUURTJE, o. (-s).
OVERCOMPLEET, bn. meer dan compleet, overtollig : dit boek is overcompleet; ik schijn hier wel
overcompleet, het schijnt dat ik hier to veel ben.
OVERDAAD, v. meer dan genoegzame hoeveelheid • overdaad doet geen kwaad; weelde zoekt overdaad; — verkwisting, weelde; — onmatigheid.
OVERDADIG, bn. bw. (-er, -st), verkwistend, onmatig, buitensporig : overdadig leven.
OVERDEKKEN, (overdekte, heeft overdekt), geheel bedekken een regenmantel overdekt alles;
—vanboedk;
(fig.) iem. met schaamte
overdekken, met schaamte overladen; —, (dekte
over, heeft overgedekt), opnieuw, beter dekken;
toedekken.
OVERDENKEN, (overdacht, heeft overdacht),
bepeinzen, nadenken over..., overwegen ; — (Zuidn.)
rich overdenken, zich bedenken : hij overdacht rich
en ging niet. OVERDENKING, v. (-en), het overdenken; het overdachte; — stiatelijke overclenkingen, overwegingen die fem. stichten.
OVERDOEN, (deed over, heeft overgedaan), over
lets heen doen, leggen, zetten ; — nog eons en
nu beter doen ; een deel van hetgeen men gekocht
heeft, aan een ander tegen denzelfden prijs afstaan;
zijne zaken overdoen, aan een ander tegen zekere som
afstaan; lets verkoopen, zonder dat men koopman is : een kinderwagen, meubelen overdoen; —
(overdeed, heeft overdaan), (Zuidn.) iem. overdoen,
hem onder den duim krijgen; iets overdoen, nog
eons verven.
OVERDRACHT, v. (-en), het overdragen; de overdracht van een huis, het overgaan van een huis
aan een anderen eigenaar; akte van overdracht,
de. akte waarbij de overdracht geschiedt.
OVERDRACHTELIJK, bn. bw. figuurlijk, oneigenlijk : de overdrachtelijke beteekenis van een woord.
OVERDRAGEN, (droeg over. heeft overgedragen), van de eene plaats naar de andere dragon :
(kooph.) eene rekening overdragen, van het eene
boek in het andere schrijven; — afstaan : iem. een
ambt overdragen, alle rechten en verplichtingen
ervan hem overgeven; — (fig.) oververtellen,
overbabbelen, verklikken; rich overdragen,
(overdroeg zich, heeft zich overdragen), door te
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lang, te zwaar enz. dragon, zijne gezondheid benadeelen.
OVERDREVEN, bn. bw. (-er, -st), buitensporig :
iem. overdreven prijzen; dat zijn overdreven eischen; —
vergroot, meer dan werkelijk is ; — uiterst.
OVERDRIJVEN, (dreef over, heeft en is overgedreven), naar de overzijde drijven ; voorbij trekken : het onweder is overgedreven ; —, (overdreef, heeft overdreven), (eig.) to stork clrijven
(vee enz.); (fig.) to ver gaan met iets, niet op de
juiste maat letten ; — de grenzen der waarheid
to buiten gaan, vergrooten, overdreven voorstellen.
OVERDRIJVING, v. (-en), het overdrijven: overdrijvingen schaden altijd.
1. OVERDRUK, bn. to druk, to veel bezigheden
hebbende : hij heeft het overdruk.
2. OVERDRUK, m. (-ken), afdruk; inz. van een
opstel uit een tijdschrift, een vakblad enz.; —
(nat.) de drukking, spanning van een gas, grooter
dan de dampkringsdrukking; — (stoomw.) de
werkelijke spanning van den stoom die kracht
kan uitoefenen. OVERDRUKJE, o. (-s), een afdruk
van geringen omvang.
OVERDRUKPLAATJE, o. (-s), plaatje dat men
kan overdrukken.
OVERDUIDELIJK, bn. bw. in zeer hooge mate
dui deli] k.
OVERDWARS, bn. bw. dwars : het papier overdwars nemen, dwars voor zich; eene overdwarse
doorsnede; — (fig.) iets overdwars nemen, het verkeerd opvatten, kwalijk nemen.
OVEREEN, bw. over, op elkander; gelijk : dat
komt overeen nit; eensgezind.
(Overeen vormt met vele ww. scheidbare samenst.
waarvan hier maar een enkele gegeven is).
OVEREENBRENGEN, (bracht overeen, heeft
overeengebracht), doen overeenstemmen.
OVEREENKOMEN, (kwam overeen, is overeengekomen), gelijk zijn aan ; — bij elkander bebehooren, overeenstemmen, geschikt, gepast voor
elkander zijn ; — het eons worden of zijn ; — tot
eene schikking komen ;
afspreken.
OVEREENKOMST, v. (-en), volkomen overeenstemming : toevallige overeenkomst van nemen ;
overeenstemming: punten van overeenkomst hebben;
aanwijzen; — het gezamenlijk afspreken, het samen
besluiten ; afspraak eene stilzwijgende overeenkomst ; — (rechtst.) door wederzijdsche wils-verklaring tot stand gekomen wilsovereenstemrning.
1. OVEREENKOMSTIG, bn. bw. overeenkomend:
de kopie is overeenkomstig het origineel.
2. OVEREENKOMSTIG, vz. in overeenkomst met:
dat is overeenkomstig de waarheid.
OVEREENSTEMMEN, (stemde overeen, heeft
overeengestemd), dezelfde stem, denzelfden toon
hebben ; — gelijk zijn aan ; — bij elkander behooren ; — van hetzelfde gevoelen zijn, Bens denken.
OVEREENSTEMMEND, bn. eensluidend ; —
eensdenkend, gelijkvormig.
OVEREENSTEMMING, v. gelijkheid van mooning,
van gevoelen ; — goede verstandhouding, eendracht;
samenwerking ; — gelijkluidendheid, gelijkvormigheid.
OVEREIND, bw. rechtop, op een der uiteinden.
OVERERFELIJK, bn. dat overgeerfd kan worden.
OVERERVEN, (erfde over, heeft en is overgeerfd), bij erfenis overgaan ; (fig.) eene ziekte overerven. OVERERVING, v.
OVERETEN (ZICH), (overat zich, heeft zich
overeten), to veel eten, zich de maag overladen.
OVERGAAF, v. OVERGAVE, v. het overgeven,
overhandiging, terhandstelling; uitlevering; overdracht; afstand : de overgave eener belegerde stad.
OVERGAAN, (ging over, is overgegaan), over iets
gaan : de brag, de markt overgaan, naar de overzij de
gaan ; — van de eene plaats naar de andere gaan :
(zeew.) de lading, de ballast gaat over, schuift, rolt
door het zware slingeren of zeilen naar eene zij de ;
— bevorderd worden op school ; — (fig.) overloopen ; — aannemen : tot een anderen godsdienst
overgaan; zich aansluiten bij: tot eene andere partij
overgaan ; besluiten tot : wij gingen er toe over;
— overgehaald worden en daardoor geluid geven .
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voorbij de bel gaat orer, is niet overgegaan
gaan, ophouden: de bui zal wel gauw overgaan:
m. (-en), het gaan over jets; het
G
OVERANG,
overgaan `(in alle bet.); — voorbijgang : de overgang
van Venus voorbij de zon; — godsdienstverandering; — (zeew.) verplaatsing : de overgang van den
ballast werd gevaarlijk; verandering ; (krijgsw.)
de overgang der dad, het overgegeven worden.
OVERGANGSBEPALING, v. (-en), de overgangsbepalingen eenen wet, de bepalingen die zoo lang
Belden tot de wet volledig ingevoerd is, die de
overgang tot de nieuwe wet gemakkelijker maken;
...EXAMEN, o. (-s), examen tot overgang in eene
hoogere klasse; ...FORMATIE, v. (-s), zekere
laten der aardkorst.
OVERGANGSGEBERGTE, o. (-n), gebergte, dat
hoofdzakelijk uit kalk en gips bestaat.
OVERGANGSMAATREGEL, m. (-s, -en), de
maatregelen die men treft om den overgang van
den eenen, toestand in den anderen geleidelijk te
doen zijn; ...TIJDPERK, o. (-en), tijdvak tusschen
een toestand die ophoudt en een anderen die aanyangt; ...VORM, m. (-en), vorm die den overgang
uitmaakt tusschen twee andere vormen (inz. in
de nat. hist.).
OVERGANKELIJK, bn. (spraakk.) een overgankelijk werkwoord, een werkwoord dat een werking
beteekent, die door eene zelfstandigheid wordt
ondergaan, of waardoor eene zelfstandigheid wordt
voortgebracht.
OVERGAVE, v. Zie OVERGAAF.
OVERGELD, o. geld dat een ambachtsman met
het stukwerk boven zijn uurloon verdient.
OVERGEVEN, (gaf over, heeft overgegeven),
iem. iets overreiken : geef hem dat boek eens over;
—iem.jtserhandstel n;—(fig.)overdagen,i
handen geven; aan iemands zorg toevertrouwen ;
— laten varen, afzien van : zijne aanspraken overgeven; zich gevangen geven ; zich aan den,
drank, het spel, den wellust overheen, daaraan verslaafd raken, daardoor zich laten beheerschen; —
braken, spuwen.
OVERGEVOELIG, bn. al te gevoelig, al te vatbaar voor aandoeningen; inz. al te prikkelbaar.
OVERGEVOELIGHEID, v.
OVERGEWICHT, o. meer dan het vereischte gewicht.
OVERGIETEN, (goot over, heeft overgegoten),
gieten van het eene voorwerp in het andere;
opnieuw, nog eens gieten; (overgoot, heeft
overgoten), overal gietend bedekken ; zij zijn met
hetzelfde sop overgoten, hebben dezelfde gebreken,
ondeugden.
OVERGORDIJN, o. en v. (-en), een gordijn dat
over een ander heen hangt.
OVERGROOTMOEDER, v. (-s), moeder van den
grootvader of de grootmoeder.
OVERGROOTOUDERS, m. my. ... GR 0 0 TVA DER, m. (-s), vader des grootvaders of der grootmoeder.
OVERHAAL, m. (-halen), bet overhalen, plaats
waar men overhaalt, overzetveer; overtoom.
OVERHAASTEN, (overhaastte, heeft overhaast),
to zeer haasten eene zaak overhaasten, er niet genoeg tijd aan besteden; — zich overhaasten, te
groote haast maken.
OVERHALEN, (haalde over, heeft overgehaald),
naar de andere zij de halen : de veerman rat ons overhalen, over het water, de rivier ; den haan van een
geweer overhalen, hem spannen ; — (scheik.) distildoen besluiten : iem. tot iets overhalen.
leeren ;
1. OVERHAND, v. de meeste macht (in sterkte,
nvloed enz.) ; de overhand hebben; — de overhand
krijgen, bekomen, nemen, toenemen (in gezag enz.),
(ook) overwinnen; die meening kreeg nu de overhand.
2. OVERHAND, bw. (Zuidn.) beurtelings.
OVERHANDIGEN, (overhandigde, heeft overhandigd), ter hand stellen, met de hand overreiken.
OVERHANDS, bw. overhands naaien. (naaist.)
twee zelfkanten zonder inslag tegen elkander
naaien met een overhandschen naad of laschnaad.
OVERHANDSCH, bn. een averhandsche naad,
steek, zie overhands.
Van Dale, Handwoordenboek.
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OVERHEBBEN, (had over, heeft overgehad),
meer hebben dan noodig is, niet alles verbruikt,
verteerd hebben ; — kunnen misses; (fig.) veel
voor overhebben, veel van iem. houden, gaarne
veel voor iem. doen; — ergens een gulden voor
overhebben, dien er voor willen geven; — iem.
overhebben, bij zich to logeeren hebben.
OVERHEEN, bw. over iets heen ; — (fig.) ergens
losjes, licht overheen loopen, het niet achten, het
met onverschilligheid behandelen; ik kan daar
niet zoo licht overheen stappen, het zoo gering
achten, (ook) er zoo licht toe besluiten.
OVERHEEREN, (overheerde, heeft overheard),
regeeren, als beer (iets) besturen; een land overheeren, veroveren, overweldigen, onderwerpen.
OVERHEERLIJK, bn. bw. meer dan heerlijk,
bijzonder lekker.
OVERHEERSCHEN, (overheerschte, heeft overheerscht), over (iem. of jets) heerschen, beheerschen; wat andere zaken overvleugelt, op den
achtergrond dringt : zijn, alles overheerschende godsdienstijver. 0 VERHEERSCHING. v.
OVERHEERSCHER, m. (-s), OVERFIEERSCHERES, v. (-sen), die overheerseht.
OVERHEID, v. personen of lichamen aan Welke
het openbaar gezag (in stad of land) is toevertrouwd;
(...heden), lid van zulk een liehaam.
OVERHEIDSAMBT, o. (-en), ambt waardoor men
lid der overheid is; ...BEMOEIING, v. (-en), de
rich steeds uitbreidende overheidsbemoeiing; ...PERSOON, m. (...sonen), lid der overheid; ...SCHOOL,
v. (...scholen), door de overheid bekostigd, en ingericht; ....ZORG, v.
OVERHELLEN, (helde over, heeft overgeheld),
overhangen : de muur helt over; — (fig.) neiging tot
lets toonen : near het kwade overhellen.
OVERHEMD, o. (-en), hemd, gewoonlijk van
fijnere stof en netter afgewerkt, dat over een
ander gedragen, wordt; ook Engelsch hemd geheeten; — halfhemd dat slechts de borst bedekt en
het overhemd vervangt. OVERHEMDJE, o. (-s).
OVERHOEKS, bw. schuin, van den eenen hoek
tot den anderen, volgens de diagonaal.
OVERHOEKSCH, bn. schuin van den eenen hoek
tot den anderen; — (plantk.) afwisselend.
OVERHOOP, bw. (eig.) op een hoop; dooreen,
door elkander ; onderst boven, verward, in wanorde.
OVERHOOPGOOIEN, ...HALEN, enz.
OVERHOOPLIGGEN, (lag overhoop, heeft overhoopgelegen), (van voorwerpen) dooreen, verward
door elkander liggen : al mijne papieren liggen overhoop; (fig.) met iem. overhoopliggen, in onmin
leven.
OVERHOOPSTEKEN, (stale overhoop, heeft overhoopgestoken), doodsteken : iem. overhoopsteken.
OVERHOOREN, (overhoorde, heeft overhoord),
laten opzeggen : de geschiedenis overhooren, om to
zien of die goed geleerd is.
OVERHOUDEN, (Meld over, heeft overgehouden), nog jets hebben na het gebruik van het
overige, overhebben ; — (fig.) dat houdt niet over,
het kon beter; — die appelen kan men goed overhouden, gedurende den winter blijven zij good; —
geraniums houden wij altijd over, daarvoor dragon,
wij zorg, dat zij 's winters niet doodgaan.
OVERHOUWEN, (houwde over, heeft overgehouwd), (van bot geworden vijlen) ze van een nieuwen houw voorzien. OVERHOUWING, v. (-en).
OVERHUIVEN, met eene huif overdekken.
OVERIG, bn. oyergebleven, nog voorhanden, nog
onverbruikt, nog onverteerd; — de overige dagen,
de dagen die nog overblijven.
OVERIGE, o. wat nog overig is; voor het overige,
wat nu het andere betreft.
OVERIGENS, bw. voor het overige.
OVERIJLEN, (bide over, is overgebld), over iets
rich overijlen, (overblde zich,
heen snellen ;
heeft zich overbid), to veel haast maken, to voorbarig handelen.
OVERIJLING, v. (-en), te groote haast.
OVERJARIG, bn. meer dan een jaar oud:, overjarig fruit ; eene overjarige dochter, die de eerste
jaren der jeugd te boven is.
39

OVERJAS.
OVERJAS, v. (-sen), jas, die over eene andere
gedragen wordt; ...JURK, v. (-en).
OVERKANT, m. tegenovergestelde kant, gene
zijde : aan den overkant der rivier, der straat
wonen.
OVERKAPPEN, (overkapte, heeft overkapt),
met eene kap overdekken. OVERKAPPING, v.
(-en).
OVERKIJKEN, (overkeek, heeft overkeken),
overzien, zoover de uitgestrektheid reikt de blikken
laten gaan ; —, (keek over, heeft overgekeken),
nog eons bekijken, nog eens nazien ; — over iets
been kijken.
OVERKLEED, o. (-eren, ...kleeren), opperkleed ;
kleed, dat over of boven een ander gedragen wordt ;
koorkleed (eons priesters); —, (-en), vloer-, tafelkleed dat op een ander ligt.
OVERKLUIZEN, (overkluisde, heeft overkluisd),
,eene gracht overkluizen, die met een gewelf overtlekken, ze overwelven.
OVERKOMELIJK, bn. te overkomen, te herstellen, uit den weg to ruimen : die moeilijkheden, die
lezwaren zijn wel overkomelijk.
OVERKOMEN, (kwam over, is overgekomen), over
iets heen komen ; — (zeet.) over boord heen gaan :
er is eene zee overgekomen die de barkas weggeslagen
heeft ; — van elders bij iem. komen ; — te boven
komen : dat is een slag om niet te overkomen; —
overwinnen. ; —, (overkwam, is overkomen), gebeuren ; hem is een ongeluk overkomen.
OVERKOMST, v. het overkomen; (Zuidn.) bezoek, yolk : hebt ge overkamst ?
OVERKRIJGEN, (kreeg over, heeft overgekregen), over iets heen krijgen ; to veel krijgen; naar
zich toe krijgen; ik heb dit overgekregen, dit is mij
gezonden; — hij krijgt familie over, hij krijgt familie
van elders ten bezoek; — (Zuidn.) kapot, in twee
stukken krijgen.
OVERKROPPEN, (overkropte, heeft overkropt),
to veel voedsel geven (aan vogels, wier krop daardoor te zeer gevuld wordt); (fig.) to veel spijs gobruiken : hij heeft rich overkropt met eten; — overladen : zijne maag overkroppen; — iem. met werk
overkroppen, to veel work opdragen.
OVERLAAT, m. (...laten), (in eene rivier) rechthoekige opening in dunne wenden wier bovenkant
gelijk komt met den waterspiegel; (waterbouwk.)
eon minder hoog gedeelte van een dijk, dat bij
hoogen waterstand een groot deel van het water
overlaat, afvoert en zoo dijkbreuk op eene plaats
lager aan die rivier voorkomt.
OVERLAATSDIJK, m. (-en), een dijksgedeelte dat
als overlaat werkt.
OVERLADEN, (laadde over, heeft overgeladen),
de lading in een ander voertuig of vaartuig overbrengen; —, (overlaadde, heeft overladen), to
zwaar laden : een wagen, een vaartuig overladen;
iem. met
—tevlwrk,snopge;—(fi.)
weldaden overladen, hem zeer veel weldaden bewijzen; — zijne maag of rich de maag overladen,
te veel eten; — (fig.) deze schilderij is te veel met
figuren overladen, er staan to veel beelden op.
OVERLADING, v. (-en), het overladen.
OVERLAND, bw. geheel of voor zeker gedeelte
te land : hij reisde overland naar Indio.
OVERLANDMAIL, v. ...POST, v. de brievenpost
van Indio, die deels overland naar Europa wordt
gebracht of omgekeerd; ...REIS, v. (...zen), rein van
India naar Europa of omgekeerd voor een deel
overland.
OVERLANG, bw. voor lang, lang geleden.
OVERLANGS bw. in de lengte : overlangs doorsnif den.
OVERLANGSCH, bn. eene overlangsche door-

snede.

OVERLAST, m. al to zware last; (fig.) moeite,
hindernis; (zeew.) alle overtollige zaken aan boord;
— (fig.) iem. overlast aandoen, iem. tot last verstrekken, hem kwellen, plagen.
OVERLATEN, (liet over, heeft overgelaten), overig laten, laten overblijven ; — iets aan iem. overlaten, opdragen, voor iets laten zorgen, lets laten
behandelen of regelen ; -- iem. aan zijn lot over-
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laten, niets voor hem doen, hem niet meer steunen,
helpen, radon enz.; — over (iets) laten gaan, loopen,
rijden enz. : niemand wordt overgelaten, niemand
mag door of over.
OVERLEDEN, bn. gestorven, dood.
OVERLEDENE, m. on v. (-n), de afgestorvene.
OVERLEDER, ...LEER, o. gedeelte van eon
schoen, dat den bovenvoet bedekt, in tegenstelling
met het onder- en zoolleer.
OVERLEG, o. het nadenken ; overleg is het halve
work ; beleid ; — beraad : in (gemeen) overleg
met, na beraadslaging met... ; — overleg plegen,
in overleg treden, zich met iem. beradert.
OVERLEGGEN, (legde of leide over, heeft overgelegd, overgeleid), lets ergens overheen leggen :
ge moet er een doek overleggen; — (van sehaatsenrijders) beurtelings den eenon voet over den anderen plaatsen, onder het rijden; — naar de
andere zijde leggen : (zeew.) het roer overleggen,
wenden ; — ter zijde leggen. besparen, overhouden ; — medebrengen, vertoonen : stukken ter
image overleggen ; — opzenden (naar een overheidspersoon); —, (overlegde, overleide, heeft overlegd, overleid), overdenken, bepeinzen ; — iets
met iem. overleggen, iem. over lets raadplegen.
OVERLEGGING, v. (-en), het overleggen ;
overleg.
OVERLEVEN, (overleefde, heeft overleefd), langer levee dan een ander : die grijsaard heeft al zijne
kinderen overleefd ; — zijn roem overleven, nog
beleven, dat men zijn roem vergeet.
OVERLEVENDE, m. en v. (-n), de nablijvende
(na iemands dood).
OVERLEVEREN, (leverde over, heeft overgeleverd), overgeven, (iem.) in het bezit van (lets)
stellen, overhandigen, ter hand stellen; — (fig.)
iem. aan de politie, aan het gerecht overleveren, hem
aanklagen; aan de Joden, aan de Turken overgeleverd zijn, in handen van slechte menschen gekomen ; — van mond tot mond verder vertellen.
OVERLEVERING, v. (-en), het overleveren; —
verhaal, inz. uit ouden tijd, dat mondeling van
het eene geslacht aan het andere wordt overgebracht, traditie: de overlevering zegt ons aangaande
Mores, dat...; (R.-K.) de ongeschre, en godsdienstwaarheden, grootendeels in de werken der Kerkvaders vervat.
OVERLEZEN, (las over, heeft overgelezen), nog
eons, opnieuw (en beter) lezen : dat stuk moet ge
nog eens overlezen„- onder het lezen niet opmerken.
1. OVERLIJDEN, (overleed, is overleden), sterven,
den geest geven.
2. OVERLIJDEN, o. de dood, het sterven.
OVERLOMMEREN, (overlommerde, heeft overlommerd), overschaduwen.
OVERLOOP, m. (-en), het overstroomen ; —
waar men mag overloopen; — smalle gang, portaal
van een bovenhuis ; (Ind.) overdekte verbindingsstoop.
1. OVERLOOPEN, (Rep over, is en heeft overgeloopen), over lets heenloopen ; — (fig.) vluchtig
zien, lezen ; — overvloeien (van vocht uit eenig
voorwerp, waarin het in to groote hoeveelheid is
of gedaan wordt) ; — overgaan van den een tot
den ander : tot den vijand, tot de andere partij
overloopen ; ---, (overliep, heeft overloopen), omverloopen, onder den voet loopen ; — (fig.) vrienden
moeten elkander niet overloopen, to dikwijls bezoeken.
2. OVERLOOPEN, o. benaming der steurharingvangst op de kusten van Engeland en Schotland.
1. OVERLOOPER, m. (-s), buis voor het afvoeren van overloopend of overtollig water; — iem., die
tot den viiand overgaat, deserteur.
2. OVERLOOPER, m. (-s), looper van geringe
stof welken men over een anderen looper legt
om dozen to sparen.
OVERLUID, bw. good hoorbaar.
OVERMAASCH, bn. aan de andere zijde van de
Maas : Overmaasche dorpen.
OVERMAAT, v. meer dan de vereischte maat;
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(fig.) buitensporigheid; — tot avermaat van ellende
of smart, alsof de ellende of smart nog niet groot
genoeg ware.
OVERMACHT, v. meerdere, grootere macht;
grootere getalsterkte.
OVERMACHTIG, bn. meer macht hebbende (dan
een ander) : een overmachtige vijand.
OVERMACHTIGEN, (overmachtigde, heeft overmachtigd), veroveren. OVERMACHTIGING, v. '
OVERMAKEN, (maakte over, heeft overgemaakt),
nog eens, opnieuw maken ; — doen overgaan,
verdrijven : ik zal de pijn wet overmaken ; —
overzenden : ieni. geld overmaken.
OVERMAN, m. (...lui, mlieden), hoofd van een
gild; aanvoerder; buurman aan de overzijde; medespeler tegenover, partner.
OVERMANNEN, (overmande, heeft overmand),
door meerdere kracht of macht overwinnen,
overweldigen ; — eindelijk overmande hem
de slaap, werd de slaap hem te machtig, sliep
hij in.
1. OVERMATIG, bn. bw. (-er, -st), boven de
maat, meer dan de maat; buitensporig.
2. OVERMATIG, bn. al te matig, te zuinig.
OVERMEESTEREN, (overmeesterde, heeft overmeesterd), overweldigen, bemachtigen, ten onder
brengen; (fig.) zich door zijne drift, zijne hartstochten
laten overmeesteren, zich daardoor laten vervoeren,
meesleepen. OVERMEESTERING, v.
OVERMITS, vw. dewijl, daar, aangezien., omdat,
ter inleiding van een redengevenden bijzin.
OVERMOED, m. roekeloosheid, vermetelheid ;
trotschheid, opgeblazenheid.
OVERMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), roekeloos,
vermetel, trotsch.
OVERMOETEN, (moest over, heeft overgemoeten), hij moest de brag over (loopen, gaan, rijden);
ik moet over (varen); dat moet over (gemaakt
worden).
OVERMORGEN, bw. de dag na morgen;
(fig.) morgen of overmorgen, nu of dan, te
eeniger tijd.
OVERNACHTEN, (overnachtte, heeft overnacht),
den nacht ergens doorbrengen.
OVERNAME, v. het overnemen : ter overname
gevraagd, aangeboden eene goed beklante zaak.
OVERNEMEN, (nam over, heeft overgenomen),
uit iemands handen aannemen : neem dat pak
even over ; — de lading overnemen, in een ander
schip ; — woorden uit het Engelsch overgenomen,
daaraan ontleend ; — denkbeelden, gewoonten van
iem. overnemen, navolgen, die van een ander aannemen ; — aan zich laten overdragen : een Winkel
overnemen ; — de regeling der zaken overnemen,
voor zijne rekening semen ; — koopen van iem.
die het voor eenigen tijd gekocht heeft, gewoonlijk
tegen minderen prijs.
OVERNOEMING, v. (-en), (redek.) metonymia :
naamverwisseling : eene redekunstige figuur, waarbij de oorzaak voor 't gevolg, het werktuig voor
den werker, het inhoudende deal voor den inhoud
en omgekeerd wordt genomen, enz. bv. hij leest in
Couperus; iets opzoeken in Van Dale.
OVEROUD, bn. zeer oud : in overoude tijden.
OVERPAD, o. (-en), pad dat dwars over een stuk
land heen loont : recht van overpad hebben.
OVERPEINZEN, (overpeinsde, heeft overpeinsd),
nadenken over, overdenken, overwegen; — (Zuidn.)
zich overpeinzen, ernstig nadenken.
OVERPLAATSEN, (plaatste over, heeft overgeplaatst), elders plaatsen, verplaatsen. OVERPLAATSING, v. (-en), het overplaatsen : overplaatsing naar Den Haag aanvragen.
OVERPRIESTER, m. (-s), opperpriester.
OVERPRIK.K.ELEN, (overprikkelde, heeft overprikkeld), te veel prikkelen; te veel levenskracht in een orgaan opwekken : overprikkelde
hersenen. OVERPRIKKELING, v. (-en).
OVERPRODUCTIE, v. al te groote productie,
te overvloedige voortbrenging.
OVERREDEN, (overreedde, heeft overreed),
door kracht van redeneering invloed oefenen
op den wil van den hoorder of lezer, hem tot
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zekere handelingen bewegen, of van zekere handelingen afhouden : iem. tot iets overreden. OVERREDING, v.: met kracht van overreding.
OVERREDEND, bn. geschikt, in staat te overreden: overredende woorden tot iem. richten.
OVERREDINGSKRACHT, v. kracht om iem.
te overreden : er is veel overredingskraoht toe
noodig.
OVERREIKEN, (reikte over, heeft overgereikt), reikende overreden,, toereiken.
OVERRIJDEN, (reed over, heeft en is overgereden), over iets heen rijden : een plein overrijden,
naar de andere zijde rijden; nog eens rijden ; —,
(overreed, heeft overreden), door rijden doen
omvallen, omverrijden, verwonden : er is iem.
door den trein overreden, aangereden, (ook) de trein
is over hem heen geroden; — door rijden bederven,
to stark rijden.
OVERRIJP, bn. meer dan rib.
OVERRIJWAGEN, m. (-s), sleeperswagen (te
Rotterdam).
.
OVERROMPELEN, (overrompelde, heeft overrompeld), verrassen, onverwachts bespringen, overvallen : eene vesting overrompelen; — (fig.) plotseling met een voorstel voor den dag komen, dat
de ander niet dadelijk weet to weerleggen, to weigeren en zoo goedkeurt, aanneemt; — (Zuidn.)
iem. door groote woorden, brutaliteit, uiterlijk
vertoon enz. overbluffen. OVERROMPELING,
v. (-en).
OVERSCHADUWEN, (schaduwde over, heeft
overgeschaduwd), opnieuw schaduwen; — (overschaduwde, heeft overschaduwd), met zijne schaduw bedekken; (fig.) in de schaduw stellen.
OVERSCHARIG, bn. (gew.) overscharig vee,
wat to veel in eene gemeenschappelijke weide
loopt.
OVERSCHATTEN, (overschatte, heeft overschat),
to hoog schatten : hij heeft zijne krachten overschat;
— (schatte over, heeft overgeschat), opnieuw, nog
eens schatten.
OVERSCHENKEN, (schonk over, heeft °vergeschonken), to vol schenken.
OVERSCHIETEN, (schoot over, heeft overgeschoten), over (iets) heen schieten; — overblijven,
overig zijn : wat schiet er voor mij over I
OVERSCHOEN, m. (-en), schoen, die over een
anderen aangetrokken wordt, inz. van gummi
en bij nat weer gedragen.
OVERSCHORT, o. en v. (-en), schort, dat over
een ander gedragen wordt.
OVERSCHOT, o. (-ten), overblijfsel, wat overig
is : armzalig overschot van vroegeren rijkdam,.
OVERSCHREEUWEN, (oversehreeuwde, heeft
overschreeuwd), iem. overschreeuwen, iem. door
harder te schreeuwen dan hij tot zw-ijgen brengen.
OVERSCHRIJDEN, (overschreed, heeft overschreden), met groote stappen langzaam over iets
heen gaan : hij overschreed de binnenplaats; —
(fig.) zijne bevoegdheid overschrijden, to buiten gaan;
— een gebod overschrijden, niet nakomen.
OVERSCHRIJVEN, (schreef over, heeft °vergeschreven), nog eens schrijven; af- en naschrijven ;
de zaak op zijne vrouw laten overschrijven, aan haar
overdragen, op haar naam laten zetten; —
(Zuidn. ook) aanklagen ; — over iets heen schrijven. OVERSCHRIJVING, v. (-en), het overschrijven.
OVERSEINEN, (seinde over, heeft overgeseind), door seinen doen overkomen; seinende
mededeelen, berichten, inz. door middel van de
telegraaf.
OVERSLAAN, (sloeg over, heeft en is °vergeslagen), over lets heen slaan ; naar de andere
zijde slaan : de oorlogsvlam kan ook hierheen overslaan ; de weegschaal slaat over ; (fig.) tot iemands
gevoelen overslaan, het omhelzen, zich er mede vereenigen; — van het eene voorwerp op het andere
slaan, snel gaan : de electr, vonken slaan over ; —
(Zuidn.) van het eene schip in het andere overladen ; — een overslag maken, berekenen, ramen:
de kosten overslaan ; — voorbijzien, niet opmerken, vergeten te lezen of to schrijven ; hij slaat de
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helft over ; — voorbijgaan bij eene bevordering
hij werd overgeslagen; — laten voorbijgaan : geen
concert slaat hij over ; zijn stem slaat over,
gaat in een anderen toon over, klinkt schtller,
(inz. bij stemwisseling of wanner iem. in toorn
spreekt).
OVERSLAAND, bw. over jets heen slaande;
(timm.) overslaande deur, deur welke tegen het
kozijn en niet in eene sponning rust.
OVERSLAG, m. (-en), omslag aan kleedingstukken, jets dat over jets anders heengeslagen wordt
'of is, rand; — berekening, raming : eerst moeten
wij een overslag der kosten maken.
OVERSNEEUWEN, (oversneeuwde, heeft over;sneeuwd), met sneeuw overdekt worden : het
huisje was geheel oversneeuwd.
1. OVERSPANNEN, (spande over, heeft overgegpannen), opnieuw voorspannen of van het eene
rijtuig voor het andere spannen ; (overspande,
heeft overspannen), met uitgespannen hand overreiken : hij kon het nauwelijks overspannen; — over
lets uitspannen ; te sterk spannen rich overspannen, te veel van zijn krachten vergen en
daarvan de nadeelige gevolgen ondervinden,
inz. dat daardoor het zenuwgestel overprikkeld
raakt.
2. OVERSPANNEN, bn. te sterk gespannen,
overdreven een overspannen ijver; overspannen
zenuwen, die te weinig rust hebben; overspannen
verwachtingen, to hoog gespannen ; overspannen
denkbeelden, die te weinig rekening houden met de
werkelijkheid.
OVERSPANNING, v. het overspannen; (fig.) te
hevige inspanning; overprikkeld, van streek geraakt
zenuwgestel; —, (-en); deel van eene brug tusschen
twee pijlers eene overspanning van 150 M.
OVERSPAREN, (spaarde over, heeft overgespaard), besparen, overhouden.
OVERSPEL, o.. echtbreuk.
OVERSPRINGEN, (sprong over, heeft overgesprongen), over iets heen springen ; — van het
eene voorwerp op het andere springen ; wij zagen
de eketrische vonken overspringen; — losgaan : de
haan van het geweer sprung over; — overslaan (bij
het lezen of vertellen).
1. OVERSTAAN, (stond over, heeft overgestaan),
langer staan blijven dan noodig is; blijven staan;
goed blijven, duren : het kan wel overstaan;
tegenwoordig zijn ; laten overstaan, rusten.
2. OVERSTAAN, o. ten overstaan van, in tegenwoordigheid van.
OVERSTAG, bw. (zeew.) overstag gaan, wenden,
over een anderen boeg gaan; — (fig.) iem. overstag
werpen, iem: een schrik aanjagen; den mond
stoppen; (fig.) iem. overstag helpen, iem. den voet
lichten.
OVERSTAPKAARTJE, o. (-s), tramkaartje dat
recht geeft om van de eene tramlijn op eene andere
der zelfde maatschappij over te stappen.
OVERSTAPPEN, (stapte over, heeft °vergestapt), naar de overzijde stappen; — over (jets)
heen stappen; (fig.) iets dat men van minder belang
acht, ongemerkt laten voorbijgaan, er geene melding van maken; ge moet te Utrecht overstappen,
in een anderen spoortrein stappen, gaan.
OVERSTE, m. (-n), opperhoofd, aanvoerder;
(eertijds) officier in 't algemeen; (later) commandant van een regiment, kolonel; (thans) nietoffIcieele naam voor luitenant-kolonel; bestuurder (inz. eener monnikenorde); hoofd van een
klooster.
OVERSTEEK, m. (...steken), (Zuidn.) overzetveer, plants waar men kan overvaren; — overhangend deel van een bouwwerk, afdak.
OVERSTEKEN, (stak over, is en heeft overgestoken), over iets heen steken, uitsteken ; —
toesteken : wij moeten gelijk oversteken; ik zou met
hem niet willen oversteken, niet in zijne plants
willen zijn ; — naar de overzijde gaan : de rivier,
de zee oversteken ; van het eene vat in het
andere overbrengen met een bevel : wijn oversteken ;
— (Zuidn.) in tweeen steken.
OVERSTELPEN, (overstelpte, heeft overstelpt),
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overdekken ; (fig.) overladen : iem. met verwijten
overstelpen ; overstelpt van smart, zonk zij ineen.
OVERSTEMMEN, (stemde over, heeft overgestemd), opnieuw, nog eens stemmen; —, (overstemde, heeft overstemd), door meerderheid van
stemmen de overhand krijgen.
OVERSTROOMEN, (stroomde over, heeft overgestroomd), over den rand stroomen ; (fig.) vol
zijn zijn mond stroomde over van loftuitingen;
(overstroomde, heeft overstroomd), stroomende bedekken, onder water zetten : de rivier
heeft het land overstroomd; (fig.) California werd
door gelukzoekers overstroomd, ontzettend veel
kwamen er,
OVERSTUUR, bw. over een anderen boeg; (flg.)
het is overstuur, de boel loopt verkeerd; hij is geheel
overstuur, uit zijn gewone doen, van streek, van
zijn stuk,
OVERTALLIG, bn. het juiste getal of de juiste
mast to boven gaande; meer dan genoeg, meer dan
vereischt wordt, to veel.
OVERTOCHT, m. (-en), het overtrekken : de
overtocht der Franschen over den Rijn in 1672; reis
inz. to water) ; het afleggen van een afstand.
(
OVERTOGEN, bn. overdekt.
OVERTOLLIG, bn. bw. (-er, -st), eig. overtallig
to veel, boven het vereischte getal hij was er
overtollig ; overbodig, onnoodig, onnuttig ;
overtollige moeite ; bovênmatig, overdadig : overtollig eten en drinkers.
OVERTOOM, m. (-en), dubbel hellend vlak
op een dam, dijk of kade tusschen twee
wateren, waarover kleine vaartuigen gehaald
worden om ze van het eene water in het andere
to brengen.
OVERTREDEN, (trad over, is overgetreden),
over (iets) heen treden; (fig.) tot iem. overtreden,
iemands partij kiezen; (overtrad, heeft overtreden), verbreken, schenden hij heeft de wet, mijn
gebod overtreden. OVERTREDING, v. (-en), het
overtreden van een gebod of voorschrift; schennis
der wet, van een bevel; wanbedrijf.
OVERTREDER, m. OVERTREEDSTER,
v, (-s), die wetten, geboden, bevelen overtreedt.
OVERTREFFEN, (overtrof, heeft overtroffen), te
boven gaan, beter, fraaier, grooter enz. zijn dan
uitblinken, (iem.)
een ander of iets anders;
voorbij streven.
OVERTREFFEND, bn. (taalk.) overtreffende trap,
die vorm van het bijv. naamw. die aanduidt, dat
eene zelfstandigheid, vergeleken met eene of
meer andere, eene hoedanigheid in de grootste
mate bezit.
OVERTREK, o. (-ken), wat over lets beengetrokken is, zak : het overtrek van een bed; eene
paraplu met een nieuw overtrek, met nieuwe stof
overtrokken.
OVERTREKKEN, (trok over, heeft en is overgetrokken), over iets heen, naar de andere zijde
trekken ; — over jets heen gaan : zij zijn de
grenzen overgetrokken; — in zekere richting gaan,
drijven : de wolken, de bui trekt over; — (overtrok,
heeft overtrokken), bedekken, bekleeden.
OVERTROEVEN, (overtroefde, heeft overtroefd),
(kaartsp.) op eene troefkaart eene hoogere troefkaart leggen ; iem. overtroeven, overbluffen, inz.
door nog grootere brutaliteit; — (Zuidn.) afranselen.
OVERTUIGEN, (overtuigde, heeft overtuigd),
klaar en duidelijk bewijzen dat iets is, zooals men
voorgeeft : iem. van de waarheid overtuigen.
OVERTUIGEND, bn. bw. (-er, -st), geschikt om
to overtuigen : overtuigende bewijzen aanbrengen.
OVERTUIGING, v. (-en), het overtuigen, overreding; gevoel van de waarheid of valschheid
eener zaak : dat is nu mijne overtuiging ;
stukken van overtuiging, schuldbewijzen.
OVERUUR, o. (...wren), uur dat men werkt
boven de verplichte werkuren.
OVERVAART, v. (-en), het varen naar den overkant ; veer ; afstand to water.
1. OVERVAL, m. (-len), onverhoedsohe aaaval,
aanranding; overrompeling.
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2. OVERVAL, o. (-len), plotselinge ongesteldheid,
toeval; beroerte. OVERVALLETJE, o. (-s).
OVERVALLEN, (viel over, is overgevallen), over
(lets) heen vallen, aan de andere zijde vallen ;
-(fig.)overgan,overlopen;—,(ovriol,heft
overvallen), onverhoeds aanvallen, overrompelen :
de rijand overviel ons; — aanranden : door een,
struikroover overvallen worden; — verrassen : de
slaap overvalt mil ; de nacht overviel ons.
OVERVAREN, (voer over, heeft en is overgevaren), naar de overzijde varen; met een vaartuig
overzetten : iem. overvaren.
OVERVERHITTEN, (stoomw.) (oververhitte,
heeft oververhit), stoom buiten aanraking van
water verwarmen, waardoor men natten stoom in
drogen verandert.
OVERVERTELLEN, (vertelde over, heeft oververteld), nog eens, opnieuw vertellen; aan een
ander vertellen, overbabbelen, overbrieven.
OVERVERZADIGD, bn. moor dan verzadigd;
(scheik.) eene oververzadigde oplossing, die eene
grootere hoeveelheid van eene stof opgelost bevat,
dan met hare temperatuur overeenkomt; oververzadigde stoom, natte stoom, stoom met waterdeeltjes vermengd.
OVERVLEUGELEN, (overvleugelde, heeft overvleugeld), (fig.) iem. overvleugelen, overtreffen, ver
achter zieh laten.
OVERVLIEGER, m. (-s), zwaarste schrijfpen;
(fig.) hoogvlieger, iem. die boven anderen in iets
uitmunt; groote geest, genie; (fig.) hij is geen
overvlieger, hij munt niet bijzonder uit.
OVERVLOED, m. (oudt.) watervloed; — grootere hoeveelheid dan noodig is of vereischt wordt;
in overvloed. in zeer ruime mato ; (fig.) hij leef t
in overvloed, geheel onbezorgd; — (spr.) genoeg is
meer dan overvloed ; de hoorn van overvloed ; — ten
overvloede, daarenboven.
OVERVLOEDIG, bn. bw. (-er, -st), in overvioed.
OVERVLOEIEN, (vloeide over, heeft en is overgevloeid), buiten de oevers treden ; overvloed hebben ; vol van iets zijn : waar het hart van vol is,
vloeit de mond van over ; een land, overvloeiend van
melk en honing.
OVERVOEDEN, (overvoedde, heeft overvoed),
to veel voedsel geven : een kind overvoeden. OVERVOEDING, v.
OVERVOEREN, (voerde over, heeft overgevoerd),
over (lets) heenvoeren, geleiden, brengen, dragon ;
hij voerde ons het gebergte over ; (overvoerde, heeft
overvoerd), overvoederen ; — (fig.) overladen : de
markt overvoeren, te veel aanvoeren.
OVERVOL, bn. meer dan vol.
OVERVRAGEN, (overvraagde, overvroeg, heeft
overvraagd), to veel wagon : hij overvraagde een
halven gulden op den Meter.
OVERWAAIEN, (waaide, woei over, is overgewaaid), door den wind overgevoerd worden : die
papieren zijn overgewaaid; — (fig.) hij kwam overwaaien, ongedacht kwam hij eens over op bezoek; — door den wind verdreven worden : de bui
zal wel overwaaien; (fig.) overgaan, verdwijnen.
OVERWAARDE, v. meerdere waarde dan vereischt wordt of iets gewoonlijk heeft : gevraagd 5
mills als hypotheek met ruime overwaarde.
OVERWAL, m. (Ind.) de tegenover gelegen
kust : de Chineezen van den overtval.
1. OVERWEG, m.( -en), weg over eon anderen heen,
inz. plaats waar een weg den spoorweg kruist en
er over gaat.
2. OVERWEG, bw. met iem. overweg kunnen,
kunnen omgaan; kun je met de nieuwe schrijfmachine al overweg I, kun je . ze al behoorlijk
gebruiken I.
OVERWEGEN, (woog over, heeft overgewogen),
opnieuw, nog eens wegen; nawegen; to veel wegen,
to zwaar zijn; — (kooph.) overwicht geven; —,
(overwoog, heeft overwogen), moor golden, gewichtiger zijn, den doorslag geven (van redenen); overdenken, overleggen, over (iets) nadenken : iets
rilpelijk , overwegen ; — overwegende dat, geijkte
f ormule bij besluiten.

OVERZIJDE.
OVERWEGING, v. het overwogen : iets in over
weging nemen, geven; —, (-en), (fig.) grond, beweegreden.
OVERWEGEND, bn. (-er, -st), zwaarder wegende;
(fig.) afdoende : dat ziin, overwegende redenen ;
iets van overwegend belang.
OVERWELDIGEN, (overweldigde, heeft overweldigd), met geweld overmeesteren, bemachtigen : (fig.) door zijne ontroering overweldigd • een
overweldigenden indruk maken.
OVERWELDIGER, m. (-s), OVERWELDIGSTER, v. (-s), die overweldigt.
OVERWERK, o. work boven het gewone of bepaalde; work na den bepaalden arbeidstijd verricht : overwerk wordt dubbel betaald.
OVERWERKEN, (werkte over, heeft overgewerkt), meer of langer werken dan bepaald was ;
zich overwerken, (overwerkte zich, heeft zich overwerkt), door to veel werken zich afmatten, zijne
gezondheid benadeelen. OVERWERKING, v.
OVERWICHT, o. meer gewicht dan vereischt
wordt : in den handel geeft men vaak overwicht of
korting voor goal gewicht; — (fig.) grootere invloed,
meer macht of aanzien : zedelijk overwicht.
OVERWINNAAR, m. (-s, ...naren), OVERWINNARES, v. (-sen), die overwint.
OVERWINNELIJK, OVERWINLIJK, bn. (-er,
-st), overwonnen kunnende worden.
OVERWINNEN, (won over, heeft overgewonnen),
meer winnen dan verteren, van de winst overhouden : hij heeft wet f 1000 overgewonnen; — (overwon, heeft overwonnen), de zege behalen, meester
blijven (in een strijd enz.) ; — to boven komen :
moeilijkheden, bezwaren overwonnen. OVERWINNING, v. het overwinnen, triumf; het overwonnene.
OVERWINST, v. (-en), het overgewonnene.
OVERWINTEREN, (overwinterde, heeft overwinterd), den winter doorbrengen, gedurende den
winter ergens blijven. OVERWINTERING, v. het
overwinteren : de overwintering op N. Zembla.
OVERWIPPEN, (wipte over, heeft en is overgewipt), over iets heen springen ; bij zijn buren enz.
even komen.
OVERWONNELING, m. en v. (-en), die overwonnen is. OVERWONNELINGE, v. (-n).
OVERWULFD, bw. met een gewelf overdekt.
OVERZEESCH, bn. aan de overzijde der zee :
de overzeesche landen, bezittingen, oorlogen.
OVERZEILEN, (zeilde over, is overgezeild), naar
den overkant zeilen; zeilende overtrekken ; —,
(overzeilde, hoett overzeild), tegen eon vaartuig
aanzeilen, zoodat het beschadigd wordt of zinkt,
omverzeilen.
OVERZEILER, m. (-s), schip dat een ander
schip in den grond loopt; — zeekaart waarop een
groot deel van den oceaan is afgebeeld, ook zeefakkel, zeespiegel, zeeboek, graadboek aeheeten.
OVERZENDEN, (zond over, heeft overgezonden),
in zekere richting zenden; — toezenden.
OVERZET, m. (-ten), overzetveer : hier is een
overzet.
OVERZETBOOT, ...SCHOUW, ...SCHUIT, v.
(-en), boot enz. waarmee men overgezet kan
worden •, ...VEER, o. (...varen).
OVERZETTEN, (zette over, heeft overgezet),
overvaren, met een vaartuig naar den overkant
brengen ; — (fig.) vertalen, overbrengen : dit werk
is uit het Engelsch overgezet.
OVERZICHT, o. (-en), het overzien ; — een overzicht over de geschiedenis hebben, zich daarin gemakkelijk orienteeren kunnen; — uittreksel ; — beknopt
verhaal, korte opgave.
OVERZICHTELIJK, bn. bw. zoo dat iets ge makkelijk to overzien is, wat eon gemakkelijk
overzicht geeft.
OVERZIEN, (zasr over, heeft overgezien), om of
over iets keen zien; naar de overzijde zien ; —
nazien, verbeteren, herzien ; — overlezen (om van
buiten to leeren) ; — (overzag, heeft overzien),
van alle zijden bezien : een veld dat niet te overzien is;
— (fig.) berekenen, behalen : de kosten, de gevolgen
van iets overzien.
OVERZIJDE, ...ZIJ, v. tegenovergestelde zij de.
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OVERZINDELIJK, bn. al te zindelijk ; ...ZOET,
...ZOUT, ...ZUINIG, bn.
OVO, laat ik ab ovo beginnen, bij het begin aanvangen.
OXAAL, o. (oxalen), oksaal.
OXALIET, o. geelkleurig mineraal, in bruinkolen aangetroffen, ook Humbold-tin genoemd.
OXALURIE, v. (gen.) aanwezigheid van oxaalzuur in de urine.
OXYDASEN, v. my. fermentachtig werkende
stoffen in dierlijke en plantaardige organismen die
daarin oxydatieprocessen kunnen opwekken.
OXYDATIE, OXYGENATIE, v. (-s, -Alen),
(scheik.) verzuring, verbinding van eenig lichaam
met zuurstof; —PROLES, o. (-sen).
OXYDE, o. zuurstofverbinding : verbinding van
een lichaam met de zuurstof in eene bepaalde
verhouding.
OXYDEEREN, (oxydeerde, is geoxydeerd), verzuren, met zuurstof verbinden.
OXYDULE, o. zuurstofverbinding, eene geringere
hoeveelheid zuurstof bevattende dan een oxyde.
OXYGENIUM, o. zuurstof.
1. OXYGOON, bn. scherphoekig.
2. OXYGOON, m. (...gonen), spitshoek.
OXYMORON, o. stijlfiguur die eene enge verbinding van twee tegenovergestelde begrippen
bevat, by. : een jeugdig grijsaard.
OXYOPIE, v. het scherpzien; (ook) eene oogziekte, waarbij men in het donker of bij zwak
Iicht scherper ziet dan bij klaren dag.
OZE, OZIE, v. (-s), het over den muur uitste-

P.

kend gedeelte van het dak, waarvan de regen
afdruipt.
()ZING, v. (-en), onderste deel van een strooien
of pann.en dak, dat over den muur hangt en waaronder geene Boot is : de ozing drupt, als het
regent.
OZON, o., OZONE, v. eene soort van verdichte
zuurstof, actieve zuurstof met een stark oxydeerend
en desinfecteerend vermogen; het ontstaat bij
eene electrische ontlading.
OZONAPPARAAT, o. (...raten), toestel om
met ozon to werken.
OZONBLEEKERIJ, v. (-en), inrichting waar men
linnengoed enz. met ozon bleekt.
OZONGEHALTE, o. gehalte aan ozon; ...HOUDEND, bn. ozonhoudende lucht, die ozon bevat;
...INSTALLATIE, v. (-s), inrichting om met ozon
water to zuiveren, linnen te bleeken, te desinfecteeren enz.
OZONISEEREN, (ozoniseerde, heeft geozoniseerd),
met ozon behandelen : de proeven van Tindal om
water te ozoniseeren, zijn schitterend geslaagd.
OZONISATIE, v. het behandelen met ozon.
OZONISATOR, m. (-s), toestel om to ozoniseeren.
OZONLUCHT, v. ozonhoudende lucht.
OZONOMETER, m. (-s), werktuig ter bepaling
van het ozongehalte der lucht.
OZONPRODUCTIE, v.; ...RIJK, bn. veel ozon
bevattende; de ozonrijke zeelucht; ...VORMING, v.;
...WASSCHERIJ, v. (-en); ...WATER, o. met
ozon gedesinfecteerd water.

P.
P, v. (-'s), 16e letter van het alphabet; — (spr.)
het is behoorlijk in de P, in orde; wat is hij in de
P, wat is hij prachtig, moos aangekleed; —
de gezamenlijke namen of woorden in een adresof woordenboek, die met P beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 400.
Verder in afkortingen :
— pater — vader; —
P.
— patres — vaderen; - patriae — des vaderlands;
-piesWOMB;
- pontifex — opperpriester;
yolk;
-pouls—
— piano (muz.) — zacht; —
p.
P. of Pag. — pagina — bladzijde; —
P. of Pars. — deel;
P. of Pl. — plaat;
— primp — eerstens, ten eerP°.
ste; op den eersten dag der
maand;
P. 4.
— post
annum
—
na
een
jaar;
— per wires (op brieven); — par
p. a.
ami of amie — met vriend of
vriendin (op adressen); - propriete assuree — verzekerd
eigendom;
— partibus aequalibus — met of in
p. aeq.
gelijke deelen;
— paragraaf;
par.
P. C.
— patres conscripti — beschreven
vaderen; —
p. c.
— par convert — ingesloten, onder
omslag (van brieven); - pour condoleance — tot rouwbeklag (op visitekaartjes);
pct.
— percent — ten honderd;
P. D.
— pro Deo — om Godswil, om
niet, gratis; —

— pond; —
pd.
p. e. of p. ex. — par exemple — bijvoorbeeld;
Penn.
— penningmeester; —
— perfectum — (sprk.) verleden
Peri.
tijd ; —
— persoon;
pers.
p. expr.
— per expressum — met een bijzonderen bode; p. 1.
— par faveur — uit guest (op ingesloten brieven); - pour feliciter — tot gelukwensching (op visitekaartjes); —
— poco forte (muz.) — een weinig
pl.
stark; —
P. 1. v. — pour faire visite — om een bezoek of to leggen (op visitekaartjes);
P. G.
— Protestantsche Godsdienst;
Phil. Dr.
— Philosophiae Doctor — doctor of
meester in de wijsbegeerte
(academische graad);
P. K.
— paardekracht — zie aldaar;
pl.
— pluralis — meervoud;
P. M.
— piae memoriae — zaliger gedachtenis; - pro memoria — om niet to vergeten, ter herinnering; —
— plus minus — min of meer, zoo
p. m.
ongeveer; - pro of per mile, pour mille, voor
of per duizend; - post meridiem — na den middag; p. O. of p. o. — per order — op bevel. op last van; -- per omgaande;
p. me.
— per occasionem, par occasion
met of bij gelegenheid; —
P. P. •
— pater patriae — vader des vaderlands; —
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pater prior — titel van den eersten of voornaamsten geestelijke in een klooster; —
praemissis praemittendis — vooropgesteld, wat billijkerwijze
vooropgesteld moet worden,
d. i. met, behoorlijken titel;
—posteay
(op telegrammen) —
post betaald;
per procuratianem, par procuration — bb volmacht, als lasthebbende; —
piu piano (muz.) — zachter;
—pourendcga
tot afP. P. c.
scheid (op visitekaartjes);
zeer z acht; ——piansmo
p. p. p.
P. R.
populus romanus — het Romeinsche -yolk;
poste restante (op brieven) — op
p. r.
het postkantoor blijvend, daar
afgehaald;
poste recommandee (op telegrammen) — post aangeteekend;
om te bedan—pouremci
ken (op visitekaartjes); —
pr. of praec.
praecedens — de voorgaande; —
praef.
praefatio — voorrede; —
praefectus — stadhouder, prefect; —
praes.
praesens — tegenwoordig; —
praesente — in tegenwoordigheid
van; —
praet.
praeteritus — verleden;
P. R. C.
post Romam conditam — na de
bouwing van Rome; —
Fred.
Prediker (Salomo);
Pres.
president — voorzitter; —
Proc.
procureur;
prof.
professor — hoogleeraar;
Prop.
—pronet;
Prot.
Protestantsch;
Prov. St.
Provincials Staten; —
postscriptum — naschrift (onder
P. S.
een brief); —
P. S.
Polytechnische school, b.v. aan
de P. S. afgestudeerd zijn; een
P. S. student; —
Ps.
— psalm;
p. st.
— pond sterling, V 12 (Engelsch
geld);
p. t.
— pleno titulo of praemisso titulo
—metvoldign;
-- post trinitatis — na het feest der
heilige Drieeenheid; -- pro tempore — ten tijde.
PA, m. papa, vader. PAATJE, o. (-s).
PAADJE, o. (-s), klein pad; — (Z. A.) scheiding
in het haar : hij draagt zijn paadje in het midden.
1. PAAI, m. (-en), oud man, bestevaar (thans
nog Z. A.); — (zeew.) oud bevaren matroos (evenals de jongst,e zeuntje heet), belast met het beheer
en de afgifte van sommige benoodigdheden tot
het scheepsNserk ; — (volkstaal) oude paai, oude
kerel.
2. PAAI, v. (-en), termijn (van betaling).
PAAIEMENT, o. (-en), termijn van betaling : hij
heeft mij in paaiementen betaald; — kleingeld, bijsom (om eene grootere vol te maken).
1. PAAIEN, (paaide, heeft gepaaid), tevredenstellen: iem. met mooie woorden, met beloften paaien;
— (Zuidn.) betalen : gij tint moeten eindigen met
te paaien.
2. PAAIEN, (paaide, heeft gepaaid), (zeew.)
harpuizen : een schip paaien, het beneden de waterlijn met harpuis besmeren.
3. PAAIEN, (paaide, heeft gepaaid), paren,
rljden van visschen, om hom en knit to schieten.
PAAIPLAATS, v. (-en) ; ...RIJP, bn. geslachtsrijp; _TM), m. (-en), paartijd.
1. PAAL, m. (palen), lange sterke boom die in
den bodem ingeheid wordt om er op to bouwen
of om de zeeweringen to versterken ; — langwerpig hout voor een deal in de aarde gedreven,

PAAR.

om de grans van iets aan to geven ; — ijzeren of
steenen stut of afscheiding ; — als putje bij paartje
komt, als het er op aankomt; — grenspaal, grens:
binnen Hollands palen blijven ; dat gaat de paten te
buiten, dat gaat te ver ; — paal en perk aan iets
stellen, een misbruik, eene slechte gewoonte te keer
gaan ; — doel (bij verschillende spelen, wedloopen
enz.) ; (Z. A.) de paal halen, iets met moeite ten
einde brengen ; — (fig.) hij staat de paal mis,
wat hij zegt is niet goed, hij weet het niet ; —
staak, stiji om iets aan vast te maken: schandpaal,
geeselpaal ; — dat staat als een paal boven water,
dat is voor ieder duidelijk ; mijlpaal ; afstand
tusschen twee opeenvolgende mijlpalen; inz. op Java
eene afstandsmaat van 1506,94 M. en op Sumatra
1851,8 M.
2. PAAL, v. m. (palen), ovenpaal, ovenschop;
(spr.) ge komt met de paal als het brood in den oven
is, gij zijt to teat.
PAALBALK, m. (-en), balk die tot paal dient;
benaming voor row beslagen hout van bepaalde
afmetingen; ...BEWONER, m. (-s), die in eene
paalwoning woont, inz. als benaming van zekere
voorhistorische bewoners van Europa; ...BOUW,
m. het bouwen van paalwoningen; ...BURGERS, m.
my. (gesch.) in de middeleeuwen die bewoners van
hot platteland, welke in eene stad het burgerrecht
verkregen hadden; ...DORP, o. (-en), dorp uit
paalwoningen bestaande.
PAALMENSCH, m. (-en), bewoner van eene
paalwoning : de paalmenschen van Europa kenden
reeds het paard, den ezel, den hoed en den os.
PAALVAST, bn. (eig.) zoo vast als een paal in
den grond staat; (fig.) onbetwistbaar, zeker; standvastig.
PAALWERK, o. (-en), omheining, afschutting
van palen, palissadeering : met paalwerk omsluiten;
werk van ingeheide palen om eene haven of to
sluiten of voor ligplaats geschikt to maken enz.
PAALWONING, v. (-en), woning zooals de
oudste bewoners van Europa en de tegenwoordige
onontwikkelde volken elders tot m.eerdere veiligheld bouwden op palen boven moerassen, meren enz.
PAALWORM, m. (-en), wormachtig tweespierig
schelpdier (teredo), tot de famine der boorschelpdieren (pholaden) behoorende, dat aan het vooreinde een paar kogelvormige schelpen draagt,
waarmede het in palen en schepen de grootste
verwoestingen aanricht; inz. de verwoestende paalworm (T. navalis).
1. PAAN, m. (panen), doek of lap van wollen,
katoenen of linnen stof waarmee de negers hun
lichaam omgeven.
2. PAAN, PANE, v. eene soort van fluweel.
3. PAAN, v. (panen), (Zuidn.) kweekgras (triticum repens).
PAANAKKER, m. (-s), akker waar veal panen
groeien; ...BOER, m. (-en), -Mena akkers vol
panen zijn.
PAANDER, v. (-s), ronde of ovale wand, aan den
arm of op het hoofd gedragen, inz. voor het vervoer van eetwaren enz. ; — (Zuidn.) eene paander
dragen, hebben, met eene paander komen, gezegd
van iem., die wat aanbrengt om een plasdankje to
verdienen.
PAAP, m. (papen), R.-K. geestelijke (bij wijze
van minachting); scheldnaam voor eon RoomschKatholieke; — (bij grondwerkers) spekdam, vierkante aarden zuiltjes die men bij graafwerk laat
staan, om de hoeveelheid uitgegraven aarde to
kunnen nagaan.
PAAPJE, o. (-s), een kleine paap; — (nat. hist.)
eene soort van grastapuit (pratincola rubetra) —
naam in verscheidene streken aan het barmsijsje
(cannabina linaria) gegeven.
PAAPSCH, bn. pausgezind, Roomsch-Katholiek
(minachtend).
1. PAAR, o. (paren), tweetal bij elkander behoorondo taken: een paar schoenen, kousen; — een paar
ooren, oogen, armen, handers enz ; — verloofden,
bruid en bruidegom ; dat zal wet een paartje worden ;
— j onggetrouwden : een pas gehuwd paartje ;
— het gouden, zilveren paar, echtpaar dat zijn 50-,
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25-jarig huwelijk herdenkt; — twee: een paar ossen
voor den ploeg, — eenige: gee! mij een, paar kersen.
2. PAAR, bw. paar of onpaar, even of oneven.
PAARD, o. (-en), sterk en fraai viervoetig lasten trekdier (equus caballus), het onderscheidt
zich van de andere door den langbehaarden staart,
korte opstaande ooren en lange manen; een Arabisch, Engelsch, Friesch, paard;
(in spr.) iem. te paard helpen, hem voorthelpen,
begunstigen, ondersteunen ; — iem. over het paard
tillen, hem te veel roemen, prijzen, hem een grooteren dunk van zich geven, dan hij verdient;
de bezwaren,
—hetinkdparomchten,
de lasten toonen zich achteraan ; — ik noem u
man en paard, ik zeg u den naam voila ; (ook) ik
verzwijg niets ; — het beste paard struikelt wel eens,
de beste en verstandigste kan sours dwalen ;
—engehurdparden igensporenmaken orte
mijlen, eigen goed spaart men meer dan geleend
of gehuurd; — men moet geen gegeven paard in den,
bek zien, een geschenk moet men niet te nauwkeurig beoordeelen; — dat paard zal mij niet meer
slaan, voortaan zal ik wijzer wezen; — een paard
op de stang rijden, het Oink den teugel doen gevoelen; — het Trojaansche paard inhaler, iem.
binnenhalen van wien men later veel overlast
heeft; — (myth.) het gevleugeld paard, Pegasus, de
dichthengst ; — zoo sterk als een, paard, geweldig
sterk ; hij heeft een honger, de koorts als een paard,
geweldig honger, geweldig de koorts ; het paard in een schaakspel; — de paarden van
een draaimolen; — een lange springbok in de
gyrrmastiek; onderdeel van verschillende werktuigen; — een houten paard, hobbelpaard; ook
vroeger een strafmiddel voor matrozen en soldaten; — (timm.) eene soort van schraag om de
onderlagen in eene bedstede te dragon; houten
schraag om daarop hout te zagen; — (sterrenk.) het
groote paard, Equus, Pegasus; het kleine paard,
Equuleus. Cyllaris, namen van twee sterrenbeelden.
PAARDEBEK, m. (-ken), bek van een paard;
...DEKEN, v. (-s); ...DRONKEN, bn. (Zuidn.)
uitermate dronken; ...GORDEL, m. (-s), buikriem
van een paard; ...KAM, m. (-men), kam, waarmode de paarden gereinigd worden.
PAARDEKOORTS, v. (Zuidn.) koorts als een
paard, zeer hevige koorts; ...KOP, m. (-pen),
kop van een paard.
PAARDEKRACHT, v. (-en), de kracht van een
paard, als maatstaf : de werkeenheid, gewoonlijk
bij stoomwerktuigen gebezigd, welke eene kracht
aanwijst, die in elke seconde een gewicht van 75
Kilogram ter hoogte van een Meter kan opheften :
eene stoommachine van 80 paardekracht (niet :
paardekrachten).
PAARDELEUGEN, v. (-s), (Zuidn.) overgroote
leugen.
PAARDEN, (paardde, heeft gepaard), (een vaartuig) door paarden laten voorttrekken; (Zuidn.)
eene hoeve paarden, van paarden voorzien.
PAARDENARBEID, m., ...WERK, o. het werk
van een paard; (fig.) hij doet paardenarbeid, hij
werkt hard, slooft zich of ; ...ARTS, m. (-en),
veearts; inz. bij het leger.
PAARDE(N)BIEFSTUK, m. biefstuk van paarde(n)vleesch.
PAARDENBLOEM, v. (-en), (plantk.) eene der
algemeenste samengesteldbloemige planten (taraxacum officinale), niet een geel bloemhoofdje, schaafswijs ingesneden bladeren en gepluimde zaadjes.
PAARDENBLOEMENSALADE, v. molsla, de jonge uitspruitsels der paardenbloem, die als groente
gegeten wordt.
PAARDENBOER, m. (-en), landbouwer die een
of meer werkpaarden heeft ; ...BOON, v. (-en),
zekerepeulvrucht (vicia falba); ook veldboon of
doorgaans alleen boon geheeten;...BROOD, o. roggebrood voor paarden; ...DEKEN, m. (-s), (Zuidn.)
natiebaas die het toezicht heeft over de paarden
en de wagons: ...DIEF, m., (...ven), iem. die pearden steelt ; ...HAAR, o. het Naar van paarden ;
paardenhaar koken, het bereiden ; kussens met paardenhaar opgevuld ; (ook) weefsel van paardenhaar.
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PAARDENHAREN, bn. van paardenhaar vervaardigd ; met paardenhaar opgevuld.
PAARDENJONGEN, m. (-s), (Ind.) staljongen.
PAARDENKASTANJE, v. (-s), voor de vrucht; —,
m. voor den boom : een bladerrijke boom (aesculus
hippocastanum); hij is ook bekend onder den naam
van Wilde kastanje en kastanjekinaboom.
PAARDENKRACHT, v. kracht als van een
paard : om dat te verzetten, mag-je wel paardenkracht
hebben; vgl. PAARDEKRACHT.
PAARDENMARKT, v. (-en), markt wear paarden verhandeld worden : te Beusichem is eene der
grootste paardenmarkten.
PAARDENMIDDEL, o. (-en), geneesmiddel voor
paarden; een sterk werkend middel, dat alleen
sterke naturen kunnen verdragen.
PAARDENPAD, o. (-en), pad (in bosschen en
plantsoenen), waarop de ruiters zich molten bewegen; (in een grintweg) smal gedeelte in 't midden
van den weg dat met klinkers bestraat is voor de
paarden ; ...SLACHTER, m. (-s) ; ...SPEL, o.
(-len), tent, waarin paarden kunsten verrichten,
circus.
PAARDENSPOOR, —WEG, m. (-en), spoor
waarlangs wagens door een paard worden voortgetrokken.
PAARDENSPORT, v. sport die met paarden
beoefend wordt; —LIEFHEBBER, m. (-s).
PAARDENSTAL, PAARDESTAL, m. (-len), stal
voor den of meer paarden; (fig.) het lijkt hier wel een
paardenstal, ales is veil en ligt hier overhoop.
PAARDENSTAMBOEK, o. (-en), stamboek voor
raspaarden ; ...STOETERIJ, v. (-en), pleats, inrichting tot het aanfokken van paarden.
PAAFIDENTRAM, v. (-s), tramweg waar paarden
als tractie dienen; wagon eener paardentram.
PAARDE(N)VLEESCH, o. vleesch van een of
meer paarden; (fig.) paarde(n)vleesch gegeten hebben,
bijzonder woelig en lastig zijn.
PAARDENVLIEG, v. (-en), een tweevleugelig
insect, welks maskers op het lijf der paarden en
herkauwende dieren leven, ook daas geheeten
(tabanus) ; ...VOLK, o. ruiterij ; ...VRACHT,
v. (-en), wat een paard trekken kan ; zeer zware
vracht.
PAARDENWED, o. (-den), pleats wear paarden
kunnen waden en baden; ...WERK, o. werk, dat
door paarden verricht wordt; (fig.) zwaar work;
...WESP, v. (-en), horzelwesp, 20 mM. lang (vespa
crabro); ...WIK, v. (-ken), paardenboon.
PAARDEPOOT, m. (-en), poot van een paard;
horrelvoet; uit de paardepooten komen, zich uit de
voeten maken; — de duivel.
PAARDESPRONG, m. (-en), sprong door een
paard gedaan; (schaaksp.) benaming voor den
loop van het paard; —RAADSEL, o. (-s), raadsel
dat gelezen moet worden door met een paardesprong
telkens verder to gaan.
1. PAARDESTAART, m. (-en), staart van een
paard, onderscheidingsteeken in Turkije.
2. PAARDESTAART, m. (-en), het plantengeslacht equisetum, tot de Cryptogamen behoorende.
PAARDETOOM, m. (-en) ; ...TUIG, o. (-en) ;
...VIJG, v. (-en) ; ...VOET, m. (-en), voet van een
paard ; horrelvoet ; duivel ; — volksnaam
voor verschillende planten.
PAARDEWEEK, v. (...weken), (Zuidn.) week
van zwaren arbeid; (ook) week zonder feestdagen.
PAARDJE, o. (-s), klein paard, hit ; op zijn paardje zijn, boos, toornig ; — in Noord-Holland de
naam voor de 25 of 30 cents korting bij het koopen
van een stapel kaas.
. PAARDRIJDEN, o. het rijden to paard.
PAARDRIJDER, m. (-s), ruiter; ...RIJDSTER,
(-s), vrouw die to paard rijdt, amazon.
PAARL. Zie PAREL.
PAARLEMOER, PA.RELMOER, o. het harde,
ale zilver glinsterende, in zeer fraaie kleuron spelende inwendige bekleedsel der schelp van verscheidone oestersoorten.
PAARLEMOEREN, PARELMOEREN, bn. van
paarlemoer.
PAARLEMOERKAPEL, v. (-len), paarlemoer-
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vlinder; ...MOSSEL, v. (-s), (nat. hist.) parelmossel;
...STEEN, o. eene soort van albast, dat op paarle•
moer gelijkt; ...VLINDER, m. (-s), (nat. hist.)
volksnaam van eene soort van dagvlinders (argynnis)
omdat de onderzijde der onder yleugels met paarlemoerachtige vlekken versierd is.
PAARS, bn. (-er, -t), violetkleurig; paars en
blauw zien van de kov; —, o. het paars, de paarse
kleur; paars katoen; — (R. K.) liturgisch symbool
van boete.
PAARSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. bij paren,
twee aan isN ee.
PAARTIJD, m. tijd van paring bij vogels, vis•
schen enz.
PAASCHACHTEN, o. Zondag na Paschen;
...ACHTER, o. (R.-K.) laatste Paaschdag;
...AVOND, m. (-en), avond voor Paschen;
...BEST, o. mooiste Zondagsche kleeren : zijn
paaschbest aantrekken; bw. hij is paaschbest gekleed.
PAASCHBLOEM, v. (-en), (plantk.) madeliefje;
keukenschelle; sleutelbloem; koekoeksbloem; —
(fig.) een nieuw kleedingstuk, dat men op Paschen
voor het eerst aandoet (voornamelijk bij meisjes) ;
zij, die een nieuw kleedje op Paschen aan
heeft.
PAASCHBROOD, o. (-en), (gmv. als stofn.)
groot krentenbrood, ter gelegenheid van het paaschfeest gebakken; — (bij de Israelieten) ongezuurd
brood.
PAASCHCOMMUNIE, v. (R.-K.) communie die
men in de parochiekerk houdt omtrent Paschen
en waartoe ieder geloovige verplicht is; ...DAG,
m. (-en), een der twee dagen van het Paaschfeest; inz. den eersten dag ; ...EI, o. (...eieren),
een boat gekleurd en gekookt ei; inz. een nagemaakt ei van sulker of chocolade : een netje met
paascheitjes ; ...FEEST, o. (-en) ; ...LAM, o.
(-rneren).
PAASCHMAANDAG, m. de tweede dag van
het Paaschfeest; ...MARKT, v. (-en), drukke markt.
omstreeks Paschen gehouden; ...NACHT, m. nacht
voor Paschen; ...NAGEL, m. (-s), een der 5 nagels
van wierook die op Paaschavond in de paaschkaars gestoken worden in den vorm van een
kruis ; ...OS, m. ( - sen) ; ...TIJD, m. ; ...VACANTIE, v. (-s).
PAASCHVUUR, o. (...vuren), vreugdevuur
dat op het Paaschfeest of op Paaschavond in
sommige streken ontstoken wordt; ...WEEK,
v. week v6Or Paschen; (ook) het Paascshfeest
der Israblieten; ...WEIDE, v. (-n), weide waarop het paaschvuur ontstoken wordt; ...ZONDAG,
m. (-en), de eerste dag van het Paaschfeest.
PAATJE, o. (-s), verkleinw. van pa. Zie ook
PAPAATJE.
PACE (Eng.), v. (sport) snelheid, gang.
PACEMAKER (Eng.), m. (-s), (sport) gangmaker.
PACEN, (heeft gepaced), (sport) gangmaken.
PACHA, m. (-'s), zie PASJA.
PACHOMETER, m. (-s), diktemeter, werktuig
om de dikte van belegd spiegelglas to molten.
PACHT, v. (-en), huur (van land, hoeven, mijnen,
tollen, veren, vischwater enz. ook van zekere
diensten) ; — pachttijd ; — (fig.) hij heeft eene
nieuwe pacht gemaakt, gezegd van een zwaar zieke
die weer geheel hersteld is; — pachtgeld : ik heb
mijne pacht al betaald; — (fig.) hij doet, praat,
also, hij de wijsheid in pacht heeft, alsof hij alleen
maar het goed west.
PACHTBOER, m. (-en), een boer die een stuk
land, eene hoeve niet in eigendom bezit, doch
slechts in pacht heeft.
•PACHTEN, (pachtte, heeft gepacht), huren, in
pacht nemen • — de jacht, de visscherij van een
landgoed pachten, voor het recht gedurende een
bepaalden tijd dear to jagen, to visschen eene
zekere som geven.
PACHTER, m., PACHTSTER, v. (-s), huurder,
huurster (van landerijen, hoeyen, van zekere belastingen, tollen enz.); — (Zuidn.) boer op eene
groote hoeve, onverschillig of het land al of niet
zijn eigendom is.
PACHTERES, v. (-son), (Zuidn.) paohtersvrouw.
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PACHTGEBIED, o. (-en), gebied waarover zich
de pacht uitstrekt; ...GELD, o. (-en), bedrag dat
men aan pacht betalen most; ...GOED, o. (-eren),
(Zuidn.) pachthoeve; ...HEER, m. (-en), grondheer;
...HOEVE, v. (-n), hoeve, die verpacht of verhuurd
is; in Zuidn. van iedere groote hoeve gezegd.
PACHYDERMEN, o. my. dikhuidigen : de olifanten behooren tot de pachydermen.
PACIFIC, m. Engelsche benaming voor de Stine
Zee; —SPOORWEGEN, m. my. de Amerikaansche
spoorwegen die van den Atlantischen Oceaan tot
de Stine Zee zich uitstrekken.
PACIFICATEUR, m. (-s), vredestichter.
PACIFICATIE, v. (...tien), beyrediging; (Ned.
gesch.) de paciftcatie van Gent, de eerste vereeniging,
8 Nov. 1576 to Gent tusschen able Nederlandsche
gewesten gesloten om de Spaansche troepen to
verdrijven.
PACIFICEEREN, PACIFIEEREN, (pacifIceerde
of pacifieerde, heeft gepacifIceerd of gepacifieerd),
bevredigen, vrede maken, de rust herstellen, tot
yrede brengen.
PACIFIEK, bn. (-er, -st), vredelievend, vreedzaam.
PACIFISME, o. strijd tegen de bewapeningen.
PACIFIST, m. (-en), voorstander van den wereldvrede.
PACIFISTISCH, bn. van, met betrekking, tot
de pacifisten : de pacifistische beweging ; pacifistische lectuur.
PACO, m. (-'s), PACO-KAMEEL, m. (-en), (nat.
hist.) (oudt.) een schaap in Peru met voortreftelijke,
fljne wol : paco-haar of vigogne-wol, die in Engeland
als kam- of kaardwol verwerkt wordt.
PACOTILLE, v. bagage die de matrozen vrachtvrij molten medenemen, inz. wanner deze Destaat
uit koopmansgoederen die zij voor eigen rekening
overzeesch verkoopen; beschadigde koopwaar; (ook)
koopm aar van mindere kwaliteit.
PACT, o. (-en), PACTUM, o. (pacts), verdrag;
verbond, verbintenis; familie-verbond; (ook) verbond met den booze.
1. PAD, o. (-en), smalle weg, vooral voor voetgangers ; — (bij uitbr.) weg : hij is altijd op pad,
hij is nooit thuis, slentert, gnat overal heen; —
(Z. A.) het harde pad, de heerweg; — (Zuidn.)
zijn pad schoonmaken, zich verontschuldigen.
PAADJE, o. (-s).
2. PAD, v. (-den), PADDE, v. (-n), (nat. hist.)
een kikvorschachtig dier (bufo), met korte achterpooten, tandeloozen mond en een met wratten
overdekt dik lichaam ; — (Zuidn.) slordige en
yadsige vrouw. PADJE, o. (-s).
PADAN, m. bedrag van 1000 millioen ropijen
(in Eng. Indie).
PADDEL (Eng.), m. (-s), pagaai; schoep van
een scheprad eener raderstoomboot.
PADDENSPOG, o. (gew.) schuim dat men in
den zomer ,aan bladeren van heesters ziet en dat
afkomstig is van het schuimbeestje, elders kikkerspog, lenteschuim en koekoeksspeeksel geheeten.
PADDENSTOEL, m. (-en), een plantengeslacht
(agaricus), tot de familie der zwammen behoorende,
dat zich onderscheidt door een hoed op een steel
geplaatst; vele soorten zijn eetbaar, maar ook
vele vergiftig.
PADDOCK (Eng.), o. omheind stuk grasland,
tegelijk bestemd voor weiland en voor oefenplaats
van paarden; — (Z. A.) speelterrein.
PADDY, m. (spottend) algemeene naam der Ieren,
verbasterd uit St. Patrick, hun bescherraheilige.
PADI, v. (ook paddi en padie geschreyen) de
rijst ale graansoort, als plant : de padi wordt ruim
een el hoog; de padi snijden; (de onontbolsterde
korrels heeten gabah, de ontbolsterde beras); —MESJE, o. (-s), waarmee de path gesneden wordt;
—00GST, m. (-en); —SCHUUR, v. (—schuren).
PADISJAH, m. (eig.) Neer der koningen, opperheer : titel, dien de Sultan van Turkije zelf ontvangt en die door hem ook aan de keizers van
Rusland en Oostenrijk wordt gegeven.
PADKOST, m. (Z. A.) mondvoorraad, proviand
voor de rein.
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PADLOOPER, m. (-s), (Z. A.) landlooper; leeg loo er; (ook) zekere soort van schildpad.
PADVERKENNER, m. (-s), padvinder.
PADVINDER, m. (-s), knapen die zich aangesloten
hebben bij de vereeniging der boy-scouts, die ten
doel heeft knapen door oefening op te leiden tot
moedige, vaardige, opofferende, zelfstandige mannen.
PADVINDERIJ, v. padvindersbeweging.
PADVINDERSBELOFTE, v. belofte die de pad.vinders bij hun toetreding moeten afleggen; ...BESTUUR, o.; ...BEWEGING, v.; ...KOSTUUM, o.
-(s); enz.
PADVISCH, m. (...sschen), (nat. hist.) eene
soort van visch.
PAEAN, m. de heelende god, bijnaam van verschillende Grieksche goden, inz. *van Apollo; —
plechtig koorgezang te hunner eere; (later) lot- en
zegegezang, ook : danklied en krijgslied.
PAEDAGOGIE(K), v. leer der opvoeding, opvoedkunde : paedagogiek bestudeeren.
PAEDAGOGISCH, bn. bw. opvoedkundig.
PAEDAGOOG, m. (...gogen), opvoedkundige, iem.
die rich toelegt op de studie der paedagogiek;
onderwijzer, schoolmeester.
PAEDIATRIE, v. leer der kinderziekten.
PAEDOLOGIE, v. wetenschappelijke kinderstudie; ...LOGISCH, bn. bw.; ...LOOG, m. (...logen).
1. PAF ! tw. klanknabootsing, van het geluid
van een afgeschoten vuurwapen; klanknabootsing
van een plotselingen slag of stoot.
2. PAF, bn. bw. sprakeloos, verbijsterd, ten
hoogste verbaasd : van dat bericht stond hij paf.
3. PAF, bn. (-fer, -st), opgeblazen, opgezet ; —
lusteloos, loom : het is pal weer.
4. PAF, m. (-fen), geluid van een afgeschoten
vuurwapen; — slag, klap.
1. PAFFEN, (pafte, heeft gepaft), een paf geven;
inz. van het afvuren van een wapen.
2. PAFFEN, (pafte, heeft gepaft), opzetten.
PAFFERIG, bn. bw. (-er, -st), paf, opgeblazen.
v. (-ken), dik, log mensch.
PAFZAK,
PAGAAI, v. (-en), (zeew.) roeiriem met breed
ondereinde en met een kruk tot handvat, bij de
Indianen, de inlanders in den Indischen Archipel
enz. in gebruik.
PAGAAIEN„ (pagaaide, heeft gepagaaid), met
de pagaai roeien; wrikken.
PAGAAIER, m. (-s), die pagaait; (zeew.)
pagaai.
PAGADET, v. (-ten), sierduif met roode oogen
en een vleezig uitwas op den bek ; (gemeenz.)
behaagzieke vrouw.
PAGADIET, o. Chineesche speksteen.
PAGANISME, o. heidendom.
PAGANIST, m. (-en), onchristen, heiden; benaming voor ieder die niet tot eene der orthodoxe
staatspartijen behoort. PAGANISTISCH, bn. bw.
1. PAGE, m. (-s), edelknaap, hofjonker; —
kleine soort van dagvlinders (thecla).
2. PAGE, v. (-s), bladzijde.
PAGGELEN, (paggelde, heeft gepaggeld), (Zuidn.)
moeilijk, onzeker en waggelend gaan (inz. van
kleine kinderen en oude, zwakke lieden gezegd);
— (Zuidn.) knoeien, prutsen.
PAGGER, m. (-s), (Ind.) heg, heining, schutting
van planten, bamboe, matten enz, : paggers van
bamboe; —KOFFIE, v. die binnen de omheining der inlandsche kampongs groeit; in tegenst.
met tuin- en boschkoffie.
PAGGEREN, (paggerde, heeft gepaggerd), (Ind.)
een pagger maken. PAGGERING, v.
PAGINA, v. (-'s), bladzijde.
PAGINATUUR, v. (..,toren), nummering der
bladzijden.
PAGINEEREN, (pagineerde, heeft gepagineerd),
de bladzijden nummeren. PAGINEERING, v.
(-en), het pagineeren.
PAGODE, v. (-s, -n), afgodstempel in Oost-Indie,
China en aangrenzende landen; heilige toren in
pyramidevorm; afgodsbeeld, dat in zulk een tempel
gebonden wordt.
PAELLAS, V. zie PALJAS.

PAKKAMER.
PAILLE (Fr.), bn. stroogeel : eene paille zijden
japon; —GEEL, bn.
ij
inz. uit
in
PAILLET, v. geelachtig roode wijnsoort,
Pros ence.
PAI(H)TEN, (Ind.) bitteren, bitter drinken.
PAI(H)TJE, o. (-s), (Ind.) bittertje.
PAILLETTEN, v. my. plaatje, reepje gouden of
zilveren foelie, parelmoer enz. inz. gebezigd tot
versiering van kleedingstukken.
PAIR (Fr.), m. (-s), (in Eng. PEER) (oudt., leenst.)
edelman, welke uit denzelfden stand als de vorst
was en het naast aan den troon stond; lid van
het Engelsche Hoogerhuis; vroeger lid der Eerste
Kamer in •Frankrijk.
PAIRSCHAP, o. rang en waardigheid van pair.
PAIS, v. vrede : pais en vrede maken.
PAJO(E)NG, m. (-s), (Ind.) zonne- of regenscherm;
als onderscheidingsteeken voor inlandsche hoofden
en ambtenaren ; de kleur enz. duidt den rang
aan.
1. PAK, o. (-ken), eenige gelijke of verschillende
voorwerpen bij elkander gebonden, in elkander
gerold of met lets omwonden, zoodat het eene soort
van geheel vormt : een pak boeken, brieven, papieren;
een pak vuil linnen; — dikwijls van eene bepaalde
maat, hoeveelheid of gewicht ; - met pak en zak
vertrekken, met alles wat men heeft ; - (Zuidn.)
zijn pak wegdragen, te biechten gaan - elk moet
zijn pakje dragen, ieder heeft zijn deel van kommer
en zorg hier op aarde ; - hij de pakken blijven neerzitten, (eig.) van vermoeidheid niet verder kunnen;
(fig.) uit moedeloosheid zijne zaken verwaarloozen
en alles op zijn beloop laten ; — dat is een pak
van mijn hart, waar ik zoozeer voor vreesde, is nog
goed terechtgekomen • - een pak slaag, een pak
voor zijn broek krijgen ; er viel een pak sneeuw,
zeer veel ; - een nieuw pak aanhebben, stel bovenkleeren, kostuum ; - een nat pak halen, natregenen
of in het water vallen. PAKJE, o. (-s).
2. PAK, m. de handeling van pakken, inpakken :
zij waren druk aan, den pak voor de reis. PAKJE,
o. (-s), omhelzing, knuffel.
3. PAK, o. pakpapier.
PAKDIJK, m. (-en), (waterb.) rivierdijk welks
buitenglooiing gesteund wordt door pakwerk, eene
steile bekleeding van rijshout en puin.
PAKDRAGER, PAKKEDRAGER, m. (-s), (gew.)
iem. die met de (het) pak den boer opgaat of gesmokkelde waren over de grenzen brengt.
PAKET, v. (-ten), verkorting van paketboot;
—(Ind.) eopvarend vandebotendrKon.
Paketvgart-Maatschappij.
PA/MTBOOT, v. (-en), snelvarend stoomschip
tot vervoer vanpersonen en goederen; benaming
voor bepaalde passagiersbooten.
PAKETVAART, v. paketbootdienst; —MAAT SCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij tot het snelle
vervoer per stoomboot van personen en goederen.
(-s), lastezel.
PAKEZEL,
PAKGAREN, o. garen om pakken mede dicht
te naaien, vast te binden enz.; ...GELD, o. (-en),
kosten van het verpakken; ...GEREEDSCHAP, o.
(-pen), ...GEREI, o. alles wat men tot het inpakken van goederen noodig heeft; ...GOED, o. (-eren).
PAKHUIS, o. (...zen), bergplaats voor koopwa ren, magazijn; — (fig.) het is hier net zoo'n pakhuis,
het staat bier overvol met alles, ales staat hier
over en door elkander; staan, kijken als eene
kat in een vreemd pakhuis, weg nosh stag weten,
(ook) in het geheel niet weten, wat men doen moet;
—MEESTER, m. (-s), opzichter van een pakhuis;
(Ind.) ambtenaar belast met het toezicht op de
pakhuizen voor de koloniale waren.
PAKIJS, 0. dicht opeengepakt drijfijs in de Poolzeeen, dat eene groote uitgestrektheid beslaat.
PAKJESDRAGER, m. (-s), iem. die voor reizigers
en anderen tegen eene kleine vergoeding de pakjes
en koffers draagt of thuis brengt.
PAKKAGE, v. (-s), bagage, (reis)goederen.
PAKKAMER, v. (-s), (papierfabr.) kamer, waar
het papier in riemen gepakt wordt; (sigarenfabr.)
kamer waar de sigaren gesorteerd, gebost en in
kistjes gepakt worden; — (Z. A.) provisiekamer.
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PAKKEN, (pakte, heeft gepakt), verschillende
woonlijk door vier personen op de schouders gevoorwerpen ordelijk bijeenvoegen, zoodat er een
dragen ; — (Ind.) gesloten rijtuig op vier wielen,
pak ontstaat ; ook eene ruimte ordelijk daarmede
van persiennewerk, soort vis-a-vis.
vullen : kleeren in een koffer pakken ; een koffer pakPALATIE, v. (Zuidn.) wat dient om to paken ; — zijne biezen pakken, aan den haal gaan,
leeren, tooisel, paleersel.
vluchten ; — als haringen op elkander gepakt
PALATIJN, m. (-en), naam die vroeger door den
zitten, zeer dicht opeen ; de sneeuw pakt, laat zich
voornaamsten der Hongaarsche baronnen of maggemakkelijk tot een bal samenvoegen (wanneer
naten werd gedragen; — ook de naam van een.
het niet vriest) ; —
der 7 heuvelen van Rome, tevens het oudste
tot zich nemen : hij pakt al wat hij krijgen kan;
gedeelte der stad. PALATIJNSCHAP, o. ambt,
de spreker pakt, de hoorders gaan geheel
—(fig.)
waardigheid van den palatijn.
met den spreker mee, denken aan nets anders
PALATINAAT, o. de Palts; paltsgraafschap.
dan aan hetgeen zij hooren; — lekker knufrelen,
PALATINE, v. (-n), pels, manteltje of kraag
liefkoozend omvatten ; — stevig grijpen en vastvoor dames (in het begin der 19de eeuw).
houden : iem. bij den kraag pakken; de dief is gepakt;
PALE-ALE (Eng.), v. lichte ale, Engelsche
— iem. te pakken krijgen, hem beetnemen (eig.
biersoort.
en fig.) ; — ik kon de loqarithmen maar niet te
PALEEREN, (paleerde, heeft gepaleerd), (Zuidn.)
pakken krijgen, ze niet begrijpen, onthouden; — hij
tooien, opschikken, versieren.
heeft het leelijk te pakken, hij is zwaar verkouden,
1. PALE!, v. (-en), katrol; (oudt.) foltertuig :
(ook) ernstig ziek; (ook) tot over zijn ooren verliefd;
iem. aan de palei (of paleie) staan.
— (Zuidn.) het pakt niet, bet lukt niet.
2. PALEI, v. (-en), (Zuidn.) diinne laag aarde
PAKKET, o. (-ton), klein pak, inz. bij de posdie men met de spade of den ploeg afsteekt.
pakketten
zonder,
met
aangegeven
waarde.
terijen :
PALEIS, o. (...zen), gebouw dat tot woning
PAKKETJE, o. (-s).
dient voor een koning of ander vorst, vorstelijk
PAKKETPOST, v. afdeeling der posterijen, met
verblijf : het koninklijk paleis; officieele woning
de verzending van kleine pakketten belast.
van een aartsbisschop; uitgestrekt en fraai ingericht
PAKKING, v. (-en), (stoomw.) opvulsel van
gebouw : paleis van justitie, paleis voor volksvlijt;
hennep random den stoomzuiger om het ontsnap(fig.) zijn huis is een paleis, het ziet er zeer rijk bij
pen van den stoom to beletten.
hem uit.
PAKKIST, v. (-en), kist waarin goederen verpakt
PALEISBANKET, o. zeker amandelgebak.
worden of zijn geweest : pakkisten te troop;
PALEN, (paalde, heeft gepaald), als een paal
...KNECHT, m. (-s), knecht die dienst doet als
in den grond zetten; grenzen, raken aan.
pakker ; ...LA AG, v. (...lagen), laag die tot vulling
PALESTIJNSCH, bn. het Palestijnsche land,
dient : eene paklaag van puin order wegen ; ...LINPalestina.
NEN, o. (-s), pakdoek ; ...NAALD, v. (-en);
PALESTINA, o. het Heilige Land, vroeger ook
...PAPIER, o. enz.
Kanaan geheeten.
1. PAL, m. (-len), pen of klamp, om een spil of
PALESTRIJNSCH, bn. Palestrijnsche muziek,
rad vast to zetten, zoodat het terugdraaien belet
meerstemmig kerkgezang volgens de leer van het
wordt, ook zetter geheeten.
strenge contrapunt, zoo geheeten naar G. P. d a
2. PAL, bw. iets pal zetten, met een of meer
Palest r i n a (1526-1594) die a-capella werken
pallen vastzetten (ook fig.); — pal staan in het
voor 8, 12 of meer stemmen schreef.
gevaar, niet terugdeinzen; — hij moet pal te bed
1. PALET, o. (-ten), (schild.) een dun, min of
liggen, mag niet opstaan; — voortdurend; de wind
meer ovaalvormig plankje met een gat er in
waait maar pal nit het Westen; — juist, precies :
voor den duim, waarop de schilder zijne verven
de wind staat pal op het venster.
plaatst en mengt; het palet opvatten, gaan schilderen.
PALADIJN, m. (-en), ridder uit het gevoig van
.
2. PALET, v. (-ten), kaatsplankje.
Karel den Grooten; ook toegepast op de helden
3. PALET, v. (Zuidn.) soort van werpspel met
van koning Art u r's tafelronde; beschermend,
metalen schijven naar een aarden doel in afdeedienend ridder; ridderlijke held.
lingen verdeeld.
PALAEOGRAAF, m. (...grafen), beoefenaar, kenPALETOT (Fr.), v. (-s), korte overjas.
ner der PALAEOGRAPHIE, T. leer der oude
PALFRENIER, m. (-s), koetsbediende.
schriftsoorten.
PALI, o. heilige taal van Achter-Indict, uit het
PALAEOLOGIE, v. oudheidkunde, ook wel =
Sanskrit ontstaan en waarin de heilige boeken
palaeontologie.
van den godsdienst van B o e d d h a geschreven zijn.
PALAEONTOGRAPHIE, v. beschrijving en afPALIE, v. (palien), (Zuidn.. gewest.) bolster,
beelding der fossiele overblijfselen uit de voorkaf; — afval, schilfers, gruis dat van iets afkomt.
wereldlijke schepping.
PALIJZER, o. (-s), in een houtzaagmolen, ijzer
PALAEONTOLOGIE, v. wetenschap der uitgedat in de tanden van het krabbelrad grijpt.
storven dier- en plantensoorten, leer van de verPALIKAAR, m. (...karen), (eórt.) Grieksch
steende voorwereldlijke levensvormen. PALAEsoldaat in den strijd voor hun onafhankelijkheid;
ONTOLOOG, m. (...logen), , kenner, beoefenaar
(w. g.) moedig jongeling, vurig, jong strijder.
der palaeontologie.
PALILLOGIE, v. het herhalen van een woord of
PALAEOPHYTOGRAPHIE, v. leer van de planvolzin bij den aanvang van eene nieuwe periode.
ten der voorwereld.
PALIMPSEST, m. (-en), eon perkamentrol die
PALAEOPHYTOLOGIE, v. leer betreffen.de de fosna afkrabbing van het oorspronkelijk geschrevene,
siele overblijfselen van voorwereldlijke planters.
opnieuw beschreven is.
PALAEOTYPEN, my. incunabelen.
PALING, m. (-en), (v. gmv. ale stofn.) welbePALAEOZOEN, my. voorwereldlijke dieren;
kende roofzuchtige, slangvormige visch (anguilla
PALAEOZOLOGIE, v. wetenschap der fossiele
vulgaris), die nagenoeg alle zoete wateren van
dieren.
Europa bewoont.
PALAGONIET, m. (-en), bruin basaltglas, een
PALINGBROODJE, o. (-s), een broodje, waarin
vulkanisch, basaltachtig tufgesteente.
een mootje paling gebakken is.
PALAMEDES, m. een der Grieksche koningen
PALINKJE, o. (-s), een kleine paling.
voor Troje, door Ulysses ten onrechte van verraad
PALINODIE, v. herroeping van eene lasterlijke
beschuldigd eh door het leger gesteenigd.
aantijging.
PALANDER, m. (-s), (hist.) oorlogsvaartuig in
PALINUUR, m. (...nuren), stuurman van Aeneas
de 2e helft der 17de eeuw, met twee mortieren en
op zijn tocht naar Italie ; een palinuur van staat,
6 of 8 stukken gewoon geschut.
kundig staatsleider.
PALANK, v. (-en), (vestingb.) palanken zijn paPALISSADE, v. (-n), een schanspaal, die, aan
lissaden van 30, 35 of meer duim middellijn, of
beide einden gespitst, 5 a 6 voet boven den grond
geheele boomstammen op de lengte van palissaden,
uitsteekt; eene rij van zulke palen, die, aan elkander
6 duim van elkander in den grond geplaatst.
verbonden, de kracht van een verdedigingswerk
PALANKIJN, m. (-s), draagstoel (in Azle) geverhoogen.

PALISSADEEREN.
PALISSADEEREN, (palissadeerde, heeft gepalissadeerd), met palissaden versterken, afsluiten.
PALISSADEERING, v. (-en), het palissadeeren;
paalwerk.
PALISSADEPARENCHYM, o. ...WEEFSEL, o.
(plantk.) laag van langwerpige cellen onder de
opperhuid van een blad gelegen; het is rijk aan
bladgroenkorrels en bezit weinig intercellulaire
ruimten.
PALISSANDER, —ROUT, o. zekere fine, harde
en dichte houtsoort, donkerbruin van kleur, ook
violet-, purperhout genoemd.
PALISSANDERBOOM, m. (-en), een boom in
Guyana (jacaranda brasiliana), welke het pallssanderhout oplevert.
PALISSANDERHOUTEN, bn. van palissanderhout gemaakt.
1. PALJAS, v. (-sen), PALJASSE, v. (-n), (gew.)
stroozak, bultzak, stroobed : op eene paljas op den
grand slapen; — stroo dat voor de paarden in den
stal gespreid wordt; stroo.
2. PALJAS, m. (-sen), hansworst, potsenmaker;
— (Z. A.) toovermiddel : hij draagt paljas, verstaat
tooverij.
PALLA, v. (-'s), (R. K.) vierkant stuk karton,
overtrokken met wit linnen, ter bedekking van
den kelk in de Mis; moat gebenediseerd zijn.
PALLADIUM, o. (-s), beeld der beschermgodin
Minerva of Pallas to Troje, waarvan het hail der
stad afhankelijk was; (fig.) jets dat de veiligheid
enz. van een staat, een recht enz. waarborgt :
de grondwet is het palladium der vrijheid.
1. PALLAS, v. naam van Minerva; naam eener
kleine planeet tusschen Mars en Jupiter, aangeduid
door het teeken
2. PALLAS, m. (-sen), een ongeveer 1 M. lange,
rechte steekdegen, met meestal tweesnijdende
kling; het gewone wapen der zware cavalerie.
3. PALLAS, v. zie PALLA.
PALLEN, (palde, heeft gepald), ingrijpen, invallen
(gezegd van den pal, die in de tanden van 't schakelrad grijpt); — met een of meer pallen vastzetten.
PALLIATIEF, o. (...ven), verzachtend geneesmiddel, dat de verschijnselen der ziekte in hevigheid
doet afnemen, zonder de ziekte zelve tot genezing
to brengen ; — tijdelijke hulp; — (fig.) uitvlucht,
bewimpeling, bemanteling.
PALLIEEREN, (pallieerde, heeft gepallieerd), verzachten; — vergoelijken, bemantelen, verbloemen.
PALLIUM, o. (pallia), (oorspr.) schoudermantel
der aartsbisschoppen; — thans een drie vingers
breede, witte wollen band, met zes zwart zijden
kruisjes doorweven ; — mantelwolk, eene soort van
regenwolk.
1. PALM, v. (-en), vlak der hand; twee gulden
in de palm van je hand, dadelijk betaald; — zekere
lengtemaat = 1 decimeter; eene vierkante palm =
1 dMa; eene kubieke palm = 1 dM3 of 1 Liter.
2. PALM, m. (-en), palmboom (palma); — palmtak : de palm is 't zinnebeeld der overwinning; —
den palm wegdragen, de overwinning behalen; (ook)
boven anderen uitmunten.
3. PALM, v. welbekende heester met altijdgroene,
kleine blaadjes, waarvan dwergachtige exemplaren
tot het afzetten van bloemperken gebezigd worden
(buxus sempervirens).
PALMA, v. (-'s), Oostindisch vaartuig met zeer
lagen verlengden voorsteven en een hoogen achtersteven.
PALMBOOM, m. (-en), Zie PALM 2 en 3; (ook)
naam aan den jeneverboom (juniperus communis)
gegeven, die de zoogenaamde Duitsche sandarak
oplevert; — Europeesche palmboom, benaming voor
den schietwilg, schotwilg (salix alba).
PALMBOOMEN, bn. palmhouten.
PALMBOTER, v. hardgeworden palmolie;
...BRANDEWIJN, m. gegiste palmwijn, toddy.
PALMEN, (palmde, heeftgepalmd), hand over
hand hijschen.
PALMET, v. (-ten), (bouwk.) versiering, op een
palmblad gelijkende.
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PALMHOUTEN, bn. van palmhout gemaakt.
PALMHUIS, o. (...huizen), groote broeikas waarin
palmboomen gekweekt worden.
PALMIET, o. meal, merg van sommige palmsoorten; palmkool; — (Z. A.) eetbaar merg van
de palmietbies. naar okkernoten smakende.
PALMIETBIES, v. (...zen), eene biezensoort
(prionium palmita), die in de wateren van ZuidAfrika groeit en daar den stroom van het water
belemmert.
PALMINE, v. het vet der kokosnoten; plantenboter.
PALMITINE, v. (scheik.) een van de hoofdbestanddeelen der meeste vetten; —ZUUR, o.
PALMKERMIS, v. (-sen), kermis omtrent Palmzondag; ...KERN, v. (-en), palrapit.
PALMLIJSTER, v. (-s), (nat. hist.) zekere soort
van lijster in Cayenne; ...MARKT, v. markt v6Or
Palmzondag gehouden ; ...OLIE, v. olie uit palmvruchten.
PALMPAASCH, ...PASCHEN, v. Palmzondag; —
versierde en met allerlei lekkernijen bestoken
stok, waarmede de kinderen in den morgen van
Palmzondag rondloopen.
PALMRIET, o. Spaansch riet, rottingriet.
PALMSLAG, m. (-en), handslag : onder palmslag
verkoopen.
PALMSTRUIK, m. (-en), een klein plantje
(buxus sempervirens), met lancetvorraige dikke
blaadjes.
PALMSUIKER, v. suiker bereid uit het sap
van sommige palmsoorten; ...TAK, m. (-ken), tak
van een palmboom, bij de Ouden het teeken der
overwinning; (R. K.) de palmtakken met Palmzondag in de kerk rondgedragen
PALMWIJN, m. geestrijk vocht, verkregen inz.
door gisting van het suikerhoudende sap der bloemscheeden van verschillende palmsoorten..
PALMZONDAG, m. Zondag vOOr Paschen; waarop de palmtakken, door de Roomsch-Katholieken
gewijd en rondgedeeld worden, ter herinnering van
Jezus' intocht in Jeruzalem.
PALOETEREN, (paloeterde, heeft gepaloeterd),
(Zuidn.) bedriegen.
PALPITATIE, v. (-s, ...tiOn), hartklopping,
pols-, aderslag.
PALPITEEREN, (palpiteerde, heeft gepalpiteerd),
kloppen, slaan, jagen (van den pols of het hart)
van angst of aandoening.
PALSTER, m. (-s), pelgrimsstaf.
PALTER, m. (-s), groote hack met een ring om
balken to kantelen.
PALTROK, m. (-ken), pelgrimsrok, -tabbaard;
(ook) eene soort van zaagmolen, onderkruier.
PALTS, v. de naam van twee vroegere Duitsche
staten : Opper- en Benedenpalts.
PALTSGRAAF, m. (...graven), naam eener vorstelijke waardigheid. PALTSGRAAFSCHAP, o.
ambt, waardigheid van een paltsgraaf.
PALTSGRAVIN, v. (-nen),
PALUL, v. (-len), (Zuidn.) vod, lap.
PAMFLET, o. (-ten), (oudt.) vlugschrift; (thans)
schotschrift, blauwboekje.
PAMFLETSCHRIJVER, m. (-s), iem. die een
of meer pamfletten heeft geschreven.
PAMFLETTIST, m. (-en), schotschriftschrijver,
lasteraar (in geschriften).
PAMOR, o. wit ijzer tot het damasceeren van
klingen.
PAMPA, v. (-s en -'s), uitgestrekte boomlooze
vlakte in Z. Amerika, inz. in Argentine en aangrenzende landen.
PAMPASGRAS, o. zeer hooge grassoort met
groote pluimen der pampas (gynerium argenteum),
in Europa als sierplant gekweekt.
PAMPERA, m. (-'s), (zeew.) snel opkomende
wind op de Zuldamerikaansche oostkust.
PAMPERLANGEN, (Z. A.) fiikfiooion, moo'
praten om bij iem. in de gunst to komen.
PAMPOESJE, o. (-8), Oostersch muiltje.
1. PAN, m. (myth.) Grieksche god der
weiden en bosschen, beschermer der herders en
kudden.
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2. PAN, v. (-nen), min of meer diep bekkenvormig vaatwerk van metaal of steen, in de keuken,
in brouwerijen, zoutziederijen, suikerraffinaderijen
enz. gebruikt om daarin te koken, te braden of
vloeistoffen te verdampen braadpan, koekepan;
een veeg uit de pan krijgen, eene flinke berisping ;
— den vijand in, de pan hakken, diens leger
geheel vernielen, er zeer veel van dooden met de
sabel; — wat eenigermate op eene pan gelijkt
de pan van een oud geweer, de holligheid van het
slot : kruit op de pan doen; — duinvallei : in de
pannen verbauwt men wel aardappelen; laagte
in eene aardlaag (bij den mijnbouw); — (Z. A )
laagte waarin het water van de naburige heuvelen
afstroomende, zich opzamelt ; —
dakpan; — (spr.) er zijn pannen op het Ptak,
wees voorzichtig in uw spreken, er zijn er to veel
bij, die het niet hooren mogen of moeten; — een
huis met zilveren, pannen (gedekt), met hypotheek
bezwaard. PANNETJE o. (-s).
3. PAN, v. rommel : de heele pan is Been cent
waard; — rumoer ; grappig voorval ; — gezellig,
ongedwongen bijeenzijn.
PANAAL,
(...alen), (v. als stofn.) aal geschikt
om in de pan te stoven,
PANAARDE, v. (steenb.) aarde gebruikt tot het
maken van pannen en vloertegels.
PANACEE, v. algemeen geneesmiddel, wondermi ddel.
PANACHE, v. (-s), vederbos, helmbos, pluimbos.
PANADE, v. broodsoep; inz. bouillon met fijngemaakt brood.
PANAMA, m. (-'s), zeer buigzame hoed van
zoogenaamd panamastroo gevlochten; o. halfwollen stof met driedraadschen katoenen ketting
en dubbelen wollen inslag, gelijkend op het vlechtwork der Panamahoeden; —HOED, m. (-en).
PANCARTE, v. (-n), plakkaat, plakschrift, plakbrief; bordpapieren omslag; groote uitslaande lijst
van artikelen.
PANCHROMATISCH, bn. (phot.) voor alle kleuren lichtgevoelig : panchromatische platen en films.
PANCRATISCH, bn. zeer krachtig; een pancratisch microscoop, dat zeer stork vergroot.
PANCRATIUM, o. (-s), (bij de oude Grieken)
worstel- en vuistkamp; worstel- en vuistkampoefening; — eene machine, uit vele raderen en
veeren samengesteld, wier eerste rad door een
gewicht in beweging wordt gebracht, en welke tot
opheldering dient van vele waarheden, welke op
tijds- en krachtsuitsparing betrekking hebben.
PANCREAS, v. (ontl.) alvleeschklier ; —SAP,
o. ; —TABLET, v. (-ten).
1. PAND, o. (-en), zijstuk, slip van eene jas of
rok : iem. bij de panden van zijne jas vasthouden.
2. PAND, o. (-en), waarborg, onderpand: op pand
leenen, in of te pand geven; — alles wat tot pand
dienen kan, inz. huizen en landerijen onze dierbaarste panden, onze kinderen en verwanten, (ook)
onze bezittingen; dat huis is een kostelijk pand; ik
heb twee panden gekocht aan de Suezkade, twee
huizen; huis: Notaris N. zal verkoopen het pand,
staande en gelegen . . . .
PANDAEMONIUM, o. de algemeene tempel voor
de halfgoden of daemonen bij de Grieken; alle
booze geesten bij elkander; inz. het rijk van satan.
PANDANACEEEN, my. schroefboomen, eenlobbige plantehfamilie met meer dan 220 soorten van
houtgewassen van Afrika tot Polynesia.
PANDANUS, m. palmachtige boom tot de familie der pandanaceeen behoorende; sommige
soorten leveren eetbare vruchten en sterke vezels
voor vlechtwerk.
PANDBRIEF, m. (...ven), obligatie eener hypotheekbank,, waarvan het bedrag moot strekken, om
aan anderen voorschotten onder hypothecair verband te seven; — pand- of verhandbrief op schepen.
PANDECTEN, v. my. hot voornaamste gedeelte
van het corpus juris, bestaande uit uittreksels nit
de werken van Romeinsche rechtsgeleerden.
PANDELING, m. en v. (-en), persoon die, door
een ander voor eene schuld in pand genomen is,
schuldslaaf. PANDELINGSCHAP, o.
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PANDEMIE, v. (-en), eene over een geheel land
verbreide ziekte : eene langdurige pandemic (der
-cholera) duurde van 1846 tot 1860.
PANDEMISCH, bn. algemeen, overal verbreid
(van ziekten).
PANDEN, (pandde, heeft gepand), beslag leggen
op goederen; goederen gerechtelijk laten verkoopen
ter voldoening van schuld; in pand geven, beleenen.
PANDING, v. (-en), het panden; verkoop bij
executie.
PANDGEVER, m. (-s), die iets in pand geeft;
...GOED, o. (-eren), goed dat in pand gegeven is.
PANDHOF, m. (...ven), binnenplaats van Mooster, abdij of kathedraal.
PANDHOUDER, m. (-s), pandbezitter; ...HUIS,
o. (...huizen), (Ind.) pandjeshuis.
PANDJESHUIS, o. (...zen), bank van leering voor
zeer kleine panden, kleine lommerd; huis van verkoop met recht van weder-inkoop.
PANDNEMER, m. (-5), die iets in pand neemt,
pandhouder.
PANDOER, m. (-en), Hongaarsche voetsoldaat tot
eene weleer geduchte rooverbende behoorende; —
(Zuidn.) diender, politieman.
PANDOEREN, (pandoerde, heeft gepandoerd), zeker kaartspel spelen; het pandoeren, dit kaartspel.
PANDORA, v. (myth.) de eerste vrouw der
aarde, wier naam, woordelijk, de albeschonkene
beteekent ; (fig.) de dons van Pandora, de bron van
alle kwaad ; — naam eener planeet.
PANDRECHT, o. recht dat een schuldeischer
heeft op eene door zijn schuldenaar hem ter hand
gestelde of voor hem aan een derde gegeven
roerende zaak, om uit de opbrengst dier zaak bij
voorkeur boven de andere schuldeischers betaald
to worden.
PANDSPEL, o. (-en), zeker gezelschapsspel, gewoonlijk pandverbeuren geheeten.
PANEEL, o. (-en), houten beschot, dat als 't
ware in een raam is gevat; eene kamer met beschilderde paneelen; eene deur met paneelen; de paneelen
in parketvloeren zijn ongebost; — achterstuk van
een Spiegel of schilderij; houten blad, waarop
men schildert; — schilderstukje op hout.
PANEELHOUT, oa breede planken die men in
paneelen verwerken kan, wagenschot; ...RAAM, o.
(...ramen), raam, waarin een paneel wordt gezet;
...SCHILDER, m. (-s), die zich bijzonder toelegt
op het beschilderen van paneelen; ...ZAGER, m.
(-5), inbreker, dief, inz. iem. die zich toegang weet
te verschaffen door een paneel uit to zagen, ...ZOLDERING, v. (-en), zoldering van paneelwerk.
PANEEREN, (paneerde, heeft gepaneerd), vleesch
vOOr het braden met fijngewreven beschuit of
geroosterd brood bestrooien.
PANEERMEEL, o. fijngestampte beschuit of
geroosterd brood om to paneeren.
PANEGYRICUS, m. PANEGYRIEK, v. (-en),
lofrede, lofdicht ; lage vleierij. PANEGYRIST,
m. (-en), lofredenaar.
PANELLE, v. gale ruwe sulker in schijfvormige
stukken uit Zuid-Amerika en de Antillen.
PANFLUITJE, o. (-s), 8 buisjes van riot of metaal
naast elkander, die voortdurend kleiner wordena
PANGERAN(G), m. (-s), (in Ned.-Indic) eeretitel van hoogere inlandsche ambtenaren; —PATIE.
m. kroonprins van Djocjo- of Soeracarta.
PANGERMANISME, o. streven, alle Germaansche stammers tot eenepolitieke eenheid to brengen.
PANGEWEER, o. (...geweren), (Z. A.) ouderwetsch schietgeweer met kruitpan.
PANGHOELOE, m. (-'s), (Ind.) moskeepriester,,
(op Sumatra) hoofd eener genealogische of territoriale eenheid.
PANGLIMAN, m. (-s), aanvoerder, vorstelijke
titel op Java.
PANHARING, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
versche, groene haring ; — (Zuidn.) (fig.) magere
manspersoon.
PANIEK, v. plotselinge en algemeene angst; loos
alarm; plotselinge algemeene, doch ongegronde schrik.
PANISCH, bn. panische schrik, plotselinge algemeene doch ongegronde schrik (inz. onder eon
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vechtend leger) ; alzoo genoemd naar den schrik,
lien de veldgod Pan den Gainers bij den Delphischen tempel op 't lijf joeg.
PANISLAMISME, o. gevoel van samenhang tusschen alle belijders van den islam.
1. PANJE, v. (-s), (zeew.) beteerd stuk zeildoek,
dat de visschers op den rug dragen, wanneer zij
eene schuit op' het hout helpen.
2. PANJE, gemeenzame afkorting voor : champagne.
PANKONG, v. (-en), zeker Chineesch vaartuig.
PANLIKKEN, PANNELIKKEN, (panlikte, heeft
gepanlikt), tafelschuimen, op de klap loopen.
1. PANNE, v. (Zuidn.) trijp; fluweel, zie PAAN.
2. PANNE, v. (sport) gedwongen oponthoud : de
vliegeniers hadden eene panne van 15 minuten.
PANNEBIER, o. bier dat men den werklieden
geeft bij het bouwen van een huis, ale zij de pannen
op het dak leggen; vroeger een feestje op het
work, thans veelal eene fooi.
PANNEKOEK, m. (-en), eene soort van ronden
dunnen koek. PANNEKOEKJE, o. (-s),
PANNENBAKKER, m. (-s), vervaardiger van
dakpannen; ...BAKKERIJ, v. (-en), fabriek van
dakpannen.
PANNESTUK, o. gedeelte eener (dak)pan; —
(spr.) dat komt met een pannestuk uit, dat komt
verkeerd uit.
PANOPTICUM, o. (-5), eene inrichting, waar inz.
beroemde en beruchte personen, in was geboetseerd, zijn tentoongesteld.
PANORAMA, o. (-'s), algezicht, vergezicht : op
dien, heuveltop heeft men een prachtig panorama;
bedrieglijke voorstelling (eener stad enz.) in een
road gebouw, in weiks midden zich de beschouwer
bevindt en waar hij niet zien kan waar de werkelijkheid eindigt en het doek begint; het gebouw zeif.
PANOTYPIE, v.photographie op wasdoek.
PANOVEN, m. (-5), vereenvoudigde koepeloven
(ijzerbereiding).
PANPERCEEL, o. (-en), perceel van eene oesterbank; ...OESTER, v. (-s), oester van de pannen
gehaald.
PANSEE, v. (-8), (Fr. pansee), wilde pansee, het
driekleurige of wilde viooltje; o. gmv, paarsblauwe kleur.
PANSER, enz. Zie PANTSER enz.
PANSFLUIT, v. (-en), rieten fluit, herdersfluit,
panfluit.
PANSLAVISME, o. het streven van alle Slavische
volken (het noorden van Turkije, de Wallachijers,
Serviers, Dalmatiers, Croaten, Zevenbergers, de
Russen enz.) om zich tot eene natie to vereenigen.
PANSOPHIE, v. alwijsheid.
1. PANTALON, m. (-s), hansworst; (ook) de bedrogen vader in de Italiaansche blijspelen en in
het ballet.
2. PANTALON, v. (-5), large brook.
PANTELEGRAAF, v. telegraphisch toestel waarmee men het schrift, de teekening enz. van den
afzender op het station van ontvangst kan reproduceeren.
PANTER, m. (-s), —DIER, o. (-en), een gevlekt
verscheurend zoogdier (felis pardus), tot de familie
der katten behoorende, Aziatische luipaard, in
Afrika meer luipaard geheeten. PANTERTJE,
o. (-s).
PANTERHAAI, m. (-en), (nat. hist.) getijgerde
haai.
PANTERICAT, v. (-ten), eene kleinere soort
van panter in Zuid-Amerika (felis tigrina);
...SLANG, v. (-en), eene soort van renslang in
Guyana en Brazilie, 2 M. lang (ptyas pantherinus);
...VEL, o. (-len).
PANTHEISME, o. geloof dat de wereld zelve
God is.
PANTHEIST, m. (-en), aanhanger van het geloot, dat God en de natuur een zijn.
PANTHEISTISCH, bn. bw. als van een pantheist;
op het pantheisme betrekking hebbende.
PANTHEOLOGIE, v. leer van het pantheisme.
PANTHEON, o. in 't oude Rome een tempel,
aan alle goden to zamen gevvijd; later gewijd aan
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de maagd Maria en alle heiligen; eeregebouw voor
al de overladen beroemde mannen van een land;
letterkundig pantheon, eene uitgave der beroemde
letterkundige werken.
PANTOCRATIE, v. alleenheerschappij, het bestaan van een heerscher over alien.
PANTOFFEL, v. (-s), eene soort van schoeisel,
met laag bovenwerk, vooral door vrouwen gedragen, huisschoen; mull ; onder de pantoffel zitten,
onder de plak zijner vrouw ; het op zijne pantoffeltjes
(plantk.)
afkunnen, het niet druk hebben;
pantoffelbloem. PANTOFFELTJE, o. (-s).
PANTOFFELBLOEM, v. eene êênjarige plant
(calceolaria) in Chili en Peru in het wild groeiende
en Kier gekweekt om haar sierlijken vorm, ook
akelei, klokjesbloem, venusscho6n, onze-lieve-vrouweschoen en papeschoen geheeten ; ...HELD, m. (-en) ;
...PARADE, ...PROMENADE, v. (-s), het wandelen van den voornamen stand op eene bepaalde
plants en een bepaalden tijd.
PANTOGRAAF, m. (...grafen), teekenaap.
PANTOMETER, m. (-s), almeter, hoekmeter.
PANTOMIME, v. (-s, -n), voorstelling van gedachten, gewaarwordingen en handelingen alleen
door kunstige beweging van het lichaam, in vereeniging met dans en muziek.
PANTOMIMIEK, v. gebarenkunde.
PANTOMIMISCH, bn. door gebaren aangeduid.
PANTOPHAAG, bn. met alles zich voedende; —,
m. (...phagen), veelvraat.
PANTSER, o. (-s), eene bekleeding van het
lichaam tegen verwondingen, kuras, harnas; ijzeren
bekleedsel van schepen enz.
PANTSERDEK, o. (-ken), scheepsdek van pantserplaten; ...DEKSCHIP, o. (...schepen), schip dat
voorzien is van een pantserdek.
PANTSERDIER, o. (-en), (nat. hist.) (chlamydophorus), flier met een pantser van leerachtige gordels op den rug; gordeldier (dasypus).
PANTSEREN, (pantserde, heeft gepantserd), met
een kuras of harnas bekleeden; een gepantserd
schip, vaartuig, geheel met ijzer beslagen. PANTSERING, v. (-en), het pantseren; de gezamenlijke
pantserplaten.
PANTSERFORT, o. (-en), (krijgsw.) ronde of
ovale toren, met pantserplaten bedekt, waartusschen zich beton bevindt ; ...PLAAT, v. (...platen),
zware stalen plant tot pantsering.
PANTSERSCHIP, o. (...schepen), oorlogsschip
met stalen platen ompantserd.
PANTSERTREIN, m. (-en), gepantserde trein.
PANTSERVISCH, m, (...sschen), familie van zeevisschen (cataphracti) waarvan het lichaam bedekt
is met zeer harde schubben en beenplaten.
PANTSIER, o. (-s), (veroud.) panther.
PANURG, m. (-en), sluw, boosaardig mensch.
PANURGIE, v. arglistige boosaardigheid.
PANURGISCH, bn. bw. sluw kwaadaardig.
PANVISCH, PANNEVISCH, m. (...sschen), (v.
gmv. als stofn.) visch om to bakken; gebakken,
gebraden visoh.
1. PAP, v. (-pen), kooksel van meel, brood enz.
met melk ; alles wat tot eene brij gekookt of geworden is ; hij verdient het tout in de pap niet, zeer weinig ; — .iem. de pap in den mond geven, hem het
antwoord in den mond geven ; — mijn hoed is
als pap, doornat ; — (heelk.) verzachtend middel
op zweren enz. ; (wev.) eene uit meel of stijfsel
gekookte kleverige stof, waarmede de kettingdraden
(papierm.) toebereid heelworden bestreken;
(zeew.) smeersel.
goed, papierbrij
2. PAP, bn. bw. (Z. A.) pappig, to zacht : die
perzik is to pap; niet lekker.
PAPA, PA, m. (-'s), vader; hij is papa geworden,
hij heeft een kind gekregen; — in de Grieksche
kerk de titel voor hooge geestelijken; paus.
PAPAAL, bn. pauselijk.
PAPAATJE, o. (-s), verkleinwoord van papa.
PAPABILE (It.), m. (...1i, -s), die kardinalen
Welke bij eene pauskeuze kans hebben, to worden
gekozen.
PAPAJA, v. (-'s), meloenboom; de vrucht
ervan.

PAPAVER.
PAPAVER, v. (-s), een plantengeslaoht van de
familie der papaverachtigen, waarvan er vijf soorten
in Ned. in 't wild worden aangetroffen.
PAPAVERACHTIG, bn. papaverachtige planten,
eene plantenfamilie (papaveraceae), wier zaaddoozen
verdoovende eigenschappen bezitten.
PAPAVERMELK, v. het dikke witte plantensap
der papavers; ...OLIE, v. eene soort van olie, ook
maanolie genoemd, die door persing uit het papaverzaad wordt verkregen ; ...STROOP, v.
PAPEGAAI, m. (-en), zekere fraaie tropische
vogelsoort (psittaeini), tot de orde der klimvogels
behoorende ; — (fig.) naprater; — (spr.) klappen
als een papegaai, zonder verstand spreken; hij is
een ware papegaai, hij spreekt of bauwt alles na.
PAPEGAAITJE, o. (-s).
PAPEGAAIDUIKER, m. (-s), zekere zwemvogel
(mormon arcticus of fratercula arctica).
PAPEGAAIENNEST, o. (-6n), nest van een paar
papegaaien.
PAPEGAAIETONG, v. (-en), dikke, vleezige
tong van een papegaai.
PAPEGAAIVISCH, m. (...sschen), eene soort van
lipvisch (scams) met een snavelachtig naar buiten
uitstekenden bek en schoone borate kleuren.
PAPELINE, o. een dicht halfzijden weefsel.
PAPERASSEN, v. my. onbruikbare, beschreven
papieren, scheurpapier; ik zal u de paperassen
zenden, geringschattend voor : alle benoodigde
stukken en papieren.
PAPETEN, o. zeker volksspel, waarbij twee geblinddoekten elkander pap voeren.
PAPETER, m. (-s), iem. die pap eet; (overdr.)
een flauwe, laffe vent.
PAPETERIE, v. (-en), papierhandel; voorwerpen
van papier en karton; elegante doos met postpapier en enveloppen.
PAPIER, o. (-en), (gmv. als stofn.) eene zelfstandigheid, die eerst nit de papyrus of papierplant, maar later uit katoenen en linnen lompen
en nu nit verschillende andere stollen wordt vervaardigd en dient om op te schrijven, te teekenen
enz.; een boek papier; een riem papier; vloei—,
post—, schrijf—, kaart—, bard—, kas—, stroo--,
pak—, teekenpapier; het papier is geduldig, men
schrijft op papier wat men wil; — elk beschreven
grooter of kleiner blad, hetzij verklaring, getuigschrift, rekening, aanwijzing : hunne papieren
waren niet in orde; papieren geld : duizend
gulden in papier; — geldswaardig papier, als akten
van aandeet obligatien enz. : zijn gansche vermogen
bestaat uit papier; — (fig.) zijne papieren rijzen,
dalen, zijne positie, zijn kansen, zijn invloed wordt
meer, minder; — dat loopt in de papieren, dat
zal veel geld kosten. PAPIERTJE, o. (-s), stukje
papier; bewijsj e, briefj e; notitie; bankbilj etj e; papillot.
PAPIEREN, bn. van papier; papieren geld, papier, dat een wettigen koers of geldswaarde heeft.
PAPIERFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
papier maakt; ...FABRIKANT, m. (-en), eigenaar
eener papierfabriek ; ...GAREN, o. garen uit papierstof ; ...HANDEL, m. handel in papier ; (ook)
effecten-, fondsenhandel ; ...LINNEN, o. manghetten, boorden enz. van papier, het linnen bedrieglijk nabootsend of met zeer dun weefsel beplakt.
PAPIER-MACHE, o. deeg van oud papier, onder
toevoeging van lijm, gom, gips enz. in geoliede
vormen geperst en onder hooge temperatuur gedroogd,
PAPIERMACHINE, v. (-s), machine die het papier bewerkt ; ...MAND, v. (-en), snippermand ;
...MES, o. (-sen), mes om papier te snijden ; vouwbeen ; ...MOLEN, m. (-s), papierfabriek.
PAPIERRIET, o. (-en), papyrus : een 8-10 voet
hoog cypergras, met een sterk groeienden, houtigen,
aromatischen wortel en bladerlooze, driehoekige
halmen, die van onderen dikwijls eene armsdikte
hebben.
PAPIER SANS FIN, o. doorloopend bewerkt papier zonder afscheiding van ramen (inz. tot behangsel en voor krantenpapier dienende).
PAPIERSCHAAR, v. (...scharen), schaar, geschikt om papier to knippen; schaar om coupons
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van effecten enz. of te knippen; ...SCHEPPER,
m. (-s), arbeider in eene papierfabriek, die bet
papier met den vorm uit de kuip schept ; ...TOUW,
o. touw uit papierstof.
PAPILLEN, v. my. (plantk.) aanhangselen der
opperhuid van fiuweelachtige bloembladeren.
PAPILLOT, v. (-ten), papiertje tot het oprollen
der haren.
PAPILLOTEEREN, (papilloteerde, heeft gepapilloteerd), in papillotten wikkelen; (fig.) overdreven,
bloemrijk spreken.
PAPILLOTTENIJZER, o. (-s), ijzer om krulletjes
in het Naar te branden.
PAPINIAANSCH, bn. papiniaansche pot, een door
P a p i n (1647-1714) uitgevonden ijzeren pot,
welke door middel van een schroefdeksel hermetisch
gesloten wordt, waarin het water boven het kookpunt verhit kan worden.
PAPISME, o. pausdom, inz. leer der R.-K. kerk
van den Paus als stadhouder van Christus en van
zijne onfeilbaarheid in zaken van godsdienst en
zedeleer.
PAPIST, m. (-en), pausgezinde; aanhanger van
den Paus.
1. PAPJE, o. (-5), kleine dunne pap; een papje
opleggen, op eene verzwering b y.; — (fig.) iem.
een papje koken, hem vergif bereiden; (ook) iem.
eene poets spelen, bedriegen.
2. PAPJE, o. (-s), papegaaitje.
PAPKIND, o. (-ers, -eren), kind, dat met pap
wordt gevoed : het is een papkindje, (ook) een kindje
dat zeer zwak is; ...KOMMETJE, o. (-s); ...LEPEL,
m. (-s), lapel waarmede men pap eet; (spr.)
het met den paplepel ingeven. lets inpompen.
PAPOEA, m. (-'s), donkerbruine inboorling van
Nieuw-Guinea en in 't algemeen: neger in Australia.
PAPPEL, m. (-EQ, populier; witte pappel, heemst.
PAPPEN, (papte, heeft gepapt), met of door
pap weeken (eene zweer enz.); met pap stijf waken.
PAPPENHEIMER, m. (-s), hij kent zijne pappenheimers wel, hij kent zijn volkje, zijne volgelingen
goed.
PAPPERIG, PAPPIG, bn. (-er, -st), brijachtig,
niet vast.
PAPYROGRAAF, m. (...grafen), werktuig tot
het snel copieeren van teekeningen of schrifturen
langs cheraischen weg; het levert 200 300 goede
facsimile's.
PAPYROGRAPHIE, v. beschrijving van het papier; karton-steendruk.
PAPYROLIEN, o. papier waarop aan de eene
zijde linnen of eene andere stof is gelijmd.
PAPYRUS, m papierplant, zie dit woord; —ROLLEN, v. my. aan elkander gelijmde strooken papyrus, die aan een kant beschreven werden en
om een stok opgerold.
PAPZAK, m. en v. (-ken), iem. die gaarne pap
eet, die veel pap eten kan; (gemeenz.) dik, zwaar
mensch die eig. to dik is om zich in te spannen.
1. PARA, v. (-'s), kleinste Turksche munt =
1 /40 piaster; in Servie = 'ho dinar of een halve cent.
2. PARA, o. paragummi.
PARAAF, v. (parafen), pennetrek, krul, die men
onder de naamteekening pleegt to halen; handteekening door middel der beginletters, bij akten enz.
PARAAT, bn. bw. dadelijk, onmiddellijk; (recht.)
parate executie, verhaal zonder vonnis, dadelijke
uitwinning, parate kennis, kennis die men ter
beschikking heeft.
PARABEL, v. (-en, -s), (redeneerk.) gelijkenis :
vertelling om eene zedelijke waarheid aanschouwelijk to maken.
PARABOLISCH, bn. bw. bij wijze van gelijke(wisk.) in de gedaante eener parabool.
nis;
PARABOLISEEREN, (paraboliseerde, heeft geparaboliseerd), door gelijkenissen spreken (op de
wijze der oosterlingen). PARA ROLIST, m. (-en).
PARABOLOIDE, v. (-n), (wisk.) parabolische kegel, lichaam, begrensd door het vlak, dat ontstaat
door de wenteling eener parabool om hare as.
PARABOOL, v. (...bolen), (wisk.) die kegelsnede, welke evenwijdig loopt met eene zijde des
kegels, ongesloten kromme lijn.
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PARACENTRISCH, bn. ongelijkmiddelpuntig.
PARACHUTE, v. (-s), valscherm, daalscherm
van luchtreizigers.
PARACLEET, m. bemiddelaar (in de wijsbeg.);
trooster, de H. Geest.
PARADE, v. (-s), exercitie van troepen in den
regel op vorstelijke verjaardagen of bij andere
bijzondere gebeurtenissen waarbij de troepen in
groote tenue defileeren voor den hoogst in rang
aanwezigen officier, wapenschouwing ; — ijdele
vertooning ; groote parade en klein garnizoen,
groote vertooning en niet veel zaaks ; (schermk.)
het afweren (van een stoot).
PARADEBED, o. (-den), praalbed, waarop het
lijk van een aanzieplijk persoon ter bezichtiging ligt.
PARADEEREN, (paradeerde, heeft geparadeerd),
pralen, pronken ; — parade houden (ter inspectie,
ter monstering).
PARADEKLEED, o. (-eren), staatsiekleed;
...MARSCH, m. (-en), marsch der troepen die
paradeeren; (muz.) opwekkende marsch voor
de parade; ...PAARD, o. (-en), een paard om
parade mode to maken, pronkpaard.
PARADIGMA, o. (-'s, -ta), voorbeeld, modelwoord, een in de spraakkunst geheel verbogen of
vervoegd woord, dat tot model voor vele andere
dienen kan.
1. PARADIJS, o. (...zen), lusthof, de bekoorlijke,
gezonde en vruchtbare landstreek, waar het eerste
menschenpaar zou gewoond hebben ; — (fig.) bekoorlijk . verblig : het is hier een aardsch paradijs;
—de ngelnbakinde schouwbrg.PAR DIJSE,
o. (-s).
2. PARADIJS, m. (...zen), paradijsappel.
PARADIJSAPPEL, m. (-en), groote appel met
eene mooie, roode kleur; — de roode besvrucht der
solanum lycopersicum, die in Zuid-Europa en bij
ons gekweekt voorkomt, ook tomaat en guldenappel
geheeten; ...EKSTER, v. (-s), eene soort van
ekster (lophorina nigra) met twee waaiervormige
pluimen langs den bovenkop.
PARADIJSVISCH, m. eene 0. I. zoetwaterviseh
(polyacanthus viridiauratus) met prachtige kleuren.
PARADIJSVOGEL, m. (-s), vogelsoort met levendige schitterende kleuren, inz. op N. Guinea en
omliggende ell.
1. PARADOX, v. (-en), wonderspreuk; schijnbare strijdigheid : het schijnt eene paradox, maar
het is toch waar; gedwongen wijsgeerige stelling.
2. PARADOX, bn. wat als eene paradox klinkt;
vreemd, wonderspreukig; gezocht.
PARADOXAAL, bn. paradox : het klinkt paradoxaal.
PARADQXIE, v. voorstelling van paradoxen.
PARADEEREN, (parafeerde, heeftgeparafeerd),
onderteekenen, merken met eene paraaf.
PARAFFINE, v. o. (scheik.) eene witte, doorschijnende, op spermaceti gelijkende stof, die bij
droge distillatie van hout, bruin- en steenkolen
het laatst overkomt; — (Z. A.) petroleum.
PARAFFINEEREN, (paraffineerde, heeft geparaffineerd), (lucifers) in paraffin° indoopen.
PARAFFINEKAARS, v. (-en), kaars uit paraffine
gemaakt; ...KACHEL, v. (-s), (Z. A.) petroleumkachel ; ...LAMP, v. (-en), (Z. A.) petroleumlamp.
PARAGOGE, v. (taalk.) achteraanvoeging : de
aanhechting van eene of meer letters achter een
woord tot versterking van zijn uitgang, zonder
dat de beteekenis er door verandert.
PARAGOGISCH, bn. (sprk.) eene paragogische t.
treffen we aan in fazant, en in de volkstaal in wecht,
wascht, voor weg, wasch.
PARAGONIET, o. geelachtig of grauwachtig wit
mineraal, tot de mica's behoorende.
PARAGRAAF, v. (...fen), afdeeling in een geschrift; teeken boven of voor zulk eene afdeeling
geplaatst (I). PARAGRAAFJE, ,o. (-s).
PARAGRAFEEREN, (paragrafeerde, heeft geparagrafeerd), in paragrafen afdeelen.
PARAGRAM, o. vervalsching, verandering
in een geschrift; schertsende verandering eener
letter in een naam.

PARAPHRAST.
PARAGRAPHIE, v. (gen.) verschijnsel bij zekere
hersenziekte, dat men niet mee'r gewoon kan
schrijven of lezen.
PARAGUMMI, v. gummi langs de pararivier
gewonnen.
PARALIPOMENA, v. de boeken der Kronieken
in de H. S.
PARALIPSIS, v. (sprk.) voorbijgang : de redekunstige figuur welke, onder den schijn van lets
to willen voorbijgaan, daarop juist de aandacht
vestigt, by. ik wil niet zeggen, dat hij..., ook niet
dat hij...
PARALLAX, v. (-en), (sterrenk.) verschilzicht,
verschil in richting waarin eenzelfde voorwerp uit
verschillend standpunt gezien wordt.
1. PARALLEL, bn. evenwijdig, gelijk.
2. PARALLEL, v. (-len), parallelcirkel; de lijn,
die evenwijdig loopt met eene andere; het vlak,
dat evenwijdig loopt met een ander; — vergelijking:
eene parallel trekkers, maken tusschen.
PARALLELCIRKEL, m. (-s), breedtecirkel op
de card- en de hemelglobe, die evenwijdig met
den evenaar getrokken wordt.
PARALLELEPIPEDUM, o. (-s), (wisk.) balk; een
meetkundig lichaam, door zes parallelogrammen
ingesloten, waarvan de tegenoverstaande gelijk en
gelijkvormig zijn.
PARALLELKLAS, v. (-sen), klas waarin hetzelfde onderwijs gegeven wordt als in eene andere;
...LIJN, v. (-en), evenwijdige lijn.
PARALLELNERVIG, bn. (plantk.) met verscheiden onvertakte, tamelijk evenwijdige nerven.
PARALLELOGRAAF, m. (...fen), werktuig om
onderling evenwijdige lijnen to trekken.
PARALLELOGRAM, o. (-men), (wisk.) een vierhook, waarvan de zijden twee aan twee evenwijdig
loopen; rechthoekig parallelogram, rechthoek.
PARALOGIE, v. het in strijd zijn met het verstand; dwaling.
PARALOGISEEREN, (paralogiseerde, heeft geparalogiseerd), valsche sluitredenen, valsche gevolgtrekkingen maken.
PARALOGISME, o. valsche sluitrede, verkeerde
redeneering of gevolgtrekking.
PARALYSEEREN, (paralyseerde, heeft geparalyseerd), verlammen; krachteloos maken, ontzenuwen.
PARALYSIE, v. (—sign), verlamming; beroerte.
PARALYTISCH, bn. lam, verlamd; aanleg tot
eene beroerte hebbende.
PARAMAGNETISCH, bn. magnetisch.
PARAMAT, o. eene gekeperde wollen stof met
driehoekige keper uit katoenen ketting en kamwolgareninslag.
PARAMENT, o. (-en), (R. K.) het ornaat van
een priester. PARAMENTIEK, v. leer der paramenten.
PARAMETER, m. (-s), (meetk.) standvastige lijn,
waarvan men zich tot meting van kromme lijnen
bedient en die tot verklaring van de eigenschappen
der kegelsneden strekt; de lijn die loodrecht op
de hoofdas door het brandpunt gaat.
PARAMNESIE, v. eigenaardige werkzaamheid
van den geest, waarbij men meent, personen of
zaken die men voor 't eerst ziet, reeds vroeger
gezien to hebben.
PARANESE, v. aan het slot eener redo de krachtige opwekking tot hetgeen de rede aangeprezen
heeft; toepassing van eene preek.
PARANG, v. (-s), (Ind.) soort van kapmes.
PARANIMF, m. (-en), bruidgeleider, -jonker;
speelnoot ; candidaatsgeleider (bij eene promotie).
PARANOTEN, v. my. Braziliaansche kastanjes;
kokeleko-noten.
PARAPET, o. (-ten), (vestingb.) borstwering.
PARAPHRASE, v. (-n), verklarende omschrijving van de denkbeelden eens schrijvers eene
paraphrase maken; (fig.) wijdloopigheid.
PARAPHRASEEREN, (paraphraseerde, heeft geparaphraseerd), in het breede omschrijven.
PARAPHRAST, m. (-en), omschrijver, kande°.
kenaar (van klassieke werken).

PARAPLUIE.
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PARAPLUIE, v. (-s), PARAPLU, v. (-'s), regenscherm. PARAPLUUTJE, o. (-s), kleine paraplu.
PARAPLUBAK, m. (-ken).
PARARUBBER, o. caoutchouc of `gummi uit
Z. Amerika.
PARASCHILDKLIEREN, v. mv. (ontl.) twee
paren lichaampjes links en rechts van de schildWier,
PARASIET, m. (-en), tafelschuimer, klaplooper;
iem. die ten koste van anderen leeft ; — (nat. hist.)
woekerdieren, (plantk.) woekerplanten.
PARASIETISCH, bn. woekerend, ten koste van
anderen levend : parasietische planten en dieren.
PARASITAIR, bn. parasietisch; parasitaire ziekte, besmettelljke ziekte.
PARASITEEREN, (parasiteerde, heeft geparasiteerd), als een parasiet leven.
PARASITISME, o. de verhouding waarin een
organisme in of op een ander organisme en min
• of meer ten ,koste daarvan, leeft.
PARASOL, v. (-s), zonnescherm. PARASOLLETJE, O. (-s).
PARASTATEN, m. my. zijpilaren, zijkolommen.
PARAVENT, m. (-s), Spaansche wand; windscherm, Nvindschut.
PARC VACCINOGENE, o. plants waar ingeent
wordt.
PARCE, v. (-n), (myth.) eene der drie schikgodinnen, die den levensdraad der menschen spinnen
en op den bepaalden tijd afsnijden.
PARCEEL, o. (-en). Zie PERCEEL.
PARCIMONIE, v. karig-, zuinig-, gierig-, vrekkigheid.
PARCIMONIEUS, bn. gierig, vrekkig.
PARDEL, m. (-s), panter.
PARDOEN, v. (-s), (zeew.) lang touw van zwaar
touwwerk, tot steun der stengen zijdelings achterwaarts, dat van den masttop loopt naar het want,
waarop het bevestigd is.
PARDOES, tw. (eene verzachting van het Spaansohe par Dios, bij God !) hals over kop.
PARDON, o. vergiffenis, vergeving, kwijtschel' ding, . genade : geen pardon geven.
PARDONNABEL, bn. vergeeflijk, verschoonbaar.
PARDONNEEREN, (pardonneerde, heeft gepardonneerd),. vergeven, vergiffenis schenken; door de
vingers men, ten goede houden, het leven der
vijanden sparen.
PAREEREN, (pareerde, heeft gepareerd), sieren,
t,00ien, opsmukken, vertoon maken, schitteren; —
(schermk.) afwenden, keeren.
PAREL, v. (-s, -en), PAARL, v. (-en), ronde ophooping van paarlemoerstof in het lichaam van de
pareloester of parelmossel, gewoonlijk door verwonding ontstaan; als sieraad zeer gezocht en van
hooge waarde ; — iets wat zoo kostbaar, zoo raooi,
zoo to waardeeren als parels is : dat is eene parel
aan zijne kroon, daarop meg hij terecht trotsch
zijn ; paarlen voor de zwijnen werpen, weldaden verspillen aan hen die er de waarde niet van willen of
kunnen beseffen; — (heelk.) eene parel op het oog,
eene witte vlek op het hoornvlies, eene gerstekorrel.
PARELADDER, v. (-s), (nat. hist.) eene soort
. van adder; ...ADMIRAAL, m. (-s), (nat. hist.)
parelkegelslak : eene der schoonste kegelslakken;
...DUIKER, m. (-s), visscher van parelon; (ook)
werktuig tot de parelvisscherij gebezigd; — (nat.
hist.) soort van zeeduiker (urinator arcticus).
PARELEN, (parelde, heeft gepareld), parelvormige • blaasjes opgeven : de wijn parelt in het glas;
— in • droppels to voorschijn komen : het tweet
parelde hem op het voorhoofd; — den vorm van
parels geven : geparelde (zeer fijne) garst (parelgarst
verdient de voorkeur).
PARELGRIJS, bn. grijs- of blauwachtig wit van
kleur, zeer lichtgrijs; ---=, o. de parelgrijze kleur.
PARELHOENDERS, o. my. (numida) een tot de
familie der fazanten behoorend vogelgeslacht met
naakten hals en kop, nederhangenden staart en
lichte parelvormige vlekken op een donkeren
grond, die in . West-Afrika in het wild voorkomen
en van zaden en granen leven.
PARELMOER, enz. Zie PAARLEMOER enz.
Van Dale. Trandwoordenbook.

PARKET.
PARELMOEREN, bn. Zie PAARLEMOEREN.
PARELMOS, o. (plantk.) leverkruid.
PARELMOSSEL, v . (-en), eene mosselsoort (unio
margaritifera), tot de familie der stroommosqels
behoorende,die de rivierpaarlen opleveren, welke
ook in den handel gebracht worden.
PARELOESTER, v. (-s, -en), schelpdier dat de
kostbare zeeparels oplevert ; ...VISSCHER, m. (-§).
PAREMENT, o. (-en), versierend belegsel.
PAREN, (paarde, heeft of is gepaard), tot een
paar of tot paren maken : kousen paren; — twee
aan twee rangschikken : de dansers paren; —
(fig.) vergezeld gaan van : dat ging met groote kosten
gepaard.
PARENCHYM, o. celweefsel der planten.
PARENTAGE, v.. bloedyerwantschap, familie.
PARENTEEREN, (parenteerde, heeft geparentmerd), een lijkoffer brengen; eene lijkrede houden
bij de doodbaar of het graf van den oyerledene;
aan iem. geparenteerd zijn, verwant, vermaagschapt.
PARENTHESE, ...THESIS, v. tusschenzin; bij
parenthese, als inlassching; teksthaakjes, 0; (algebra) haakjes om de deelen eener grootheid bid
elkander to verbinden.
PARESSEUSE, v. (-s), eene soort van damesmutsje; een kousen op eene sofa; een licht sluitend
lijfje, in plants van het korset.
PARFAIT AMOUR (Fr.), v. fijne likeur.
PARFORCE-JACHT, v. (-en), groote drigjacht
op reeên en herten, waarbij yeel houden •gebruikt
worden, die daarop afgericht zijn.
PARFUM, o. heerlijke geur; reukwerk.
PARFUMEEREN, (parfumeerde, heeft gepartameerd), welriekend maken, met een aangenamen
geur vervullen : papier, linnengoed parfumeeren.
PARFUMERIE, v. (-en), reukwerken, stollen die
een aangenamen, doordringenden geur verspreiden.
PARFUMEUR, m. (-s), iera. die parfumerien
maakt of verkoopt.
PARHELIUM, o. (—lien), (sterrenk.) bijzon.
1. PAM; al pari, van gelijke waarde, honderd
ten honderd; de wissel staat part, de koersen wegen
tegen elkander op; de fondsen staan op (al) part,
staan op 100 pet.
2. PARI, o. weddingschap : met iem. een part
aangaan.
PARIA, m. en v. (-'s), een lid van de laagste
koste of de volksklasse in Hindostan, die door de
Hindoes als onrein veracht en geschuwd wordt;
(fig.) verworpeling, verstooteling : de paria's der
beschaving.
PARIAHOND, in. (-en), in vele Oostersche landen
in 't wild rondloopende huishond.
PARIEEREN, (parieerde, heeft geparieerd), wedden, verwedden.
PARIJSCH, bw. als in Parijs: de Parijsche mode;
van, uit Parijs : de Parijsche bladen.
PARIJSCH-BLAUW, o. Berlijnsch-blauw.
PARIS, in. (myth.) tweeds zoon van Priamus,
schaker van Helena.
PARISCH-MARMER, o. wit marmer van het
eiland Paros.
PARISIEN, m. (-s), korte driekante stootdegen.
PARISIENNE, v. (-s), eene Parijsche yrouw, een
Parijsch meisje; Parijsch volkslied, in de Juliomwenteling van 1830 door Casimir Delavigne
vervaardigd; — fijne zijden stof met kleine stipjes.
PARISISME, o. (-n), woord, zegswijze, zinswending eigen aan het Parijsche dialect.
PARITEIT, v. rechtsgelijkheid ; — (hand.)
gelijkheid van koers op verschillende plaatsen.
PARITEITENTAFEL, v. (-s), waarop de overeenkomstige wisselkoersen tusschen verschillende landen staan uitgerekend.
PARK, o. (-en), perk, door een hek afgesloten
ruimte (int. voor wandelaars) : het Nationale Park
in Noord- Amerika aan de Yellow-stone; diergaarde,
hoenderpark; slottuin.
PARKET, o. (-ten), afgesloten ruimte, vertrek;
(fig.) iem. in het parket, in een moeilijk, een lastig
parket brengen, in het nauw, in een moeilijk, een
lastig geval; — eene afgezonderde, ingesloten
ruimte ingerechtszalen, wear de rechters gezeten
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zijn en de advocaten hunne plaats hebben;
mannen van het parket, de rechters en advocaten;
(bij uitbr.) ook voor die personen zelven gebezigd,
b. v. : en wat beweert nu het parket ?; — (in een
schouwburg) ruimte tusschen de stalles en het
parterre.
PARKETEEREN, (parketeerde, heeft geparketeerd), een vloer met fijn hout inleggen.
PARKETVLOER, m. (-en), vloer in keperverband,
gemaakt uit vierkant hard hout.
PARKIET, m. (-en), eene familie van platstaartpapegaaien (platycercidae).
PARLANDO (It.), (muz.) meer sprekend dan
zingend.
PARLEMENT, o. (-en), elke vergadering, waar
het woord gevoerd wordt, inz. regeeringsraad; vergadering der volksvertegenwoordigers, (inz. in
Groot-Brittannie) het Hooger- en Lagerhuis.
1. PARLEMENTAIR, m. (-s, -en), onderhandelaar
(tusschen twee lagers of eene belegerde vesting en
de belegeraars).
2. PARLEMENTAIR, bn. bw. naar de wijze van
een parlement, beleefd, omzichtig: rich parlemeniair
uitdrukken.
PARLEMENTARIER, m. (-s), lid van eenparlement : een ervaren parlementarier.
PARLEMENTARISME, o. regeeringsstelsel waarbij de vorst de ministers benoemt uit die partij
welke in het parlement de meerderheid heeft.
PARLEMENTEEREN, (parlementeerde, heeft geparlementeerd), onderhandelen door een parlementair; (fig.) lang en breed redekavelen en tegenspreken.
PARLEMENTEN, (parlementte, heeft geparlement), (gemeenz.) praten, snappen, babbelon; redotwisten.
PARLEMENTSGEBOUW, o. (-en), ...HUIS, o.
(...zen), paleis waar het parlement (inz. in Engeland) vergadert; (ook) het parlement zelf.
PARLESANTEN, praten, babbelen.
PARLEVINKEN, met eene roeiboot langs de
schepen op stroom varen om koopwaar to slijten; —
(gemeenz.) zeuren, zaniken.
PARMANT, bn. (-er, -st), parmantig; — (Z. A.)
brutaal, vrijpostig; (ook zn.) brutaal mensch,
zonder respect voor zijn meerderen.
PARMANTIG, bn. bw. (-er, -st), zwierig, schoon
uitgedost; (bij uitbr.) statig, deftig; durvend, moedig : parmantig ging het kleine kereltje er op af.
1. PARMEZAAN, m. (...zanen), inboorling van
Parma (in Italie).
2. PARMEZAAN, v. (...zanen), eene kaassoort,
die in het voorraalige hertogdom Parma, inz. in
den omtrek van Lodi bereid wordt.
PARMEZAANKAAS, v. (...kazen), kaas uit
Parma.
PARMEZAANSCH, bn. Parmezaansche kaas.
1. PARNAS, PARNASSUS, m. (fab.) berg der
dichters, der muzen of zanggodinnen; (oneig.) de
woonplaats der dichters, het gebied der dichtkunde; den Parnas beklimmen, op den Palmas
stijgen, dichten.
2. PARNAS, m. (-sim), of PARNASSIJN, m. (-a),
Israel. kerkmeester, kerkvoogd; (bij uitbr.) iem.
die er welgedaan uitziet.
PARNASKRUID, o. moerassig parnaskruid (parnassia palustris); tot het parnaskruid behooren
ook de hortensia's.
PAROCHIAAL, bn. tot eene parochio behoorende:
eene parochiale school.
PAROCHIAAN, m. en v. (...anon), bewoner, bew oonster, lid eener parochie.
PAROCHIE, v. (...chitin), zelfstandige kerkelijke
gemeente bij de Katholieke en Episcopale kerk;
kerspel.
PAROCHIEEL, bn. wat de parochie betreft.
PAROCHIEKERK, v. (-en), ...PRIESTER, m.
(-s), kerk, priester der parochie.
PARODIE, v. (...dieen), boertige nabootsing van
een ernstig stuk waarbij vorm en toon behouden
blijft, doch het onderwerp veal lager en kluchtiger
is; inhoud en vorm hebben dan door hun contrast
eene comische werking; — bespotting, spotternij.
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PARODIEEREN, (parodieerde, heeft geparodieerd), boertig navolgen; in boert omwerken; iets
ernstigs kluchtig voordragen; iem. bespottelijk
maken door zijn eigenaardigheden na to bootsen.
PARONIEM, bn. stamverwant; — o. (-on),
stamverwant woord : woord, dat met een ander
van denzelfden wortel is afgeleid.
PAROOL, o. (...rolen), (krijgsw.) wachtwoord :
het parool geven; — leus, herkenningswoord, waaraan
de partijgenooten zich in den krijg als vrienden
herkennen; — de krijgsgevangene werd op parool
(parole d'honneur) losgelaten, op zijn eerewoord,
niet meer tegen zijn overwinnaar to strijden.
PAROXYSME, o. de aanval eener tusschenpoozende koorts; (oneig.) de hoogste graad van kommer,
smart enz.
PARSEN, m. my. vuuraanbidders in Perzie.
PARSISME, o. de tegenwoordige vorm van de
leer van Zoroaster.
1. PART, o. (-en), deel ; — (spr.) ik heb er part
noch deel aan, ik ben daaraan geheel onschuldig,
ik wist er nets van.
2. PART, v. (-en), listige trek; iem. parten spden,
iem. belagen, zoeken to foppen; — mijn geheugen
speelt mij parten, daarop kan ik mij niet meer
verlaten; — gril, zotternij, kuur.
PARTAGEEREN, (partageerde, heeft gepartageerd), deelen, verdeelen onder.
PARTEN, (partte, heeft gepart), (Zuidn.) deelen,
verdeelen.
PARTERRE, o. dat gedeelte der schouwburgzalen,
't welk zich gelijkvloers achter het parket bevindt;
(overdr.) de toeschouwers in het parterre; — benedenverdieping; — tuin-, bloembed.
PARTHENOGENESIS, v. (nat. hist.) het verschijnsel dat sommige lagere diersoorten, inz. insecten,
zonder paring voor ontwikkeling vatbare eieren
leggen.
PARTHENON, o. (-s), tempel, aan Minerva gewijd
(op den burg van het oude Athena); (fig.) kunsttempel.
PARTIAAL, bn. bw. partijdig; deelswijze.
PARTIALITEIT, v. partijdigheid.
PARTICIPANT, m. en v. (-en), deelhebber, deelnemer.
PARTICIPATIE, v. (-s, ...tien), deelneraing.
PARTICIPEEREN, (participeerde, heeft geparticipeerd), deelnemen (aan), deel hebben (in).
PARTICIPIUM, o. (-s, ...pia), (sprk.) deelwoord.
PARTICULARISEEREN, (particulariseerde, heeft
geparticulariseerd), iets omstandig, in ale bijzonderheden vertellen, uiteenzetten.
PARTICULARISME, o. bet stellen der particuliere belangen boven het algemeen belang; — het
streven naar de grootst mogelijke zelfstandigheid
der verschillende afdeelingen van een bond enz.;
partij die dit voorstaat.
PARTICULARIST, m. (-en), een aanhanger van
het particularisme.
PARTICULARISTISCH, bn. bw. een particularistisch streven, een streven om de bijzondere belangen to veal op den voorgrond to plaatsen.
, PARTICULARITEIT, v. (-en), bijzonderheid;
eigenaardigheid.
1. . PARTICULIER, m. (-en), ambteloos burger;'
(inz.) die geen soldaat is. PARTICULIERE, v. (-n).
2. PARTICULIER, bn. bijzonder, afzonderlijk :
een particulier onderhoud ; iemands particuliere
zaken ; — eigenaardig, wonderlijk : dat is al zeer
particulier ; — (Z. A.) nauwgezet, nauwlettend.
PARTIEEL, bn. gedeeltelijk : partieele herziening
der grondwet.
PARTIJ, v. (-en), (rechtsw.) elk der beide vijandig
tegenover elkander staande personen of vereenigingen ; — groot aanval personen die zich tot een
geheel vereenigen om zekere belangen voor to
staan, daarvoor to strijden, vooral op staatkundig
gebied ;
eene groote menigte van personen, bende ; —
een aanval personen, tot hun genoegen bij elkander; — feest, gastmaal; — (kooph.) groote menigte,
eene onbepaalde hoeveelheid ; —
persoon in betrekking tot een ander gedacht :
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dat meisje is eene goede, rijke partij voor hem;
—iemandsbjzorlge:imands
partij opnemen, kiezen; — besluit : de wijste partij, die hij kon

doer, was...; —

spel dat door twee of meer personen wordt gespeeld ; — muziekpartij : de partijen waren goed
bezet; — een stuk bezaaid of beplant land : ik
heb daar een pear partijen tarwe; — nut, voordeel :
van iets partij trekken.
PARTIJDIG, bn. bw. (-er, -st), de belangen van
den een of ander op eene onbillijke wijze tegen
beterweten in voorstaande ; — door vooringenomenheid niet onbevangen in zijn oordeel zijn.
PARTUDIGREID, v.
PARTIJGANGER, m. (-s), (oorL) volgeling, aanhanger; vrijbuiter; bevelhebber over vrijbuiters.
PARTIJKWESTIE, v. (-s, -Alen), eene kwestie
die het wezen, de kern eener partij raakt; ...LEUS,
V. (...zen), de leus, het wachtwoord eener partij;
de zaak waarnaar eene partij streeft; ...MAN, m.
(-nen), iem. die tot eene partij behoort; iem. die
stark partij kiest voor het een of ander.
PARTIJSCHAP, v. (-pen), verdeeldheid.
PARTIKEL, o. (-s), klein, onbuigbaar rededeel,
zooals de voorzetsels en de voegwoorden.
PARTISAAN, v. (...sanen), eene korte piek met
breede punt, dikwijls van weerhaken voorzien.
PARTITIE, v. (-s, _ten), in-, verdeeling; de
soldaten die ter partitie van Holland stonden; (ook)
partituur.
PARTITUUR, v. (...turen), (muz.) de gemakkelijk
to overziene samenstelling of onder elkander voeging van al de partijen van een meerstemmig
toonstuk, waarnaar de leiding of directie geschiedt.
PARTNER (Eng.), m. (-a), medespeler, maat (in
het kaartspel, enz.); dansgenoot; medehandelaar.
PARTNERSHIP (Eng.), o. deelhebberschap; deel
der loonarbeiders eener fabriek enz. in de winst
die de onderneming maakt.
PARTUUR, o. (—Wren), persoon, die geschikt
is om met een ander een paar to maken; iem. die
tegen een ander opgewassen is, evenknie : dat is
geen partuur, de krachten staan niet gelijk.
PARVENU, m. (-'s), iem. die plotseling rijk geworden is, uit geringen stand tot eer en aanzien
kwam; inz. iem. die zich op zijn rijkdom laat
voorstaan.
PARVENU-ACHTIG, bn. bw. wat aan den parvenu herinnert : parvenu-aehtig handelen, optreden.
1. PAS, m. (-sen), trede, tred; schrede, stap ; afstand tusschen de voeten bij het loopen; — smalle
doorgang : iem. den pas afsnijden, den doorgang,
den weg belemmeren; — laagte of inzinking tusschen de bergen van een gebergte, bergengte : de
passen in de Alpen; — zee8ngte : Pas de Calais;
—reispa, mbtelijkstu voreiznde,trvaststelling hunner identiteit.
2. PAS, m. het passen.
3. PAS, o. tijdstip, keer, gelegenheid : op dit
pas; — de rechte, gelegen tijd : gij komt juist van
pas, gij komt als geroepen, ik heb u juist noodig; —
een woordje op zijn pas zeggen , — dat komt ons goed
te pas, daarvan kunnen wij een goed gebruik maken;
(Zuidn.) op zijn pas, op zijn gemak; —
de rechte maat : iets van pas maken, zoo maken
dat het juist past; die broek is net pas, niet to wijd
of te nauw ; — dat geeft geen pas, komt niette pas,
dat is onbehoorlij k.
4. PAS, bw. zooeven : hij is pas aangekomen; —
nu eerst : ik heb pas gedaan.
PASANGGRAHAN, v. (-s), (Ind.) gebouw van
gouvernementswege opgericht voor tijdelijk verblijf van ambtenaren op reis; als er plants over is
ook voor particulieren in die streken waar geen
hotels of logeergelegenheden zijn.
PASAR, m. Zie PASSER.
PASCHA, o., PASCHEN, v. (bij de Joden) feast
ter herinnering aan de verlossing uit Egypte; (bij
,Christenen) feest ter gedachtenis aan de opstanding van Jezus.
PASGANGER, m. (-s), telganger, hakkenei.
PASGEBOREN, bn. nog niet lang geleden gebo-
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ren : een pasgeboren kind; ...GEHUWDEN, m. my
j onggehuwden.
PASGELD, o. kleingeld.
PASIGRAPHIE, v. algemeen schrift dat alle
volkeren der wereld zou kunnen dienen, om hunne
gedachten voor alle aardbewoners duidelijk uit
to drukken; wereldtaal.
PASJA, m. (-'s), Turksch staatsambtenaar : stadhouder; staatsraad; voornaam krijgsbevelhebber,
heervoerder.
PASJE, o. (-s), retourkaartje op eene tram.
PASKLAAR, bn. zoo klaar dat het geheel past :
het kostuum is morgen pasklaar, gesneden en geregen, dus geschikt om aangepast to worden.
PASKWIL, o. (-]en), schotschrift, pamflet; alles,
in geschrift of in teekening, waardoor men iem. of
iets belachelijk maakt. PASKWILLETJE, o. (-s).
PASMUNT, v. kleingeld; in ons land de kleinere
munten tot en met het kwartje.
PASPOORT, o. (-en), bewijs om te mogen reizen,
reispas; — inz. bewijs van ontslag uit den krijgsdienst enz.; een rood paspoort, een ongunstig; een
blank paspoort, een gunstig; — (fig.) iem. zijn paspoort geven, ontslag uit den dienst.
PASPORTEEREN, (pasporteerde, heeft gepasporteerd), met paspoort uit den dienst ontslaan :
een gepasporteerd onderofficier.
PASSAAT, m. (...saten), regelmatige luchtstroo_ming over de aarde naar den evenaar in de Keefe
luchtstreek; op bepaalde tijden ook buiten de
keerkringen; anti-passaat, de bovenluchtstrooming
van den evenaar.
PASSAATGORDEL, m. die streek der aarde,
waar de passaten voorkomen; ...WIND, m. (-en),
passaat; ...WOLKJE, o. (-s), zeer hooge wolken,
door den anti-passaat medegevoerd.
PASSABEL, bn. (Z. A.) doorwaadbaar.
PASSAGAAI, v. (-en), werpspies.
PASSAGE, v. (-s), doorgang, doorvaart; — eene
met glas overdekte winkelstraat, de verbinding tusschen twee hoofdstraten vormende; — drukte, verkeer : hier is weinig passage, er passeeren bier weinig
menschen ; — (zeew.) overtocht : passage nemen,
bespreken, plants bestellen op eon schip; — gedeelte, volzin uit een werk of een muziekstuk.
PASSAGIER, m. ( s), reiziger per boot of
trein.
PASSAGIEREN, (passagierde, heeft gepassagierd),
(zeew.) voor een dag aan wal gaan, uitgaan.
PASSAGIERSBOOT, v. (-en), boot die passagiers
medeneemt, in tegenstelling van vrachtboot of
sleepboot; ...DIENST, m.; ...GOED, o. (-eren),
bagage van de passagiers ; ...TREIN, ni. (-en).
PASSANT, m. (-en), voorbijtrekkende, doorreizende; — schouderbedekking aan uniformen; — en
passant, in 't voorbijgaan : en passant kunt ge het
pakje halen; — terloops : en passant zeide ik.
PASSANTENHUIS, o. (-zen), verblijfplaats voor
doortrekkende gevangenen en andere onder verzekerde bewaring vervoerd wordende personen.
PASSATO, bw. verleden : den 3den passato (der
vorige maand); anno passato, verleden jaar.
PASSE, v. (-n), (schermk.) uitval, sprong naar
de, tegenpartij.
PASSEDIEZEN, dobbelen met 3 steenen, waarbij
men boven 10 moet gooien en bovendien twee
steenen evenveel oogen moeten hebben.
PASSE-DROIT, m. verongelijking, het voorbijgaan (bij eene ambtsbegeving) van iem., die meer
rechten had dan de benoemde.
PASSEEREN, (passeerde, heeft en is gepasseerd),
doorgaan, doortrekken : eene stall passeeren; de
soldaten passeeren deze straat; — voorbijgaan :
mag ik u even passeeren I ; — hij is gepasseerd, bij
eene benoeming overgeslagen; gebeuren, voorvallen :
wat is hier gepasseerd I; — eene akte passeeren, voor
of door een notaris opmaken, verleden; — laten
voorbijgaan : het is om den tijd te passeeren, door
to brengen, to slijten.
PASSELIJK, bn. bw. ( er, st), redelijk, tamelijk.
PASSEMENT, o. boordsel, omboordsel van goudof zilverdraad, dat tot sieraad op kleederen dient;
dragon.

PASSE MENTMAKER.
PASSEMENTMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER,
v. (-s), die passementwerk maakt; ...WERK, o.
(-en); ...WERKER, m. (-s),
PASSEN, (paste, heeft gepast), juist zoo zijn
als het wezen moet ; — lets juist passend maken,
zien of lets goed past : planken aan elkander passen; een hoed passen; — Wien de schoen past, die
trekke hem aan, wie zich schuldig Ns, eet, houde het
zich. voor gezegd; — dat past op hem., dat slant,
ziet op hem; — juist zooveel betalen als men
moet, niet te veal, niet te weinig ;
bij elkander behooren, overeenstemmen : het een
past bij het ander ; — voegen, betamen : dat past
u niet ; — (spel) niet spelen, niet aannemen, niet
vragen; — zich wachten voor : hem geld leenen,
dear zal ik wel voor passen ; — acht geven op :
op de kinderen passen ; op zijn woorden passen, wel
bedenken, wat men zegt.
PASSEND, bn. bw. (-er, -st), gepast, behoorlijk.
PASSENSTELSEL, o. het stelsel van reispassen
te vorderen van vreemdelingen, zonder welke zij
niet toegelaten worden.
PASSE-PARTOUT, m. (-s), looper, hoof dsleutel;
horlogesleutel met verseheidene pijpjes; — doorloopende toegangskaart; — lijstje voor pbotogra'Aileen en schilderijtjes.
1. PASSER, m. (-s), markt, bazaar in N. India.
2. PASSER, m. (-s), tweebeenig werktuig om
cirkels te beschrijven en kleine afstanden te meters
bij teekeningen. PASSERTJE, o. (-s).
PASSERBEEN, o. (-en), been van een passer;
...DO OS, v. (...zen), door met gereedschappen voor
het bouwkundig teekenen met minstens ben
passer.
PASSIBEL, bn. lijdelijk; onderhevig aan.
PASSIBILITEIT, v. lijdzaamheid; vatbaarheid
voor.
1. PASSIE, v. lijden (van Christus); lijdensgeschiedenis; tijd waarin over de lijdensgeschiedenis
gepreekt wordt; (spr.) als de vos de passie preekt,
boer wacht uw ganzen, of : pas op uw ganzen, een
huiehelaar kan men nooit vertrouwen.
2. PASSIE, v. (-s, ...sien), drift, hartstocht.
PASSIEBLOEM, v. (-en) of PASSIFLOREN, v.
my. een plantengeslacht met 120 soorten vooral
in tropisch Amerika; volgens de legende ontsproot
aan den voet van het kruis, bedauwd door 's Heoren
bloed, eene nieuwe bloem, waarin het Lijden
verzinnebeeld zou zijn.
PASSIEF, bn. (...ver, -st), lijdend, lijdelijk:
een passief verzet , (kooph.) de passieve handel, de
invoerhandel.
PASSIEF, o. (...siva), het verschuldigde, schuld
die men te betalen heeft.
PASSIEPREEK, v. (-en), preek over de lijdensgeschiedenis van Jezus; ...SPEL, o. (-en), dramatische voorstelling van 't lijden en sterven van
Jezus : de passiespelen te Ober- Ammergau worden
om de 10 jaren opgevoerd; ...TIJD, m. (R. K.) de
tijd gedurende de 40 daagsche vasten v66r Paschen;
inz. de twee weken van Passiezondag tot Paaschal and ; ...WEEK, v. lijdensweek.
PASSIONATO, bw. (muz.) hartstochtelijk.
PASSIVUM, o. (sprk.) de lijdende vorm van
het werkwoord.
PASSUS .(Lat.), m. zinsnede.
PASTA, o. deeg, naam van vele pharmaceutische
praeparaten.
PASTE!, v. (-en), gerecht ,bestaande uit eene
korst van fijn deeg en gevuld met gehakt vleesch,
gevogelte enz.; — (letterz.) door elkander gevallen zetsel : alles is in pastel gevallen. PASTEITJE,
o. (-s).
PASTEIBAKKER, m. (-s), iem. die pasteien
bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en).
1. PASTEL, v. (plantk.) verversweede (isatis
tinctoria), eene zeldzaam in het wild voorkomende
plant welker bladeren eene schoone blauwe kleurstof opleveren.
2. PASTEL, o. (-len), kleurstift; (bij uitbr.) teekening in pastel.
PASTELKLEUR, v. eigenaardige tint eener
pastelteekening; ...KUIP, v. (-en), weedekuip.
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PASTELSCHILDER, m. (-s), iem. die pastel.
teekeningen vervaardigt.
PASTELSCHILDEREN, o. die wijze van schilde.
ren, waarbij droge verven met pastelstiftjes worden
opgebracht en de strepen ervan met een doezelaal
worden weggewischt; ...VERF, v. (...van), droge lak.
en metaalverf, vermengd met porseleinaarde enz.
PASTEN, v. my. afdruksels van gesneden steenen,
van oude munten enz. (inz. in glas of zegelaarde);
afgietsels (in zwavel, gips of metaal).
PASTEURISATIE, v. het pasteuriseeren.
PASTEURISEEREN, (pasteuriseerde, heeft gepasteuriseerd), door verhitting ten deele bacterie.
vrij en daardoor meer duurzaam maken : melk;
room, wijn, bier pasteuriseeren.
PASTILLE, v. (-s), tabletje, balletje of pijpje
van met vruchtensap en suiker toebereid deeg.
PASTINAK, v. (-en), ook Witte peen en, bij ver.
bastering, pinksternakel geheeten. : eene scherm.
bloemige plant (pastinaca sativa).
PA STOOR, m. (-s, ...oren), zielenherder; (R.-K.;
geestelijke die aan 't hoofd eener parochie staat.
PASTOORSCHE, v. (-n), (gew.) predikantsvrouw.
1. PASTORAAL, bn. tot den pastoor behoorende;
herderlijk; pastorale brief, herderlijk schrijven van
een bisschop aan de laden der kerkelijke gemeen•
to ; — pastorale zeden, herderlijk, landelijk eenvoudig; pastorale muziek, gewoonlijk in 6/8 maat gazette
muziek voor liederen, missen voor Kerstmis.
2. PASTORAAL, v. herderslied, herdersdans,
meestal van een eenvoudig landelijk en daarbij
teeder . karakter, en van eene gemati gde beweging.
PASTORALIA, my. aangelegenheden de pastorie
betrefeende, pastoors- of piedikantszaken; pastoriegoederen.
PASTORIE, v. (...rieen) wooing van een pastoor,
of een predikant.
PASTORIEGOEDEREN o. my. goederen, die aan
eene pastorie behooren.
PAT, bw. stand van den koning in het schaakspel, die hem noodzaakt ziehzelven schaak to zetten, waardoor de partij remise is.
PATAAT, v. (...taten), (plantk.) meelachtige
wortelknol van den convolvulus batatus of de pataatwinde : een voedsel voor vele volken, die tusschen
de keerkringen wonen; zoete aardappel,
PATAT, m. (-ten), (Zuidn.) aardappel; (Z. A.)
zoete aardappel, pataat; (ook) klap, slag.
PATATER, m. (-s), (gew.) aardappel.
PATCHOELI, v. een stark riekend kruid in
Nieuw-Holland; de daaruit bereide stork riekende
kamferachtige stof.
PATEEL, v. (-en), (Zuidn.) platte schotel.
PATEEN, v. (...tenon), (R.-K.) kleine gouden of
vergulde schotel, bestemd om de hostie op to
laden rusten.
1. PATENT, o. (-en), (oudt.) open brief, giftbrief, vrijheidsbrief; — (in Engeland b y.) octrooi
aan uitvinders of verbeteraars van verschillende
zaken; — inz. in ons land bewijs dat iem. bevoegd
is tot het uitoefenen van handel, beroep, bedrijf
of handwerk
2. PATENT, bn. bw. (-er, -st), (van personen)
goed, rond en eerlijk : een patent mensch; — opperbest, uitstekend : dat is patent; er patent uitzien.
PATENTBELASTING, v. (-en), belasting op het
patent (in 1893 afgeschaft).
PATENTEEREN, (patenteerde, heeft gepatenteerd), eon patent geven, uitreiken; behoorlijk gepatenteerd, van een patent voorzien; een gepatenteerde, patenthouder; — een gepatenteerde leugenaar,
iem. die schaamteloos liegt.
PATENTOLIE, v. gezuiverde raapolie.
PATENTRECHT, o. (-en), patentbelasting; geld
dat men voor zijn patent aan den Staat moest
betalen.
PATER, m. (-s), vader; (R.-K.) priester die tot
eene geestelijke orde behoort; — het is een pater
goedleven, iem. die een gemakkelijk en overdadig
leven leidt, die er welgedaan uitziet; — dat is alleen
voor pater en mater, en niet voor 't geheele convent,
dat is goon spek voor uw bek, dat is voor u to
duur, to hoog, to geleerd enz.; -- een patertje-
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Tangs-den-kart, eene soort van rondedans; — pater
familias, huisvader; — pater, peccavi, vader, ik
heb gezondigd, benaming voor eene rouwmoedige
schuldbekentenis; — (nat. hist.) de pekzwarte
watertor (hydrophilus piceus); zekere borate vlinder,
ook schoenlapper geheeten. PATERTJE, o. (-s).
PATERNITEIT, v. vad.erschap.
PATERNOSTER, o. (-s), (R.-K.) Onze Vader
(gebed): een paternoster bidden; elk tiende, grootere
balletje van een rozenkrans, omdat daarbij een
paternoster gebeden wordt ; — de geheele rozenkrans; — rozenkransvormige versiering aan vensterkozijnen; — (gemeenz.) handboei.
PATERSBIER, o. het beste bier; ...KAP, v.
(plantk.) monnikskap.
PATERSTUK, o. (-ken), tusschenrib (van een
rund).
PATERSVAATJE, o. (-s), (fig.) de baste wijn of
bier; uit het patersvaatje tappen, de beste wijn of
het beste bier uit den kelder tappen.
PATERVLEESCH, o. gerookte osserib.
PATETICO (It.), (muz.) pathetisch : met hartstocht voorgedragen.
PATHEFOON, v. soort van phonograaf die zonder
stalen of bamboenaald werkt; —PLAAT, v. (...platen), ebonieten plaat voor eene pathefoon.
PATHETISCH, bn. bw. aandoenlijk, roerend,
zielroerend, hartroerend, hoogdravend.
PATHOGEEN, bn. ziekteverwekkend, ziekteveroorzakend : pathogen bacterien,.
PATHOGENIE, v. leer van het ontstaan der
ziekten.
PATHOGNOSTISCH, bn. pathognostische teekenen, waaraan men duidelijk en klaar eene ziekte
herkent.
PATHOLOGIE, v. ziektenleer.
PATHOLOGISCH, bn. bw. tot de ziektenleer behoorende : pathologische anatomic, chemie.
,PATHOLOOG, m. (...loges,), ziektenkundige.
PATHOS, o. het aandoenlijke, treffende, roerende
in uitdrukking; de hartstochtelijke verhevenheid,
de hooge gevoeligheid van een redenaar of dichter,
vuur; hoogdravendheid; gezwollenheid.
PATIENT, m. en v. (-en), zieke die onder behandeling van een dokter is. PATItNTE, v. (-n).
PATIRNTJE, o. (-s).
(-s), geduldspellePATIENTIE, v. geduld;
tje; zeker gebak.
PATIENTIEKRUID, o. geduld.
PATIH, m. (-s), (Ind.) titel van verschillende
ambtenaren op Java, meest raadslieden of vertegenwoordigers van vorsten.
PATINA, o. antiek brons : dichte groene, glanzende roest op bronzen voorwerpen, koperen munten
enz.; het kunstmatig verwekte roest.
PATINEEREN, (patineerde, heeft gepatineerd),
kunstmatig laten roesten (bronzen voorwerpen).
PATISSERIE, v. (-en), pastei-, banketbakkerij.
PATISSIER (Fr.), m. (-s), pastei-, banketbakker.
PATJAKKER, m. (-s), liederlijke vent, gemeene
kerel, smeerlap.
PATJOL, m. v. (-s), houweelachtige spade waarvan het blad koodrecht op den houten steel zit en
waarmee de Javaan den grond bewerkt.
PATJOLLEN, (patjolde, heeft gepatjold), met
den patjol den grond ,bewerken.
PATOIS, o. (minachtend) volkstaal, dialect.
PATRES, m. mv.. vaderen; eeretitel der oudromeinsche raadsheeren; de patres conscripti, de
senatoren in den senaat; — ad patres gaan, overlij den.
PATRIA, v. vaderland; pro patria, voor het
vaderland; in patria, in het vaderland; (ook) eene
soort van Hollandsch papier, aldus geheeten naar
het opschrift van 't watermerk.
PATRIARCH, m. (-en), aartsvader, stamheer; de
stamvaders van het Israelietische yolk; titel van
het hoofd der Christenen (in Turkije, Griekenland
enz.); — (fig.) eerwaardig grijsaard.
PATRIARCHAAL, bn. bw. aartsvaderlijk : het
gaat er heel patriarchaal toe.
PATRIARCHAAT, o. de waardigheid van patriarch; geestelijk gebied van een patriarch.
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PATRICIER, m. (-s), adellijk burger in het oudeRome; afstammeling van een raadsheer to Venetie;
(fig.) aanzienlijke, iem. van den eersten stand.
PATRICISCH, bn. adellijk, aanzienljk.
1. PATRIJS, m. (—ten), eene soort van vogel
(perdrix cinerea) tot de hoenderachtigen behoorende ; — patrijshond.
2. PATRIJS, m. (...zen), (letterg.) de gesneden
Stempel, waarmede, door dien in eene zachtere
stof to slaan, de matrijs vervaardigd wordt.
PATRIJSBALK, m. (-en), (zeew.) zekere balk,
boven den trekbalk, die de benedenste fries van
het dek ondersteunt; ...DUIF, v. (,...duiven), soort
van duif; ...GRANAAT, v. (...naten), granaat
waarmede men op patrijzen schiet; ...HAAN, m.
(whanen), mannetjespatrijs; ...HOND, m. (-en),
eene kleine soort van jachthond van middelbare
grootte, die bij het naderen van het wild, daarvoor
blijft staan; inz. voor de jacht op patrijzen
dienende.
PATRIJSNET, o. (-ten), sleepnet.
PATRIJSPOORT, v. (-en), (zeew.) poortje in de
batterijpoort om licht en lucht tusschendeks to
brengen; rond glazen raampje in de hutten en
kajuiten van oorlogsschepen en passagiersbooten.
PATRIJSVALK, m. (-en), (nat. hist.) (gew.)
havik of duivenvalk (astur palumbarius).
PATRIJZENEI, o. (-eren), ei van een patrijs;
...JACHT, v. (-en), jacht op patrijzen; ...NEST,
o. (-en); ...00G, o. (-en), oog van een patrijs;
(plantk.) zekere boom in China; eene soort van
schurftkruid; (delfst.) naam van onderscheidene
steenen.
PATRIMONIAAL, bn. tot het vaderlijk erfgoed
behoorende.
PATRIMONIUM, o. vaderlijk erfdeel, aangeerfd
goad; Patrimonium Petri, het gebied van Rome,
met de schenking van Pepijn begonnen en door
Hendrik II en Markgravin Mathilde nog vermeerderd; — naam eener werkliedenvereeniging in ons
land.
PATRIOT, m. (-ten), vaderlander, iem. die uit
liefde voor zijn vaderland er alles voor veil heeft;
naam der voormalige tegenstanders van het huis
van Oranje hier to lande.
PATRIOTTENTIJD, m. tijd der patriotten, der
patriottische woelingen, inz. 1785-1795; — (Zuidn.)
tijdperk der Protestantsche omwenteling tegen
Jozef II van Oostenrijk.
PATRIOTISME, o. vaderlandsliefde, burgerzin.
PATRIOTTISCH, bn. vaderlandschgezind.
PATRIOTSCH, bn. de patriotsche partij; — o.
(Z. A.) schimpnaam voor de Z. A. volkstaal.
PATRISTIEK, v. deel der godgeleerdheid, dat
het leven, de geschriften en de leerstellingen der
kerkvaders behandelt.
PATROCINATIE, v. bescherming, verdediging;
patroonschap.
PATROCINEEREN, (patrocineerde, heeft gepatrocineerd), beschermen, hoeden.
PATROCLUS, m. boezemvriend van Achilles,
door Hector verslagen en door Achilles gewroken.
PATROLOGIE, v. kennis en geschiedenis der
kerkvaders ; de wetenschap der oud-christelijke
letterkunde.
PATRONAAT, o. (...naten), ambt van beschermheer; beschutting, toezicht; behartiging der stoffehijke en zedelijke belangen van iem.; een patronaal
uitoefenen; het patronaat aannemen over-.; (R. K.)
vereeniging van jonge meisjes en jongens onder
leiding van een priester en van leeken van hoogeren stand.
PATRONEEREN, beschermen, begunstigen.
PATRONEN, (patroonde, heeft gepatroond), met
het patroon overeenkomen, samenvallen : dat tapijt
patroont gemakkelijk; 't is niet erg gepatroond.
PATRONES, v. (-sen), PATRONESSE, v. (-n),
bescherxnvrouw, -heilige; schutsvrouw.
PATRONYMICUM, o. vadersnaam, zooals Jansen, Hendriks, Arnoldi.
1. PATROON, m. (-s, ...tronen), beschermer, beschermheilige, schutsheer : St. Hubert is de patroon
der jagers; — heer, meester, bans : de patroon werkt
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zelf mee; — titel door makelaars, boekdrukkers
enz. aan hunne begunstigers gegeven.
2. PATROON, v. (...tronen), huls, waarin projectiel en buskruitlading tot een geheel vereenigd
zijn; losse patronen, alleen met kruit gevuld; scherpe
patroon, met kruit en projectielen gevuld; al zijne
patronen verschieten; (ook fig.).
3. PATROON, o. (...tronen), voorbeeld, model,
vorm (om na to maken); borduurpatroon. PATROONTJE, o. (-s).
PATROONBAND, m. (-en), 2 strooken singelband
met 250 patronen.
PATROONTASCH, v. (...sschen), lederen tasch,
waarin de soldaat zijne patronen bergt; —RIEM,
m. (-en).
PATROUILLE, v. (-s), kleine troepenafdeeling
uitgezonden tot het opsporen en verkennen van den
vijand; (in vredestijd) tot het voorkomen van wanordelijkheden bij volksbewegingen; (ook) de wacht die
door de straten trekt om de orde to handhaven.
PATROUILLEEREN, (patrouilleerde, heeft gepatrouilleerd), als patrouille dienst doen.
PATS, v. (-en), (gemeenz.) slag : iem. eene pats
geven.
PATSER, m. (-s), gemeene vent, smeerlap,
schurk.
PATSERIG, bn. bw. (-er, -st), als een patser.
PAUK, v. (-en), PAUKE, v. (-n), keteltrom,
een muziekinstrument van bout of koper en soms
van zilver en met stokken, die van kleine ballen
voorzien zijn, geslagen.
PAUKEN, (paukte, heeft gepaukt), op de pauk
slaan.
PAUKENIST, m. (-en), iem. die in een orkest
de pauke slaat, pauker, paukslager.
PAUKER, m. (-s), paukenist, paukslager.
PAULINISCH, bn. Paulinische brieven, van den
apostel Paulus.
PAUPER, m. (-s), arme.
PAUPERISME, o. armwezen; chronische armoede
in een land of landstreek; staat, toestand der
armen.
1. PAUS, m. (-en), geestelijk opperhoofd der
R.-K. kerk, heilige vader; (spr.) wien zal de paus
biechten I; wij kunneri niet alien Paus van Rome
zijn, ben moet de eerste wezen; — (fig.) Protestantsch geestelijke, die over zijne medebroeders
tracht to heerschen; (fig.) iem. die anderen de
wet voorschrijven wil : hij is een rechte paus.
2. PAUS. Zie PAUZE.
PAUSDOM, o. pausschap; de instelling, de regeering, het gezag van den paus.
PAUSEEREN, (pauseerde, heeft gepauseerd), rusten, stilhouden, verpoozen. PAUSEERING, v. (-en),
(toon.) rust (tusschen twee bedrijven enz.).
PAUSELIJK, PAUSLIJK, bn. tot den paus behoorende, van den paus; — van den paus afkomstig,
van hem uitgaande : een, pauselijk decreet.
PAUW, m. (-en), Oostersche vogel tot de fazanthoenders behoorende met prachtige kleuren (pavo
cristatus), als siervogel in Europa gekweekt;
—(fig.)
vrouw, die zich gaarne opschikt en een
trotschen gang heeft; — een sterrenbeeld aan den
zuidelijken hemel. PAUWTJE, o. (-s), kleine pauw.
PAUWBLAUW, bn. groenachtig blauw.
PAUWENEI, o. (-eren), ...110K, o. (-ken) ;
...00G, o. (-en).
PAUWESTAART, ra. ( -en) ; ... VEE R, v. (-en).
PAUWFAZANT, m. (-en), (nat. hist.) met eene
vederkroon op den kop, op die van den pauw gelijkend; Indische pauwfazant.
PAUWIN, v. (-nen), wijfje van den pauw; —
zeker sterrenbeeld. PAUWINNETJE, o. (-s), kleine
pauw; (fig.) ijdel meisje.
PAUWOOG, m. (-en), fraaie dagvlinder, schoenlapper (vanessa io), met twee stork sprekende
oogen op de rosbruine achtervleugels; — eene soort
van lipvisch met zulk eene vlek op den staart; —
eene soort van marmer met roode en bruin vlekken op grijzen grond.
PAUWOOGPIJLSTAART, m. (-en), (nat. hist.)
een piRstaartvlinder (smerinthus ocellata).
PAUWSTAART, m. (-en), soort van duif.

PEER.
PAUZE, v. (-n), PAUS, v. (...zen), rust ; —
stilstand, verpoozing.
PAVANA, v. (-'s), oude Spaansche dans, pauwedans; trotsche gang, pauwetred.
PAVANEEREN (ZICH), (pavaneerde zich, heeft
zich gepavaneerd), pronken (als een pauw), eene
hooge borst zetten, zich trotsch aanstellen.
PAVEDETTE, v. (-n), postduif.
PAVEIEN. Zie PLAVEIEN.
PAVILJOEN, o. (-s), vlag; — tentvormig zomerhuisje; van het hoofdgebouw afgescheiden bijgebouw; — (zeew.) achterdek; eerste kajuit op een
stoomboot; — eene soort van ledikant; — (R.-K.)
draaghemel waaronder de' priester het H. Sacrament
draagt; — het bovendeel van een geslepen steen.
PAVILJOENSTELSEL, o. stelsel van paviljoenen
in plaats van een groot gebouw to stichten, inz.
voor scholen, krankzinnigeninrichtingen enz.
PAX, v. vrede; pax vobiscum !, vrede zij met u;
pax humanitate, internationals vredebond; pax
intrantibus, vrede den binnentredenden (opschrift
op veel herbergen).
PAYABEL, bn. betaalbaar.
PECCADILLE, v. (-n), kleine zonde, een geringe,
vergeeflijke misstap.
PECCAVI ! ik heb gezondigd; — o. rouwmoedige
schuldbekentenis.
PECCO, v. eene zeer fine en geurige Chineesche
theesoort.
PECH (Hd.), o. tegenspoed : pech hebben; —VOGEL, m. (-s), iem. wien alles tegenloopt.
PECTINE, PECTOSE, v. eene reeks van bewerktuigde lichamen, uit kool-, water- en zuurstof
samengesteld; het voornaamste bestanddeel van het
sap in vruchten en wortels; het pectine-zuur stolt
in water tot gelei; plantengelei; —LICHAMEN,
o. mv.; —VERBINDING, v. (-en); —ZUUR, o.
PECTORAAL, bn. de borst betreffende; —, o.
v. (...ralen), borstmiddel; — (R. K.) borstkruis
door bisschoppen en abten gedragen, wordt aan
een groen of violet koord gedragen.
PECULAAT, 0. geldverduistering nit de staatsof de gemeentekas.
PECUNIA, v. geld; penningen; vermogen.
PECUNIAIR, PECUNIEEL, bn. geld betreffende.
PEDAAL, o. (...alen), voettrede aan draaibanken
en andere werktuigen; trapper aan een rijwiel;
voetklavier aan het orgel.
PEDANT, bn. (-er, -st), schoolmeesterlijk, waanwijs, verwaand; — m. (-en), iem. die pedant is;
schoolvos; wijsneus, waanwijze.
PEDANTERIE, v. (-en), schoolvosserij, waanwijsheid, pralerij met kennis.
PEDATI, v. (-'s), Javaansche buffelkar.
PEDDELAAR, m. (-s), die peddelt.
PEDDELEN, (peddelde, heeft gepeddeld), (sport)
pagaaien; — fietsen.
PEDEL, m. (-s, -len), bediende, bode aan eene
universiteit.
PEDESTAL, PIEDESTAL, o. (-len), voetstuk van
een standbeeld, zuil enz.
PEDICURE, m. (-s), likdoornsnijder.
PEDOMETER, m. (-s), schredenteller, pasteller,
werktuig om de lengte van den afgelegden wag to
bepalen; ook hodometer geheeten.
1. PEE, v. (-en), (plantk.) (gew.) peen.
2. PEE, m. (Zuidn.) oude man, zie PEKE.
PEEK, m. (-en), oude visscher.
PEEKOFFIE, v. surrogaat van koffie : tot poeder
gemalen gebrande wortelen van sommige planten,
inz. van de cichorei.
1. PEEL, v. (pelen), breeds haarband, wrong.
2. PEEL, v. (pelen), moerassig, drassig land.
PEELLAND, o. (-en), eene streak moerassig veen
op de grans van Noord-Brabant en Limburg,
thans grootendeels vergraven.
PEEN, v. (penen), eene plant (daucus carota),
tot de familie der Schermdragenden behoorende met
witte bloemen, vindeelige bladeren en een vleezigen, zoeten wortel, die als toespijs of groente veal
gebruikt wordt; de wortel dezer plant.
PEER, v. (peren), de sappige vrucht van den
pereboom : handperen, stoofperen , hoe srnaakt u
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die peer ? hoe bevalt u dat (van iets onaangenaams
gezegd) ; — dear zat hij met zijne gebakken peren,
was hij in zijn blijde verwachting teleurgesteld; —
(Zuidn.) het in zijne peer hebben, fier, trotsch zijn
— voorwerp dat den vorm eener peer heeft: de peer
eener lamp, de oliebak ; — electrische peer, peervormig
gloeilampje; — parel in den vorm eener peer; —, m.
pereboom. PEERTJE, o. (-s), kleine peer.
PEERD, m. (-en), (sport en gew.) paard.
PEERDROPS, mv. peervormige, roode zuurtjes.
PEES, v. (pezen), (dierk.) het uiteinde der
spieren, het glinsterende, witte, taaie niet samentrekbare gedeelte, dat de spieren met het beenvlies
van de beenderen verbindt; dik spierbundelvlies ;
een snoer van samengedraaide of aaneengevlochten
draden, inz. tot het spannen van een boog dienende ; (spr.) hij heeft twee pezen op zijn boog,
hij heeft weer dan een middel, om iem. to
overreden, zich door eene moeilijkheid been to
slaan enz.
PEESVLEUGELIGEN, m. my. zekere orde van
insecten (neuroptera), met vier meestal even groote
vliezige vleugels, die door zoogenoemde aderen
netvormig verdeeld zijn.
PEET, m. en v. (peton), peter, peetoom en
meter, peettante; (R.-K.) getuige bij het doopsel
of bij het vormsel.
PEETGESCHENK, o. (-en), petegift, geschenk
van een poet aan zijn petekind; ...LAP, m. en v.
(-pert), plaatsvervangende poet; ...00M, m. (-s),
...TANTE, v. (-s), man, vrouw die over iem. als
poet is, is geweest.
PEGASUS, m. (-son), (fab.) gevleugeld paard
(der dichters); op zijn Pegasus stijgen, gaan dichten; — zeker sterrenbeeld aan het N. halfrond.
PEGEL, m. (-s), merk of knopje boven in eene
meetkan enz.
PEGELEN, (pegelde, heeft gepegeld), merken,
ijken; (fig.) veal drinken.
PEGELSTOK, m. (-ken), maatstok, ijkstok.
PEGGEN, (pegde, heeft gepogd), (Zuidn.) van peggen (pinnen) voorzien (de schoenen); schoenmaken.
PEIGNOIR, m. (-s), ochtendjapon.
PEIL, o. (-en), watermark, hoogtemerk van den
gewonen waterstand boven, beneden of onder pen;
de boezem is niet peil, de waterstand is to laag; —
Amsterdamsch peil, gemiddelde hoogte van den
dagelijkschen vloed bij Amsterdam, vO6r de afsluiting van het IJ; peil van een schip, diepgang; — graad van sterkte : het bier is niet op
zijn peil gebrouwen, niet op de bepaalde sterkte;
—er
is Been peil op te trekken, men weet niet, wat
men er aan heeft, men kan er zich niet op verlaten ; het zedelijk peil van een yolk ; dat staat op
laag peil, is min ; zijne
kennis is beneden peil, onvoldoende.
PEILBORD, o. (-en), bord waarop het waterpeil
at to lezen is.
PEILEN, (peilde, heeft gepeild), de hoogte of
diepte van het water opnemen met het peillood of
den peilstok : eene haven peilen; — land peilen,, den
bodem met het peilwerktuig bereiken; — (fig.)
wie pent de diepte hunner ellende 1, wie zal daarvan
de grootte bepalen ; — eene wonde peilen, de diepte
ervan onderzoeken ; de wonden der maatschappij
peilen; — jenever, brandewijn peilen, de sterkte
ervan bepalen ; — iemands hart peilen, doorgronden.
PEILGLAS, o. (...glazen), (stoomw.) stevige
glazon buis aan een stoomketel, om daaraan den
waterstand in den ketel op to nemen ; ...KRAAN,
v. (...kranen), kraan aan een stoomketel, om
daarmede het water op peil to brengen; ...LOOD,
o. (-en), dieplood.
PEILLOOS, bn. waarvan de diepte niet gepeild
kan worden ; (fig.) zeer diep, zeer groot.
PEILSTANG, v. (-en), ...STOW, m. (-ken), (zeew.)
ijzeren staaf van 1 M. lengte, aan een Bind marlijn
neergelaten, om to zien hoeveel water er in het
ruim staat ; (ook) maatstok met meterverdeeling
om de diepte van rivieren, kanalen enz. te meten ;
...SCHAAL, v. (...schalen), plank, of (steenen)
paal in de rivieren, grachten enz., waarop eene verdeeling in Meters en onderdeelen, om daarop de
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verandering van den waterstand to kunnen aflezen,
waterhoogtemeter.
PEINE, v. moeite, zie PIJNE.
PEINZEN, (peinsde, heeft gepeinsd), diep en
ernstig over iets denken, waarbij men zijne omgemijmeren.
ving vergeet ;
PEIS, v. (veroud. dicht.) vrede.
PEISTEREN, (veroud.) voeden, weiden; (Zuidn.),.
pleisteren, vertoeven.
PEJERATIE, v. (...tien), meineed.
PEJEREEREN, (pejereerde, heeft gepejereerd),
valsch zweren, een meineed doers.
PEJORATIE, v. (...tien), verslimmering, verer-

gering.

PEK, PIK, o. eene zwarte, kleverige en zeer
brandbare zelfstandigheid, die achterblijft, als men
teer distilleert; wit en geel pek zijn mengsels van
harsen; (spr.) hij is zoo zwart als pek, zeer zwart;
— tie met pek omgaat, wordt er mee besmet, wie met
slechte menschen omgaat, wordt zelf slecht.
PEKARI, o. (-'s), het muscuszwijn (dicotyles:
torquatus en D. labiatus), dat in Zuid-Amerika
kudden leeft.
PEKDRAAD enz. zie PIKDRAAD ens.
PEKE, PEKEN, m. (peken), (Zuidn.) oude man;
grootvader ; zijn peken is al meer dan 80 jaar oud.
PEKEL, v. zoutig vocht : water, waarin zout
opgelost is en waarin spijzen voor bederf worden
bewaard : vleesch, spek in de pekel leggen, doer,
inzouten; een haring uit de pekel, pas uit het vat; —
onaangename toestand, waaruit men haast niet
kan komen : in de pekel zitten; o. (fig.) (dicht.)
de zee.
PEKELAAR, m. (-s), (Z. A.) gezouten visch,
inz. haring en snook.
PEKELEN, (pekelde, heeft gepekeld), in de pekel
leggen, met zout besprenkelen ; — met zout doordrongen worden.
PEKELHARING, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
gepekelde haring. zoute haring; ...VLEESCII,
ingezouten vleesch; ...WAGEN, m (-s), bijzondere
wagon eener trammaatschappij, om de rails van
sneeuw en ijs te ontdoen, door er pekel op to
laten droppelen; ...WORST, v. (-en), gezouten,
worst.
PEKELZONDE, v. (-n), oude zonde : die kwaal
komt van zijne pekelzonden; — kleine, geringe
zonde die men iem. niet hoog moat aanrekenen.
PEKING, v. gebrocheerde zijden stof.
PEKENSHUIS, o. (...zen), (Zuidn.) oude-mannenhuis.
PEKKEN, (pekte, heeft gepekt), met pek besmeren, naden dichten : de naden van eene boot pekken.
PEKKOOL, v. (...kolen), de donkerste soort van.
bruinkolen; ...BRANS, m. (-en).
PEKOLIE, v. harsolie, ontstaan bij het distilleeren
van teer; inz. daze olie met wijn verm.engd en
voor een krachtdadig middel in zenuwziekten enz.
gehouden; ...OVEN, m. (-s), oven waarin men pek
uit teer of uit dennenhout stookt ; ...TON, v. (-nen).
PEL, v. (-ion), PELLE, v. (-n), dap, vlies (van
boonen, eieren enz.); (Zuidn.) schilfer; eene
soort van kippen die goad eieren leggen.
PELAGIANEN, m. my. aanhangers van Pelagius
(een Engelsche monnik uit de 5de eeuw, die de
erfzonde loochende en beweerde, dat de mensch
uit eigen kracht kan zalig worden).
PELARGONIUM, v. (-s), een talrijk plantengeslacht, tot de familie der Ooievaarsbekken behoorende, waarvan or vele soorten in onze kamers en
tuinen als sierplanten gekweekt worden, gewoonlijk geranium geheeten.
PELEN, (peelde, heeft gepeeld), ontharen :
huiden, vellen pelen, van de haren ontdoen.
PELERINE, v. (-s), kort schoudermanteltje door
dames op de japon gedragen; een dergelijk kleedingstuk op eene jas of mantel; —JAS, v. (-son),
—MANTEL. m. (-s), jas, mantel met eene pelerine.
PELERWT, v. (-en), doperwt.
PELGRIM, m. (-s), bedevaartganger, iem. die
naar eene andere plaats reist, om daar cone godsdienstige handeling to verrichten; — (nat. hist.)
een uiterst zeldzame avondvlinder.
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PELGRIMAGE, v. (-s), bedevaart.
PELGRIMSFLE S CH, v. (...sschen), eene omtuin de of met leder omkleede flesch der pelgrims;
...GEWAAD, o. (...gewaden), kleeding van eon
bedevaartganger; ...HAVEN, v. (-s), haven waar
pelgrims zich inschepen, inz. die naar Mekka
gaan; ...STAF, m. (...staven), ...STOK, m. (-ken),
lange wandelstaf der pelgrims; ...TASCH, v.
(...tasschen), reistasch der pelgrims; ...TOCHT,'
m. (-en), pelgrim,areis em pelgrimstocht near
Kevelaar, near Lourdes.
PELIKAAN, m. (...kanen), zekere zwernvogel
(pele,canus), tot de familie der Roeipootigen beboorende.
PELIKAANSKROP, m. (-pen), de vliezige zak van
zijn ondersnavel.
PELITA, v. Ws), (Ind.) nachtlampje.
PELLAGRA, v. Lombardische huiduitslag, inz.
bij hen die hoofdzakelijk mais eten.
PELLAGREUS, bn. pellagreuze handschoen, huiduitslag aan de handen bij pellagra.
1. PELLEN, (pelde, heeft gepeld), van de pel,
de harde buitenhuid ontdoen ; (spr.) met iem. een
eitje to pellen hebben, iets onaangenaams met hem
to bespreken hebben.
2. PELLEN, o. (-5), pellengoed; (oudt. ook) zeker
kleedingstuk van pellengoed "vervaardigd.
PELLENGOED, o. zeker met figuren gewerkt
linnen, voor handdoeken, luiers enz.
PELLETERIE, v. (-en), pelswerk, bontwerk;
bontwinkel.
PELLIES, v. (...zen), eon met bont gevoerde
vrouwenmantel.
PELOTON, o. (-s), (mil.) eene afdeeling van eene
eompagnie, die gewoonlijk in twee pelotons verdeeld is : eerste peloton, halt !, eon commando.
PELOTONS-COMMANDANT, m. (-en), aanvoerder van eon peloton.
PELOTONSVUUR, o. (...vuren), gelijktijdige losbranding der geweren van eon peloton.
PELS, m. (...zen), de met haren bezette huid
van sommige roofdieren ; — zulk eon vel, dat met
de haren er op gelooid is : een pals op den grond
-DO& de piano; — eene jas, met bont gevoerd of
omzet : warm in zijn pels gewikkeld; — (spr.) iem.
den pets uitkloppen, afrossen, (ook) harde verwijtingen doen hooren.
PELSDIER, o. (-en), dier met goed behaarde
yacht : de jacht op peisdieren in het hooge Noorden.
PELSER, m. (-s), eene soort van groote sardijn,
aan de Britsche en Fransche kusten zeer veel
gevangen (clupea pilchardus); hij wordt 2 dM, lang.
PELSHANDEL, m. (-s), handel in pelswerk; pelterijenwinkel; ...JAGER, m. (-s), iem. die op
-pelsdieren jacht .maakt; ...JAS, v. (-son), jas die
met gels of bent gevoerd is ; ...HUTS, v (-en).
PELTERIJ, v. (-en), bontwerk, pelzen en daaruit
vervaardigde kleedingstukken.
PELUCHE, v. zie PLUCHE.
PELUW, v. (-en); langwerpig onderkussen, hoof dmatras; ook peukaw en peul geheeten; —OVERTREK, o. (-ken), de zak die om de peluw gedaan
wordt.
PELZEN, bn. van pels, bonten.
1. PEN, v. (-nen), lange, stevige veer van vogels.
: inz. uit .den staart of de vleugels; zulk eene
pen van eene spleet voorzien en tot schrijven dienend : eene bos (ganze)pennen; metalen werktuig
om made to schrijven : stolen, koperen pennen; —
iem. iets in de pen geven, voorzeggen, aangeven
wat hij schrijven moot; — de pen voeren, schrtver
zijn; (fig.) de pen neerleggen, niet moor in het
openbiar schrijven; — eene welversnedenpen, een
fraaie stijl, goede schrijftrant; — het is in de pen,
er is sprake van dat het zal geschieden; (gemeenz.) eene stalen pen, een galarok. PENNETJE,.
o. (-8).
2. PEN, v. (-nen), (timm.) houten nagel, pin ; —
(nat. hist.) schacht of stoke! van een egel; houten
stop; — breipen; rijgpen; — metalen pen om
papieren ,aan vast to steken, ten einde ze to bewaren; — spijkerpen, houten pen om eon spijkergat
to vullen; roerpen;
knijppennetje, prang : het
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waschgoed op de drooglijnen met pennen vastzetten; —
(fig.) iem. de pen op den neus rotten, vermanen en
met_ straf bedreigen. PENNETJE, o. (-s).
PENAAL, bn. lijfstraffelijk : de pencils wetten;
Code penal, wetboek van strafrecht van Napoleon.
PENALITEIT, v. strafbepaling; straf; lijfstraffelijkheid.
PENALTY-GOAL (Eng.), (-s), (sport) strafpunt,
bij het voetbalspel; ...-KICK (Eng.), (-s), (sport)
strafschop, bij het voetbalspel.
PENANT, o. (-en), (bouwk.) een der gemetselde
vierkanten steunpilaren van het fondament van
eon gebouw; breeds muurstijl, deel van den wand
tusschen twee vensters.
PENANTKASTJE, o. (-s), muurkastje in het
penant tot barging van huishoudelijke benoodigdheden; ...SPIEGEL, m. (-s), langwerpig smalle
spiegel, die de ruimte tusschen twee vensters
inneemt; ...TAFEL, v. (-s), ...TAFELTJE, o.
(-5), tafeltje om tusschen twee vensters to plaatsen.
PENARI, in de penari zitten, zie PENURIE.
PENATEN, m. mv. (Rom. gesch.) huisgoden;
(fig.) dine penaten ergens opslaan, zich daar matter=
woon vestigen; (fig.) eigen haard.
PENCE (Eng.), mv. van penny, stuiver.
PENCHANT, o. (-s), neiging, lust; zwak (voor jets).
PENDANT, o. (-en), tegenhanger, tegenstuk (van
eene schilderij); (ook fig.).
PENDOPPO, v. (-'s), (Ind.) soort van hal of open
galerij aan eene aanzienlijke inlandsohe wooing.
PENDULE, v. (-s), slinger van eene klok; slingeruurwerk; inz. staand pronkklokje.
PENE, v. (-n), straf, boete : op pens van.
PENELOPE, v. gemalin van Ulysses en moeder
van Telemachus, voorbeeld van huwelijkstrouw.
PENETRABILITEIT, v. doordringbaarheid : de
eigenschap der lichamen, andere stoffen in hunne
porien to kunn.en opnemen.
PENETRANT, bn. (-er, -st), doordringend,
scherp : eene penetrante koude; scherpzinnig.
PENETREEREN, (penetreerde, heeft gepenetreerd), doordringen; doorgronden; uitvorschen.
PENHORENSLAK, v. (-ken), eene familie van
slakken met een langen snuit, die van voren uitgesneden en met wratjes bezet is (turritella communis); de meeste bewonen de tropische zeeen.
PENHOUDER, m. (-s), zie PENNENHOUDER.
PENIBEL, bn. (-er, -st), pijnlijk, moeilijk, smartelijk in penibele amstandigheden verkeeren.
PENITENT, m. (-en), boeteling. PENITENTE,
v. (-n), boetelinge.
PENITENTIARIE, v. pause,lijke penitentiarie, een
der colleges, die to Rome onder voorzitterschap
van een kardinaal, den Paus behulpzaam zijn in
het bestuur der Berk, ieder op verschillend gebied.
PENITENTIARIS, m. (-son), ook penitencier of
grootpenitencier geheeten, hoofd of regent van de
penitentiarie.
PENITENTIE, v. (-s, booth, straf, die
de priester wegens begane fouten oplegt; (bij uitbr.)
,dit is eene harde penitentie, dat is eene zware straf,
(ook) een moeilijk geval; 't is eene ware penitentie.
PENNAAL, m. (...nalen), groen, nieuwe aankomeling (onder de Duitsche studenten); pennelikker.
PENNEKUNST, v. kunst, vaardigheid om met de
pen to teekenen; schoonschrijfkunst; ...LIKKER,
m. (-s), scheldnaam voor klerk; ...MES, o. (-son),
mss, eortijds dienende om pennen to versnijden;
klein mesje in een zakknipmes.
1. PENNEN, (pende, heeft gepend), gedurig,
altijd door schrijven.,
2. PENNEN, (pende, heeft gepend), met pennen
of pinnen vastmaken ; — rich pennen, zich to stark
inrijgen, een to nauw korset dragon dat meisje is
erg gepend.
PENNENBAK, m. (-ken), ...BAKJE, o. (-s), bak,
bakje om daarin de penhouders to bewaren, inz.
in scholen; ...DOOSJE, o. (-s), doosje voor of
met pennon ; ...HOUDER, m. (-s), stokje in welks
eene eind een gleufje is gemaakt of een blikken
busje is bevestigd, waarin men eene stalen pen
steekt; de gewone uitspraak is penhouder; ...KOKER, m. (-s).

PENNESCHACHT..

633

PENNESCHACHT, v. (-en), het vaste van onder
holle gedeelte eener vogelpen, dat geschikt is om
er mede te schrijven; penneschachten aan penseelen.
PENNESTRIJD, m. twist (over eenig punt) in
openbare geschriften, dagbladen enz.; polemiek;
...TREK, m. (-ken), trek, krul met de pen; paraaf
onder een naam; (fig.) uitspraak, beslissing : met
Oaf pennetrek tvas het vonnis geveld; ...VOERDER,
m. (-s), iem. die de pen voert voor eene vereeniging of een ander persoon, soms = secretaris ;
...VRUCHT, O. (-en), wat iem. geschreven en
openbaar gemaakt heeft : zijn jongste pennevrucht.
PENNING, m. (-en), gemunt, gestempeld (meest
rond) plat stuk metaal, dat diende om de eene of
andere gebeurtenis te herinneren of eene zekere
waarde vertegenwoordigde • — kleine koperen pasmunt, in Holland by. = f/16 stuiver ; — (Zuidn.)
bekend tilt' lijk een kwaden penning, een slechten
naam hebben; — (bij uitbr.) geld; — belastingpenning voor honden : onze hoed is zijn penning
kwijt; — zekere waardebepaling : de 5de penning,
van de vijf penningen 66n, dus 20 ten honderd; de
lode, de 20ste penning, 10 en 5 0 /0 ; (Ned. gesch.) de
tiende penning, de belasting, welke Alva in 1572
hief; — iets tegen den penning zestien lossen,
leenen, koopen, verkoopen, is 16 penningen geven
voor 1 penning inkomen, dus 6 1 /4 0 /0; (bid uitbr.)
iets tegen den penning zestien verkoopen, zeer duur
verkoopen; Ail is op den penning zestien, hij is
gierig. PENNINKJE, PENNINGSKE(N), PENNINKSKE(N), o. (-s) zijn penningske offeren,
PENNINGBLAD, o. penningkruid; ...BLOEM, v.
(-en), paaschbloem, breedbladige violier; penningkruid; ...KABINET, o. (-ten), verzameling van
oude munten en penningen, medailles enz.; de
kamer waarin zij bewaard worden; ...KUNDE, v.
PENNINGKUNDIGE, m. (-n), die de penningkunde verstaat.
PENNINGMEESTER, m. (-s), beheerder der gelden van eene vereeniging.
PENNON, o. (-s), riddervaantje, vierkaut met eene
of meerlange punten, soms driehoekig.
PENNY, v. (pence), Engelsche stuiver.
PENNYBOOT, v.(-en), stoomboot op de Theems
tot vervoer op do rivier.
PENRAD, .0. (-eren), (zeew.) rad dat op eene
pen draait.
PENS, v. (-en), smeerbuik; — de eerste afdeeling
der maag van de herkauwende dieren, waarin het
voedsel geweekt wordt; ingewand; (Zuidn.) beuling.
PENSEE, o. paarsachtig blauw.
PENSEEBLOEM, v. (-en), driekleurig viooltje.
PENSEEL, o. (-en), fijn, zeer dun kwastje om
vloeistoffen ergens op to smeren, inz. em te schilderen : hij weet handig met het penseel om te gaan; —
(fig.) trant, wijze van schilderen : het penseel van
Ruben, van Rembrandt; een stout penseel.
PENSEELAAPJE, o. (-s), een sierlijk soort van
klauwaapje (hapale penicillata), ook witbandaapje
geheeten.
PENSEELEN, (penseelde, heeft gepenseeld), met
een penseel natmaken : de keel, de huig penseelen;
met een penseel laven; — schilderen.
PENSEELHAARTJE, o. (-s), haartje uit een
penseel; ...KUNST, v. schilderkunst.
PENSIEF, bn. (...ver, -st), nadenkend, mijmerend.
PENSIOEN, o. (-en), jaarwedde, jaargeld dat iem.
ontvangt, omdat hij of een aangewezen familielid
Yroeger gedurende een zekeren tijd eene betrekking
heeft Yervuld. PENSIOENTJE, o. (-s).
PENSIOENBEREKENING, v. (-en), het berekenen
van het pensioen; wijze waarop het bedrag vastgesteld wordt; ...FONDS, o. (-en), gelden of stichting waaruit pensioenen betaald worden; ...KAS,
v., (-sen); ...RAAD, m..(...raden), mad van beheer
Over een pensioenfonds; inz. college dat belast
is met de adthinistratie van staatspensioenen; lid
van zulk een raad.
PEN SIOEN SAANVRAGE, v. ( -n) ; ... BIJ DRAGE ,
v. (-n) ; ...REGELING, v. (-en).
PENSIOENVERZEKERING, v. (-en), eene verzekering die men sluit, waardoor men later recht
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heeft op pensioen; ...WET, v. (-ten), staatswet
betreffende de pensioenen.
PENSION, o. (-s), plaats waar men kan logeeren,
met de maaltijden inbegrepen
PENSIONAAT, o. (...eaten), kostschool; (Zuidn.)
(scherts.) hij is yes jaar in 't pensionaat geweest,
in de gevangenis.
. PENSIONARIS, m. (-sen), (Ned. gesch.) stadsadvocaat, rechtsgeleerde raadsman der stedelijke
regeering ; gewoonlijk was hij ook de afgevaardigde
naar de Staten der Provincie.
PENSIONNAIRE, m. V. (-s), kostleerling.
PENSIONNEEREN, (pensionneerde, heeft gepensionneerd), pensioen geven, op pensioen stollen.
PENSIONNEERING, v. (-en), het pensionneeren :
staatspensionneering.
PENSUM, o. (-s), opgegeven straf, taak (in eene
school).
PENTA, vij fledig.
PENTAEDER, m. (-s), prisms met gelijkzijdige
driehoeken tot eindvlakken.
PENTAGOON, m. (...goners), (wisk.) vijfhoek.
PENTAMETER, m. (-s), vijfvoetig vers.
PENTATEUCH, m. de vijf boeken van Mozes.
PENTAURA, m. zekere steen, waarvan beweerd
wordt, dat hij andere steenen aantrekt en de
kracht der andere edelsteenen in zich vereenigt.
PENTE, v. (-n), zeker Venetiaansch licht vaartuig.
PENTEEKENING, v. (-en), teekening met de pen
gemaakt.
PENTERHAAK, m. (...haken), (zeew.) zware
ijzeren hack aan het katblok, waarmee men den
ring van bet anker vat, als het uit het water komt,
om het onder den kraanbalk te brengen.
PENURIE, ook PENARIE, v. groat gebrek aan;
ellende, groote behoefte: in de penurie zitten, (ook)
angst, verlegenheid, moeilijke omstandigheid.
.
PEPEL, m. (-s), (Zuidn.) vlinder.
PEPER, v. de prikkelende specerijkorrel met
scherpen, heeten smaak van den peperstruik; witte
peper, de rijpe en van de vruchtschil ontdane
bessen van den peperstruik; zwarte peper, de onrijpe gedroogde bessen; — (spr.) dat ruikt naar
peper, dat is erg duur; — (eertijds) peper halen,
naar de Oost varen; iem. om peper zenden, near
de Oost of ver van huis zenden; — de peperstruik;
roode peper, naam van het peperboompje, alzoo
genoemd naar de kleur der vruchten; zwarte peper,
altijdgroen peperboompje; Spaansche peper. piment; — peper en tout, grauw en wit gespikkelde
stof, b. v. half witte en half zwarte sajet; zijn hoar
wordt al peper en rout, hij begint al to grijzen.
PEPERBOOMPJE, o. (-s), een vergiftige heester
(daphne mezereum), die, ook als sierplant, vrij zeldzaam is, met fraaie lichtroode of witte bloemen
en roode bessen.
PEPERBUS, v. (-son), bus Waarvan de deksel
of het boveneinde van gaatjes is voorzien, waardoor men de Wile peper strooit.
PEPERDROOG, bn. zeer, buitengewoon droog.
PEPERDUUR, bn. uitermate duur.
PEPEREN, (peperde, heeft gepeperd), met peper
bestrooien, met peper toebereiden : het eten is te
sterk gepeperd; — (fig.) sterk kruiden.
PEPERHUISJE, o. (-s), puntig papieren zakje.
PEPERINO, m. pepersteen: ean grauwe of groene tufsteen, menigvuldig in de vlakte van Rome
voorkomende en eertijds door de Romeinen als
bouwsteen gebezigd.
PEPERKOEK, m. (-en), eene soort van met peper
gekruide zoete kook; — (spr.) dat smaakt als peperkoek, is bijzonder lekker.
PEPERKOOR, v. (...koren), (Zuidn.) bruin vlekje
in de huid met eenige haartjes er op, moedervlek.
PEPERKUST, v. naam van een deel van de
kust van Opper-Guinea; ...LAND, o. Oost-Indio;
inz. de Molukken; — (spr.) iem. naar het peperland
zenden, iem. naar de Oost of ver van huis zenden.
PEPERLING, v. zeker gaol gekleurde boomzwam,
eene eetbare bladzwam met pepera,chtigen smaak.
PEPERMUNT, v. (plantk.) eene soort van munt
(menth,a piperita), die in Engeland op moerassige
plaatsen in het wild groeit en een zeer scherpen
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kamferachtigen smaak heeft; een met pepermuntolie toebereid suikergebak; — eene fijne op
pepermunt overgehaalde likeur. PEPERMUNTJE,
0. (-s), een meestal rond plaatje suiker, met pepermuntolie toebereid; — een glaasje op pepermunt
overgehaalde likeur.
PEPERMUNTDOOSJE, o. (-s), doosje om pepermuntjes in to bewaren; ...OLIE, v. eene vluchtige
olie uit den pepermuntstruik bereid : pepermuntolie
helpt uitstekend &gen buikpijn; ...SUIKER, v. sulker met pepermunt toebereid.
PEPERNOOT, v. (...noten), ...NEUT, v. (-en),
kleine stukjes peperkoek in den norm van dobbelsteentjes; om, of met pepernoten spelen.
PEPERONI, v. onrijpe Spaansche peper, in azijn
,ingemaakt.
PEPERPLANT, v. (-en), de plant waaraan de
peper groeit; ...SAUS, v. (-en). eene stark met
peper gekruide saus; ...STRUIK, m (-en), een
•struik (piper; P. nigrum), die in geheel Oost-India
gevonden wordt en ons de bekende peper oplevert;
...TUIN, m. (-en), kweekplaats van peperstruiken,
stuk grond waarop men peper verbouwt.
PEPERVRETER, m. (-s), eene soort van klimvogel (ramphastus), met eon snavel zoo groot als
;zijn vleugel, nl. 23 cM. en waarvan de randen
getand zijn; ook toekan geheeten,
PEPERWORTEL, m. (-5), zekere plant (cochlearia
.armoracia), tot de familie der kruisbloemigen behoorende, ook mierik geheeten.
PEPPEL, m. (-s), populier.
PEPPELEN, bn. van peppelenhout gemaakt.
PEPPELING, m. (-en), pippeling eene fijne,
flekker smakende appelsoort.
•PEPPELLAAN, v. (...lanen), laan van popuhieren.
PEPSINE, v. bestanddeel van het maagsap, dat
de vertering van de eiwitlichamen bewerkt.
PEPTON, o. (-en), eiwitachtige stoffen waarop
de pepsine ingewerkt heeft, geschikt om in het
blood opgenomen to worden.
PER, vz. door, met, in (in bepaalde verbindingen):
ik zend het u per post (met de post), per schipper,
per Van Gend en Loos; per as wordt alles aangevoerd, in een rij- of voertuig; — het kost Brie gulden
per K. G.; hij verdient f 40 per week; — per acci»dens, bij toeval; per acquit, voldaan, betaald; — per
,angusta ad augusta, door lijden tot heerlijkheid;
door strijd tot overvvinning; —perasdt,
per cassa, contant, in gereed geld; — per contant,
• egen gereede betaling; — per couvert, onder omslag; — per fas et nefas, met ja en neen, met recht
en onrecht, met rechtmatige en onrechtmatige
middelen; — per saldo, als oversehot der vorige
rekening; — per se, stellig.
PERANAKAN, ra. (-s), (Ind.) afstammeling van.
een Chines, Arabier of anderen vreemden oosterling en eene inlandsche vrouw.
PERCEEL, o. (-en), stuk land; vast goad, gebouw, huis met erf : een dour perceel; — persoon
dat is een raar, een naar, een vreemd perceel.
PERCENT, o. (-en), ten honderd : woord, dat
inz. de verhouding van de winst tot het kapitaal
uitdrukt; 5 percent of 5 0/, 1/g0 kapitaal; het schoolverzuim is gemidcleld 4°/., 4 schooltijden van de
100 worden or gemiddeld verzuimd.
PERCENTAGE, o. percentsgewijze berekend bedrag of hoeveelheid.
PERCENTREKENING, v. het berekenen van percenten.
PERCENTSGEWIJZE, bn. bw. in percenten
berekend, uitgedrukt.
PERCEPTEUR, m. (-5), ontvanger, inner van
lelastingen.
PERCEPTIBEL, bn. (-er, -st), bemerkbaar.
PERCEPTIE, v. (-5, ...tien), inning, ontvangst,
'hetfing;
(wijsbeg.) waarneming.
PERCUSSLE, v. (...sign), slag, stoot; — (gen.)
aanklopping.
PER CUSSIEDOPJE, o. (-s), slaghoedje; ...GEWEER, o. (...geweren), geweer, dat door den slag
-van eon hamertje op een busje met knalkruit
safgaat.

PERIODIEK.
PERCUTEEREN, (percuteerde, heeft gepercuteerd), (geneesk.) aankloppen (tot onderzoek van
de borst enz.).
PERDENDO (It.), bw. (muz.) langzaam afnemend.
PERDITIE, v. (R.-K.) verdoemenis, verderf.
PEREAT, o. het tegengestelde van vivat: iem. een
pereat brengen, hem zijn ondergang toewenschen.
PEREBLOESEM, m. (-s), bloesem van den pereboom; ...BLOESEMKEVER, m. (-s), soort van
bloesemsnuitkever die op pereboomen leeft (anthonomus pyri); ...BOOM, m. (-en), boom waaraan
peren groeien. PEREBOOMPJE, o. (-s).
PEREBOOMEN, bn. van pereboomhout.
PEREGRINATIE, v. (-s,
omzwerving,
omdoling.
PEREL, v. (-s). Zie PAREL.
PERELAAR, m. (...laren), (Zuidn.) pereboom.
PERELLE, v. zekere grauwe kalkachtige aardsoort uit Auvergne in Frankrijk.
PEREMTOIR, PEREMTORISCH, bn. kort, afdoend, beslissend een peremtorisch argument, wat
de tegenpartij geheel verslaat.
PEREN, (peerde, heeft gepeerd), een stevig glas
drinken : hij peert ook al.
PERENHOUT, o. • ...MOES, o.
PERENNEEREND, bn. het geheele jaar doorblijvend, bestaande perenneerencle planter, overblijvende planters.
PERENSAP, o. het sap van peren; ...STROOP,
v.; ...TAART, v. (-en); ...WIJN, m. het gegiste
sap van peren, perencider.
PEREPIT, v. (-ten), ...SCHIL, v. (-len), pit, schil
van eene peer.
PERFECT, bn. bw. (-er, -st), volmaakt, volkomen, geheel.
PERFECTIBILITEIT, v. volmaaktheid, vatbaarheid voor volmaking.
PERFECTIE, v. volmaaktheid, volkomenheid:
iets in de perfectie kennen.
PERFECTIONNEEREN, meer volkomen maken;
de laatste hand aan iets leggen.
PERFIDE, bn. bw. trouweloos, valsch, verraderlijk.
PERFIDIE, v. trouweloosheid.
PERFORATIE, v. (-s, -.ten), het perforeeren.
PERFOREEREN, (perforeerde, heeft geperforeerd), (in 't algem.) doorboren; — (in 't bijz.)
(van papier, waarvan strooken moeten gescheurd
worden) het op de plaats, waar de afscheuring
moat plaats hebben, met de perforeermachine
doorboren, om het afscheuren to vergemakkelijken.
PERGOLA, v. (-'s), met gebladerte overdekte
booggang in tuinen, prieelvormige aanbouw van
een huis.
PERICLES, m. beroemd redenaar in OudAthene (stierf in 429 v. C.).
PERICOPEN, my. (R. K.) gedeelten, fragmenten
nit de H. 'Schrift, welke in vaste orde als epistel
en evangelie in de H. Mis voorkowen.
PERICULEUS, bn. bw.
-t), gevaarlijk,
hachelijk.
PERICULUM IN MORA, er is dringend gevaar
bij uitstellen of dralen.
PERIGEUM, o. (sterrenk.) het punt der maanbaan, waar daze het dichtst bij de aarde is.
PERIHELIUM, o. (sterr.) punt in de loopbaan van
een om do zon bewogen lichaam, waar het daze
op den kleinsten afstand nadert; — punt in iedere
kegelsnede, hetwelk van al de punten der kromme
lijn het naast is aan het brandpunt.
PERIKEL, o. (-s), gevaar.
PERIMETER, m. (-s), (meets.) omtrek eener
kromiijnige figuur; som van al de zijden eener
rechtlijnige figuur.
PERIODE, v. (-n), tijdruimte, tijdvak ; —
(rekenk.) dat deal eener repeteerende breuk, dat
telkens wederkeert : de periode bestaat uit twee
ciffers; (taalk.) breed opgebouwde volzin met
voor-, tusschen- en nazinnen.
PERIODICITEIT, v. periodieke terugkeer.
PERIODIEK, bn. op zekere bepaalde tijden
terugkeerende : periodieke geschriften, inz. maand-
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en weekbladen ; periodieke winden ; periodieke
traktementsverhooging.
PERIOPTRICA, v, leer der straalbreking of terugkaatsing aan de oppervlakte der lichamen.
PERIPETIE, v. onvoorzien geval; ontknooping.
PERIPHERIE, v. (meetk.) cirkelomtrek; door
eene kromme lijn begrensd vlak.
PERIPHRASE, v. (-n), omschrijving, eene rhetorische figuur, die, in plaats van een begrip to
noemen, het omschrijft door er eigenschappen, de
omgeving of de working van op to geven, b y. het
schip der woestijn, voor de kameel; de bode der
lente, voor de zwatuw; (uitvoerig uitgewerkt wordt
het beschrijving).
PERIPOLYGONISCH, bn. veelhoekig, veelylakkig.
PERISCOOP, m. (...scopen), lange draaibare Buis
van ongeveer 20 cM. middellijn, van boven van
een glazen prisma en verder van lenzen voorzien,
instrument op onderzeebooten waarmee men van
de ongeveer 5 M. onder water varende boot den
horizon boven de oppervlakte van het water kan
waarnemen.
PERISCOPISCH, bn. periscopische glazen, holbolle lenzen.
PERISTALTISCH, bn. wormvormig : de penistaltische beweging der maag.
PERISTYLE, o. (-n), met zuilen omgeven open
plaats of voorhal, zuilengang.
PERK, o. (-en), bloemperk, zie park.
PERKAAL, PERCALE, o. dicht wit katoenen
weefsel.
PERKALEN, bn. van perkaal.
PERKAMENT, PERKEMENT, o. de bereide
huid van hamels, kalveren, geiten, bokken, ezels
en ook van varkens, geschikt om er op to schrijven,
boeken in to binden, trommelvellen van to maken
enz.; een op perkament geschreven stuk.
PERKAMENTACHTIG, bn. op perkament gelijkende.
PERKAMENTEN, PERKEMENTEN, bn. van
perkament : perkamenten band; — (fig.) een perkamenten gezicht, iem. met droge, gale huid.
PERKARA, v. (-'s), (Ind.) gerechtszaak.
PERKENIER, m. (-s), planter van muskaatnoteboomen in de Molukken.
PERKHOORIGE, m. (-n), (Ind.) eertijds : onvrije arbeider in een notenperk.
PERKOENPAAL, m. (...palen), lange eiken of
dennen palen.
PERKOETOET, v. (-en), (Ind.) wilde tortelduif
op Java.
PERM, v. (-en), klein Turksch vaartuig.
PERMANENT, bn. bw. voortdurend, aanhoudend:
eene permanente tentoonstelling.
PERMEABEL, bn. doordringbaar (van stoffen
die vocht doorlaten).
PERMIS (Fr.), o. verlof-, geleibriefje.
PERMISSIE, v. verlof, vergunning; inz. van
soldaten om to mogen uitblijven, en van koffiehuizen om to mogen openblijven gezegd.
PERMIT (Eng.), o. (-s), verlof-, geleibriefje.
PERMITTEEREN, (permitteerde, heeft gepermitteerd), veroorloven, vergunnen, toestaan : permitteer ! met uw verlof (als men iem. in de redo
valt); dat is niet gepermitteerd, dat is niet veroorloofd.
PERMUTATIE, v. (-s, ...tien), om-, verplaatsing
er is veel permutatie ander de postambtenaren; —
(wisk.) een aantal grootheden in eene bepaalde
volgorde gerangschikt.
PERNICIEUS, bn. bw. (...zer, -t), verderfelijk,
nadeelig, schadelijk.
PERORATIE, v. (-s), slotrede, slotwoord.
PERPENDICULAIR, bn. bw. loodrecht, rechtstandig; — v. (-s), loodlijn.
PERPETUEEL, bn. altijddurend; levenslang.
PERPETUEEREN, voortzetten, doen aanhouden,
bestendigen, op de lange baan schuiven.
PERPETUUM MOBILE, o. (werkt.) werktuig dat
voortdurend nuttigen arbeid kan leveren, zonder
dat men er eenig arbeidsvermogen aan geeft :
een perpetuum mobile samen to stellen is onmogelijk;
(fig.) het onmogelijke, iets onbestaanbaars.

PERSONA GRATA.
PERPLEX, bn. bw. ontsteld, onthutst, verbluft,
verbijsterd. PERPLEXITEIT, v.
PERQUISITIE, v. (-5, ...tien), gerechtelijk onderzoek.
PERRON, o. (-s), stoep langs de spoorbaan bij
een stationsgebouw, waarop de reizigers uit den
trein uitstappen.
PERRONKAARTJE, o. (-s), toegangskaartje tot
het perron.
PERROTINEDRUK, m. method° one katoen to
drukken met groote houten vormen, zoo breed
als het stuk; katoen dat op die wijze bedrukt is.
1. PERS, v. (-en), werktuig waarin lets tusschen
twee platen of walsen stark gedrukt wordt om
het daardoor samen to drukken, glad to maken,
fijn to drukken of over to drukken; —
inz. drukpers : het werk is ter perse, wordt godrukt;
schrijvers, journalisten : de zedelijke verantwoordelijkheid, de waarheidszin der pens;
—glansdienmenigvo rwerpinz.stof endo rhet
persen bekomt : het taken heeft de pens verloren.
2. PERS, m. (...zen), inboorling van Perzie.
3. PERS, v. (-en), (Zuidn.) stang, pawl.
4. PERS, m. (-en), (gew.) perzikboom; vroege
pers, abrikozeboom.
PERSBUREA U, o. (-'s), bureau dat berichten
levert aan de dagbladen ; ...CONGRES, o. (-son),
congres waar vertegenwoordigers der groote bladen
bijeenkomen ter bespreking van verschillende
gemeenschappelijke bela ngen ; D ELICT , o. (-en),
iets strafbaars door midde] van de pers begaan.
PERSECUTEEREN, (persecuteerde, heeft gepersecuteerd), vervolgen.
PERSECUTIE, v. (-5, ...tien), vervolging (inz.
om staatkunde en geloof).
PERSEIDEN, my. groep van vallende sterren
tusschen half Juli en half Augustus, die uit een
punt van het sterrenbeeld Perseus uitstralen.
1. PERSEN, (perste, heeft geperst), in eene pers
of met een persijzer stark samendrukken : hooi
persen; sigaren persen; stark drukken om iets
van de vochtigheid to ontdoen : papier tusschen
vilt persen; planten voor een herbarium persen; —
sterk drukken om het sap van •iets to winnen :
aatbessen, citroenen, druiven persen; zaden persen,
om olie er uit to winnen; olie, wijn persen; — (fig.)
dwingen, noodzaken, pressen : iem. tot iets persen.
2. PERSEN, o. het persen, drukken.
PERSEUS, in. (myth.) zoon van Zeus, de lievelinr der goden ; zeker sterrenbeeld.
PERSEVEREEREN, (persevereerde, heeft gepersevereerd), volharden, volhouden.
PERSGAS, o. gas onder sterke drukking; verlichting met persgas; —GLOEILICHT, o. (-en),
gloeilicht van persgas; —VERLICHTING, v.
PERSGESPREK, o. (-ken), interview.
PERSICO, v. likeur, bereid uit perzikpitten of
bittere amandelen, op alcohol getrokken.
PERSIE, v. (Z. A.) bloedloop, bloedontlasting.
PERSIENNE, v. (-s), zonneblind van schuin in
een raam gezette plankjes, aan de buitenzijde van
het venster aangebracht.
PERSIFLAGE, v. (-s), fijne bespotting, spotternij
of beschimping, bespottende lof.
PERSIFLEEREN, (persifleerde, heeft gepersifleerd), op eene fijne wijze bespotten, beschimpen.
PERSIJZER, o. (-s), zwaar strijkijzer der kleermakers.
PERSISTEEREN, (persisteerde, heeft gepersisteerd), volhouden, staan op...
PERSKANTOOR, o. (...toren); ...KUIP, v. (-en),
kuip waarin druiven uitgeperst worden; kuip om het
saapagevn.an geperste bessen en ander fruit op to
v
PERSMUKIET, m. (-en), onbesehei den reporter
die iem. tot het laatste blood uitzuigt (uithoort).
PERSONAGE, v. en o. (-5), persoon; hooge personages, de aanzienlijke personen; een rear personage,
een wonderlijk mensch; — (teen.) medespelende,
rol waarin een acteur optreedt; karakter dat hij
voorstelt.
PERSONA GRATA (Lat.), iem. die ergens zeer
gezien, zeer gewild is.
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' PERSONALIA, my. allerlei bijzonderheden, een
of meet personen betreffende; inz. opschrift van
eene vaste rubriek in eene courant betreffende
benoemingen, overplaatsingen enz.
PERSONALITEIT, v. (-en), persoonlijkheid; —
persoonlijke beleediging : geen personaliteiten, boor;
— scherpe, hatelijke zet, die iemands persoon raakt.
1. PERSONEEL, bn. persoonlijk; personeele belasting, rijksbelasting die men voor zijn persoon of
als hoofd van een gezin betalen moet; — het abcmnement, de toegangskaart is strikt personeel, voor niemand anders geldig.
2. PERSONEEL, o, personeele belasting : wet op
het personeel; — al de personen die een tooneeltroep, een orkest, een bureau enz. samenstellen; —
korps ambtenaren.
PERSONENTREIN, m. (-en), spoortrein die
hoofdzakelijk personen vervoert; ...VERKEER, o.
het verkeer van personen; ...VERVOER, o.
PERSONIFICATIE, v. (-s, .. Alen), (stijlleer) persoonsverbeelding, de voorstelling eener zaak als
persoon om de rede aanschouwelijker to maken.
PERSONIFIEEREN, (personifieerde, heeft gepersonifieerd), als een persoon voorstellen : in de
label worden dieren gepersonifleerd.
PERSOON, m. en v. (...sonen), (eig.) het masker
van een tooneelspeler; (bij uitbr.) rol van een tooneelspeler; de door hem voorgestelde persoonlijkheid ; — zelfbewust individu ; — iem. ten opzichte
van zijn uiterlijk : hij is groot, klein, knap, leelijk
van persoon;
(taalk.) de vormen van het werkwoord, die de
verhouding uitdrukken tusschen den spreker en
het onderwerp der werking.
PERSOONKILOMETER, m. (-s), vervoer van 1
persoon 1 K. M. ver (in statistieken van spoorwegmaatschappij en) .
' PERSOONLIJK, bn. bw. den persoon betreffend,
daartoe behoorend ; — een persoonlijk onderhoud,
met den persoon zelf; — iem. persoonlijk kennen,
van aangezicht, van uiterlijk; — (taalk.) persoonlijke voornaamwoorden, de woorden die zelfstandigheden aanduid6n met onderscheiding van den
spraakkunstigen persoon; — persoonlijke werkwoorden, werkwoorden die niet onpersoonlijk zijn.
PERSOONLIJKHEID, v. (...heden), de som van
iemands hoedanigheden, eigenschappen en karaktertrekken, waardoor hij zich tot een persoon
stempelt.
PERSOONSVERBEELDING, v. (-en), (stijlleer)
toekenning van eene zinnelijke eigenschap, welke
aan een persoon doet denken, aan abstracts begrippen of levenlooze dingen, b. v. zal de twist
hare wreede fakkel zwaaien.
1. PERSPECTIEF, v. doorzichtkunde, de kunst
om voorwerpen zoo op een plat vlak of to beelden, dat zij op het oog denzelfden indruk maken
als de voorwerpen zelf, uit een gegeven standpunt
gezien; — de leer, de regels dezer kunst.
2. PERSPECTIEF, o. (.:.ven), vergezicht; — (fig.)
vooruitzicht, toekomst.
PERSPECTIVISCH, bn. bw. volgens de kunst,
de leer der perspectief : perspectivisch zien, teekenen.
PERSPECTOGRAAF, v. (...grafen), toestel om
mechanisch ha perspectief van meetkundige figurers weer te geven en omgekeerd.
PERSPICACITEIT, v. scherpzinnigheid.
'PERSPLANK, v. (-en), plank eener pers : eene
handpers met acht 8° persplanken; ...POMP, v.
(-en), werktuig om water alleen door parsing in
de hoogte te voeren; luchtpomp om lucht in elkander te persen ; ... REVISIE, v. (-s), revisie van
de laatste druknroef.
PERSUADEEREN, (persuadeerde, heeft gepersuadeerd), overreden, overtuigen, doen gelooven.
PERTINENT, bn. bw. uitdrukkelijk, nadrukkelijk,
stellig ; eene pertinente verklaring ; pertinent liegen,
onbeschaamd.
PERTIZAAN, v. (...zanen), eene soort van hellobaard, lans of spies, met eene tweesnijdende bijl
onder de spits; —DRAGER, m. (-s).
PERTURBATIE, v. (-s, –Alen), storing, stoornis,
Yerwarring.
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PERUBALSEM, m. een naar vanille riekend dik
vloeibaar hars, dat vooral uit het Peruaansche
balsemhout gewonnen en bij de chocolade gevoegd
of tot reukolien gebruikt wordt.
PERUZILVER, o. uit nieuwzilver vervaardigd en
galvanisch goed verzilverd; 2°/,, der zwaarte is
zilver.
PERVERS, bn. bw. verkeerd, slecht, verdorven.
PERVERSITEIT, v. verdorvenheid; (psych.)
ontaarding der gevoelens en driften, zoodat men
behagen schept in dingen die normale menschen
afschuwelijk vinden.
PERZIK, v. (-en), kogelronde, met een zacht
dons bedekte, sappige, heerlijk smakende vrucht
van den perzikboom; — (spr.) die perzik smaakt
naar meer, van iets aangenaams, lekkers gezegd;
—, m. (-en), perzikboom. PERZIKJE, o. (-s).
PERZIK-ABRIKOOS, v. (...kozen), eene vrucht,
tusschen perzik en abrikoos in staande.
PERZIKBOOM, PERZIKEBOOM, m. (-en), een
vruchtboom (amygdalus persica), tot de familie der
Amandelachtigen behoorende,
PERZISCH, bn. als een Pers; als in Perzie; —
o. de Perzische taal.
PESANTE (It.), bw. (muz.) slepend; zwaarmoedig.
PESETA, v. (-'s), Spaansche zilveren munt,
eenheid van het Spaansche muntstelsel, ongeveer
50 cent.
PESO, o. gewicht, last; — (kooph.) al peso, naar
het gewicht; — eenheid van het muntstelsel in
de Spaansch-Amerikaansche landen, ongeveer f 2,50
in goud; in zilver zeer uiteenloopend van 90 cent
in Chili tot f 2,40 in Panama.
PESSIMISME, o. de leer of het gevoelen dat de
wereld door en door slecht is; zwartgallige wereldbeschouwing.
PESSIMIST, m. (-en), die •lles en allen voor
slecht houdt, die ales van den donkeren kant
bekijkt.
PESSIMISTISCH, bn. bw. overeenkomstig, volgens het pessimisme : pessimistische beschouwingen.
PEST, v. (-en), besmettelijke ziekte van den
gevaarlijksten aard, eene soort van typheuze
koorts, waarbij het lichaam met pestbuilen overdekt is ; — (fig.) wat eenigerro.ate als de pest
werkt, hoogst nadeelig : dat is de pest voor hem; —
zedenbedervend misbruik.
PESTBACIL, m. (-len), de pest veroorzakende
bacil; ...BESTRIJDING, v.; ...BLAAR, v. (...blaren), pestbuil; ...BUIL, v. (-en), pestgezwel; ...CORDON, o. cordon om eene met pest besmette
streak.
PESTEL, m. (-s), as van een molenrad.
PESTEPIDEMIE, v. (...mieen) ; ... GEVAL, o.
(-len), geval van pest : er hebben rich 10 nieuwe
pestgevallen voorgedaan ; ...GEZWEL, o. (-len),
kwa,adaardig gezwel, tengevolge der pestziekte ;
...HAARD, m. (-en), broeinest der besmetting met
pest ; ...HUIS, o. (...zen), gasthuis voor pestlijders.
lazaret.
PESTILENTIE, v. (–Alen), pest.
PESTLIJDER, m. (-s) ; ...LUCHT, v. (-en),
vexpeste lucht ; ondraaglijke stank ; ...VOGEL, m.
(-s), zekere vogel ter grootte van een spreeuw
(ampelis garrula) ; in de M. E. beschouwd als een
voorbode der pest.
PET, v. (-ten), PETJE, o. (-s), hoofddeksel, mute
met klep; (spr.) zij zijn onder eene pet te vangen,
heel mak, men kan er mee doen wat men wil.
PETARD, m. (-en), met kruit gevuld, meestal
kegelvormig metalen vat, vroeger gebruikt om
vestingmuren te laten springen; — knalsignaal,
bij spoorlijnen.
PETE, v. (-n), (Zuidn.) poet; grootmoeder.
PETEGIFT, v. (-en), geschenk van een peetoom
of eene . peettante; ...KIND, o. (-eren); ...MOEI,
v. (-en), peettante.
PETER, m. (-s), peetoom, gevader.
PETEROLIE, v. (gew.) petroleum.
PETEROOM, m. (-s), peetoom.
PETERSCHAP, o. hoedanigheid, betrekking van
peetoom : het peterschap aanvaarden of bekleeden.
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PETERSELIE, (gew.) PIETERSELIE, v. eene
schermdragende plant (petroselinum).
PETEVADER, m. (-s), (Zuidn.) grootvader.
PETILLEEREN, (petilleerde, heeft gepetilleerd),
fonkelen; knappen; paarlen van wijn : de wijn
petilleert in het glas; — (fig.) blinken, sehitteren.
PETINETGLAS, o. glasfiligrain of draadglas;
(...glazen), voorwerp van petinetglas vervaardigd.
PETINGGI, m. (-'s), (Ind.) dorpshoofd.
PETIT-GRIS, o. pelterij van de huid der eekhorentjes.
PETITIE, v. (-s, verzoekschrift aan de
hooge regeering door een of meer ingezetenen,
waarin om het nemen of nalaten van een of anderen maatregel verzocht wordt.
PETITIONARIS, m. (-sen), iem. die eene petitie
indient.
PETITIONNEEREN, (petitionneerde, heeft gepetitionneerd), verzoekschriften indienen (inz. door
velen tegelijk).
PETITIONNEERING, v. PETITIONNEMENT,
o. (-en), het indienen van verzoekschriften.
PETIT-MAITRE, m. (-s), (w. g.) pronker, saletjonkertje, win dbuil.
PETJOE, m. (-s), (Ind.) scheldnaam voor de
minste soort van kleurlingen.
PETREFACT, o. (-en), versteening, versteend
lichaam ; ...FICATIE, v. (-s, ...tien), het doers
versteenen.
PETRIFICEEREN, versteenen, in steen veranderen.
PETROGRAPHIE, v. beschrijving der gesteenten,
hun samenstelling en hun eigenschappen.
PETROGRAPHISCH, bn. petrographische kaarten,
landkaarten waarop de bergsoorten en hare grenzen
zijn aangewezen. '
PETROLEUM, v., ...OMB, v., PETEROLIE, v.
zekere steen- of bergolie, die vet, kleverig op het
gevoel, een eigenaardigen butimineuzen reuk verspreidt en licht, reeds op eenigen afstand , van de
vlam, ontvlambaar is.
PETROLEUMAETHER, m. mengsel van koolwaterstoffen door distillatie uit ruwe petroleum
verkregen.
PETROLEUMBRON, v. (-nen), bron waar
petroleum uit den grond opborrelt, opwelt;
...ETABLISSEMENT, o. (-en); ...GAS, o. gas
uit petroleum gestookt : in doze lampen Brandt
petroleumgas.
PETROLEUMKACHEL, v. (-s), ...KACHELTJE,
o. (-s), kachel(tje), waarin de noodige warmte
door eene of moor petroleumvlammen verschaft
wordt.
PETROLEUMLAAG, v. (...lagen), steen- of aardlagen die eene groote hoeveelheid petroleum bevatten; ...LAMP, v. (-en), lamp waarin brandende
petroleum de lichtbron is; ...LEIDING, v. (-en);
...LICHT, o. het licht van brandende petroleum,
inz. in eene lamp; ...MARKT, v. prijs der
petroleum; ...MOTOR, m. (-8, -en), motor waarbij
de zuigers in den cilinder door de ontploffing van
een mengsel van petroleumdamp en lucht (ontstoken
door eene bestendige vlam) bewogen worden ;
...PRODUCT, o. (-en), stoffen die uit de ruwe
petroleum bereid worden, zooals : benzine, petroleumspiritus, bergteer, kleurstoffen enz.; ...REST DU,
o. wat bij het ratfineeren der petroleum overblijft;
...STANK, m. ; ...TANK, v. (-s), groot ijzeren
reservoir voor petroleum ; ...TANKSCHIP, o.
(...schepen); ...VAT, o. (-en) enz.
PETROLEUR (Fr.), m. (-s), iem. die bij oproer
brand sticht met petroleum, inz. tijdens de Commune in 1871 to Parts. PETROLEUSE, v. (-5).
PETRUS, m. (-son), eigennaam; inz. een der
apostelen die in naam der overigen het woord
voerde en de °erste bisschop van Rome genoemd
wordt; (spr.) hij weet wel, wear Petrus den sleutel
had, hij weet het fijne van de zaak wol.
PETRUSPENNING, m. (-en), vrijwillige gilt, door

PHANTASIE.
de leden der R.-K. kerk bijeengebraeht ten behoove
van den pauselijken stool, gewoenlijk PIETERSPENNING gezegd.
PETTO, v. (fig.) in petto houden, bewaren tot
gelegener tijd, voor zich houden; in petto hebben,
in voorraad, klaar hebben.
PEUERAAR, m. (-s), peurder, iem. die met de
pour vischt : een, Leidsche peueraar.
PEUEREN, (peuerde, heeft gepeuerd), met de
pour visschen.
PEUK, v. (-en), wat klein is : een peukje sigaar,
kleine jongen of meisje.
eon klein eindje;
1. PEUL, v, (-en), (plantk.) Oenhokkige, met
twee kleppen openspringende doosvrucht met
Oêne rij van zaden; inz. de vrucht van de
peulerwt.
2. PEUL, v. (-en). Zie PELUW.
PEULERWT, v. (-en), (plantk.) eene soort van
erwt, waarvan de, peulen medegegeten worden;
...GEWAS, o. (-son), de peulvruchten (legleminosae);
...KLAVER, v.; ...SCHIL, v. (-len), de schil of
klep eener peul; (spr.) dat is maar een peulschilletje voor hem, maar eene kleinigheid, dat
doet hij met het grootste gemak ; ...VRUCHT,
v. (-en).
PEULUW, v. (-en). Zie PELUW.
PEUR, v. (-en), verFicheidene aardwormen, aan
eon sajetten of katoenen draad aangeregen en :in
den vorm van een tros aan het eind van den peurstok vastgemaakt, waarmede aal en paling gevangen
wordt : met de peur visschen.
PEURDER, m. (-s), iem. die peurt.
PEUREN, (peurde, heeft gepeurd), naar paling
met de pour visschen; (fig.) ergens aan peuren,
beginnen.
PEUTER, m. (-s), pijpenuithaler; klein persoon : het is een pewter van een vent; — inz.. lief koozend tot en van een klein kind gezegd.
PEUTEFtAAR, m. (-s), iem. die peutert; muggenzifter.
PEUTEREN, (peuterde, heeft gepeuterd), met den
vinger of een spits voorwerp wroeten, insteken
om iets uit to halen : in den news peuteren; aan
iets peuteren, er :aan werken (met de vingers of
fin en
kleine werktuigen); — hard studeeren;
geestdoodend work verrichten.
PEUTERWERK, o. een peuterig work. PEUTERWERKJE, o. (-s).
PEUZEL, m. (-s), klein kereltje, klein meisje,
klein kind • — iem. die talmt, toeuzel.
PEUZELEN, (peuzelde, heeft gepeuzeld), langzaam en met smaak eten, inz. kleine stukjes.
PEZERIK, m. (-en), bullepees.
el;
PHAENOMEEN, o. (...ena), luchtverschijns
(fig.) merkwaardig verschijnsel, wonder, genie.
PHAENOMENAAL, bn. verbazingwekkend.
PHAENOMENOGENIE, v. het ontstaan of het
voortbrengen van verschijnselen.
PHAETON, m. (-s), (Myth.) naam van den zoon
van Apollo; (sterrenk.) wagenman, voerman : zeker
Noordsch sterrenbeeld; (-s), (nat. hist.) zekere
keerkringsvogel van de grootte eener duff; zwemmende phaeton, eon watervogel; licht open rijtuig
op twee wielen.
PHALANX, v. (-en, phalangen), gesloten krijgs bende.
PHANEROGAMEN, v. my. zichtbaar bloeiende
planters, in tegenstelling met de Cryptogamen.
PHANTASEEREN, (phantaseerde, heeft gephantaseerd), ook FANTASEEREN, zich aan ijdele
voorstellingen overgeven, allerlei grillen voeden; —
ijlen (in de koorts); (muz.) op een speeltuig
improviseeren; naar de ingeving van het oogenblik
spelen.
PHANTASIE, v. (-en), ook FANTASIE 1), inbeelding, verbeelding, verbeeldingskracht ; gril, kuur;
een muziekstuk dat voor de vuist gecomponeerd
en gespeeld wordt zonder bepaalden vorm; uitweiding over bestaande motieven on thema's ;

1 Bij minder vreemde woorden vindt men vaak F in plaats van PH. Ontbrekende woorden zoeke
men onder F.

PHANTASMA.
(in het algemeen) alley wat niet gekleed, niet in
stijl, niet echt is (van stoffen, meubelen, snuisterijen enz.) : dat is phantasie, maar deze armbanden
zijn echt. PHANTASIETJE, o. (-s). (Voor de
samenstellingen zie men onder FANTASIE).
PHANTASMA, PHANTOMA, v. (-'s), PHANTOOM, o. (...tomen), spook, spooksel, schim,
schijnbeeld, schrikbeeld, hersenschim.; (geneesk.)
kunstmatig nagebootst lichaamsorgaan.
PHANTASMAGORIE, v. (-en), het door optische
middelen to voorschijn brengen van menschelijke
en andere figurers in een donker vertrek; geestenverschijning; tooverij.
PHANTASMAGORIS CH, bn. bw. op phantasmagorie berustende : een phantasmagorisch verschijnsel.
PHANTAST, m. (-en) zie FANTAST enz.
PHANTOOM, FANTOOM, 0. (...tomes), spook,
geestverschijning, droombe€ld.
PHARAO, FARAO, de kon.,ng, de vorst : naam
der oud-Egyptische koningen. Zie FARO.
PHARAO-RAT, v. (-ten), eene soort van civetkat
in Egypte (herpestes ichneumon), bij de oude Egyptenaren heilig wegens de verdelging der krokodilleneieren.
PHARMACEUT, m. (-en), apotheker; student in
de pharmacie.
PHARMA CE UT IS CH, bn. artsenijkundig.
PHARMA CIE, v. artsenijbereidkunde; — apotheek.
PHARMACOPOEA, v. handboek der artsenijbereiding; wat de artsenijkunde omvat.
PHARMACOTHEEK, v. (...theken), huis- of reisap otheek.
PHARUS, m. vuurtoren, baak.
PHASE, v. (-5, -n), lichtgestalte (der maan enz.);
verandering; standpunt : de ziekte is eene nieuwe
phase ingetreden.
PHEBUS, PHOEBUS, m. de zonnegod, de zon.
PHENACETINE, v. geneesmiddel tegen zenuwoverspanning, hoofdpijn en koorts; —POEDER, v.
(-s), afgepaste hoeveelheid phenacetine die men in
eens inneemt.
PHENOL, o. (-en), (scheik., geneesk.) carbolzuur.
PHENOMEEN, o. Zie PHAENOMEEN.
PHILANTHROOP, m. (...tropen), menschenvriend ; ...TROPIE, v. menschlievendheid, weldadigheid, het streven om de armoede to verminderen ; ...TROP1SCH, bn. bw. menschlievend,
weldadig : philantropische inrichting.
PHILATELIE, v. het verzamelen van postzegels.
PHILATELIST, m. (-en), verzamelaar van postzegels, PHILATELISTISCH, bn.
PHILHARMONISCH, bn. de toonkunst beminnende : een philharmonisch orkest.
PHILHELLEEN, m. (...lenen), Griekenvriend.
PHILipPICA, v. (gesch.) redevoering door
Demosthenes tegen Philippus van Macedonia
uitgesproken, om de Grieken of to radon zich aan
hem to onderwerpen; (fig.) heftige strafrede tegen
iem. of iota.
PHILIPPINE, v. (-s), amandel met dubbele pit,
die door een Neer en dame wordt gegeten onder
afspraak van elkaar op een bepaalden tijd met :
Dag, Philippe (en Philippine) to begroeten; wie
dit verzuimt, moot den ander een cadeautje geven.
PHILISTER, m. (-s), gewoon burger, niet-student.
PHILISTERIJ, v. platburgerlijke manier van
denken, bekrompenheid, ploertigheid.
PHILISTERIUM, o. ploertendom.
PHILOLOGIE, v. de taalwetenschap.
PHILOLOGISCH, bn. taalkundig; tot de taalkunde behoorende.
PHILOLOOG, m. (...logen), taalgeleerde.
, PHILOMELE, v. (-n), (myth.) de in een nachtegaal veranderde dochter van Pandion, koning van
Athene ; nachtegaal.
PHILOSOOF, m. (...sofen), wijsgeer, beoefenaar
der philosophie; student in de philosophie.
PHILOSOPHASTER, m. (-s), iem. die zich als
philosoof aanstelt, in wijsgeerig lijkende taal beuzelpraat uitslaat.
PHILOSOPHEEREN, (philosopheerde, heeft ge philosopheerd), over wijsgeerige vraagstukken handelen; wijsgeerig eene stof behandelen.
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PHILOSOPHIE, v. wijsbegeerte.
PHILOSOPHISCH, bn. bw. wijsgeerig.
PHILTRUM, o. (...ra), liefde-, minne-, tooverdrank.
PHIOOL, v. (...oleo). Zie FIOOL.
PHLEGMA, o. Zie FLEGMA.
PHLEGMATISCH, bn. bw. Zie FLEGMATISCH.
PHLOX, m. (-en), eenjarige sierplant met witte of
roode bloemen (phlox drummondii), vlambloera; —
ook eene overblijvende plant, herfstsering (phlox
decussata).
PHOENIX, m. Zie FENIKS.
PHONETIEK, v. klankleer, leer der juiste uitspraak : de phonetiek beoefenen.
PHONETISCH, bn. bw. overeenkomstig de phonetiek : phonetisch schrift, dat zoo juist mogelijk
de uitspraak benadert.
PHONOGRAAF, v. (...grafen), toestel, door den
Amerikaan Edison uitgevonden, dat klanken opschrijft en die later weer kan doen hooren, geluidschrijver; —ROL, v. (-len), geprepareerde rol voor
de phonograaf.
PHONOGRAM, o. (-men), door de telephoon
overgebracht telegrambericht.
PHONOLA, v. (-'s), andere naam voor PIA.NOLA.
PHONOLIET, m. (-en), klinksteen : een dicht vulkanisch, donker, groengrauw gesteente, eenigszins
schilferig, grootendeels uit veldspaat bestaande.
PHONOMETER, m. (-s), instrument ter bepaling
van den druk der uitademing bij het spreken.
PHONOMETRIE, v. onderzoek met de stemvork
naar den weerklank van sommige lichaamsholten.
PHONOPHOOR, m. zeer gevoelig microfoon.
PHOROMETER, m. (-s), draagkrachtmeter.
PHOROMETRM, v. wetenschap, die den graad
der beweging leert bepalen.
PHORONOMIE, v. bewegingsleer, leer der beweging van vaste en vloeibare lichamen.
PHOSPHOR, m. eene licht ontbrandbare stof,
welke veelvuldig in verbinding met andere lichamen,
voornamelijk in de beenderen van dieren, voorkomt.
PHOSPHAAT, o. phosphorzuur zout.
PHO SPHORESCEEREN, (phosphoresceerde, heeft
gephosphoresceerd), zacht licht geven, zonder dat
daarmede gloeiing of verbranding gepaard gaat.
PHOSPHORESCENTIE, v. het phosphoresceeren.
PHOSPHORETEN, my. verbindingen van metalen
met phosphor.
PHOSPHORIET, o. een mineraal, grootendeels
uit phosphorzure kalk bestaande.
PHOSPHORUS, m. zie PHOSPHOR.
PHOTOBACTERIEN, my. lichtverspreidende bacterien.
PHOTOCHEMIE, v. leer der chemische working
van het licht.
1. PHOTOGEEN, PHOTOGENIUM, o. eene zeer
vluchtige, brandbare koolwaterstofverbinding, uit
tear gewonnen; ook mineraalolie geheeten.
2. PHOTOGEEN, bn. lichtgevend.
PHOTOGRAAF, m. (...grafen), die photographieen maakt.
PHOTOGRAM, o. (-men), lichtbeeld, portret.
PHOTOGRAMMETRIE, v. bepaling uit de
photographic van de afmetingen van eon voorwerp; inz. het doen van terreinopnemingen door
middel der photographie.
PHOTOGRAPHEEREN, (photographeerde, heeft
gephotographeerd), lichtbeelden vervaardigen.
PHOTOGRAPHIE, v. (-en), de kunst om door
chemische inwerking van licht op eene gevoelige
plant eene afbeelding van voorwerpen to bekomen;
zulk eene afbeelding; —ALBUM, o. (-s), album
voor photogrammen; —ARTIKELEN, o. my.
—TOESTEL, o. (-len).
PHOTOGRAPHISCH, bn. volgens de photographie : een photographisch portret.
PHOTOGRAVURE, v. (-n), zeer volkomen middel
om teekeningen to reproduceeren : heliographische
vervaardiging van koperdrukken met behulp van
eene glaspoederhoudende gelatinelaag, waarvan na
het belichten, eene galvanoplastische drukplaat gonomen wordt; zulk eene drukplaat; gravure hiermode gedrukt.
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PHOTOLITHOGRAPHIE, v. wijze van steendrukken, waarbij de beelden Tangs photographischen
weg op den steen worden overgebracht.
PHOTOMETEOREN, o. my. atmosferische lichtverschijnselen.
PHOTOMETER, m. (-s), lichtmeter.
PHOTOMETRIE, v. het meters der betrekkelijke
lichtsterkte van twee lichtbronnen.
PHOTOPHOBIE, v. lichtschuwheid.
PHOTOPHOON, v. instrument tot overbrenging
van geluiden door middel van licht- en warmtestralen.
PHOTOSCOOP, m. o. (...scopen), lichtkijker,
lichtmeter (werktuig).
PHOTOSFEER, v. (...sferen), lichthulsel om de
zon, lichtkring.
PHOTOTECHNIEK, v. verlichtingskunst.
PHOTOTHERAPIE, v. lichttherapie.
PHOTOTYPIE, v. kunst om lichtbeelden to vervaardigen; inz. om door middel van de photographic teekeningen op metalen platen over to brengen,
zoodat zij voor de boekdrukpers geschikt zijn.
PHRASE, v. (-n, -5), spreekwijs, volzin; (minachtend) zinledige, schoonklinkende uitdrukking.
PHRASEERING, v. (muz.) de juiste wijze van
voordragen ten opzichte van rhythme en betoning.
PHRASEOLOGIE, v. (-en), verzameling van
spreekwijzen; — (spr.) wat hij zegt, is niets dan
phraseologie, het klinkt wel aardig, maar de inhoud
zegt niet veel.
PHRASEUR, m. (-s), iem. die zich veel van
phrasen bedient.
PHRENESIE, v. waanzinnigheid; (geneesk.) hersenvliesontsteking.
PHRENETIEK, PHRENETISCH, bn. bw. waanzinnig.
PHRENOLOGIE, v. schedelleer, hersenleer.
PHRENOLOGISCH, bn. bw. volgens de hersenleer : phrenologische onderzoekingen.
PHRYGISCHE MUTS, v. (-en), roode muts (der
vrijheid, der republikeinen).
PHTHISIS, v. tering, uittering.
PHYLACTERION, m. (-s), wachtpost; schutswacht, toevluchtsoord; gebedsriem der Joden.
PHYLLIET, m. (-en), versteend plantenblad;
afdruksel van een blad in steen.
PHYLLOGENESE, v. leer der afstammingsgeschiedenis van eene groep dieren of planten.
PHYLLOXERA, v. druifluis, eene wortelluis van
den wijnstok (phylloxera vastatrix), die den wijnstok
verwoest.
PHYSALIET, m. (-en), blaassteen, eene soort van
topaas.
PHYSIATER, m. (-s), natuurarts, arts die vooral
vertrouwen heeft in de geneeskracht der natuur.
PHYSIATRIE, v. natuurgeneeswijze.
PHYSIATRISCH, bn. op de physiatrie berustende : eene physiatri.4che geneeswijze.
PHYSICA, v. natuurkunde; natuurwetenschap.
PHYSICALISCH, bn. tot de physica behoorende.
PHYSICO-MATHEMATISCH, bn. de natuur en
de wiskunde tegelijk betreffende, natuurkundig
met wiskundige berekeningen.
PHYSICUS, m. (...ci), natuurkundige; natuuronderzoeker.
PHYSIEK, bn. bw, natuurlijk, lichamelijk
de physieke meerderizeid ; dat is physiek onmogelijk,
bepaald onmogelijk ; — o. lichaamsgestel hij
heeft een krachtig physiek.
PHYSIOCRATIE, v. natuurkracht, het vermogen
der natuur.
PHYSIO(G)NOMIE, v. (-en), gelaatstrekken; uiterlijk voorkomen van dier of plant.
PHYSIOGNOMIEK, v. gelaatkunde, de kunst om
de menschen to leeren kennen uit hunne gelaats•
trekken of uit hun physiek gestel.
PHYSIOGRAPHIE, v. (-en),- natuurbeschrijving.
PHYSIOLOGIE, v. natuurleer; leer van de 'evensverschijnselen der dieren en planten : de physiologie
van den mensch; (fig.) schets, beschrijving.
PHYSIOLOGISCH, bn. bw. op de physiologie betrekkelijk : de physiologische verschijnselen, wetter.
PHYSIOLOOG, m. (...logen), iem. die studie markt
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van de levensverschijnselen bij dieren en planten;
iem. die in de physiologie ervaren is.
PHYSIONOMIE, v. (-en), zie PHYSIOGNOMIE.
PHYSIONOMIST, m. (-en), gelaatkenner, gelaatkundige.
PHYSIS (Gr.), de natuur.
PHYSISCH, bn. betrekking hebbende op de
natuur, overeenkomende met de natuur; physische
therapie, genezing van ziekten met natuurlijke
middelen, zonder medicijnen.
PHYTOGEEN, bw. uit planten ontstaan, van
plantaardigen oorsprong.
PHYTOGRAPHIE, v. beschrijvende plantkunde ;
...PATHOLOGIE, v. leer der plantenziekten ;
...PHILINE, v. middel tot verdelging van schadelijke insecten op bloemen en planten ; ...TOMIE, v.
practische ontleedkunde der planten.
PI, v. het petal pi, dat aanduidt hoe groot de
omtrek van den cirkel is, wanner de middellijn
gelijk aan 1 gesteld wordt.
PIADET, v. (-ten), Turksche sloep, die inz. in
de Dardanellen gebezigd wordt.
PIAKIEP, v. (-en), rooversvaartuig, in de Molukken.
1. PIANINO, bw. (muz.) een weinig zacht.
2. PIANINO, v. (-'s), eene soort van piano waarvan de snaren opwaarts loopen.
PIANISSIMO, bw. (muz.) zeer zacht.
PIANIST, m. (-en), PIANISTE, v. (-n), pianospeler, -speelster.
1. PIANO, bw. (muz.) zacht, zwak.
2. PIANO, v. (-'s), een muziekinstrument, dat
uit snaren bestaat, die boven een zoogenaamden
klankbodem zijn gespannen en door middel van
hamertjes, met leder of vilt bekleed en door toetsen
in beweging gebracht, worden aangeslagen; pianino.
PIANOCONCERT, o. (-en), openbare uitvoering
van pianomuziek; ...-FORTE, v. (-s), piano.
PIANOFORTE, bw. (muz.), zacht stark.
PIANOKAARS, v. (-en), eigenaardige kaars voor
de piano; ...KRUK, v. (-ken), verstelbaar stoeltje
zonder leaning veer de piano, waarop men bij het
pianospelen gaat zitten.
PIANOLA, v. (-'s), toestel waarmee mechanisch
eene piano wordt bespeeld.
PIANOLAMP, v. (-en), lampje voor de piano;
...LES, v. (-sen) ; ...MUZIEK, v. ; ...ORGEL, o.
draaiorgel dat in klank de piano nabijkomt.
PIAS, m. (-sen), paljas; hij speelt voor pias, hij
vermaakt allen met zijne grappen en dwaze vertooningen.
PIASSIG, bn. bw. als een pias, gek, kluchtig.
PIASTER, m. (-s), Spaansch-Mexicaansche munt,
eigenlijk de peso; Egyptische munt = 12 cent;
in Turkije ongeveer evenveel ; in Tunis wat
hooger.
PIAUTER, PEAUTER, o. een mengsel van lood
en tin, waarvan vaa,twerk vervaardigd wordt.
PIAllA (It.), v. (-'s), plein, markt.
PIC, PICO, m. spits; hooge zeer spits toeloopende berg; —, el (lengtemaat in het Oosten).
PICADOR, m. (-es), to paard zittende stierenbevechter.
PICARESK, bn. picareske romans, schelmenromans.'
PICARO (Sp.), m. (-'s), bandiet, schelm.
PICCOLO (It.), bn. klein; — m. (-'s), koffiehuis-,
hotelj ongen.
PICCOLOFLUIT, v. (-en), kleine octaaffluit.
PICKLES (Eng.), v. my. in azijn ingemaakte
en stark gekruide plantenspijzen, zooals augurken
en komkommers in 't zuur.
PICKNICK (Eng.), m. (-s), gemeenschappelijke
maaltijd buiten, waartoe iedere deelnemer eenige
spijzen geeft of waarbij elk zijn gelag betaalt.
PICKNICKEN, (picknickte, heeft gepicknickt),
een picknick houden.
PICKNICKPARTIJ, v. (-en).
PICKPOCKET (Eng.), m. (-s), zakkenroller.
PICRINEZUUR, o. eene verfstof die men verkrijgt
door salpeterzuur op phenol to laten inwerken; —
een hevig springmiddel, in 1R87 uitgevonden.
PICTURA (It.), v. schilderkunst.

PICTURALE.
PICTURALE, o. het picturale in zijn stijl, het
schilderachtige.
PIDJITTEN, (Ind.) zacht masseeren.
PIECE DE MILIEU, o. een middenstuk tot
tafelversiering.
PIED-A-TERRE (Fr.), o. optrekje, buitenhuisje.
PIEDESTAL, PEDESTAL, o. (-len), voetstuk.
PIEK, v. (-en), laps met eene Platte ijzeren punt,
waarmede, v6Or de invoering van het bajonetge-,
weer, het voetvolk gewapend was; — (spr.) de
pick schuren, vluchten, deserteeren; — groote
naainaald; — (aardr.) een in eene punt uitloopende
berg : de Pick van Teneriffe.
PIEKELEN, (piekelde, heeft gepiekeld), (Ind. )
lasten aan een pikel over de schouders dragen en
vervoeren; (Z. A.) torsen, met veel moeite dragen.
PIEKEREN, (piekerde, heeft gepiekerd), ingespannen denken, peinzen; — afgetrokken over iets
mijmeren.
PIEKFIJN, bn. bw. in hooge mate fun.
PIENDER en PIENTER, bn. bw. helder, bijdehand, schrander : een pienter kereltje.
PIEPEN, (piepte, heeft gepiept), een dun scherp
geluid geven (als muizen of jonge vogels) : de muizen
piepen ; — piepen van angst ; zij piepen van den
longer, hebben een geweldigen honger ; --(spr.) zoo
als de ouden zongen, piepen de jongen, wat de ouden
(goed) deden, volgen de jongen (gebrekkig) na ; —
kraken : de deurpiept ; nieuwe schoenen piepen ; —
(gemeenz.) hij heeft hem gepiept, is stil weggegaan,
heimelijk vertrokken ; — (gemeenz.) maffen, slapen .
2. PIEPEN, (piepte, heeft gepiept), in heete asch
Braden, pollen : appels, aardappels piepen.
PIEPER, m. (-s), een geslacht van vogels
(anthus), tot de familie der kwikstaarten behoorende,
welke veel overeenkomst met de leeuweriken hebben
en waarvan 5 soorten in ons vaderland voorkomen.
PIEPERIG, bn. bw. (-er, -st), een, pieperig stemmetje, dun, hoog stemmetje.
PIEPJONG, bn. zeer jong : een piepiong kereltje.
PIEPKUIKEN, o. (-s), jong kuiken.
PIEPZAK, m. (gemeenz.) in den piepzak zitten,
in de benauwdheid, in grooten angst; — (gew.)
koffie met melk en suiker door elkaar gekookt.
1. PIER, v. (-en), aardworm ; zoo dood als eene
pier, geheel en al dood.
2. PIER, m. mansnaam, Pieter; (spr.) hij is
altijd de kwade pier, hij krijgt altijd de schuld.
3. PIER, v. lang en betrekkelijk smal steenen
landhoofd, in zee vooruitstekende; lange steenen
krib; — lange in 't water uitgebouwde havendam;
— wandelhoofd in zee uitstekende.
PIERAARZEN, (pieraarsde, heeft gepieraarsd),
(Zuidn.) weifelen.
PIERE, v. (-n), (Zuidn.) val, duivenkijker.
PIEREN, (pierde, heeft gepierd), pieren vangen;
ets zeer kleins bekijken; foppen, bedriegen.
' PIERENBAKJE, o. (-8), bakje waarin een visscher
zijne pieren meeneenit; ...KRUID, o. wormkruid.
PIERENVERSCHRIKKERTJE, o. (-s), (gemeenz.)
eon borrel : een pierenverschrikkertje nemen.
PIEREWAAIEN, (pierewaaide, heeft gepierewaaid), (gemeenz.) aan den zwier gaan of zijn,
doordraaien; — een liederlijk leven leiden.
PIEREWAAIER, m. (-8), iem. die piereWaait.
PIERROT, m. (-s), hansworst (op het Fr. tooneel).
PIET, m. (-en), mansnaam; — (fig.) iem. die den
grooten heer uithangt : 's Zondags is hij een heele
Piet; — iem. die veel weet, die veel in zijn mandje
heefk: het is een Piet.
PIETA (It.), v. (-'s), vroomheid, barmhartigheid;
(beeldh.) voorstelling van de H. Maria met het
lichaam van Jezus op haar schoot.
PIETEIT, v. vroomheid, vereering; inz. de kinderlijke liefde tot de ouders; liefdevolle gedachtenis.
PIETERIG, bn. bw. (-or, -st), . (gew.) als een
Piet : wat zie je er pieterig uit, wat ben je netjes; —
(gew.) klein,- min, tenger : een pieterig ventje.
1. PIETERMAN, m. (-s), (v. gmv. als stofn.)
zekere zeevisch (trachinus), tot de groep der baarsachtigen behoorende.
PIETERSPENNING, m. (-en), zie PETRUS PENNING.
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NETISME, o. die godsdienstrichting, welke zich
met de praktijk van geloof en leven bezighoudt;
in engeren zin, die richting, welke door Spener en
zijne aanhangors sedert 1689 is ontwikkeld en bij
welke ook de praktijk des Christendoms op den
voorgrond stond.
PIETIST, m.(-en), overdreven vromo; aanhanger
van het pietisme; schijnheilige, femelaar. ,
PIETISTERIJ, v. schijnheiligheid; femelarij.
PIETISTISCH, bn. vroom; schijnheilig; femelig.
PIETJE, o. (-s), verkleinwoord van Piet; meisjesnaam; — een muntstukje van 6'12 stuiver, het 118
van een Zeeuwschen rijksdaalder, die 52 stuivers
deed; — als pietje bij paaltje komt, als het er op
aankomt, (ook) als, de rekening betaald moot
worden; — hij heeft pieties, hoofdluizen.
PIETJITTEN, zie PIDJITTEN.
PIETLUT, m. en v. (-ten), kleingeestig mensch,
wien alles nauw steekt, die op allerlei kleinigheden
scherp toeziet.
PIETLUTTIG, bn. een pietluttige kerel, een kleinzielig mensch.
PIEUS, bn. (...zer, -t), godvruchtig, vroom : pieuze
instellingen; eene pieuze gift.
PIEZEL, m. (-s), klein stukje, beetje.
PIEZELIQ, bn. bw. zeer klein ; een piezelig
stukje; dat is piezelig klein.
PIEZOMETER, in. (-s), drukkingsmeter : toestel
om de samendrukbaarheid der vochten to meten.
PIFPAFFEN, (pifpafte, heeft gepifpaft), met een
vuurwapen schieten.
PIGMENT, o. kleurstof, inz. de bruine en zwarte
kleurstof in de weefsels van menschen en dieren.
PIGMENTBACTERIEN, my. deze veroorzaken
kleuren op dranken en spijzen.
PIGMENTDRUK, m. wijze van photographieen
to maken op papier met een mengsel van gelatine
en kleurstoffen bedekt, nadat de gelatine door
Baden in eene kaliumbichromaatoplossing in lichtgevoelig chroomlijm veranderd is; —, (-ken), op
deze wijze verkregen beeld.
PIGMENTKORRELTJES, o. my. de zwarte of
bruine, korreltjes, waarmede de stervormige zeshoekige cellen, die in het vaatvlies of adervlies van
het oog voorkomen, gevuld zijn.
PIGOTT, m. een zeer groote diamant van 47
karaat, in het bezit van den pasja van Egypte.
PIJ, v. (-en), grove wollen stof; trijp; een kleed
daaruit vervaardigd : eene monnikspij.
PIJGEREN, (pijgerde, is gepijgerd), een natuurlijken dood sterven (inz. van schapen gezegd).
PIJJEKKER, m. (-a), wambuis; korte mansoverjas van grOf duffel, jekker.
1. PIJL, m. (-en), dun, cilindervormig werptuig,
in eene scherpe punt eindigende, gewoonlijk door
een boog voortgeworpen : met pijl en boog vechten;
als een pig uit den boog, zeer snel ; al zijne pijlen
zijn verschoten, hij weet nets meer to zeggen ; meer
dan een pill op zijn boog hebben, meer dan eên mi ddel
om tot zijn Joel to geraken ; (fig.) de pijlen van den
laster, lasterpraat ; — (dicht.) de zon schiet hare
gloeiende pijlen, stralen ; 4mors pijl, de liefde ;
wat eenigermate den vorm van een pig heeft :
,en geteekende pijl, om de richting van iets aan
to geven; — (wisk.) de pijl van een boog, loodlijn
op het midden der koorde; — (plantk.) scam, stengel.
PIJLBUNDEL, m. (-s), bundel pijlen ; de Necler landsche Leeuw met den pillbunclel, als zinnebeeld
van : eendracht maakt macht.
PULER, m. (-s), pilaar.
PIJLKRUID, o. een plantengeslacht (sagittaria),
tot de familie der waterweegbreeen behoorende.
PIJLRECHT, bn. zoo recht als een pijl, zeer
recht : hij stond pijlrecht.
PIJLROG, m. (-gen), eene soort van rog (raja
clavata), met langen staart, die vooral aan het
uiteinde van scherpe doornen is voorzien,
PIJLSNEL, bn. bw. zeer snel, zoo snel als een
pas afgeschoten pijl.
PIJLSTAART, m. (-en), achtereind van den
pijl; — staart in den vorm van een pijl; —
pijlstaartrog (trygon pastinaca); — schemeringvlinder, pijlstaartvlinder of sphinx; — op Java
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het vliegend eekhoorntje (sciurus sagitta); (zeew.)
schip of vaartuig, breed van voren en smal van
achteren.
PIJLSTAARTJE, o. (-s), (nat. hist.) staartmees.
PIJLSTAARTRUPS, v. (-en), rups der schemeringvlinders met langwerpig lichaam en op den
rug van het voorlaatste segment van een hoorn
voorzien; vaak fraai gekleurd; ...VLINDER, m.
(-s), schemeringvlinder uit de pijlstaartrups.
PIJLSTEENEN, m. my. belemnieten, versteende
overblijfselen van een uitgestorven dierengeslacht;
...TONGIGEN, v. my. eene groep van slakken
(toxoglossa), waarvan de tong met twee rijen
lange, spitse haken bedekt is.
PIJLWORTEL, m. (-s), een wortel, die loodrecht
mar beneden groeit; inz. de wortel van de maranta;
...WORTELMEEL, o. arrowroot.
1. PIJN, PIJNBOOM, m. (-en), een geslacht
(pinus), van naaldboomen, waarvan de grove den,
de mastboom of Schotsche spar (pinus sylvestris)
algemeen op zand- en heigrond voorkomt.
2. PIJN, v. (-en), smartelijke gewaarwording,
smart : pijn in het hoofd, in het lij f, in de kiezen,;.—
wee, zielelijden.
PIJNAPPEL, m. (-5, -en), de vruchtkegel van den
pijnboom.
PIJNBANK, v. (-en), folterbank ; iem. op de
pijnbank leggen, hem hevig martelen (ook fig.) ;
— (fig.) hevige marteling.
PIJNBOOM, m. (-en), pijn. Zie aldaar (iste art.).
PIJNE, v. smart, last, moeite : het is niet de pijne
waard.
1. PIJNEN, (pijnde, heeft gepijnd), drukken,
persen; gepijnde honig, honig die uit de raters geperst wordt, nadat de maagdelijke honig er uit
gevloeid is.
2. PIJNEN (ZICH), (pijnde zich, heeft zich gepijnd), (w. g.) zich bevlijtigen, beijveren, zijne
krachten inspannen, zijn best doen.
PIJNHARS, v. en o. hars van den pijnboom.
PIJNIGEN, (pijnigde, heeft gepijnigd), pijn veroorzaken; folteren, martelen. PIJNIGING, v.
(-en), foltering, marteling.
PIJNIGER, m. (-s), beul, folteraar.
PIJNKAMER, v. (-s), kamer waar een beschuldigde op de pijnbank werd gelegd.
PIJNKERN, v. (-en), kern van den pijnappel.
PIJNLIJK, bn. bw. (-er, -st), smart, pijn veroorzakende ;
lijdende: zijne woorden deden mij
pijnlijk aan, smartten, griefden mij; ne pijnlijke herinnering, onzekerheid ; — (fig.) moeilijk,
onrustbarend : in pijnlijke omstandigheden verkeeren.
PIJNLOOS, bn. geene smart veroorzakende :
eene pijnlooze operatic; — zonder pijn.
PIJNSTILLEND, bn. verzachtend pijnst'illende
middelen.
1. PIJP, v. (-en), cilindervormige buis gaspijp,
vlampijp, stoompijp; cilindervormige buis die
door het inblazen van lucht een schel geluid geeft :
de pijpen van een orgel ; (spr.) near iemands
pijpen dansen, alles doen wat hij begeert ;
buisvormig en van een kop voorzien rookwerktuig : Goudsche pijpen bestaan uit witte, vuurvaste
klei; — hoeveelheid tabak, die in eens in eene
pijp gaat : iem. eene pijp tabak geven; — (fig.)
ik gaf er geene pijp tabak voor, het is mij niets
waard; hij rookt eene pijp of vier per dag; (spr.)
dear kan hij eene leelijke pijp aan rooken, dat kan
hem zuur opbrekeu; —
wat min of meer den vorm eener cilindervormige
buis heeft : de pijpen eener broek, dat gedeelte
waarin het been zit; — Stang of staafje : eene pijp
lak, drop; — de gangen die een dansen-, vossenof konijnenhol vormen; — de pijp van eene eendenkooi, de smalle sloot waarin de eenden verw,ard
rakers en gevangen worden; zeer smal straatje,
inz. zonder uitgang, slop; — eene soort van langwerpig vat, waarin men olie, wijn, azijn enz. verzendt : eene pijp madera. PIJPJE, o. (-s), kleine pijp.
2. PIJP, v. (-en), plooi van eene muts.
PIJPAARDE, v. zekere soort van fijne, taaie
klei, inz. tot het bakken van pijpen dienende.
PIJPEBESLAG, o. (-en), het beslag van metaal
Van Dale, Handwoordenboek.

PIKHAAK.
aan pijpen; ...POP, m. (-pen); ...DOPJE, o. (-s),
dekseltje (meest van draadwerk) op een pijpekop;
...KOP, m. (-pen).
1. PIJPEN, (peep, heeft gepepen), fluiten, op de
fluit blazen: naar iemands pijpen dansen; (ook)
piepen.
2. PIJPEN, (pijpte, heeft gepijpt), eene pijp rooken.
3. PIJPEN, (pijpte, heeft gepijpt), pijpen of
plooien makers : kant pigpen; mutsen pijpen.
PIJPENBAKKER, m. (-s), iem. die pijpen bakt;
...BAKKERIJ, v. (-en); ...BOOR , v. (...boren),
lange boor om daarmede pijpen uit te boren ;
...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar men pijpen,
inz. tabakspijpen maakt.
PIJPENLADE, v. (-n), lange smalle lade om
lange Goudsche pijpen te bewaren; ruimte die
lang en near verhouding zeer smal is : dit huffs,
die zaal is net eerie pijpenlade ; ...MAND, v. (-en) ;
...REK, o. (-ken), rekje voor tabakspijpen.
PIJPER, m. (-s), fluitspeler: de pijpers bij de
marine bespelen kleine dwarsituiten.
PIJPERTURF, v. lichte turfsoort die men verkrijgt van de veenlaag onder de afgegraven laag.
PIJPEROER, o. (-en), het roer van eene tabakspijp; ...STEEL, m. (...stelen), langst en nauwst
gedeelte der pijp; (spr.) het is geen pijpesteel
waard, niets hoegenaamd ; ...WROETER, m. (-s).
PIJPGAST, m. (-en), brandspuitgast.
PIJPKANEEL, v. kaneel in bast.
PIJPKRUID, o. onkruid met holle stengels, inz.
wilde kervel.
PIJPMUTS, v. (-en), muts met pijpplooien;
...PLOOI, v. (-en), rolvormige plooi; ...POLIEP,
v. (-en), eene soort van poliep; ...SLEUTEL, m.
(-s), sleutel die onder in de schacht eene opening
heeft; ...SLOT, o. (-en), slot dat met een pijpsleutel
geopend wordt ; ...WEL, v. (-len), wel die het
water door eene buis of pijp opwerkt : Norton-pijpwellen slaan.
PIJPZWAVEL, v. zwavel in pijpen.
PIJZEL, m. (-s), (Zuidn.) graanzolder.
1. PIK, o. zie PEK.
2. PIK, m. het pikken van een vogel; — prik; —
het eten met eene York : eet een pik mee, eet wat mee.
3. PIK, v. (-ken), (landb.) eene soort van kleine
zeis met korten steel, die men met de rechterhand zwaait om de korenhalm.en of to kappen; —
pikhaak; — pikhouweel.
4. PIK, m. wrok, haat : een pik op iem. hebben,
PIKANT, bn. bw. (-er, -st), scherp, den smack
stark prikkelend : eene pikante saus; — die geschiedenis is zeer pikant, zij prikkelt zeer de belangstelling; — (fig.) bits, vinnig.
PIKANTERIE, v. (-en), bitsheid, scherpte van
toon; verholen vijandschap; iem. pikanterieen
zeggen, hatelijkheden, steken onder water.
PIKBROEK, m. (-en), (fig.) matroos.
PIKDONKER, bn. stikdonker, zeer duister.
PIKDRAAD, m. (...draden), (o. gmv. als stofn.)
garen met pik bestreken; meester pikdraad, een
schoenmaker.
PIKEEREN, (pikeerde, heeft gepikeerd), prikken;
kantoorboeken onderling vergelijken, posten aan-,
teekenen; (fig.) iem. bedektelijk hoonen; gepikeerd
zijn, zich beleedigd, gekrenkt achten.
PIKELEN, zie PIEKELEN.
PIKEREN, zie PIEKEREN.
PIKET, o. (-ten), (krijgsw.) piketpaal; — beschikbare troep, die in tijd van, nood dadelljk gereed is om uit to rukkeD. ; luitenant van piket, die
contrble oefent op wachten enz.; — Poort van kaartsp el.
PIKETPAAL, m. (...palen), paaltje in den grond
geslagen als vast mark bij opmetingen ; paaltje
waaraan de touwen eener tent worden vastgemaakt.
PIKETSPEL, o. een bekend kaartspel, gewoonlijk
tusschen twee personen met 32 kaarten; (ook) de
kaarten om to piketten.
PIKETTEN, (pikette, heeft gepiket), piket spelen.
PIKEUR, m. (-s), jager to paard; africhter van
paarden; rijmeester. PIKEURSCHAP, o.
PIKHAAK, m. (...haken), houten steel met een
omgebogen ijzeren Land, die dient om de koren41
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halmen bij het pikken to verzamelen en bijeen te
houden.
PIKHOUWEEL, o. (-en), tweepuntig houweel
am steenachtigen grond los te werken.
PIKKEDILLEN, v. my. kleinigheden, nesterijen,
kleine zonden (der jeugd).
PIKKEL, m. (-s), (Zuidn.) voet eener tafel, van
eon stoel enz.; bikkel; — pikkels in 't zuur, allerlei
groenten in 't zuur.
1. PIKKEN, (pikte, heeft gepikt), met pek of
pik insmeren, bestrijken : de naden, dezer tonnen
moeten gepikt worden.
2. PIKKEN, (pikte, heeft gepikt), met den bek
slaan tegen... (van vogels) : de vogel pikte tegen
wale ruit; — het eten der vogels : de kipper pikten
de gerst ; een graantje pikken, een borrel drinken ;
— (fig.) altijd aanmerkingen maken.(ook) op bedekte wijze hoonen, beleedigingen toevoegen,
steken onder water geven.
3. PIKKEN, (pikte, heeft gepikt), het koren met
eene pik maaien : de klavers worden m,eestal gepikt;
steken, prikken : met eene speld pikken;
pikken aan de brandnetels ;
naaien. PIKKER,
m. (-s), ma.aier.
PIKOL, o. (-s), (Ind.) schoudervracht; handelsgewicht = 61,5 K. G.
PIKOLAN, m. (-s), (Ind.) draagstok van bamboo.
PIKOLGELD, o. (Ind.) draagloon; ...PAARD,
o. (-en), (Ind.) lastpaard.
PIKSLEDE, v. (-n), prikslede.
PIKZWART, bn. zoo zwart als pik; (fig.) pikdonker : de lucht zag pikzwurt.
PIL, v. (-len), rond balletje van geneesmiddelen
ter grootte van eene groene erwt; — (fig.) dit is
eene bittere pil om, te slikken, die zaak is pijnlijk
om. to volbrengen; (ook) die tijding is hard to vernemen; — de pil vergulden, eene onaangename zaak
fraai of aannemelijk voorstellen, met zoete woordjes iets zeer pijnlijks zeggen; te dikke boterham :
wat Beef-je me dear eene pil ; — officier van gezondheid, student in de medicijnen. PILLETJE, o. (-s),
kleine pil.
PILAAR, m. (...laren), pijler, zuil (rond of vierkant) waarop een deel van een gebouw steunt : de
pilaren der kerk; — (fig.) iem. die eene vereeniging
of inrichting steunt.
PILAARBIJTER, m. (-s), iem. die druk naar de
kerk loopt. schijnheilige.
PILAARHEILIGE, m. (-n), zuilbewoner, kluizenaar die als boetedoening een groot gedeelte van
zijn levee op den top van eene hooge zuil doorbrengt.
PILASTER, m. (-s), vierkante, platte zuil uit
een wand of uit den hook van twee wanders een
zeer fraai bewerkte
weinig naar voren komende;
steunsel van een schoorsteenbreeds deurstijl;
mantel; — hoofdstijl bij trapleuningen.
PILATUS, m. Romeinsch landvoogd over Judea
in de dagen van Jezus 14-37 n. C.; (spr.) iem. van
Pontius naar Pilatus zenden, iem. voor nets heen
en weer laten loopen, om zijne zaak op de lange
baan to schuiven (vgl. Lucas 23 : 6-12) ; hij zit
dear als Pilatus. hij verkeert in tweestrijd.
PILATUSVISCHJE, o. (-s), pitvisch.
PILAU, v. rijstmoes; rijst in vleeschnat, vet,
boter enz. gekookt, eene geliefkoosde spijs der
Turken en andere Oosterlingen.
PILKRUID, o. het eenige watervaren, dat in
Nederland voorkomt (pilularia globulifera).
PILLEBLOEM, v. (-en), (plantk.) kleoma, eene
soort van bloom met pilvormige honigkliertjes in
den kelk; ...GELD, o. pillegift; ...GIFT, v. (-en),
doopgeschenk.
PILLENDOOS, v. (...zen) ...DRAAIER, m. (-s),
PILLOW, o. weefsel, glad fustein, eene soort van
bombazijn :,eene broek van pillow.
PILOOT, m. (piloten), stuurman, loods.
PILS, o. afkorting van Pilsener: een glas Pits.
PILSNER, PILSENER, o. eene soort van bier,
zoo geheeten naar het stadje Pilsen.
PIMENT, o. gedroogde onrijpe vruchten van den
pimentboom, ook Jamaica-peper geheeten; —B 0 OM,
m. (-en), eene schoone, hooge boom (eugenia pi-

menta) in West-India, ook in Oost-India gekweekt,
waarvan de bessen als piment gebruikt worden.
PIMPEL, m. (-s), pimpelmees; — (fig.) zwak mannetje; veel jenever drinken aan den pimpel
zijn.
PIMPELEN, (pimpelde, heeft gepimpeld), drinken, pooien, stark drinken. PIMPELAAR, (-s).
PIMPELMEES, v. (...zen), eene soort van mess
(parus coeruleus), ter grootte van een sijsje, blauw
op den kop, den staart en de vleugels, geel van
onderen, in geheel Europa gevonden.
PIMPELPAARS, bn. donkerpaars: hij is pimpelpears van de kou
PIMPERBOOM, m. (-en), pistacheboom.
PIMPERNEL, v. (-len), eene plant (poterium
sanguisorba), tot de roosachtigen behoorende, die
als toekruid gekweekt en als schapenvoeder geroemd wordt.
PIMPERNOOT, v. (...noten), pistache; ...NOTEBOOM, m. (-en), pistacheboom (staphylea).
PIN, v. (-nen), zwik, pen (meest van hout om
touwen, ook bekleedsels vaneen to houden); eene
soort van spiering; zie PEN. PINNETJE, o. (-s).
PINACOTHEEK, v. (...theken), schilderijenkabinet.
PINAKEL, m. (-s), klein siertorentje in de Gothische bouworde, als afdekking op altaren, bij vensters, biechtstoelen enz.
PINANG, m. (-en), (plantk.) pinangpalm; —, v.
pinangnoot; —BOOM, m. (-en), een in Oost-Indict
algemeen voorkomende palmboom (areca catechu);
—NOOT, v. (...noten), vrucht van den pinangpalm : eivormige noot, die de Indiers met betelbladeren en een weinig kalk kauwen; —PALM,
m. (-en), pinangboom.
1. PINAS, v. (-son), eene soort van lange en
smalle schooner, die zeer snel zeilt.
2. PINAS, o. weefsel van ananasvezels.
PINCEEREN, (pinceerde, heeft gepinceerd), knijpen; met eon pincet aanvatten; — (muz.) de snaren
(eener viool by.) tokkelen in plaats van aan te
strijken. PINCEERING, v. (-en).
PINCE-NEZ, m. knijpbril, lorgnet, bril zonder
zij montuur.
PINCET, o. (-ten), fijn tangetje tot het aanvatten
en vasthouden van kleine voorwerpen.
PINCHER (Eng.), m. (-5), schrandere, levendige
soort van honden, buitengewoon belust op jagen.
PINDUIKER, m. (-s), (nat. hist.), (gew.) middelste
zaagbek of kleine duikergans (merges senator).
PINDUS, m. zangberg : de aan Apollo en de
Muzen geheiligde berg in Oud-Griekenlánd.
PINEGEL, m. (-s), (gew.) egel, stekelvarken.
PINGEL, v. (-en), de zoete noot van eene in
Zuid-Europa voorkomende soort van ptinboom
(pinus pinea), die in smaak en grootte op een
amandel gelijkt.
PINGELEN, (pingelde, heeft gepingeld), dingen,
op den prijs eener waar afdingen.
PINGPONG (Eng.), o. soort van tafeltennis;
—SPEL, o.
PINGUYN, v. (-en), (nat. hist.) vetgans (aptenodytes), eon aan de kusten van Zuid-Amerika en
Z.-Afrika levend vogelgeslacht, waarvan de korte
vleugels meer op vinnen gelijken.
1. PINK, m. (-en), kleinste vinger; (spr.) dear
zou ik mijn pink wel voor willen geven, dat zou
ik buitengewoon graag hebben; hij is bij de
pikken, hij is bijdehand, gevat, vlug.
2. PINK, v. (-en), eene soort van visschorsvaartuig.
3. PINK, m. en v. (-en), Oênjarig kalf, dat nog
alle melktanden heeft.
PINKEN, (pinkte, heeft gepinkt), met de oogen
knippen; een traan pinker, met den pink een
traan uit het oog wisschen.
PINKER, m. (-s), springstokje, tip.
PINKEREN, (pinkerde, heeft gepinkerd), met
den pinker spelen.
PINKERING, PINKRING, m. (-en), kleine ring
dien men aan den pink draagt.
PINKERS, m. my. de met haren bezette oogleden
of de haven der oogleden.
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PINKSTER, PINKSTEREN, v. herinneringsfeest awl de nederdaling van den Heiligen Geest
op de apostelen, den 50sten dag na Paschen ;
(Israel.) feest der eerstelingen, wekenfeest.
PINKSTERBLOEM, v. (-en), (gew.) bloem die
met Pinksteren bloeit, inz. de boterbloem, de gemeene veldkers, de gemeene koekoeksbloem, de
moeraslisch; — (fig.) een nieuw kleedingstuk, dat
men op Pinksteren voor het eerst aandoet; meisje
of kind, met Pinksteren in nieuwe kleeren gestoken.
PINKSTERDAG, m. (-en), een der twee dagen
van het pinksterfeest; ...DINSDAG, m. (-en),
Dinsdag na Pinksteren; ...FEEST, o. (-en), Pinksteren.
PINKSTERLELIE, v. (-s, ...lien), (plantk.) witte
narcis of tijdeloos ; ...VACANT1E, v. (-s, ...tien) ;
...VUUR, o. vreugdevuur, den tweeden of derden
Pinksterdag op de pinksterweide ontstoken ;
...WEEK, v. (...weken), de week op Pinksteren
volgende ; ...WEIDE, v. (-n), weide waarop het
pinkstervuur ontstoken wordt.
PINKSTIER, m. (-en), 66njarige Stier.
PINNEN, zie 2. PENNEN.
PINSBEK, o. goudkleiirige koperlegeering.
PINT, v. (-en), oude vochtmaat (zeer verschillend
van jnhoud, ongeveer = 6 d.L.), vooral gebezigd
voof olie, brandewijn en melk ; (gew.) 5 dL.
PINTSCHER, m. (-s), zie PINCHER.
PINTELEN, (pintelde, heeft gepinteld), (Zuidn.)
pinten drinken, drinken, zuipen.
PINXIT (op schilderstukken), (hij heeft het) geschilderd.
PIOEN, (-en), PIOENE, v. (-n), eene soort van
fraaie bloem (peonia), elders stinkbloem geheeten.
PIOENACHTIGEN, v. my. pioenachtige planten;
eene onderafdeeling der ranonkelachtige gewassen.
PIOENROOS, v. (...rozen), pioen, boerenroos.
PION, m. (-s), boar (in het schaakspel).
PIONIER, m. (-s), schansgraver; wegbaner; (fig.)
de pioniers der beschaving, de baanbrekers.
PIONIEREN, (pionierde, heeft gepionierd), pionierswerk verrichten, loopgraven, veldkeukens
maken, enz.
PIOT, m. (-en), (Zuidn.) infanterist.
PIP, v. eene ziekte der vogels, vogeldiphtherie.
PIPA, m. (-s), (scherts.) papa.
PIPET, v. (-ten), glazen buisje van 1 tot 5 cM3.
inhoud, van onderen spits toeloopende, in de scheikunde gebruikt om vloeistofien to analyseeren.
PIPETEEREN, (pipeteerde, heeft gepipeteerd),
het gebrulk maken van eene pipet.
PIPPELING, m. (-en), eene soort van zoeten appel.
PIPSCH, bn. (-er, meest -), met de pip behept; —
(fig.) niet fiksch, ongesteld zij net er pipsch, uit.
PIQUE, o. eene soort van katoenen stof met dubbelen ketting, de onderste van grover, de bovenste
van iljner garen : een piqué vest.
PIRAAT, m. (...raten), zeeroover.
PIRAMIDAAL, PYRAMIDAAL, bn. als, in den
vorm eener piramide; buitengewoon groot.
PIRAMIDAALGETALLEN, PY RAMI DAAL GE TALLEN, o. my. getaalen die voortkomen uit de
sommeering van 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...n polygonaalgetallen.
PIRAMIDE, PYRAMIDE, v. (-n), vier- of meerzijdig spits toeloopend grafmonument der Egyptische koningen : de piramiden van Egypte; —
(meetk.) een lichaam dat een veelhoek tot grondvlak heeft en waarvan de zijvlakken driehoeken
zijn.
PIRATERIE, v. zeerooverij.
PIROUETTE, v. (-n),, snelle draai of wending op
voet bij bet dansen; (rijsch.) het kort en snel
wenden to paard.
PIROUETTEEREN, (pirouetteerde, heeft gepirouetteerd), zwenken, draaisprongen maken.
PIS-ALLER, (Fr.), o. het minst kwade van
twee zaken waaruit men kiezen moat; wat men
aanwendt bijgebrek aan beter; au pis-aller, in het
ergste geval.
PISANG, v. (-s), vrucht van den pisangboom,
banaan, een smakelijk en geschikt voedingsmiddel;
m. pisangboom.
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PISANGBOOM, m. (-en), eene soort van banaan
(musa) in Azle, Afrika en Amerika; ...VOGEL, m.
(-5), eene soort van buidelspreeuw (icterus bananas);
PISCICULTUUR, v. kunstmatige vischteelt.
PISCINE, v. (-n), vijver voor kunstmatige vischteelt; waterbassin; waterbekken, doopbekken; (R.
K.) nisje waarin de ampullen gedurende de H.
Mis geplaatst worden.
PISE, m. ineengestampte aarde (bouwstof voor
de muren van huizen); —BOUW, m. stampbouw,
manier van bouwen waarbij de muren gemaakt
worden van tusschen planken vastgestampte
aarde of leem, of kalk met grofkorrelig zand.
PISSEBED, v. (-den), (nat. gesch.) de pissebedden (isopoda) maken eene farailie uit onder de
tienpootige kauwende schaalclieren.
PISTACHE, v. (-s), groene amandel; knalbonbon, een verrassinkje bij bruiloften, maaltijden
enz. in zilver- of goudpapier opgerold.
PISTACHEBOOM, m. (-en), zekere groene amandelboom (pistacia vera) in 't Oosten en in ZuidEuropa.
PISTOLE (Fr.), v. afgezonderd vertrek jn eene
gevangenis waar een gevangene op eigen kosten
kon levee ; (thans) betere materieele verzorging
in huizen van bewaring, op eigen kosten.
PISTOLENGOUD, o. zeer zuiver goud van 21 h 22
karaat, waarvan men vroeger de pistolen sloeg.
PISTON, m. (-s), zuiger; luchtklepje.
PISTONIST, m. (-en), iem. die op de cornet a
piston blaast.
1. PISTOOL, v. (...olen), zekere oude Spaan.sche
gouden munt = f 10,30 ongeveer, later minder.
2. PISTOOL, v. en o. (...oleo), klein handvuurwapen met kosten loop, to Pistoja (16de eeuw) nitgevonden, thans vrijwel door de revolver verdrongen ;
pistole.
1. PIT, v. (-ten), zaadkorrel van ale ooftsoorten
en bessen : pitten van druiven; — de door het
vruchtvleesch ingesloten steen : pitten van kersen
en pruimen; zaadkorrel, kern in den steen ; —
schijven, geld : hij heeft pitten, hij is rijk.
PITJE, o. (-s).
2. PIT, v. (-ten), katoen (eener lamp of kaars),
kousje; — brander : gaspitten;
vlam : de lamp
brandt met een klein pitje;
lamp.
3. PIT, o. merg, kracht : het pit van een vlierboom; — (fig.) innerlijke waarde, zelfstandigheid,
het bests, kern : daar zit pit in dat laken.
PITCHPINE (Eng.), m. Noordamerikaansche pijnboom; grenenhout waarvan; ook als bn. een pitchpine
slaapkamerameublement.
PITHOMETER, m. (-s), werktuig om den inhoud
van een vat to meten.
PITMOP, v. (-pen), eene soort van koekjes,
waarop fijngesneden amandelen gebakken zijn.
PITOOR, PUTO OR, m. (...oren), roerdomp
(ardea stellaris).
PITSEN, (pitste, heeft gepitst), (Zuidn.) ntjpen.
PITSJAAR, m. (...sjaren), PITSJAARSVLAG,
v. (-gen), (zeew.) eene soort van commando-vlag
waarmee de admiraal de kapiteins aan boord seint
om met hen to beraadslagen; ook om de sloop
naar boord to doen terugkeeren.
PITSJAREN, (pitsjaarde, heeft gepitsjaard), met
den pitsjaar seinen; (ook) zich voor een dag aan
land begeven.
PITSTANG, v. (-en), (Zuidn.) nijptang.
PITTE, v. (plantk.) agave of Amerikaansche aloe,
welker tweeds schil weefbare vezels oplevert.
PITTIG, bn. bw. (-er, -st), vol pitten; (fig.) vol
merg en kraeht ;
geestig, snedig : pittige oogen ;
pittig kijken ;
een pittige
kort en zaakrijk.
PITTIGHEID, v.
PITTORESK, bn. bw. (-er, -st), schilderachtig,
treffend (voor het gezicht; fig., ook voor het verstand).
PITVISCH, m. (...sschen), zekere visch (callionymus Lyra), die het Kanaal en de kosten der Noordzee tot aan het Kattegat bewoont, ook pilatusvischje en sch,elvischduivel geheeten.
PITVRUCHT, v. (-en), eene plantenfamilie, ook
die der appelachtigen geheeten.
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PIU (It.), bw. (muz.) meer; piu allegro, sneller;
piu forte, sterker, krachtiger;. piu moto, vlugger;
opgewekter; piu stretto, korter, sneller.
PIUSVEREENIGING, v. eene vereeniging in 1848
te Mainz opgericht, om de onbeperkte autonomic
in de R.-K. kerk zooveel inogelijk te bevorderen.
PIXIS, m. (-sen), (R.-K.) met een deksel gesloten
ciboriekelk.
PIZZICATO, bn. bw. (muz.) de snaren niet gestreken, maar met de vingers getokkeld.
PLAAG, v. (plagen), kastijding, straf ; — onheil,
ramp ;
geesel ; — kwelling, verdriet.
PLAAGGEEST, m. v. (-en), kwelduivel; iem. die
altijd plaagt en treitert.
PLAAGZIEK, bn. (-er, -st), vol zucht tot plagen,
tot kwellen, lastig.
PLAAGZUCHT, v. lust tot plagen.
PLAAN, v. (planen), (Zuidn.) planeerbeitel, polijststaal; haalmes der kuipers en wagenmakers.
PLAAT, v. (platen), geplet stuk metaal, gewoonen vrij dun, dienende om lets te
jk
dragen of lets steviger te maken schoorsteenpleat; dekstuk van een slot, van een geweerkolf, van een koppel; — (spr.) de plaat poetsen,
aan den haal gaan, wegloopen, (ook) wegblijven
van het gevecht; ijzeren plaat waarop men
iets in een oven bakt; — brood op zulk eene plaat
gebakken; — een plat, vierkant stuk warmer,
hoot, steen enz. : eene plaat mariner; — bodemplank; — wijzerplaat; — achter- of onderstuk
van eene drukpers; — de muurplaat; — glas(phot.) het negatief : de plaat
plaat;
voor nabestelling bewaard; droge platen; — (gray.)
koper, staal, steen waarop gegraveerd of geteekend
is; — afdruk, Arent, afbeelding ; — (aardr.)
zandbank; — (Z. A.) uitgestrekte klip- of rotsbank, klipplaat.
2. PLAAT, (platen), gew. naam voor schol.
PLAATBROOD, o. (-en), brood op eene plaat
gebakken; ...DRUK, m. het drukken van katoenen stoffen met platen; op die wijze bedrukt
katoen; — (drukk.) diepdruk, druk van platen
die in koper of staal zijn gegraveerd.
PLAATIJZER, o. geslagen (in tegenst. van gegoten) ijzer eene ka,chel, kachelmantel van plaatijzer.
PLAATKIEUWIGEN, m. my. derde klasse der
weekdieren (lamelli-branchiata), ook schelpdieren
geheeten.,
PLAATS, v. (-en), platte of platgemaakte weg,
stuk grond tot een bepaald doel vlakgemaakt
znker-, bad-, begraafplaats; speelptaats; — eene door
huizen ingesloten vlakte, plein; — eene door muren
ingesloten vlakte van kleineren omvang : de pleats
achter een huis;
stad, vlek of dorp : in welke plaats woont hij I; —
in verband met bedrijven, beroepen, handel enz.:
handelsplaats, visschersplaats; — met betrekking tot
de verdediging versterkte en open plaatsen;
landgoed, buitenplaats hij heeft daar eene mooie
plaats; — plaats waar men verwijlt, vertoeft, zich
ophoudt : publieke plaatsen; —
volzin, gedeelte nit een werk, aanhaling deze
plaats uit Cicero luidt aldus; — plek aan het
lichaam : op die pleats gevoel ik pijn;
ruimte die een persoon of zaak inneemt of innemen kan : alles neemt plaats in; — plaats nemen,
gaan zitten; voor iem. pleats maken, zoodat hij
kan gaan zitten, kan voorbijgaan; — (fig.) iem. op
zijne plaats zetten, hem scherp to recht zetten,
hem zijn hoogen dunk ontnemen -- op de plaats
doodblijven, onmidde]lijk dood zijn ; — een goed
woord vindt altijd eene goede plaats; — pleats hebben,
grijpen, vinden, gebeuren, voorvallen ;
ruimte die iets of iem. inneemt met betrekking
tot zekeren rang : de plaatsen der leerlingen worden
geregeld Haar hunne vorderingen; — (in betrekking . tot wt t personen of zaken to verrichten hebben) : zij vervangt dear de pleats van moeder, zij
treedt daar als moeder op ; — hij bleek de rechte
man op die plaats te zijn, die betrekking zeer goed
te vervullen ; betrekking, werkkring ; in pleat, van geld geeft hij mooie woorden; in
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plaats van zelf te komen, stuurt hij een briefje.
PLAATSJE,. o. (-s).
PLAATSBEKLEEDER, m. (-s), die eene plaats
bekleedt ; plaatsvervanger ; ...BEPALING, v. (-en),
het bepalen der plaats, waar een oord zich hier
op aarde bevindt, met behulp van lengte en
breedte ; ...BESPREKING, v. het bespreken van
plaatsen in een schouwburg, op eene stoomboot
enz. ; ...BEWIJS, o. (...zen), plaatskaartje ;
...BRIEFJE, o. (-s), bewijs eener besproken
plaats; ...BUREAU, o. (-'s), bureau van den
plaatscommandant ; ...COMMANDANT, m. (-en),
hoogste militair bevelhebber in eene stad.
PLAATSELIJK, bn. bw. van eene plaats, eene
gemeente : het plaatselijk bestuur; de plaatselijke
bevelhebber, commandant; — (gen.) zich tot eene
zekere plaats van het lichaam bepalende een
plaatselijk gebrek.
PLAATSEN, (plaatste, heeft geplaatst), eene
plaats geven aan, stellen, zetten ; — (fig.) ik ken
dat van hem niet plaatsen, niet billtken, niet
zetten ; eene advertentie plaatsen, in de krant
doen opnemen ; zijn geld woordeelig plaatsen, beleggen;
iem. plaatsen, eene betrekking verschaffen ; —
(fig.) zijn hart is goed geplaatst, hij heeft eene goede
inborst. PLAATSTNG, v. (-en), het plaatsen.
PLAATSKAARTJE, o. (-s), kaartje voor eene
plaats in spoortrein, boot enz.; ook in een schouwburg enz.
PLAATSNIJDEN, o. het graveeren; ...SNIJDER,
m. (-s), ...SNIJDSTER, v. (-s), graveur, graveerder,
...ster; ...SNIJKUNST, v. de graveerkunst.
PLAATSOPNEMING, v. (-en), het opnemen eener
plaats; ...RUIMTE, v. (-n), de ruimte eener plaats:
de advertentiekostenworden naar plaatsruimte berekend;
...SCHOUWING, v. (-en), het schouwen, opnemen
eener plaats.
PLAATSTAAL, o. staal aan platen.
PLAATSTOOF, v. (...stoven), eene stoof, waarvan het benedenvlak aan weerszijden verlengd en
met een rood koperen plaat bedekt is.
PLAATSTRAP, m. (-pen), (sport) trap t,egen den
(voet)bal wanneer die stil ligt.
PLAATSVERANDERING, v. (-en), verandering
van plaats.
PLAATSVERVANGEND, bn. bij afwezigheid van
iem. zijne werkzaamheden waarnemende een
plaatsvervengend kantonrechter.
PLAATSVERVANGER, m., ...VERVANGSTER,
v. (-s), die de plaats van een ander inneemt, hem
of haar vertegenwoordigt; (mil.) remplacant een
plaatsvervanger stellen; ...VERVANGING, v. het
innemen van eens anderen plaats; (mil.) remplacement : bureau van plaatsvervanging.
PLAATWERK, o. (-en), werk, bock met platen
of met teekeningen enz.; geillustreerd werk.
PLAATZWAM, v. (-men), min of meer vleezige
zwam (agaricini); de champignons, melkzwammen
en peperzwammen behooren er toe.
1. PLACET, o. (-ten), verzoekschrift; stoeltje zonder leuning, kruk.
2. PLACET, o. koninklijke toestemming, inwilliging der landsregeering; (R.-K.) recht van placet,
recht om de pauselijke verordeningen of bisschoppelijke besluiten al dan niet of te laten kondigen.
PLAFOND, o. (-s), zoldering; inz. gepleisterde
of beschilderde zoldering, waarvan de draagbalken
niet zichtbaar zijn.
PLAFONNEERDER, PLAFONNEUR, m. (-s),
iem. die plafonds maakt.
PLAFONNEEREN, (plafonneerde, heeft , geplafonneerd), van een plafond voorzien alle kamers
zijn geplefonneerd. PLAFONNEERING, v. (-en).
PLAG, v. (-gen), PLAGGE, v. (-n), langwerpig
vierkante lap, die' van een dichtbegroeid heideveld
afgestoken wordt, heizode.
PLAGEN, (plaagde, heeft geplaagd), onaangenaamheden aandoen, lastig vallen; kwellen: ik
ben al weken met kiespijn geplaagd; — (Bijb.) met
groote onheilen, rampen bezoeken, kwellen.
PLAGGEN, (plagde, heeft geplagd), plaggen afsteken, graszoden uitsteken.
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PLAGGENHUT, v. (-ten), van plaggen gebouwde
hut.
PLAGGENMAAIER, m. (-s), iem. die plaggen
afsteekt, afslaat; ...SCHOP, v. (-pen), scherpe
schop om plaggen of te steken; ...SNIJDER, m.
(-s), raamwerk op raderen met 3 snijders waarmee
plaggen gesneden worden.
PLAGIAAT, o. (...aten), letterdieverij; gedachtenroof, het overnemen van stukken, gedachten,
redeneeringen van anderen en deze laten doorgaan
voor eigen werk.
PLAGIARIS, m. (-sen), iem. die plagiaat pleegt.
PLAID (Eng.), v. (-s), geruite wollen mantel
der Bergschotten.
PLAINTE (Fr.), v. (-s), gerechtelijke aanklacht.
PLAISANTERIE (Fr.), v. (-en), kortswijl, scherts.
PLAIT-IL I (Fr.), wat belieft u ?
PLAK, v. (-ken), schijf van een appel, van
vleesch, ham enz. : neem nog een plakje ham; —
breede, dunne liniaal, die vroeger in de school
als strafwerktuig dienst deed; slag met zulk eene
plak; — slag in het algemeen : Beef hem liever wat
plakken om de ooren; — (fig.) er de plak op leggen,
kastij den ; onder de plak zitten, niet veel durven
uithalen ; Um. onder de plak hauden, in bedwang
hou den.
PLAKBOEK, o. (-en), boek waarin kinderen
uitgeknipte prentjes en plakplaatjes plakken.
PLAKKAAT, o. (...katen), bevelschrift (vanwege
de regeering), bekendmaking, edict; — aanplakbiljet van overheidswege aan een huis
biljet;
geplakt, ter waarschuwing dat daar eene besmettelijke ziekte is.
PLAKKEN, (plakte, heeft geplakt), doers kleven
op (door stijfsel, lijm enz.) : eene kaart op linnen
plakken ; — meubelen opleggen met fineer ; —
kleven : die stijfsel plakt niet ; ergens blijven
plakken , lang vertoeven, aan geenheenzaan denken.
1. PLAKKER, (-s), die iets beplakt of aanplakt; plafonneerder, plafonneur; — (Z. A.) behanger; — iem. die altijd lang ergens blijft, inz. in
eene kroeg. PLAKSERIJ, v. (-en), het plakken.
2. PLAKKER, m. (-s), (nat. hist.) zekere vlinder
(ocneria dispar), ook stamuil geheeten ; (gew.)
koolmees.
PLAKPAPIER, o. papier om iets op to
plakken; (Z. A.) behangselpapier; ...PLAATJE, o.
(-s), veelkleurig reliefplaatje dat kinderen in een
plakboek of in poêzie-albums plakken.
PLAKZEGEL, o. (-s), kwitantiezegel.
PLAMUREN, (plamuurde, heeft geplamuurd),
de oneffenheden van hout met eene pap van gewreven pijpaarde, loodwit en gekookte lijnolie
volsmeren mu het voor verrotting to bewaren; —
de grondlaag verf leggen om daar overheen goed
glad to verven; (schild.) het oliedoek met eene
zeer dikke en tamelijk fijn gewreven verf gronden.
PLAMUUR, o. datgene waarmede men plamuurt.
PLAMUURMES, o. (-sen), mes waarmede men
plamuurt.
PLAMUURSEL, o. plamuur.
PLAMUURSPAAN, v. (...spanen), plamuurmes.
PLAN, o. (-s, -nen), plattegrond, zoowel van
iets dat reeds bestaat als van wat nog gebouwd
moet worden : plan van een huis; plan der stad
's- Gravenhage ; — ontwerp, schets (met inbegrip
der middelen, waarmede men zijn doel tracht
to bereiken): planner maker, vormen, beramen; —
(mil.) plan de campagne, plan of ontwerp van de
bewegingen der troepen bij een veldtocht; (fig.)
doel dat men beoogt met de middelen die men
zal aanwenden; voornemen ik ben van plan,
eens, hard te werken. PLANNETJE, o. (-s).
PLANARIgN, o. my. (nat. hist.) trilwormen met
een vertakt darmkanaal (dendrocoela).
PLANCHET, o. (-ten), platte balein in een rijglijfje ; (meetk.) meetinstrument voor het in kaart
brengen van terreinen.
PLANCONCAAF, bn. plathol: planconcave lens,
aan de eene zijde plat en aan de andere zijde
hol geslepen. ; ...CONVEX, bn. platbol, aan de
eene zijde plat en aan de andere bolgeslepen.
(-s), iem. die planeert.
PLANEERDER,

PLANT.

PLANEEREN, (planeerde, heeft geplaneerd), gladmaken, oneffenheden aan de oppervlakte wegnemen.
PLANEET, v. (...eten), donkere bol, die in eene
elliptische baan zich om eene vaste star, inz. om
de zon beweegt en van haar licht en warmte oatvangt ; — (fig.) de oorzaak van alles wat hier
op aarde geschiedt, lot, noodlot, voorbeschikking :
hij is onder eene ongelukkige planeet geboren, hij
heeft veel tegenspoed.
PLANEETBAAN, v. (...banen), baan eener planeet
om hare zon; ...BOEK, o. (-en), boek dat over de
planeten handelt; inz. met behulp waarvan men
iemands planeet kan trekken; tooverboek.
PLANETARISCH, bn. ronddwalend planetarisae dieren, die op de laagste trappen van het
dierlijk leven staan en wier uitwendige lichamen
niet veol verschillen van delfstoffen.
PLANETARIUM, o. (-s), planetenlijst; — kunstmatig toestel, waardoor de inrichting en beweging van het zonnestelsel wordt aigebeeld; het
planetarium van Eisinga to Franker is in ons
land algemeen bekend.
PLANETENSTELSEL, o. (-s), stelsel van planeten
en bijplaneten om eene zon.
PLANETOIDEN, v. my. kleine planeten.
PLANETOLABIUM, o. (-s), werktuig tot het waarnemen der planeten.
PLANIGLOBE, v. (-n), voorstelling van een
hemel- of aardhalfrond op eene vlakke kaart.
PLANIMETER, m. (-s), vlaktometer.
PLANI1WETRIE, v. vlaktemeetkunde.
PLANISFEER, v. (...sferen), voorstelling van
den sterrenhemel op een plat vlak.
PLANK, v. (-en), deel, hout uit de voile breedte
van een boomstam gezaagd, met geeno meerdere
dikte dan 5 cM. ; deel van zulk eene plank ;
dit laken is als eene plank, zeer dik en stevig; —
-(fig.)
(spr.) de plank mis zijn, zich vergissen ; —
op de planken komen, als tooneelspeler optreden;
(spr.) van dik hout zaagt men planken, als
bet noodig is, moot men kras, gevoelig optreden;
eene verhoogde plank om iets op to zetten, op
to bewaren enz. : de planken van eene boekenkast ;
glazen
iem. van de bovenste plank, zeer goed ;
planken, glazen platen voor eene winkeletalage.
PLANKEN, bn. van planken gemaakt. (Beter
als samenstelling to beschouwen, daar plank geen
stofnaam is.)
PLANKENBESCHOT, o. (-ten), beschot van
planken; ...HUIS, o. (...zen), huis van planken
gemaakt; ...KOORTS, v. zenuwachtige, koortsachtige overspanning van een tooneelspeler, als
hij optreedt of optreden moet ; ...LOODS, v. (-en) ;
...SCITUUR, v. (...sehuren) ; ...VLOER, m. (-en).
PLANKET, o. (-ten), plankenvloer; plankenbeschot; — latwerk voor leiboomen; veldtafeltje
van een landmeter.
PLANKETSEL, o. (-s), plankenbeschot.
PLANKIER, o. (-en), gootplank voor eene
stoep; (ook) houten bevloering boven het water
achter de huizen; — zulk eene houten bevloering
langs de Men van kanalen enz., aan plaatsen
waar vaartuigen aanleggen.
PLANKSTRIJKSTER, v. (-s), meisje of vrouw
die linnengoed enz. op eene strijkplank strijkt.
PLANKTON, o. het geheel van lagere plantaardige
en dierlijke organismen dat voorkomt aan de,
oppervlakte der zee, en ook van zoete wateren, in
welk geval men ook van limnoplankton spreekt.
PLANKTONBUIS, v. (...zen), koperen cilinder
van voren open en van achteren met gaas afgesloten, die men achter aan het schip last slepen
om het plankton op to halen; ...ONDERZOEK, o.
PLANMATIG, bn. bw. volgens een vast plan.
PLANO, vlak; IN PLANO, in geheele bladen.
PLANOMETER, m. (-s), werktuig om to onderzoeken of eene (gevijlde) oppervlakte volkomen
zuiver is; gewoonlijk eene gladde gegoten ijzeren
plaat.
PLANPLAN, bw. (Ind.) zachtjes aan.
PLANT, v. (-en), gewas, levend wezen dat zich
kan voeden en voortplanten, doch gevoel en wilekeurige beweging mist : planten opkweeken ;

PLANTAARDE.
gewas waarvan de stengel niet houtachtig is :
planten verzamelen, drogen en opplakken; ,–. Song
gewas inz. wanner het verzet wordt, doch dan
meest in samenstellingen als : sla-, kool-, andijvieplanten enz. PLANTJE, o. (-s).
PLANTAARDE, v. tuinaarde.
PLANTAARDIG, bn. plantaardig voedsel, voedsel
uit planten bestaande of van planten afkomstig.
PLANTAGE, v. (-s), aanleg van plantsoen; openbare wandeltuin; — grond waarop (in Oost- of WestIndiö) meest rijst, koffie, suiker enz. wordt geteeld.
PLANTDIER, o. (-en); de plantdieren, die ook
straaldieren worden geheeten, vormen de vierde
hoofdgroep van het dierenrijk.
PLANTEN, (plantte, heeft geplant), in aarde, in
den grond zetten (inz. om to doen groeien) : bloemen
in den tuin planten; aardappelen planten, poten; —
(fig.) ergens plaatsen met het doel dat het er lang
zal blijven: het geschut op den wal planten.
PLANTENBOTER, v. plantenvet, op boter gelijkende; ...BUS, v. (-sen), langwerpige blikken bus
om planten of plantendeelen, inz. in 't wild
groeiende bloemen, in ongeschonden staat to kunnen
meenemen ; ...CEL, v. (-len), elementair orgaan
der planten; ...GEBIED, o. (-en), gebied, streek der
aarde, waar eene zekere soort van planten voorkomt;
...GIF, o.; ...GORDEL, m. (-s), p .antengebied ;
...KWEEKER, m. (-s) ; ...RIJK, o. ; ...TUIN,
m. (-en).
1. PLANTER, m. (-s), die plant; — eigenaar eener
plantage.
2. PLANTER, m. (gew.) pootaardappel, poter.
PLANTERIJ, v. (-en), plantage.
PLANTEUR, m. (-s), iem. die planter is; — sigaar
op de tabaksplantages van fijne tabak gemaakt,
maar ruw van vorm; sigaar die op daze ruwe
wiSze gemaakt is.
PLANTGEWAS, 43. (-sen), gewas dat men verplanten kan; ...GOED, o. goed dat men plant :
jonge oesters, pootaardappelen, jonge tabaksplanten enz.; ...HOF, m. (...hoven), planterij;
...HOUT, o. poothout.
PLANTIJZER, o. (-s), ijzeren werktuig der
tuinlieden om gaten in den grond to steken vigor
den nieuwen aanplant ; ...KERVEL, v. Roomsche kervel (myrrhis odorata), eene Alpenplant.
PLANTKUNDE, v. leer der planten, botanie;
leerboek der botanie ; ...KUNDIGE, m. (-n),
botanist.
PLANTSOEN, o. (-en), openbare tuin, publieke
wandelplaats; —AANLEG, m. het aanleggen van
plantsoen; —ARBEIDER, m. (-s), arbeider in
een openbaar wandelpark; —BOSCH, o. (...sschen).
PLANTWIJDTE, V. afstand tusschen de planten
die geplant worden.
PLAPPEREN, (plapperde, heeft geplapperd),
slobberen, ploeteren, zooals de eenden en andere
watervOgels in 't water of in de modder doen, bij
't zoeken naar voedsel; — snateren, (fig.) niet
weer weten wat men zegt, de kiuts kwijt zijn.
PLAQUETTE, v. (-n), penningvormige afbeelding
in bas-relief.
PLAS, m. (-sen), ruimte, met water of ander
nat bedekt : een plas water; een door uitvening
ontstane poel : de Hollandsche en Friesche plassen;
(fig., dicht.) de wijde plas, de groote plas, de zee.
PLASBERM, m. (-en), berm van rijshout op de
kwelders, om de landaanwinning to bevorderen.
PLASDANKJE, o. (-s), dankbetuiging waarnaar
fem. met bijoogmerken streeft.
PLASMA, o. (nat. hist.) eiwitachtig beslag tegen
de binnenvlakte van het binnenblaasje der colon
(zoowel van dieren als van planten).
PLASREGEN, m. (-s), stort-, slagregen, regen
waarbij plassen gevormd worden.
PLASREGENEN, (het plasregende, heeft geplasregend), stortregenen, slagregenen.
PLASSEN, (plaste, heeft geplast), plompen, ploeteren door of in het water, in het water stoeien;
door 't water gaan; met water knoeien : die vrouw
houdt veel van wasschen en plassen; — opspatten ;
in plassen storten.
PLASTICITEIT, v. kneedbaarheid.
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PLATITUDE.

PLASTIEK, v. de kunst om uit zachte stoffen
beelden en figuren to maken; de boetseerkunst in
gips, leem, was enz.
PLASTISCH, bn. aanschouwelUk door vormen;
iets plastisch voorstellen, zeer duidelijk ; plastische
naturen, buigzaam, meegaande.
PLASTOGRAPHIE, v. nagebootst schrift.
PLASTRON, o. (-s), plaat die de borst bedekt.
1. PLAT, bn. bw. (-ter, -st), zich in de breedte
uitstrekkende zonder verhooging of verdieping :
een plat vlak; platte figuren; een platte driehoek;
een platte schotel; — niet dik : een plat
—nietdp:
liniaal; een platte borstel ; — eene platte beurs
hebben, geen geld meer hebben; — weinig gewelfd,
niet road : eene platte borst hebben; —
niet verheven, alledaagsch, zouteloos, laf, gemeen : een platte stijl, een alledaagsche still; — de
platte volkstaal; plat spreken, in dialect, (ook)
gemeen, triviaal.
2. PLAT, o. (-ten), plat dak, dat een huis of een
deal van een huis bedekt : op zijn plat zitten,
staan ; — terras; — vlak, platte zijde : het plat
van den degen, van de liniaal; een bock op zijn
plat leggen; — (fig.) op zijn plat vallen, bekennen,
door de mand vallen.
PLATAAN, m. (...tanen), —BOOM, m. (-en), de
platanen vormen eene plantenfamilie van statige
loof boomen met gladde, witgrijze stammers.
PLATAF, bw. ronduit, kortweg : hij heeft het
plataf geweigerd.
PLATBEK, m. (-ken), eene soort van musch in
Amerika.
PLATBOOMD, ...BODEMD, bn. (zeew.) plat van
bodem : een platboomd vaartuig.
PLATDUITSCH, o. taal der Duitsche veldbewoners.
PLAT DU JOUR (Fr.), o. maaltijd in een restaurant volgens het menu van den dag.
PLATEAU, o. (-'s), hoogvlakte, tafelland.
PLATED (Eng.), bn. met een zeer dun laagje
goud of zilver overtrokken, pleet.
PLATEEL, o. (-en), PLATEELGOED, o. gewoon
plateelgoed, goed, uit gezuiverde, na het bakken
meer of minder roodachtige potaarde of leemmergel,
met wit ondoorschijnend tinverglaassel, dikwerf
met eenvoudig schilderwerk; — fijn plateelgoed,
bruin plateelgoed.
PLATEELBAKKER, m. (-s), iem. die plateelwerk
bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en), het bakken van
plated' : inrichting waar zulks plaats heeft; ...FABRIEK, v. (-en); ...LIKKER, m. (-s), (Zuidn.)
gulzigaard; ...SCHILDER, m. (-s), schilder der
eenmaal gebakken tegels op eene plateelfabriek;
...WERK, o. verschillende voorwerpen van plated'.
PLATENKASTJE, o. (-s), kastje waarin men
platen, inz. de photographieplaten en platen voor
de spreekmachine bewaart.
PLATFORM, o. (-a), balkon van een spoor- of
tramrijtuig; verhooging waarop men staat om lets
goed to overzien.
PLATHOL, bn. planconcaaf : aan de eene zijde
plat en aan de andere zijde hol : platholle lenzen.
PLATINA, o. een zilverwit odd' metaal, ook
wit goud geheeten.
PLATINABLIK, o. zeer dun uitgeslagen platina :
...DRAAD, m. (...draden), (o. gray. als stofnaam)
zeer dun uitgerekt platina; ...ERTS, o. platinahoudend erts.
PLATINALAMP, v. (-en), waterstofiamp; ...METALEN, o. my. de metalen die gewoonlijk met
platina vermengd gevonden worden, zooals goud,
palladium, iridium, osmium enz.; ...MUNT, v.
(-en), muntstuk uit platina geslagen; ...OXYDE, o.
PLATINEEREN, (platineerde, heeft geplatineerd),
met een laagje platina overdekken; — rood koper
wit maken met een amalgams van tin en kwikzilver.
PLATING, v. (-en), plat houten bekleedsel van
een wal, walbescherming.
PLATINOTYPIE, v. methode om spoedig duurzame kopiebn met platina-zouten langs photographischen weg to maken.
PLATITUDE, v. (-s), gemeenheid, platheid in
uitdrukkingen.

PLAT-MENAGE.
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PLAT-MENAGE, v. (-s), tafeistel (voor zout,
peper enz.).
PLATNEUS, m. en v. (...zen), iem. met een
eenigszins platten news.
PLATO, m. beroemd Grieksch wijsgeer to Athene
(427-347 v. C.).
PLATONISCH, bn. naar Plato, naar de leer van
Plato; eene platonische liefde, geestelijke liefde,
zonder zinnelijk element.
PLATROND, bn. plat en rond.
PLATSCHAAF, v. (...schaven), vlakschaaf.
PLATSCHIETEN, (schoot plat, heeft platgeschoten), hevig beschieten, zoodat alles instort: een fort
platschieten, tot een puinhoop schieten.
PLATSLAAN, (sloeg plat, heeft platgeslagen),
door slaan platmaken.
PLATSEN, (platste, heeft geplatst), (Zuidn.)
plonzen.
PLATTE-DRIEHOEKSMETING, v. vlakke trigonometrie.
PLATTEEREN, (platteerde, heeft geplatteerd),
een metaal met een dun laagje van een beter metaal
overtrekken, inz. vergulden of verzilveren.
PLATTEERWERK, o. allerhande metalen voorwerpen, die geplatteerd zijn.
PLATTEGROND, m. (-en), teekening van den
grond eener stad of van een gebouw ; horizontale
projectie of aanleg.
PLATTELAND, o. land dat goon of weinig gebouwen heeft (in tegenstelling van de steden).
PLATTELANDER, m. (-s), iem. van het platteland. dorneling ; ook PLA_T(TE)LANDICUS.
PLATTELANDSCH, bn. van het platteland,
dorpsch.
PLATTELANDSHEELMEESTER, m. (-s).
PLATTING, v. (-s), (zeew.) Platte strong, welke
men uit de hand vlecht van een oneffen getal
draden.
PLATVISSCHEN, m. my. eene familie van visschen (pleuronectoidei), tot de orde der weekvinnigen
behoorende ; tot de platvisschen behooren de
heilbot, de tarbot, de schol, de bot, de tong enz.
PLATVOET, m. (-en), breede onbevallige voet,
waarbij de binnenrand zijne normale welving
verloren heeft, zoodat bij het loopen de geheele
zool plat neergezet wordt; —, m. en v. (-en), die
zulke voeten heeft.
PLATVOETEN, lang staan wachten ; tegen zijn
zin op en neer loopen.
PLATVOETWACHT, v. wacht aan boord van
4 tot 8 uur nm.
PLATVOETZOOL, v. (...zolen), binnenzool in
een schoen voor iem. die platvoeten heeft.
PLATWEG, bw. platuit, rondweg.
PLATZAK, m. (-ken), iem. met leegen zak;
platzak zijn, geen geld meer hebben; (jag.) jager die
zonder wild huiswaarts keert.
PLAUSIBEL, bn. waarschijnlijk, aannemelijk,
schijnbaar : onder plausibele redenen.
PLAUSIBILITEIT, v. (-en), aannemelijkheid;
waarschijnlijkheid.
PLAVEI, v. (-en), vloer-, straatsteen.
PLAVEIBLOK, o. (-ken), werktuig om de straatsteenen vast to stampen.
PLAVE1EN, (plaveide, heeft geplaveid), bestraten, vloeren (met steenen, geprepareerde houtblokken enz.). PLAVEIING, v. (-en), het plaveien.
PLAVEISEL, 0. (-s), bestrating, bevloering;
vloer-, straatsteenen.
• PLAVEISTEEN, m. (-en), straatsteen.
PLAVUIS, v. (...zen), vloertegel, estrik, meestal
rood of blauw van kleur.
PLEBAAN, m. (...banen), (R. K.) pastoor eener
kathedraal die in naam van den bisschop de bisschopskerk bestuurt.
PLEBEJER, m. (-s), onadellijke (bij de Romeinen,
in tegenstelling van den Patricier); — (fig.) burgerman; — scheldnaam voor iem. zonder opvoeding
of fatsoen : dat is me een plebejer.
PLEBEJISCH, bn. niet-adellijk, niet-patricisch;
burgerlijk : plebejieche familién; hij is van plebejische afkamst, hij is van rainne burgeralkomst.
PLEBEJISME, o. gemeen &drag.

PLEISTERGEWELF.
PLEBISCIET, o. (-s), volksbesluit, stemming door
het geheele yolk ter bekrachtiging of afkeuring
eener regeeringsdaad : een plebisciet instellen.
PLEBS, o. gemeene volksklasse, grauw, gepeupel.
PLECHT, v. (-en), (zeew.) klein voor- of achterdek op een klein vaartuig.
PLECHTANKER, o. (-s), zwaar anker op de
plecht, dat men altijd klaar heeft om uit to werpen : het plechtanker uitwerpen; — noodanker :
zelfs het plechtanker hield niet meer; — (fig.) behoud,
toeverlaat : de godsdienst, God is het plechtanker
alter vromen; het plechtanker der hope.
PLECHTGEWAAD, o. (...gewaden), ambtsgewaad, feestelijke kleedij.
PLECHTIG, bn. bw. (-er, -st), statig, waardig,
ernstig, van ceremonien vergezeld en uit eene
hoogere stemming voortkomende of die veroorzakende. PLECHTIGHEID, v. (...heden), statigheid, feestelijkheid : de ple,chtigheid van den loop.
PLECHTMATIG, bn. (-er, -st), met plechtigheid:
eene plechtmatige stilte, passende bij eene plechtigheid.
PLECHTSTATIG, bn. (-er, -st), ten hoogste statig.
PLECHTSTATIGHEID, v.
PLECTRUM, o. (-s), staafje waarmede de snaren
van eene mandoline, eene citer, een triangel enz.
tot toongeven gebracht worden.
PLEE, v. (-'s), bestekamer, geheim gemak.
PLEEGBEVOLENE, m. v. (-n), aa,nbevolen
woord ter vervanging van curandus.
PLEEGBROEDER, m. (-s), die met een ander
samen opgevoed wordt; — broader-ziekenverpleger;
...DOCHTER, v. (-s), meisje dat iem. als zijne
eigen dochter grootbrengt; ...KIND, o. (-eren), kind
dat men als zijn eigen kind opvoedt; ...MOEDER,
v. (-s), moeder die iem. als kind aangenomen heeft,
verzorgster; ...VADER, m. (-s), vader die ons als
kind aangenomen heeft ; verzorger ; ...ZOON, m.
(...zones, -s) ; ...ZUSTER, V. (-s), medepleegdochter ; verpleegster.
PLEET, o. met een dun laagje goud of zilver
overdekt koperblik; —WERK, o. ales wat van
pleat gemaakt is.
1. PLEGEN, (placht), gewoon zijn : zoo placht ik
altijd te doen; kind I placht hij te zeggen.
2. PLEGEN, (pleegde, heeft gepleegd), begaan,
bedrijven (lets kwaads) : eene misdeed plegen;—met
iem. rand plegen, met iem. to rade gaan; — verplegen.
PLEI, v. (-en), (zeew.) vooruitstekende landpunt
tusschen de twee armen eener rivier.
PLEIADEN, v. my. het zevengesternte : zekere
sterrengroep.
PLEIDOOI, o. (-en), pleitrede (van een advocaat),
verdediging, plait.
PLEIN, o. (-en), eene effen en vlakke plek gronds;
plein voor een kasteel, esplanade; — open veld bij
een steenoven, waarop de gevormde steenen to
drogen liggen; — open ruimte, gewoonlijk bestraat,
of totpark ingericht, in eene stad : marktplein.
PLEINVREES, v. zenuwstoring waardoor iem.
niet alleen een plein durft overgaan.
1. PLEISTER, v. (-s), (heelk.) eon taai, kleverig,
door de warmte zacht wordend geneeskrachtig
middel, dat op linnen, taf of zacht leer gestreken
op eene wonde of op de huid gelegd wordt: — (fig.)
verzachting, troost ; — eene gouden pleister op
ids leggen, lets met geld verzachten .
2. PLEISTER, o. (mets.) fijne kalk; kalkmengsel
waarmede muren gepleisterd worden; — gips ; —
het teekenen naar pleistermodel : van middag hebben we pleister.
PLEISTERAAR, m. (-s), stukadoor, worker in
fine kalk.
PLEISTERAFGIETSEL, o. (-s); ...BEELD, o (-en).
1. PLEISTEREN, (pleisterde, heeft gepleisterd),
met pleisters beleggen; — met fljne kalk of gips
(ook met klei) bestrijken : muren pleisteren.
2. PLEISTEREN, (pleisterde, heeft gepleisterd),
korte rust houden (op reis).
PLEISTERGEWELF, o. (...ven), (bouwk.) gestukadoord plafond : ...KALK, v. kalk of kalkmengsel
waarmede men pleistert ; —MODEL, o. (-len) ;
...ORNAMENT, o. (-en). c..,
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PLEISTERPLAATS, v. (-en), tusschenplaats, halt
op een weg, waar men de paarden drenkt of zelf
uitrust en zich verfrischt ; (fig.) plaats waar men
eenigen tijd vertoeft.
1. PLEIT, v. (-en), (zeew.) plat vaartuig van 30
tot 60 lasten, dat in Vlaanderen tehuis behoort.
2. PLEIT, o. rechtsgeding; het spreken ten voordeele van iem.of iets; (dicht.) twist.
PLEITBEZORGER, m. (-s), iem. die voor een
ander pleit, zijn verdediging op zich neemt, advocaat, praktizijn; ...DAG, m. (-en), deg waarop gepleit wordt (voor de rechtbank).
PLEITEN, (pleitte, heeft gepleit), voor cone
rechtbank eene zaak voeren, behandelen, bepleiten ; — (fig.) dat pleit voor hem, spreekt to zijnen
voordeele; — de sehijn pleit tegen hem, is in zijn
nadeel.
PLETTER, m. (-s) die pleit, die eene rechtszaak
voert : pleiter beweerde dat..., de advocaat zeide dat.
PLEITGEDING, o. (-en), gerechtszaak waarover
gepleit wordt; ...HANDEL, m. proces, pleit;
...KAMER, v. (-s), kamer der terechtzittingen.
PLEITREDE, v. (-nen) , Pleidooi, verdediging (ook
in geschrifte); ...VOGEL, m. (-s), (fig .) die gedurig
procedeert; twistzoeker, chicaneur.
PLEIZIER, PLEZIER, o. (-en), vermaak, uitspanning : die deg was geheelaanpleizier gewijd; —
genoegen : doe mij het pleizier en ga even mee.
PLEIZIERBOOT, v. (-en), boot die tegen verminderden prijs eene extra-reis maakt.
PLEIZIEREN, (pleizierde, heeft gepleizierd), pleizier maken; — pleizier doen : iem. met iets pleizieren.
PLEIZIERIG, bn. (-or, -st), genoeglijk, vermakekelijk : iets pleizierig vinden.
PLEIZIERREIS, v. (...zen), ...REISJE, o. (-s),
...TOCHT, m.(-en),...TOCHTJE, o. (-s);
m. (-en), trein die tegen verminderden prijs eene
extra-reis maakt; ...VAART v. (-en), spelevaart,
watertochtje tot uitspanning.
PLEK, v. (-ken), grooter of kleiner deal der
aardoppervlakte : het is hier eene mooie plek; een
vlek.
plekje grond; — plaats;
PLEMP, v. (-en), eene soort van vischschuit.
PLEMPEN, (plempte, heeft geplempt), modder,
slijk opworpen (tegen dijken enz.); met zand opvullen : eene sloot, een gat in een weg plempen.
PLENAIR, bn. de plenaire eommissie, commissie
in pleno.
• PLENGEN, (plengde, heeft geplengd), gieten,
vergieten, storten; wijn plengen (ten offer).
PLENGFEEST, o. (-en), feast waarbij een plengoffer gebracht wordt; ...OFFER, o. (-s), het uitstorten eener kostbare vloeistof ter sere eener
Godheid : wijn, olie tot een plengoffer bezigen.
PLENIPOTENTIARIS, m. (-scan), gevolmachtigd
gezant of minister.
PLENS, v. eene hoeveelheid vocht.
PLENUM, o. volle vergadering, waartoe
laden zijn opgekomen.
PLEOCHROISME, o. de eigenschap van doorschijnende kristallen, om doorvallend licht naar
verschillende kleuren of afwisselende intensiteiten
eene,r zelfde kleur to vertoonen.
PLEONASME, o. (-n), woordovertolligheid (als
oude grijsaard, zwarte moor enz.).
PLEONASTISCH, bn. overtollig (in woorden).
PLET, v. (-ten), (in een oliemolen) de pletterij.
PLETBAK, m. (-ken), bak voor het zaad dat
geplet wordt.
PLETBLAD, o. (-en), ...BORD, o. (-en), bord of
dik blad papier, waartusschen de afgedrukte vellen
in de pletpers glad geplet worden; ...CILINDER,
m. (-s), pletrol.
PLETEN, bn. van pleet.
PLETHAMER, m. (-s), zware, platte hamer.
PLETMACHINE, v. (-s), machine om to pletten;
...MOLEN, m. (-a), molen waarin koper, lood enz.
geplet wordt ; ...PERS, v. (-en) ; ...ROL, v. (-len).
PLETS, v. (-en), (Zuidn.) slag.
PLETSEN, (pletste, heeft gepletst), (Zuidn.)
plonzen, plassen, kletsen.
PLETSTEEN, m. (-en), zware rolsteen om metaal
to pletten of om keien to verbrijzelen.

PLOEGHAK.
PLETTEN, (plette, heeft geplet), platmaken :
Ozer, koper pletten; gouddraad tot goudband pletten; —
verbrijzelen, vergruizen : keien pietten; — met
plat gauw.
moeten komen :
1. PLETTER, m. (-s), iem. die plat.
2. PLETTER, m. te pletter trappen, onder de
voeren verpletteren; te pletter slaan; te pletter vallen,
in stukken slaan, vallen.
PLETTEREN, (pletterde, heeft gepletterd), plat
slaan ijzer pletteren, herhaah pletten; stukslaan, verbreken, verpletteren.
PLETTERIJ, v. (-en), plaats of inrichting waar
gmv. het pletten.
metalen geplet worden;
PLEURA, v. borstvlies.
PLEUREUSE, v. (-n), rouwband; rouwfloers; de
zwarte rouwrand aan papier.
PLEURIS, v. (-son), (gen.) hevige pijn in de zijde,
veroorzaakt door eene ontsteking van het inwendige borstvlies en somwijlen van het uitwendige
gedeelte der longen, zbdewee.
PLEZIER, o. zie PLEIZIER.
PLIGHT, m. (-en), wat iem.. volgens de wet,
volgens eene overeenkomst, volgens zijne betrekking, volgens zijn zedelijk bewustzijn gehouden
is te doen : de plichten der onderdanen ; zijn plicht
betrachten, nakomen, nalaten, verzuimen ; volgens
eer en plicht handelen.
PLICHTIG, bn. uitsluitend in samenstellingen :
verplicht tot iets : dienstplichtig, belastingplichtig
enz.; (Zuidn.) schuldig, overtuigd van misdaad.
PLICHTMATIG, bn. bw. (-or, -st), verbindend,
overeenkomstig, volgens den plicht.
PLICHTPLEGING, v. (-en), overdreven hoffelijkheld : maak geene plichtplegingen.
PLICHTSBESEF, o. besef van zijn plicht ; ...BETRACHTING, v. (-en), het betrachten van zijn
plicht ; ...VERVULLING, v. (-en).
PLICHTSHALVE, bw. uit hoofde van zijn plicht.
PLICHTVERGETEN, bw. zijn plicht verwaarloozend : een plichtvergeten anibtenaar.
PLICHTVERZUIM, o. het verzuimen van zijn
plicht : zich aan plichtverzuim, schuldig maken.
PLIEEREN, (plieerde, heeft geplieerd), buigen,
nijgen (in den dans) ; — (fig.) achteruitdeinzen.
PLINT, v. en o. (-en), (bouwk.) vlak stuk tot
verzwaring aan den voet van een gebouw, een
vertrek of eene lambrizeering; inz. de houten
bekleeding aan den voet der wanden in ga en
en kamers, gewoonlijk 10 a 13 cM. breed en Itok
wel voetlijst geheeten.
PLISSEEREN, (plisseerde, heeft geplisseerd),
zeer fijn plooien.
PLISSEERMACHINE, v. (-s), machine om goad
zeer fijn to plooien.
PLODDEREN, (plodderde, heeft geplodderd),
(Zuidn.) plonzen.
1. PLOEG, m. (-en), landbouwwerktuig om de
aardoppervlakte om to keeren, om to leggen ; —
de ossen achter den ploeg spannen, eene zaak verkeerd aanvatten.
2. PLOEG, v. (-en), yore; groove, plooi : ploegen
in het voorh,00fd hebben.
3. PLOEG, v. (-en), (timm.) ploegschaaf.
4. PLOEG, v. (-en), groep, afdeeling.
PLOEGBAAS, m. (mbazen), opzichter, bass over
eene ploeg arbeiders; ...BALK, m. (-en), balk van
een ploeg; ...BEEN, o. (-deren), (ontl.) een der
aangezichtsbeenderen in het midden der neusholte.
1. PLOEGEN, (ploegde heeft geploegd), het
land met den ploeg omwerken ; (fig.) de zee
ploegen, doorklieven, bevaren ; het strand ploegen,
nutteloos werk doen ;
(timm.) ploegen of messingen aan eene ploeg schaven ;
(boekb.) de
bladen afranden met het ploegmes.
2. PLOEGEN, o. het omwerken van het land
met den ploeg.
PLOEGENSTELSEL, o. (-s). stelsel om de arbeidera
niet alien tegelijk, maar bij ploegen to laden werken.
PLOEGER, m. (-s), die ploegt.
PLOEGHAK, v. (-ken), werktuig om het ploegijzer to reinigen, in sommige spreken ook ploegstoker geheeten; ...HOUT, o. (-en), bout waaraan
het ploegijzer vastzit; ...IJZER, o. (-s), kouter.
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PLOEGSCHAAF, v. (...schaven), lange schaaf
om p]anken te ploegen ; ...SCHAAR, v. (...scharen),
ploegijzer ; ...ST AART, m. (-en), achtereinde van
den ploeg, waarmede hij bestuurd wordt.
PLOERT, m. (-en), niet student; huisbaas van
een student: - schoft, gemeene kerel.
PLOERTENDOM, o. (stud.) alien die niet student
zijn, inz. de lagere volksklassen.
PLOERTENDOODER, m. (-s), stok met looden
knop : iem. met een ploertendooder in zwijm swan.
PLOERTENSTREEK, m. (...streken), ploertige,
gemeene streek.'
PLOERTIG, bn. bw. (-er, -st), laag, gemeen.
PLOERTIN,
(-nen), hospita van een student.
PLOETERAAR, m. (-s), iem. die ploetert.
PLOETEREN, (ploeterde, heeft geploeterd), in
het water plassen, knoeien; - hard werken ; een moeitevol leven leiden, vol zorg.
1. PLOF, tw. klanknabootsing, om het doffe
geluid uit to drukken, dat een zwaar, vallend
lichaam maakt : plof ! daar lag hij op den grond.
2. PLOF, m. (-fen), dof geluid ; - slag, smak.
PLOFFEN, (plofte, heeft en is geploft), hard, met
een plof nedervallen; met een plof neersmijten;
een plof geven een gasmotor ploft voortdurend.
PLOK, m. (-ken), handvol, pluk; armvol.
PLOKGELD, o. (-en), premie aan den meestbiedende bij eene afmijning (van huizen, schepen enz.)
uitgereikt, strijkgeld; ...PENNING, m. (-en), plokgeld, strijkgeld.
PLOMB, v. (-s), overtrokken stuk lood, waaraan
het naaiwerk vastgespeld wordt.
PLOMBEERDER, m. (-s), die plombeert.
PLOMBEEREN, (plombeerde, heeft geplombeerd),
van overheidswege met lood verzegelen; van een
looden stempel voorzien; - (tandm.) holle tanden
of kiezen vullen met lood. goud, zilver, caoutchouc
enz. PLOMBEERING, v. (-en).
PLOMBEERSEL, o. (-s), datgene waarmede iets
geplombeerd wordt; - vulsel van eene holle kies
of tand.
PLOMBIERE, v. (-s), vruchtenijs.
1. PLOMP, tw. klanknabootsing.
2. PLOMP, m. (-en), het geluid waarmede een
zwaar voorwerp in het water valt.
3. PLOMP, bn. bw. (-er, -st), grof, zwaar ; het
tegengestelde van fijn, sierlijk ; - onhebbelijk,
onbeleefd, lomp ; - plompe scherts, onhebbelijk,
grof en ruw; - eene zaak plomp aanpakken, links,
onhandig.
4. PLOMP, m. (-en), (plank.) familie van waterplanten met groote drijvende gaafrandige bladen
die aan den voet hartvormig ingesneden zijn ; de
witte plompen, (nymphaea alba) en de gele plompen
(nuphar luteum).
PLOMPEN, (plompte, heeft of is geplompt),
met een dof geluid in het water vallen, springen,
smijten : de steen plompte in het water.
PLOMPVERLOREN, bw. onverwachts; zoo maar
in eens, hol over bol.
PLOMPWEG, bw. botweg.
1. PLONS, tw. klanknabootsing.
2. PLONS, m. (...zen), het geluid waarmede een
voorwerp in het water valt.
PLONSSTOK, m. (-ken), (vissch.) kloet, pols om
de visschen uit de modder en van tusschen het
Net in de netten to jagen.
PLONZEN, (plonsde, heeft en is geplonsd), met
een plops in het water vallen, springen. smijten.
PLOOI, v. (-en), vouw : de plooien van het goed; (ontl.) de plooien (of windingen) der hersenen;
-(fig.)
dat is eene leelijke plooi in zijn karakter, een
leelijke trek; - hij raakt nooit uit de plooi, verBest nooit zijn ernst, zijne waardigheid.
PLOOIBAAR, bn. (-der, -st), buigzaam; (fig.) een
plooibaar karakter, dat zich nogal weet to plooien
naar de omstandigheden. PLOOIBAARHEID, v.
PLOOIBOUT, m. (-en), ijzeren bout waarmede
men plooien in mutsen strijkt.
PLOOIEN, (plooide, heeft geplooid), vouwen,
plooien inleggen. ; - fronsen : zijn voorhoofd
plooien; - (fig.) wenden : hij wist het zoo te plooien,
dat ie,cler tevreden was; - vergoelijken, schikken.

PLUIS.
PLOOISLAKKEN, v. mv, eene slakkenfamilie
(volutacea), tot de groep der smaltongigen behoorondo; met uitpuilende plooien op de spil; ...TANG,
v. (-en), plooischaar; ...VLEUGELIGEN, m. my.
eene groep van netvleugelige insecten (strepsiptera).
PLOOT, v. (ploten), schapevacht waarvan de
wol is afgeschoren.
PLOOTWOL, v. wol die men van schapevellen
scheert, in onderscheiding van de wol, die men
van de levende schapon verkrijgt.
PLOTEN, (plootte, heeft geploot), schapevellen
scheren.
PLOTER, m. (-s), die ploot. PLOTERIJ, v.
het afhalen of afscheren van haar of ruigte; -,
(-en), plaats, waar men ploot.
1. PLOTS, tw. klanknabootsing.
2 PLOTS, bw. onverwacht, onverwachts, in
Bens, eensklaps,
3. PLOTS, m. eigenaardig geluid, dat men bij
het vallen van een lichaam plat op den grond
hoort : het gaf een plots.
PLOTSELIJK, bn. bw. schielijk, onverwacht.
1. PLOTSELING, bn. onverwacht, schielijk,
2. PLOTSELING, PLOTSELINGS, bw. eensklaps,
onverwacht hij is plotseling verdwenen.
PLOTSEN, (plotste, heeft en is geplotst), ploffen,
plompen, met een plots vallen.
PLOYEEREN, (ployeerde, heeft of is geployeerd),
buigen, vouwen.
PLUCHE, v. wolfluweel.
PLUCHEN, bn. van pluche gemaakt.
1. PLUG, v. (-gen), bona, stop, mondstuk.
2. PLUG, m. (-gen), losbol, ploert.
PLUIM, v. (-en), veder; (fig.) hij ligt nog in de
pluimen, hij ligt nog te bed ; iem. eene pluim op
den hoed steken, hem lovers, prijzen ; - staart van
een haas of konijn ; - een staart met eene pluim,
kwastje aan 't einde ; - (plantk.) bloeiwijze met
verlengde hoofdas en vertakte zijassen, wier vertakking naar boven afneemt; het geheel heeft een

piramidalen vorm.

PLUIMAGE, v. (-s), gevederte.
PLUIMBAL, m. (-len), vederbal, een van veeren
voorziene bal, die met een raket voortgeslagen,
of uit een beker opgeworpen en daarin weder opgevangen wordt : met den pluimbal spelen; ...BALSPEL, o. (-len), het spel met den pluimbal.
PLUIMEN, (pluimde, heeft gepluimd), van pluimen of veeren berooven, plukken een vogel
pluimen; - (fig.) iets ontnemen, aftroggelen; van cone pluim voorzien : een hoed pluimen,.
PLUIMENBED, o. (-den), veerenbed.
PLUIMES CH, m. (...sschen), eene soort van esch
(fraxinus ornus), waarvan in 't Zuiden van Europa
de manna `wordt gewonnen; ...GEDIERTE, o.
gevogelte; ...GRAAF, m. (graven), opzichter van
het gevogelte; ook aan boord een matroos, daarmee
belast ; groot valkenier.
PLUIMPJE, o. (-s), kleine pluim, vederbosje; (plantk.) stukje stengel met blaadjes in de kiem; eene soort van kleinen anjelier; - (fig.) compliment, lof : hij kreeg een pluimpje.
PLUIMRIET, o. eene soort van struisriet (calamagrostis lanceolata), algemeen aan waterkanten en
op vochtige belommerde grasgronden.
PLUIMSTAART, m. (-en), vederbosvormige langharige staart een hoed met een pluimstaart.
PLUIMSTRIJKEN, (pluimstrijkte, heeft gepluimstrijkt), vleien; (iem.) laffe complimenten
makers.
PLUIMSTRIJKER, m., ...STRIJKSTER, v. (-s),
vleier, kruiper, vleister, kruipster.
PLUIMSTRIJKERIJ, v. (-en), vleierij, kruiperij.
PLUIMVAREN, v. eene der schoonste varens,
welke in Nederland gevonden worden (osmunda).
PLUIMVEE, o. het gevogelte; -CONSULENT,
m. (-en).
PLUIMWIT, o. uiterst fijne talk.
1. PLUIS, v. (...zen), pluche, eene soort van
stof : geperst pluis; wollen pluis: zijden pluis.
2. PLUIS, o. geplozen touwwerk.
3. PLUIS, bn. behoorlijk, zooals het behoort :
hij is niet pluis, hij is ongesteld, (ook) hij deugt
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de positieve en - de negatieve electr. aan; bij de
niet veel; - (fig.) het is daar niet pluis, daar zit
algebralsche getallen komt f voor de positieve
wat achter, er schuilt jets kwaads.
en - voor de negatieve getallen.
PLUISFLUWEEL, o. paan, pluche, trijp.
PLUSMINUS, bw. min of meer, aangeduid door
PLUISHOED, m. (-en), (Z. A.) hooge hoed.
het teeken ±.
PLUISJE, o. (-s), vlokje, draadje.
PLUSTEEKEN, o. (-s), rechtopstaand kruisje,
PLUISKRUID, o. gemeen. kruiskruid (senecio
waardoor men plus aanduidt.
vulgaris).
PLUTO, m. (myth.) God der onderwereld.
1. PLUIZEN, (ploos, heeft geplozen), tot pluisjes
PLUTOCRATIE, v. geldheerschappij.
trekken, uitrafelen linnen pluizen; - touw pluiPLUTOCRATISCH, bn. plutocratische regeering,
zen, het tot werk uitrafelen; - van pluisjes, stofjes
waarbij de kapitalisten, de geldmannen regeeren.
ontdoen de duiven en apen pluizen zich; - de
PLUTONISCH, bn. in het binnenste der aarde
vederen uittrekken, plukken : een vogel pluizen; onder inwerking van hooge temperatuur ontstaan
(fig.) iemands beurs pluizen, hem plukken, van
en daaruit opgerezen : de plutonische gesteenten.
zijn geld berooven; nauwkeurig navorschen,
PLUTONIST, m. (-en), aanhanger, voorstander
napluizen : daar is heel wat aan te pluizen, (ook)
van het plutonisme.
daar is heel veel werk aan.
PLUTONISME, o. leer, die de vorming der aarde
2. PLUIZEN, (pluisde, heeft gepluisd), pluizen
aan het vuur toeschrijft.
afgeven juten gordijnen pluizen erg.
PLUTUS, m. (myth.) God des rijkdoms, van
PLUK, m. het plukken, inzameling der boomhet geld.
vruchten : de pluk is nogal meegevallen; - (fig.)
PLUVIALE, v. (-n), hot groote misgewaad der
hij heeft er een, pluk aan, hij heeft er veel werk,
R.-K. geestelijken, dat het lichaam omsluit en
moeite aan; - (fig.) eene goede som: die erfenis
van voren met twee haken is vastgemaakt.
bracht hem een heelen pluk geld aan. PLUKJE, o.
PLUVIEREN, v. my. orde van vogels (cha(-s), kleine pluk, kleine hoeveelheid een plukte
radrius), forsch gebouwd, kort van hals, groot van
hooi.
kop die zich in vlakke landen en aan de oevers der
PLUKDEN, na. (-nen), eene soort van denneboom,
rivieren ophouden.
in tegenstelling met kluitden: plukdennen hebben
PLUVIOMETER, m. (-s), regenmeter.
grooter wortels.
PLUVIOSE, v. regenmaand (in den kalender der
PLUKHAREN, (plukhaarde, heeft geplukhaard),
Fransche Republiek), van 20 Januari tot 18 Februari,
vechten, handgemeen zijn : die jongens doer& niets
PLUVIUS,
m. regengod, Jupiter.
dan elkander plukharen.
PNEU, m. (-'s), bijzonder soort van luchtbanden
PLUKKEN, (plukte, heeft geplukt), van een tak
voor fietsen en auto's.
afbreken : bessen, peren plukken; inzamelen
levensgeest,
PNEUMA, v. adem, wind, lucht;
de vruchten plukken; - (fig.) welke vruchten zal hij
ziel ; ook de Heilige Geest.
daarvan plukken, ?, welke voordeelen zal hij daarPNEUMACITEIT, v. het met lucht gevuld zijn.
van hebben ? ; - van een stengeltje afbreken
PNEUMATIEK, v. leer der luehtbeweging ;
blaa'i4es, bloempjes plukken ; - de geheele plant
geestenleer.
uil en grond trekken hennep, vlas plukken; PNEUMATISCH, bn bw. tot de leer der luchtbeuitpluizen, tot vlokken trekken ; - de veeren uitweging behoorende.
trekken : eene kip plukken; - (fig.) zij hebben, hem
PNEUMATOLOGIE, v. leer der lucht en der gasleelijk geplukt, ongemerkt, langzamerhand veel geld
soorten.
afgezet.
PNEUMATOMETER, m. (-s), adenaingsmeter
PLUKSEL, o. (-s), linnen of katoen, tot draden
een kwikzilver-manometer tot bet bepalen der spieruitgehaald (voor wonden).
kracht bij het ademen. gebezigd.
PLUKSTOK, m. (-ken), lange stok om ooft enz.
PNEUMONIE, v. longontsteking.
to plukken : plukstokken met netje, waarin do vrucht
PNEUMOTHORAX, m. (gen.) ophooping van
opgevangen wordt.
lucht in de borstholte buiten de longen; kan soms
PLUKTIJD, m. tijd der vruchten-inzameling.
doodelijk wezen.
PLUMEAU, m. (-'s), bezempje van veeren met
POCHEL, m. (-s), hooge rug, bochel; iem. op zijn
een steel, om fijne meubelen, schilderijen enz. of
pochel geven, hem afranselen, (ook) hem duchtig
to stoffen.
over den hekel halen.
PLUMPUDDING (Eng.) m. (-en), pudding met
POCHEN, (pochte, heeft gepocht), zwetsen, grootpruimen of rozijnen.
spreken : pochen op zijn geld, zijne familie.
PLUNDERAAR, m. (-s), die plundert, roover,
POCHER, m. (-s), snoever, zwetser, grootspreker.
dief. PLUNDERAARSTER, v. (-s).
POCHSTER, v. (-s).
PLUNDEREN, (plunderde, heeft geplunderd),
POCHERIJ, v. (-en), grootsprekerij, snoeverij.
rooven, stelen, alles weghalen ; - buitmaken
POCHETTA, v. (-'s), (muz.) zakviooltje, met drie
de soldaten plunderden drie dagen tang; - (fig.)
snaren, vroeger in gebruik bij dansonderwijzers.
een schrijver plunderer, uit zijne geschriften overPOCHHANS, m. (...zen), praler, grootspreker.
nemen, zonder daarvan melding to maken. PLUNPOCO, bw. (muz.) weinig ; poco a poco, voor en na,
DERING. v. (-en).
van lieverlede, allengskens.
PLUNDERKAMER, v. (-s), voddenkamer;
POCULEEREN. (poculeerde, heeft gepoculeerd),
...MARKT, v. (-en), voddenmarkt.
lustig den beker laten rondgaan, drinken.
PLUNDERZIEK, bn. (-er, -st), roofzuchtig.
POCULUM, m. (-s), beker, bokaal.
PLUNDERZOLDER, m. (-s), solder waar oud
PODAGRA, o. hevige pijn aan den grooten teen
goed, vodden enz. bewaard worden.
met
swelling en roodheid gepaard ; soms breidt het
PLUNGER, (-s), massieve ijzeren of stalen stop
zich uit tot de overige teenen, de vingers en andere
die zuiver in een hollen cilinder past ; - POMP, v.
geledingen; ook pootje, voeteuv4 en jicht geheeten.
(-en), perspomp met een plunger als oppersend
PODAGREUS, bn. (...zer, -t), met het pootje of
constructiedeel.
voeteuvel behept.
PLUNJE, v. kleeding hij zit goed in de plunje,
PODAGRIST, m. (-en), voetjichtlijder.
hij gaat goed gekleed; -KIST, v. (-en), matrozenPODDE, POD, v. vuil, onzindelijkheid, dat men
koffer.
haast niet meer verwijderen kan, omdat het zoo
PLURALIS, m. meervoud ; vorsten bezigen, vaak
lang voortgewoekerd heeft : de pod is er al in.
den pluralis majestatis, spreken van zichzelf met
PODDING, PUDDING, m. (-en), eene geliefkoosde
wij in 't meervoud.
stijve meelspijs met allerlei toevoegsels en prikkePLURALITEIT, v. meerderheid, grootst getal.
lende zelfstandigheden, gewoonlijk in een eigenPLUS, bw. (wisk.) een staand kruisje, tusschen
aardig vormpje afgekoeld en stijf geworden en zoo
twee grootheden geplaatst, dat aanduidt, dat de
voorgediend. PODDINKJE, o. (-s).
som der genoemde grootheden moet genomen
PODESTAAT, m. (...staten), PODESTA, m.
worden; ook dient het om gezamenlijk met het
(-'s), machtbekleeder, landvoogd (oudt. in Friesteeken minus (-) twee tegenovergestelde toestanland); stadsrech ter of burgemeester in Italie.
den aan te duiden; bij de electriciteit duidt

PODIUM.
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PODIUM, o. (-s), gedeelte van het tooneel vth5r
het gordijn.
PODOMETER, m. (-s), schredenteller, een worktuig.
POED, PUD, o. een Russisch handelsgewicht, go.
lijkstaande met l ho berkowetz of 16,38 KG.
POEDEL, m. (-s), poedelhond; — misschot bij het
schieten; misworp bij het kegelen, waarbij de bal
van de plank gaat ; (fig.) een leelijken poedel maken,
een groven misslag begaan.
1. POEDELEN, (poedelde, heeft gepoedeld), het
veranderen van het ruwe ijzer in smeedijzer, door er
in den vlam- of poedeloven koolstof aan to onttrekken. POEDELING, v.
2. POEDELEN, (poedelde, heeft gepoedeld),
(bij het kegelen) een poedel maken.
POEDELHOND, m. (-en), eene goedaardige
soort van hond, met wollig, gekruld haar en korten,
ronden snuit.
1. POEDER, POEIER, o. iedere tot fijn gruis,
stof of zeer fijne korreltjes gemaakte, vaste stof ;
— (twin.) droge most ;
(veroud.) buskruit.
2. POEDER, POEIER, v. (-s), fijngestampt goneesmiddel ; eene afgepaste hoeveelheid daarvan,
om in eons in to nemen. : poeiers innemen.
POEDERBUS, v. (-sen), bus om poeder in to
bewaren; ...CHOCOLADE, v. chocolade in poederV01131.
POEDEREN, POEIEREN, (poederde of poeierde,
heeft gepoederd of gepoeierd), met poeder bestroolen : het haar poederen; een gepoederd hoofd.
POEDERSPUITJE, o. (-s), spuitje om poeder inz.
insectenpoeder ergens in of op to spuiten; ...STIJFSEL, v. zeer fijne stijfsel in poedervorm; ...SUIKER,
v. geraspto of fijngestampte suiker.
POEDERVORMIG, bn. in den vorm van poeder.
POEEM, o. (poemen), gedicht.
POEET, m.(poeten), dichter. POMETJE, o. (-s).
1. POEF, tw. klanknabootsing van het doffe gehid van een schot of slag.
2. POEF, v. (-en), (naaist.) (gew.) zeer bole plooi.
POEHA, o. poeha maken, drukte, leven, rumoer
om niets maken ; ook POEHAAI.
POEHAAN, m. (poehanen), zekere visch, gelijkende op den pieterman.
POEL, m. (-en), moeras, stilstaand water, diepte ;
vijver ; — (fig.) afgrond, onheil ; een poel van
elnde, van ongerechtigheid.
TOELEN, (poelde, heeft gepoeld), baden, zwemmen.
POELEPETAAT, m. (–eaten), POELEPETANE,
m. (-n), parelhoen.
POELET, o. (slag.) vleesch van de Borst van een
SOEP, v.
kalf ;
POELGRAS, o. rietgras.
POELIER, m. (-s), vogel-, hoenderverkooper ; inz.
koopman in geslachte vogels en wild.
POELIERSWINKEL, m.
POELJE, v.(-s, -n), (gew.) kip.
POELMEES, v. (...zen), (nat hist.) eene soort van
mess (parus palustris); ...REIGER, m. (-s), eene
soort van reiger (ardea palustris); ...SNIP, v. (-pen).
POEMA, m. (-'s), Amerikaansche leeuw (felis concolor), zonder manen of haarbosjes aan den staart,
ook coegoear geheeten.
POEMA, o. (-ta), dichtstuk.
POEN, m. (-en), geld ; om den poen is het al te doen,
het geschiedt alles om het geld; — (gemeenz.) ploert,
gemeene vent met wien men liever niet to doen heeft.
POENE, v. straf, boots ; op poene van, op straffe
van.
POENIG, bn. bw. (-er, -st), als een poen : er poenig
uitzien ; een poenige vent.
POENITENT, m. (-en), zie PENITENT enz.
POENITET, o. (-s), boetedrank (bij maaltijden
als straf opgelegd).
POENSEL, o. (-s), (Zuidn.) ton.
POER, v. (-en), peur, tros aardwormen waarmee
men op paling vischt.
POEREM, m. drukte, beweging : veel poerem hebben, koude drukte.
POEREN, (poerde, heeft gepoerd), peuren; de
pour zachtjes in het water op en neer bewegen om

POFFERD.
blokken, examenkennis inde paling to lokken;
stampen.
POERLOOD, o. (-en), lood aan eene peur; peur;
peurstok ; ...WORM, m. (-en).
1. POES, v. (-en), roepnaam voor eene kat; ook
hare benaming : poes zit te spinnen; (spr.) hij is er
zoo mooi mee als de poes, bijzonder mooi (vooral gezegd als hij zelf er mede ingenomen is); — hij is voor
de poes, veer de haaien, erloren; — bont, pelswerk, dat vrouwen bij koud weder om den halo
dragen. POESJE, o. (-s), kleine poes; de poesjes der
wilgen, de katjes.
2. POES, v. o. salpeterachtige uitslag van de kalk
aan muren; depoes van den muur afvegen.
POESHAVER, v. troshaver : eene soort van haver,
die vooral in Groningen voorkomt.
POESLIEF, bn. bw. zoo lief ale de poes, overdreyen lief ; — lief met eene bijbedoeling, wat men niet
to veel vertrouwen kan.
POESMOOI, bn. bijzonder mooi.
POESPAS, m. dooreengekookte spijs; (fig.) rommelzoo : wat heb ik aan al dien poespas.
POESZTA, v. (-'s), grassteppe in Hongarije.
POETASTER, m. (-s), een pruldichter, rijmelaar,
verzensmid. PORTASTERIJ, v. de rijmelarlj.
POETERIJ, v. het dichten.
POETICA. v. theorie der dichtkunst.
POETISCH, bn. bw. (-er, meest-), dichterlijk
poetische gedachten; poetisch gestemd zijn.
POETISEEREN, (poetiseerde, heeft gepoetiseerd),
in dichtmaat brengen, (lets) dichterlijk behandelen.
POETS, v. (-en), grap, snakerij, klucht,
waardoor iem. verdriet of ergernis veroorzaakt
wordt iem. eene poets s.pelen, Bakken, eene kool
stoven.
POETSEN, (poetste, heeft gepoetst), schoonmaken, reinigen, inz. zuiveren en glanzend maken :
de meubelen poetsen; hij heeft hem gepoetst, hij
s er van doorgegaan.
POETSER. m. (-s), POETSSTER, v. (-s), iem.
die poetst.
POETSGEREI, o. alles wat men bij het poetsen
noodig heeft ; ...GOED, o. benoodigdheden tot poetsen, inz. bij militairen tot het oppoetsen van buns
equipementstukken.
POETSKATOEN, o, pinkops katoenen lappen,
waarmede de machinedeelen gepoetst moeten worden ; ...POMMADE, v. poeder, zalfachtig mengsel
om mede to poetsen ; ...ZA.K, m. (-ken), zak inz.
van militairen, waarin het poetsgoed bewaard wordt.
POEZEL, bn. poezelig.
POEZELIG, bn. (-er, -st), mollig, zachtvleezig.
POEZIE, v. dichtkunst; gedichten ; gloed,
warmte, eigenaardige bekoring die iem. weldadig
aandoet : er zijn veel gedichten zonder poezie.
POEZIE-ALBUM, o. (-s), album bestemd om
versjes tot aandenken aan vrienden to verzamelen.
POEZIJ, v. oudere vorm van POtZIR.
1. POF, tw. klanknabootsing van een zwaar
lichaam, dat valt of dat men stoot of slant.
2. POF, m. (-fen), doffe knal, slag ; klap, slag,
stoot, inz. een g tevige stoot met gebalde vuist.
3. POF, bn. opgezet, bol, gezwollen.
4. POF, v. (-fen), bolstaande plooi poffen aan
de mouwen.
5. POF, m. goad geluk : op den pof overkomen,
van soldaten gezegd, die zonder verlof naar huis
gaan; — krediet : op den pof koopen.
POFBROEK, v. (-en), broek met opgepofte korte
pijpen.
POFFEN, (pofte, heeft gepoft), met een doffen
slag op den grond neerkomen of doen neerkomen ;
met een dof geluid de lucht tusschen de lippen
laten ontsnappen, paffen; blazen, rooken; —
in de heete asch of op eene heats plaat braden,
waarbij men telkens een doffen knal hoort : boonties, aardappelen, kastanjes poffen; — met een
poffer schieten; — kloppen, duwen; met gebalde
vuist stompen uitdeelen; — borgen, op krediet
koopen.
POFFER, m. (-s), zakpistool; iem. die poft;
zwetser. posher; poffertje. '
(-s), pother.
POFFERD,

POFFERTJE.
POFFERTJE, o. (-s), klein luchtig kermisgebak.
POFFERVESKRAAM, v. (...kramen), kermiskraam waarin men poffertjes bakt en eet;
...PAN, v. (-nen).
POFKLEED, o. (-en), .kleed met bol opstaande
stukken; ...MOUW, v. (-en), zeer wijde en bol
opstaande mouw; ...SPEL, o. (-len), eene soort
van trictracspel.
POGEN, (poogde, heeft gepoogd), met inspanning
trachten, middelen in het werk stellen om (jets to
doen, to verkrijgen enz.); —, o. het pogen.
POGING, V. (-en), gebrnikm'aking van middelen
tot, om (jets to doen of to verkrijgen); het streven
naar iets pogingen in het werk stellen.
POGROOM, o. (-s), verwoesting, georganiseerde
vervolging en plundering der Joden (in Rusland).
POLL, o. floors : de haarachtige dekking van
fluweel; — eene bijzondere soort van draad voor
gaasacbtige weefsels; —DRAAD, m. (...draden).
PO1LU, m. (-s), Fransch soldaat die aan het front
is (geweest).
POINT, o. (-en), punt (in bet biljart- of ander
spel); point d'honneur, punt van ear, eergevoel; —
(muz.) point d'orgue, orgelpunt.
POINTE (Fr.), v. (-s), punt, spits ; snedigheid
van een zet.
POINTEEREN, (pointeerde, heeft gepointeerd),
aanteekenen, aanstippen; — richten (kanonnen); —
vergelijken (boeken op kantoren): toonen; zetten,
wagon (op cone kaart).
POINTER (Eng.), m. (-s), gladharige staande hoed.
POINTEUR, m. (-s), richter (van geschut); — die
op kaarten zet.
POINTILLEEREN, (pointilleerde, heeft gepointilleerd), bestippen, met puntjes teekenen of graveeren; — beuzelen; — vitten, over nietigheden
twisten; — stekelige zetten geven.
POINTILLEUS, bn. (...zer, -t), lichtgeraakt,
lichtgevoelig (op het punt van ear); — spitsvondig
POK, v. (-ken), etterpuist, zweer; — de pokken,
kinderziekte : eene besmettelijke, koortsachtige
ziekte, waarbij het geheele lichaam in meerdere
of mindere mate met etterpuisten overdekt is.
POKDAAL, v. (...dalen), (w. g.) litteeken der
kinderpokken.
POKDALIG, bn. (-er, -st), geteekend door de
kinderpokken, mottig een pokdalig gezicht.
POKEN, (pookte, heeft gepookt), met eon pook
in de kachel of het vuur roeren.
POKHOUT, o. zeer hard bout van den pokhoutboom in W. India.
POKINENTING, v. (-en), het inenten van pokstof, als voorbehoedraiddel tegen de pokziekte.
POKKEN, (pokte, heeft gepokt), de pokken
(kinderpokken) hebben; hij heeft al gepokt en gemazeld, (eig.) hij heeft de pokken en de mazelen
reeds gehad, (fig.) hij heeft reeds genoeg ondervinding opgedaan, heeft reeds genoeg tegenspoed
gehad.
POKKENBRIEFJE, o. (-s), bevvijs van den geneesheer, dat na de pokinenting een voldoend aantal
pokken zijn opgekomen, als waarborg dat de
inenting goed gelukt is; ...EPIDEMIE, v. (-en).
POKKOORTS, v. (-en), koorts van of door de
pokziekte; ...PUIST, v. (-en); ...PUT, m. (-ten),
pokd8al, litteeken eener pok; ...STOF, v. uitgeente
stof der pokken (inz. der koepokken); ...STOFBUISJE, o. (-s), hermetisch gesloten glazen buisje
met pokstof ; ...ZIEKTE, v.
POL, m. (-len), samenhangende klomp planten,
wier wortels door elkaar zijn gegroeid een pol
Bras; — stronk, struik : een pol erwten.
POLAIR, bn. de pool betreffende : de polaire
grenzen, de poolcirkels; (ook) de noordelijkste
grens; — recht tegenover.
POLAK, m. (-ken), Pool; Poolsch ruiter; rondreizend Poolsch geneesheer.
POLAKKER, m. (-s), eene soort van vrachtvaartuig op de Middellandsche Zee.
POLARIMETER, m. (-s), toestel dienende tot
bepaling van het suikergehalte van vloeistoffen.
POLARISATIE, v. het mededeelen of aannemen
der polariteit.
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POLARISATIESTROOM, m. (-en), electrische
tegenstroom.
POLARISATOR, m. (-s), voorwerp dat een
lichtstraal kan polariseeren.
POLARISCOOP, o. en m. (...scopen), werkisuig
ingericht voor de waarneming der polarisatie.
POLARISEEREN, (polariseerde, heeft gepolariseerd), polariteit doen aannemen; polariteit aannemen; (van lichtstralen) ze door terugkaatsing of
braking ongeschikt maken om andermaal in bepaalde richtingen teruggekaatst to worden.
POLARITEIT, v. neiging van den vrij zwevenden
magneet naar de magnetische polen der aarde;
het bezetten van twee polen met tegenovergestelde
eigenschap : magnetische polariteit.
1. POLDER, m. (-s), (Zuidn.) hoenderkot.
2. POLDER, m. (-s), laag gelegen stuk land,
door kaden of dijken omringd ter afsluiting van
het buitenwater en tot beheersching van het binnenwater.
POLDERBELASTING, v. (-en), afzonderlijke belasting ten behoove van den polder; ...BEMALING,
v. het uitmalen van het overtollige polderwater;
...BESTUUR, o. (...uren), dijksstoel; ...BOOM,
m. (-en), lange paal boven op een voor hooi,
waarmede het hooi van boven vastgehouden
wordt.
POLDERGAST, m. (-en), dijkwerker, aardwerker;
...HUIS, o. (...zen), huis waar het polderbestuur
vergadert; ...JONGEN, m. (-s), poldergast;
...LAND, o. (-en), land in een polder; zeer laag
gelegen land; land met polders ; ...LASTEN, m.
my. belasting die voor onroerende goederen aan
den polder wordt opgebracht; ...SCHOUW, v. (-en),
inspectie in een polder, betreffende slooten, bruggen
en wagon; ...SLOOT, v. (-en), sloot in een polder;
...SLUIS, v. (...zen), sluis waardoor men water
in- of uit een polder brengen kan; ...STOEL, m.
(-en), polderbestuur ; ...WATER, o.; ...WERKER,
m. (-s). p ol derj on gen.
POLEEREN, (poleerde, heeft gepoleerd), polijsten;
een geweerloop uitboren. POLEERING, v.
1. POLEI, PLEI, v. (-en), (oudt.) een folterwerktuig dat tot uiteenrekking der beschuldigden diende.
2. POLEI, v. een plantengeslacht (mentha pulegium), tot de muntachtige lipbloemigen van Nederland behoorende.
POLEMIEK, v. iedere pennestrijd of twistgeschrijf op intellectueel of wetenschappelijk gebied.
POLEMIET, o. eene soort van gladde often stof.
POLEMISCH, bn. twistend: polemische geschriften,
twistschriften.4
POLEMISEEREN, (polemiseerde, heeft gepolemiseerd), polemiek voeren, eene meaning verdedigen.
POLEMIST, m. (-en), iem. die eene polemiek voert.
POLENTA, v. brlj van malsgrutten of -meel met
gekookte melk, boterolie of spek, en Parmezaankaas,
een volksgerecht der Lombarden.
POLERWTEN, v. my. eene soort van erwten in
de Overbetuwe, welke zeer laag bij den grond aan
een pol groeien.
POLICHINEL, m. (-s), hansworst, Jan Klaassen.
POLICIE, v. zie POLITIE.
POLIEP, v. (-en), (nat. gesch.) Yeelvoet (hydra),
klein geelachtig straaldier, welks mond met verscheidene voelers of armen omgeven is en dat ear
op eene plant dan op een dier gelijkt.
POLIEPEN, v. my. (geneesk.) verschillende soorten van ziekelijke woekeringen.
POLIEPKWAL, v. (-en), eene klasse der weekdieren (hydrozoa, hydromedusae).
POLIET, bn. (-er, -st), beleefd, wellevend.
POLIJSTEN, (polijstte, heeft gepolijst), glanzen,
glans geven, bruineeren; — (fig.) den ruwen bolster
afnemen; beschaven, verfijnen, veredelen.
POLIJSTER, m., POLIJSTSTER, v. (-s), die
polijst, glanzer, glansster.
POLIJSTGLAS, o. gepolijst glas voor spiegels;
m. (-s), planeerhamer.
POLIJSTSTAAL, o. (...stalen), poleerstaal;
...STEEN, m. (-en), zeer harde steen om lichamen
glad to maken; ...STOK, m. (-ken), poleerstok.
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POLIKLINIEK, v. (-en), stedelijke of particuliere
inriehting tot geneeskundige hulp voor minvermogenden.
POLlS, v. (-son), verzekeringsbrief; akte van verzekering of assurantie; —KOSTEN, mv.;—VOORWAA.RDE, v. (-n).; —WAARDE, v. (-n), som die
iem. voor zithe polls kan worden ter handgesteld.
POLISSEUR, m. (-s), polijster.
POLITICASTER, m. (-s), slecht politicus.
POLITICUS, m. (politic!), staatsman, iem. die
zich met de politiek bemoeit; (fig.) sluwe, looze vos.
POLITIE, v. staatszorg; toezicht op de openbare
orde, burgerlijke stadsbewaking; volkstucht; —
ambtenaren en beambten met dit toezicht
belast.
POLITIEAGENT, m. (-en), dienaar van politie;
...BEAMBTE, m. (-n), beambte bij de politie;
...BUREAU, o. (-'s), plaats waar eene afdeeling
der politie zetelt.
POLITIE-COMMISSARIS, m. (-Ben), hoofdambtenaar van politie.
POLITIEDIENAAR, m. (...naren), agent van
politie; ...HOND, m. (-en), soort van herdershond,
afgericht om personen of goederen op to sporen
(in dienst der politie).
POLITIE-INSPECTEUR, m. (-s), een hoof dambtenaar van politie, gewoonlijk zegt men inspecteur
van politie.
1. POLITIEK, v. staatkunde, staatswetenschap ;
aan politiek doer, zich met de regeeringszaken bemoeien; (fig.) sluwheid, snedigheid.
2. POLITIEK, o. burgerkleeding.
3. POLITIEK, bn. bw. (-er, -st), staatkundig
de politieke partijen , schrander, listig, doorslepen,
sluw : politick optreden.
POLITIEKAMER, v. (-s), politiezaal; twee dagen
politiekamer krijgen, tot straf twee dagen lang al
zijn vrijen tijd op de politiekamer doorbrengen;
...MAATREGEL, m. (-en) : ...MACHT, v. ;
...MUTS, v. (-en), soldatenmuts; ...VAARTUIG,
o. (-en), politiesehip.
POLITIEVERORDENING, v. (-en), verordening
in het belang der openbare orde of veiligheid;
...WACHT, v. (-en), wacht van politiebeambten;
afdeeling soldaten belast met de handhaving van
orde en rust in kamp, kantonnement, enz.
POLITIONEEL, bn. bvc. wat op de politic
betrekking heeft : politioneele straf.
POLITISCH, bn. bw. staatkundig; listig, sluw.
POLITISEEREN, (politiseerde, heeft gepolitiseerd), over staats- en regeeringsbeleid redeneeren;
met slinksche streken, met draaierijen omgaan.
1. POLITOER, v. gladheid, glans; (fig.) fijnheid,
beschaafdheid.
2. POLITOER, POLITOERSEL, o. eene vloeistof
voornamelijk van gesmolten was en terpentijn, om
to polijsten.
POLITOEREN, (politoerde, heeft gepolitoerd),
met politoersel polijsten, glad en glanzig maken.
POLK, m. (-en), (Zuidn.) kuil, hol, nest.
POLKA, v. (-'s), een Boheemsche nationale dans;
—HONGROISE, v. —MAZURKA, v. (-'s), wijzigingen van de polka.
PQLKAHAAR, o. gladgestreken mannenhaar, dat
aan de onderzijde naar binnen is omgekruld;
...ZEEP, v. soda.
POLLAK, m. (-ken), zekere visch (gadus pollachius), tot de familie der dorschvisschen behoorende.
POLLARDMETHODE, v. methode van voorwaardelijke veroordeeling.
1. POLLEN, v. my. (plantk.) klompjes stuifmeel.
2. POLLEN, (polde, heeft gepold), (Zuidn.)
bedriegen.
POLLEPEL, m. (-s), groote houten keukenlepel
met vrij langen steel, om soep op to scheppen, eten
door elkander to stampen enz.
POLO, o., —SPEL, o. balspel waarbij de spelers
to paard zitten en met houten hamers aan een
langen steel hun bal naar het doel moeten slaan.
POLONAISE, v. (-n), eon Poolsche dans.
1. POLS, m. (-en), (gen.) scoot of klopping in
de slagaderen, veroorzaakt door eene bloedgolf, die
het hart, telkens ale het zich samentrekt, in de
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slagaderen stuwt ; iem. den pols voelen, om
nit den polsslag op te maken of iem. koortsig
is of niet, (ook fig.) iem. uithooren omtrent zijn
plannen, voornemen, meening enz.; — poisader; —
streek van den handwortel, omdat daar de poll;
gewoonlijk nagegaan wordt ; — polsmofje.
POESJE, o. (-s).
2. POLS, m. (-en), springstok, inz. stok met een
klos onderaan, om over slooten to springen.
POLSDRAGER, m. (-s), helper van den jager die
den pols, het geschoten wild enz. draagt.
1. POLSEN, (polste, heeft gepolst), den pols
voelen (van een zieke); (meest fig.) iem. polsen,
zijn mooning, plannen, voornemens to weten zien
te komen, hem hieromtrent ongemerkt uithooren.
2. POLSEN, (polsto, heeft gepolst), met een
springstok over eene sloot springen;
waden.
POLSSLAG, m. (-en), slag van den pols in de
aderen : de polsslag is normaal, versneld ; (fig.) de
polsslag van den wereldhandel.
POLSSTOK, m. (-ken), springstok.
POLSTEREN, (polsterde, heeft gepolsterd), (gew.)
met een pole in het water roeren om de visch in
de netten to jagen.
POLTERGEEST, m. (-en), een booze geest, die
met veel gedruisch in een huis rondspookt; (fig.)
een mensch, die bij zijn work veel geraas maakt.
POLYANDRIE, v. veelmannerij echtverbintenis
van eene vrouw met moor dan den man.
POLYANTHISCH, bn. bloemrijk, veelbloernig,
POLYARCHIE, ...CRATIE, v. regeering van
velen; veelhoofdige, regeering; ...BASIET, o. eene
soort van zilvererts.
POLYCHROMATISCH, bn. veelkleurig.
POLYCHROMEEREN, o. het besehilderen van
kerken en beelden met vele kleuren.
POLYCHROMIE, v. het beschilderen van bouwen beeldhouwvverken met borate kleuren; ...CHROMOGRAPHIE, v. de kunst om een groot aantal
kleuren op de Steen , of boekdrukpers in eene te
drukken ; —, v. (-en), plaat op deze wijze gedrukt.
POLYCHRONISCH, bn. langdurig, aanhoudend.
POLYEDER, o. (-5), veelvlak : een lichaam dat
begrensd is door platte vlakken.
POLYEDRISCH, bn. veelvlakkig, veelzijdig.
POLYGAMIE, v. veelwijverij.
POLYGENISME, o. leer, dat de verschillende
menschensoorten producten zijn van afzonderlijke
scheppingen; ...GENIST, m. (-en), aanhanger
dozer leer.
POLYGLOTTE, v.(-n), elke geschreven of gedrukte verzameling van denzelfden tekst in onderscheidene talon ; ...GLOT TISCH, bn. veeltalig.
POLYGRAPHIE, v. veelschrijverij; raadselschrift.
POLYNESIE, o. de afzonderlijke eilandengroepen
in den Grooten Oceaan. POLYNESIRR, m. (-s),
inboorling van Polynesia. POLYNESISCH, bn.
POLYOPTER, o. (-5), veelzichtig glass vermenigvuldigingsglas, op de eene zijde met vele holten
geslepen waardoor men elk voorwerp verkleind
zooveel malen ziet ale er van die holten zijn;
...PHAAG, m. (...phagen), veelvraat, veeleter.
POLYPHOON, bn. (muz.) veelstemmig: een polyphoon stuk, veelstemmig muziokstuk, waarin alle
of ten minste meerdere stemmen eene zelfstandige
partij vervullen, in tegenstelling met een homephoon stuk.
POLYSYNDETON, m. (-s), (taalk.) (woordfiguur)
Veelverbinding, herhaling van hetzelfde voegwoord
om daarmede iets krachtigs of hartstochtelijks aan
de rode bij te zetten.
POLYTECHNIEK, v. de hoogere theoretische en
technische kennis noodig voor de uitoefening der
technologische en ingenieursvakken, of voor de
technische leiding van industrieen.
POLYTECHNISCH, bn. op de polytechniek betrekking hebbende : de polytechnische school te
Delft heet sinds 1905 Technische Hoogeschool.
POLYTHEISME, o. veelgoderij, veelgodendom.
POLYTHEIST, m. (-en), aanbidder van veel goden, heiden.
POLYTOPISCH, bn. polytopisch uurwerk, tijdwijzer, die den tijd vanverschillende plaatsen doet zien
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POLYTYPE, v. (-n), (boekdr.) woorden aan een
stuk gegoten, cliché's van woorden.
1. POMERANS, v. (-en), stooteinde aan den biljartstok, knopje van leer of vilt dat op het stooteinde
gelijmd is.
2. POMERANS, v. (-en), goudgele, rondo, kruidige
vrucht van den pomeransboom, eene soort van
oranjeappel; — pomeransbitter; een glaasje pomeransbitter.
POMERANSBITTER, o. eene soort van bitter met
pomeranselixer; ...BOOM, m. (-en), eene verscheidenheid van den oranjeboom (citrus aurantium
vulgaris).
POMMADE, v. (-s), haarzalf om het haar glanzig
en zacht te maken; — dergelijke zalf om springende
huid te genezen of het springen te voorkomen;
— zalfachtig poetsmiddel.
POMMADEEREN, (pommadeerde, heeft gepommadeerd), met pommade insmeren (meest spottend
gezegd).
OMOLOGIE, v. vruchtenkunde.
POMOLOGISCH, bn. op de pomologie betrekkelijk : een pomologisch weekblad.
POMOLOOG, m. (...logen), fem. ervaren in de
pomologie.
POMONA, v. (myth.) de ooft- of tuingodin.
1. POMP, v. (-en), (gew.) holle houten buis
tot doorlating van water in een dijk; — werktuig
om vloeistoffen van eene lagere plaats door eene
buis naar eene hoogere te brengen door het op en
neer bewegen van een in de buis juist sluitend
lichaam : zuigpomp; perspomp.
2. POMP, m. (-en), stomp, stoot met de gebalde
vuist of met den elleboog.
3. POMP, m. (-en), (kleerm.) verandering aan
confectiewerk, om het goed passend te maken.
4. POMP, m. (-en), pompoen.
POMPADOUR (Fr.), o. japonstof met bloemen
doorweven.
POMPBAK, in. (-ken), houten kast boven de
pompbuis, waarin het water gepompt wordt;
...BOOR, v. (...b oren), boor om de houten buizen
voor pompon to boron; ...BOUT, m. (-en), eene
soort van houten vierkante pen, tot sleutel der
pomp dienende; ...BUIS, v. (...zen), buis waardoor
het water opgepompt wordt.
POMPELMOES, v. (...zen), eene soort van Oostindischen citroen- of sinaasappelboom (citrus decumana); de vrucht kan eene doorsnede van 15
cM. bereiken,
1. POMPEN, (pompte, heeft gepompt), stompen,
stooten met vuist of elleboog.
2. POMPEN, (pompte, heeft gepompt), de pomp
doen werken : water pompen.
3. POMPEN, (pompte, heeft gepompt), een zeker
knikkerspel spelen.
4. POMPEN, (pompte, heeft gepompt), geld
pompen, van alle kanten geld zoeken te leenen.
5. POMPEN, (pompte, heeft gepompt), (kleerm.)
confectiewerk passend maken; mannenkleeren verstellen. POMPING, v. het pompon.
POMPERNIKKEL, m. (-s), groot zwart brood der
Westfalers.
POMPGAST, m. (-s), man die bij de brandspuit
pompen moot, ter onderscheiding van spuitgast.
1. POMPIER, m. (-s), brandsnuitgast.
2. POMPIER, m. (-s), een kleermakersknecht,
die uitsluitend verstelwerk (pompjes geheeten)
verricht; kleermaker in een confectiemagazijn, die
het confectiewerk passend maakt.
POMPKAST, v. (-en), pompzode; ...BETEL, m.
(-s), looden bak, met verscheidene gaten doorboord
en aan den voet van de pomp vastgespijkerd, om
to beletten, dat er vuilnis nit het ruim in
kome.
POMPKOORD, o. (-en), koord waarmee de loop
van het geweer wordt schoongemaakt.
POMPOEN, m. (-en), eene êtmjarige plant (cucurbite pepo), tot de familie der komkommerachtigen
bohoorende,
POMPON, m. (-s), wollen kuifje op een soldatensjako; look) overtreksel.
POMPOSA, bn. (muz.) statig, deftig.
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POMPPUT, m. (-ten), put waaruit het water
opgepompt wordt; ...SCHOEN, m. (-en), onderste
deel der pompbuis boven het pomphart; ...STATION,
o. (-5), station, plaats waar het water voor eene
waterleiding hoog opgepompt wordt.
POMPSTOK, m. (-ken), pompstang ; hij met
van pomp noch pompstok, hij weet van nets, is
zeer dom ; — ijzeren staaf waarmee vroeger de
lading in een geweer word aangestampt.
POMPWATER, o. water uit eene pomp.
PON, v. (-nen), nachtkleed voor vrouwen of
meisjes. PONNETJE, o. (-s).
PONCEAU, bn. hoogrood van kleur, klaprozenrood.
POND, o. (-en), de eenheid van het gewioht; een
owl Amsterdamsch pond, 494 Gram; een Nederlandsch, pond, kilogram; — een medicinaal pond
wordt aangewezen door het teeken n5; —, zekere
geldswaarde : een pond Vlaamsch, of pond groot
(= f 6.00), aangeduid door het teeken oe; een
pond parisis, een Parijsch pond ( = I 0.50); een
pond sterling (Engelsehe munt = f 12.00 ongeveer),
aangeduid door het teeken t; — (mil.) hij kreeg
3 pond, 3 dagen politiekamer ; nog 8 pond, nog
8 dagen en dan gaan we naar huis.
PONDEMAAT, v. zekere oud-Friesche vlaktemaat
van ongeveer 36 are.
PONDER, m. (-s), (gew.) ponderboom; — unster;
in samenstellingen; zooveel pond wegende : tweeponder, honderdponder.
PONDERABEL, bn. weegbaar.
PONDERABILIEN, v. my. weegbare lichamen.
PONDERABILITEIT, v. weegbaarheid.
PONDERBOOM, m. (-en), large paal die bovenop
een voer hooi vastgebonden wordt.
PONDEREN, (ponderde, heeft geponderd), het
hooi op den wagon vastleggen door den ponderboom
er bovenop stevig vast to binden.
PONDEREUS, bn. wichtig, zwaar; (fig.) gewichtig, van belang. •
PONDSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. bij het
pond.
POND SPONDSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. naar
evenredigheid : het overschot zal pondspondsgewijze
worden verdeeld, elk naar zijn inleg.
PONDEREN, stellen, verklaring afleggen.
PONGO, m. (-'s), eene soort van aap, aanduiding
voor gorilla en orang oetan.
PONJAARD, m. (-en), korte degen, dolk.
PONK, m. (-en), (Zuidn.) geld; spaarpot; schat.
PONNY, v. (-'s), zekere Indische wisselmunt =
1% cent.
1. PONS, v. zie PUNCH.
2. PONS, m. (-en), drevel, doorslag : zeker gereedschap waarmede gaten in ijzer geslagen worden.
PONS ASINORUM, m. (fig.) ezelsbrug.
PONSMACHINE, v. (-s), machine om to ponson.
PONSEN, (ponste, heeft geponst), met een pons
gaten in ijzer slaan; ook drevelen en doorslaan
geheeten.
PONT, v. (-en), zeker platboomd vaartuig langs
een touw heen en weder loopende of aan een touw
heen en weer gierende en dienende om rijtuigen
en paarden enz, van de eene naar de andere zijde
van eene rivier of vaart to voeren : overzetpontie;
gierpont.
PONTEKOEK, v. broodkoek, stroopkoek die bij
bet pond, naar het gewicht verkocht wordt.
PONTERSTOK, m. (-ken), polderboom, ponderboom.
PONTEVEER, o. (-en), aanlegplaats van eene
pont; overzetyeer.
PONTIANAK, v. (-s), (Ind.) booze woudgeest,
die het vooral op kinderen en zwangere vrouwen
voorzien heeft.
PONTICELLO, v. (-'s), kam op snaren-instrumenten.
PONTIFEX, m. lid van het hoogste priester•
college in het oude Rome, met den pontifex maxiMU8 aan het hoofd; later was dit de Romeinsche
keizer; (thans) opperpriester, paus.
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1. PONTIFICAAL, bn. opperpriesterlijk, bisschoppelijk, pauselijk.
2. PONTIFICAAL, o. staatsiegewaad van cl:.n
Pans; (fig.) staatsiekleed, beste kleed ze waren
alien in pontificaal; — een book, dat de plichten
der bisschoppen bevat.
PONTIFICAAT, o. opperpriesterschap.
PONTON, v. (-s), groote zware pont met sterke
boorden, bestemd tot het slaan van pontonbruggen.
PONTONBRUG, v. (-gen), (art.) eene brug uit
pontons samengest ild, dienende om trnepen of oorlogsmaterieel over eene rivier to doen trekken.
PONTONNIER, m. (•s), schipbruglegger, afdeeling der geniesoldaten, bestemd om ale wcrkzaamheden van den bruggenbouw to verrichten.
PONTONTREIN, m. (-en), de pontons met alle
materiaal, dat een leger medevoert benevens de
voertuigen, die er mede beladen worden; ...VLOT,
0. (-ten), vlot van pontons.
PONY, m. (-'s), eene poort van klein paard; in
volwassen toestand is de schouderhoogte minder
dan 1.4 M.
PONYHAAR, o. op het voorhoofd afhangend
hoofdhaar, tot ongeveer 1 eM. boven de wenkbrauwen.
POOIEN, (pooide, heeft gepooid), drinken, zuipen, zwelgen.
1. P00K, v. (poken), (Zuidn.) zak; (overdr.) iem.
op zijne pook geven, hem afranselen.
2. P00K, m. (poken), ponjaard, dolk; puntig omgebogen ijzer om het vuur op to porren; — groote
naainaald: — kort hooitzer van 1 of 1 1/2 M. lengte.
1. POOL, m. (polen), inboorling van Polen.
2. POOL, v. (polen), aspunt : ieder der beide
punten van de as, waarom de aarde in 24 uren
punten
schijnt to draaien : Nonrd- en Zuidpool;
waar de verlengde aardas het hemclgewelf raakt :
de polen des kernels; — land of streak rondom de
pool ; — punt waar de magneet het sterkst aantrekt ; — (electr.) de polen eener galvantische
batterij, de geleidingsdraden die van eene batterij
uitgaan; — (ontl.) uitstralende verlongselen van
de zenuweellen; lange dikke overjas.
POOLBANDEN, m. my. vederwolken in lange
strepen of banden gerangschikt, die met den magnetischen meridiaan der aarde samenloopen;
...BEER, m. (...beren), witte beer, ijsbeer (ursus
marittmus); ...CIRKEL, m. (-s), cirkel welken men
zich op den aardbol voorstelt getrokken to zijn
op een afstand van 23% graad van iedere pool :
Noord- en Zuidpoolcirkel.
POOLEXPEbITIE, v. (-s, tocht naar de
poolstreken, met een wetenschappelijk doel ondernomen; ...GEWEST, o. (-en), landen en zeeen
binnen de poolcirkels; ...IJS, o. de ijsmassa's die
in de Poolzeeen worden aangetroffen; ...KAT, v.
(-ten), (nat. hi st.) eene kattensoort (mephitis) uit
de poolstreken; ...BRING, m. (-en), poolcirkel;
...LICHT, o. noorder-, zuiderlicht ; ...REIS, v.
(...zen) ; ...REIZIGER, m. (-s).
1. POOLSCH, bn. van, uit Polen : Poolsche tarwe;
de Poolsche taal; een Poolsche landdag, (fig.) waar
alles wild en ongeregeld toegaat; ook het ging er
eene Poolsche, vrouw uit Polen.
Poolsch toe;
2. POOLSCH, o. de Poolsche taal.
POOLSCHIP, o. (...sohepen), schip, gebouwd
met het doel om tochten naar de polen to doen.
POOLSHOOGTE, v. de boog tusechen het poolpunt en het loodrecht dear beneden liggende punt
van den horizon, het ware noorden op het Noordelijk halfrond en omgekeerd ; — (fig.) poolshoogte
van iets nemen, inlichtingen inwinnen, zich op
de hoogte eener zaak stollen.
POOLSPANNING, v. (-en), (electr.) de spanning
of electr. energie tusschen de polen eener electrische batterij; ...STER, v. (-ran), noordster : ster
van de tweede grootte van het sterrenbeeld de
Kleine Beer, staande aan het uiteinde van den
staart; — (fig.) aids, toeverlaat; groote diamant
van 40 karaat, het eigendom der Russische kroon;
...WILG, m. (-en), eene wilgensoort (salix polaris).
die in de poolstreken groeit; ...ZEE, v. (-en),
noorcleliike of midelijko IJszeo,
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1. POON, v. (-en), platboomd vaartuigje geschikt om in de Hollandsche kanalen to varen; —
huide, huideschip, kustvaartuig van weinig diepgang.
2. POON, m. (-en), (nat. hist.) zeehaan, knorhaan (trigla gurnardus).
POORT, v. (-en), doorgang, ingang : de poorten,
der stall ; de poort van een kasteel ; eerepoort ; —
nauwe toegang tot een hofje ; — verzameling kleine arbeiderswoningen, doorgaans in zeer
slechten toestand, welke achter de gewone huizen
aan de staart gebouwd zijn en waarheen men
slechts door eene nauwe poort toegang heeft ;
groote, gewoonlijk boogvormige deur die eene
poort afsluit; stadspoort; koetspoort; — stadspoort ;
— (gesch.) stad eene door wallen en muren
omgeven en door poorten afgesloten plaats; —
(fig.) dit opent de poort voor alle kwaad, verleent
daarvan toegang, is daarvan het begin.
POORTADER, v. (-s, -en), (ontl.) eene ader die
het aderlijke blood uit de milt en het spijsverteringskanaal verzamelt en naar het haarvatenstelsel
van de lever voert.
POORTER, m. (-s), (oudt.) burger, stedeling
POORTEREN, (poorterde, heeft gepoorterd),
(gesch.) het burgerrecht verleenen.
POORTERIJ, v. (-en), (gesch.) burgerij.
POORTERMEESTER, m. (-s), (gesch.) burgemeester; ...RECHT, o. (-en), burgerrecht; ...SCHAP,
o. hoedanigheid van burger; (ook) gent der voorrechten van het burgerschap, burgerrecht.
POORTSCHRIJVER, m. (-s), (gesch.) stadspoortwachter, ambtenaar der accijnzen; ...SLUITEN,
0. het sluiten der stadspoorten : vOdr poortsluiten
binnen zijn ; ...TOUW, o. (-en), (zeew.) touw
waarmede de geschutpoorten gesloten worden ;
...VLEUGEL, m. (-s), helft van eene poortdeur;
...WACHTER, m. (-s), wachter der stadspoort.
POOS v. (...zen), tusschentijd, rusttijd, vvijl,
pauze : tik wachtte eene goede poos.
1. POOT, m. (-en), been, voet van een dier ;
scherp is daarin uitge—diebrfstaopn,
drukt, wat men to zeggen had; — dat karat goed
op zijne pooten neer, dat loopt nog goad af; —
op zijn poot spelen, opspelen, uitvaren; op zijn,
achterstepooten gaan staan. zich driftig tegen iets
verzetten; (bij uitbr.) het onderste deel van iets,
waaron het staat of rust : eene tafel op den root.
2. POOT, v. (poten), (plantk.) stekje, loot; Jong
boompje dat men langs de wegen .plant.
POOTAAN, bw. pootaan spelen, zich duchtig
inspannen.
POOTAARDAPPEL, m. (-s), plantaardappel,
poter, in sommige streken ook planter geheeten.
POOTIG, bn. (-er, -st), van pooten voorzien, stork
gespierd; een pootige kerel; pink, bij de hand :
een po(o)tig wijf.
POOTIJZER, o. (-s), stole met eene ijzeren punt,
waarmede gates in den grond gemaakt word■.n,
waarin men poten plant.
POOTJE, o. (-s), kleine voet of hand (in alle
bet.); (fig.) opcitten en pontjes geven, zeer gedssee
zijn; — met hangende pootjes terugkomen, deemoedlg;
iem. een pootje draaien of zetten, door zekere
beweging van den voet doen vallen, (ook fig.)
iem. onderkruipen; podagra, jicht, voeteuvel:
hij heeft het pootje.
POOTJEN, (Z. A.) iem. een pootje zetten, doom,
vallen.
POOVER, bn. bw. (-der, -st), armoedig, schraal.
POOVERTJE, o. (-s), (Zuidn.) roodborstje.
POOVERTJES, bw. armoedig, schraal.
POOZEN, (pooide, heeft gepoosd), ophouden,
rusten, pauzeeren : wij zullen nu eens poozen;
verwijlen, blijven, zich ophouden : ergens poozen.
1. POP, v. (-pen), nagemaakte menschengedaante,
waarmede kinderen, inz. meisjes, spelen ; — (fig.)
elk heeft zijne pop, waarmede hij speelt, leder heeft
zijne speelpop; — lief kind, lief meisje; figuur
in het marionettenspel; (fig.) de poppen ziln
aan het dansen, de ruzie is begonnen, de twist is
uitgebarsten; geteekende menschelijke figuur
popjes teekenen; — mandewerk, om daarop eene
japon to passen; —
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wijfje der vogels, inz. van den kanarievogel; —
nimf, ingesponnen rups; — rupsennest. POPJE,
POPPETJE, o. (-s), kleine pop.
2. POP, m. (gemeenz.) gulden : toe, teen me even
tien pop.
POPANS, m. (-en), bullebak, vogelverschrikker.
POPE, m. (-n), priester der Grieksch-Katholieke
Kerk.
POPEL, m. (-s), populier.
POPELBLAD, o. (-eren), blad van dpn populierboom.
POPELEN, (popelde, heeft gepopeld), snel kloppen van het hart : zijn hart popelde hem van
angst; — (Zuidn.) aanhoudend iets vragen met
een vleiend en smeekend gemompel.
POPELINE, o. licht, halfzijden, glanzend weefsel;
popeline de lane, een kamwollen weefsel.
POPELSPINNER, m. (-s), zeker insect (dasychira
salicis) dat zich met de bladeren van alle soorten
van populieren en wilgen voedt.
POPPEGEZICHT, o. (-en), gezicht van een
pop; — (fig.) gezicht met eene stork geteekende
kleur : ze heeft net een poppegezichtje; (ook) gelaat
zonder uitdrukking ; ...GOED, o. poppekleeren;
(fig.) speelgoed; (gemeenz.) kindergoed; ...JURK,
v. (-en), jurk voor eene pop; ...KLEEREN, o.
mv.; ...KOP, m. (-pen), kop eener pop; norm voor
hoeden en mutsen.
POPPENDOKTER, m. (-s), iem. die poppen
herstelt.
POPPENKA ST, v. (-en), marionnettenspel;
...KRAAM, v. (...kramen), kraam waar inz. poppen verkocht worden; speelgoed; (gemeenz.) kindergoed; ...LEDEKANT, o.
POPPENSPEL, o. spel waarin met poppen tooneelvoorstellingen plaats hebben; (ook fig.) kinderspel ; ...WAGEN, m. (-s), kinderwagentje voor de
pop.
POPPERIG, bn. bw. (-er, -st), popachtig; — een
popperig huisje, klein en netjes; — dat staat zoo
popperig, stiff, overladen met kleinigheden.
POPPEROK, m. (-ken), rok voor eene pop.
POPPIG, bn. bw. (-er, -st), popachtig.
POPPIGJES, bw. popperig netjes.
POPULAIR, bn. bw. bemind bij of door het
yolk : een populair vorst; — verstaanbaar voor het
yolk : populaire voardrachten.
POPULARISEEREN, (populariseerde, heeft gepopulariseerd), voor het yolk verstaanbaar, zeer
bevattelijk bebandelen.
POPULARITEIT, v. het populair zijn.
POPULATIE, v. (..tien), bevolking.
POPULATIONISTEN, m. my. tegenstanders van
de leer van Malthus.
POPULEUS, bn. bevolkt, volkrijk.
POPULIER, m. (-en), een plantengeslacht (popubis), tot de famine der wilgachtigen behoorende;
de boomers hebben zacht hout, dat veel door den
klompenmaker gebruikt wordt.
POPULIERBLAD, o. (-eren), blad van den populier; ...BLOESEM, m.; ...BOKTOR, v. (-ran);
groote populierboktor, zekere tor (saperda carcharias), geelachtig aschgrauw van kleur, die op de
stammen van populieren leeft, waarin de larva
gangen boort.
POPULIEREN, bn. van populierenhout.
POPULIERHAANTJE, o. (-s), eene soort van
bladkever (Una popu/i), op populieren levende.
POPUJJIER(EN)HOUT, o. het hout van den populier, als timmer- of brandhout van weinig waarde.
POR, v. (-ren), steak met een dolk, stoot met de
vuist, een stok enz. : iem. eene por in de zijde geven.
PORCELEIN, zie PORSELEIN 1.
PORDER, m., PORSTER, v. (-s), die port, die
iem. vroeg wekt; — (ook fig.) die aanzet tot.
POREUS, bn. (...zer, -t), met porien : alle lichamen zijn poreus; — vol merkbare porien : puimsteen is erg poreus.
POREUSHEID, v. (nat.) eene algemeene eigenschap der lichamen, volgens welke er tusschen de
moleculon der lichamen porien zijn.
PORFIER, —STEEN, o. fijnkorrelige bruine of
grauwe granietsoort, waarin grootere kristallen

PORTAAL.
van een ander gesteente verspreid liggen, ook
purpersteen geheeten.
PORFIERACHTIG, bn. op porfier gelijkende,
dock prover van korrel.
PORFIEREN, bn. van porfier.
PORIE, v. (porien), kleine, vaak onmerkbare
ruimte tusschen de vaste deelen der lichamen; —
bij de bewerktuigde wezens zijn doze porien de
zetel van de verschijnselen der uitwaseming en inzuiging of opslorping : de porien der opperhuia (bij
planten en dieren), de lucht- -en zweetgaatje€.
PORIJZER, o. (-s), ijzeren werktuig waarinede
men port; pookijzer.
PORK, m. (-en), kind dat to klein voor zijne
jaren is : wat een kleine pork is dat.
PORNOGRAPHIE, v. pornographimhe literatuur.
PORNOGRAPHISCH, bn. de pornographische literatuur, die romans en novellen waarin onzedelijke
tooueelen geschetst worden.
POROSITEIT, Y. poreusheid.
POROTYPIE, v. eene wijze van kopieeren waarbij
gassen door de Wet gedrukte gedeelten van het
origineel dringen en daar een donker, chemisch
eprepareerd papier ontkleuren, terwijl het overige
g
gedeelte donker blijft.
PORREN, (porde, heeft gepord), met een puntig
voorwerp het vuur orahalen, poken: in het vuur
porren; — steken met een scherp wapen : iem.
porren; — met de gebalde vuist duchtigo stooten toebrengen; — iem. wakker porren, zoo lang
stoot en tot hij wakker wordt; — wekken, inz.
's morgens vroeg door hard op de deur to kloppen of luid to schellen; — (zeew.) de matrozen
wokken, die de wacht moeten aflossen; — (fig.)
aanzetten, aandrijven : die luie leerling moet telkens Bens gepord worden; — (Zuidn.) hard werken,
zichzelf telkens aanzetten.
1. PORSELEIN, ook PORCELEIN, o. (-en),
het fijnste aardewerk: Chineesch, Japansch. Saksisch
porselein; onverglaasd porselein, biscuit.
2. PORSELEIN, POSTELEIN, v. een plantengeslacht (portulaca) met liggenden Stengel en
takken, langwerpige bladeren, gele bloemkroon,
die van Juni tot September bloeit.
PORSELEINAARDE, v. eene aardsoort, kaolin,
waarvan het fraaie, doorschijnende porselein vervaardigd wordt.
PORSELEINACHTIG, bn. als porselein; (plantk.)
parseleinachtige planten, die tot het geslacht portulaca behooren.
1. PORSELEINEN, bn. van porselein; — (fig.)
sea porseleinen ventje, dat zeer zwak is.
2. PORSELEINEN, (porseleinde, heeft geporseleind), gladmaken, hewerken ale porselein, zoodanig
beschilderen : geporseleinde visitekaartjes.
PORSELEINFABRIEK, v. (-en), fabriak waar
men porselein vervaardigt; ...GLAZUUR, 0. stof
waarmede het porselein verglaasd wordt; ...GOED,
o. wat van porselein is.
PORSELEINKAS, v. (-son), ...BAST, v. (-en),
kast waarin men zijn porselein bergt; — (spr.)
voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkas, die
voorzichtig is, begaat goon misslag; — (fig.) hij
werd er ontvangen als een aap in de porseleinkas,
hij word er zeer slecht ontvangen; ...KLEIJR, v.
eigenaardige kleur of tint van porselein; ...LAK, 0,
(schild.) eene zeer witte lakverf waarmede men
lets het aanzien van porselein kan geven; ...SCHILDER, m. (-s), iem. die in eene porseleinfabriek
het porselein beschildert, vOOr het ten tweeden
male gebakken wordt.
PORSELEINSLAK, v. (-ken), (nat. hist.) zeker
weekdier (cypraea), tot de orde der builcpootigen
behoorende, dat alleen op den bodem van den
Indischen Oceaan wordt aangetroffen.
1. PORT, o. (-en), PORTO, o (-'s), vrachtgeld
voor brieven of drukwerk, met de post verzonden.
2. PORT, m. portwijn; port-et-port.
PORTAAL, o. (...talen), eene afgesloten ruimte
aan den ingang van een gebouw, met eene of meer
deuren, welke den toegang openen tot het gebouw; —
voorhuis; — breeds gang, overloop boven, waarop
veel kamers uitkomen. PORTAALTJE o. (-s).
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PORTAMENTO DI VOCE (It.), (muz.) het ineenmolten der tonen, zoodat men geen afbreken of
opnieuw treffen laat hooren.
PORTATEN, v. my , zeelijst, lijst van in eene
handelsplaats aangenomen goederen met vermelding der ontvangers.
PORTATIEF, bn. draagbaar.
PORTE, v.; de Verheven Porte, titel van den
sultan van Turkije; de Ottomanische Porte, het
Turksche rijk, de regeering van Turkije.
PORTE-BRISEE,(Fr.) v. (-s), dubbele, openslaande
deur of schuifdeuren tusschen twee vertrekken.
PORTE-CRAYON, (Fr.) m. (-s), teekenpen.
PORTEE, (Fr.) o. schotwijdte, bereik; drijfkracht;
omvang, beteekenis, strekking van iets : de portee
van iets niet goed begrijpen.
PORTEEREN, (alleen gebrulkelijk in) zich voor
iem,, porteeren, voor iem. in de bras springers; geporteerd (voor iets of iem.) zijn, (lets of iem.) stark
genegen zijn.
PORTEFEUILLE, v. (-8), brieventasch, tasch
voor papieren en schrijfbehoeften ; — koeharen zak
waarin de stearine ten behoove der kaarsenfabricatie geperst wordt; — (fig.) ambt van minister :
de portefeuille van Binnenlandsche Zaken.
PORTEFEUILLE-ALMANAK, m. (-ken), kleine
almanak dien men in zijne zakportefeuille bergen
kan; —KALENDER, m. (-s).
PORTEL, v. de melk die bij de kaasbereiding
uit de pas gevormde kaas geperst wordt.
PORTELAAR, m. (-s), pruttelaar; kaasperser.
PORTELEN, (portelde, heeft geporteld), koken,
borrelen;
pruttelen; — kaas person.
PORTE-LETTRES, (Fr.) m. brievendrager,
-hanger; zak, brieventasch, papierkoker.
PORTE-MANTEAU (Fr.), m. (-'s), staande
kapstok.
PORTEMONNAIE (Fr.), v. (-s), geldtaschje; zijne
portemonnaie vergeten hebben, geen geld bij zich
hebben. PORTEMONNEETJE, o. (-s).
PORTEMONNAIE-ALMANAK, m. (-ken), zeer
kleine almanak, dien men in eene portemonnaie
bergen kan.
PORTER, m. zwaar donkerbruin Engelsch bier.
PORTGLAS, o. (...zen), glas om portwijn nit
to drinken.
PORTICUS, m. zuilenhal, bovengang.
PORTIE, v. (-s, „Alen), aandeel, toegekend part;
de legitieme portie, het wettig deel, verplicht
deal; — zekere hoeveelheid : eene portie vleesch;
groote, kleine portie groente.
PORTIEK, v. (-en), eene open galerij of zuilengang, waarvan het dak op zuilen of arcaden rust;
ruimte voor eene straatdeur die terugspringt, niet
gelijk met den voorgevel is.
1. PORTIER, m. (-8), stedelijk ambtenaar, die
eene poort opent en sluit; degene, welke de poort
van een klooster, paleis of ander groot gebouw,
ook van eene koets opent, en sluit.
2. PORTIER, o. (-en), koetsdeur; vensterdeur
van een spoorwagen ; — (ontl.) nauw uiteinde der
maag waardoor het voedsel in de darmen komt.
PORTIERE, v. (-s), deurgordijn; —KETTING,
m. (-en), sierlijk metalen kettinkje waarmee de
portieres opengehouden worden.
PORTIERGLAS, o. (...glazen), glas in een koetsdeurtje, koetsvenstertje; ...GLAASJE, o. klein
venstertjer waardoor een portier zien kan, wie zich
voor de deur bevindt; ...LUIK(JE), o. (-s), kijk-,
valluikje (in eene poort).
PORTIERSTER, v. (-s), deurwaehtster, huisbewaarster.
PORTIERSVROUW, v. (-en), ...WONING, v.
(-en), vrouw, woning van een portier.
PORTIUNCULAFEEST, o. (-en), (R. K.) groot
aflaatfeest op 2 Aug, ter sere van den H. Franciscus van Assisi&
PORTIONSTAFEL, v. (-s), vroegere benaming
van eene gaarkeuken, van een restaurant; —HOUDER, m. (-s), die eene gaarkeuken heeft.
PORTLAND-CEMENT, o. zekere metselspecie.
PORTO, o. (-'s), briefport.
PORTO-FRANCO, v. vrijhaven.
Van Dale, Handwoordenboek.
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PORTO-RICO, v. eene soort van rooktabak die
op het eiland van dien naam gewonnen wordt.
PORTRET, o. (-ten), beeltenis, afbeelding van
een persoon, waarbij de gelaatstrekken ale hoofdzaak beschoinvd worden, inz. eerie geschilderde
afbeelding : zijn portret laten maken; — (fig.) persoonsbeschrijving : ik zal u zijn portret teekenen;
portretten der Nederlandsche letterkunde. PORTRETJE, 0. (-s).
PORTRETALBUM, o. (-8), bock tot het bewaren
van photographische portretten.
PORTRETLIJST, v. (-en), lijst om een portret;
...LIJSTJE, o. (-s); ...SCHILDER, m. (-s), schilder
die zijn hoofdvak maakt van portretteeren.
PORTRETTEEREN, (portretteerde, heeft geportretteerd), de beeltenis van iem. maken.
PORTUGEES, m. (...zen), inwoner van Portugal.
1. PORTUGEESCH, bn. van Portugal : de Portugeesche bevolking; tilt Portugal afkomstig : Portugeesche wijnen; op Portugal betrekking hebbende.
2. PORTUGEESCH, o. de Portugeesche taal.
PORTULAAN, o. (...lanen), havenboek der 15e
en 16e eeuw, waarin de ligging der kusten en
havens .nauwkeurig vermeld staat.
PORTUUR, o. partij tegen wie men het, opnemen kan of zal : dat is geen portuur voor u.
vrij van port.
PORTVRIJ, bn. gefrankeerd;
PORTVRIJDOM, m. het vrij zijn van port.
PORTWIJN, m. zekere fine wijn (van Oporto);
thans ook van elders aangevoerd.
PORTZEGEL, m. en o. (-s), soort van postzegel
waarop vermeld staat, hoeveel port men nog betalon moat wegens onvoldoende frankeering.
POS, m. (-sen), (nat. hist.) zekere kleine visch
(acerina vulgaris), tot de familie der baarzen behoorende.
POSE, v. (-s), houding, stand van een mode 1
(inz. schild. en beeldh.).
POSE, bn. gezet, bedaard, ernstig.
POSEEREN, (poseerde, heeft geposeerd), zitten
voor een schilder, om zich to laten portretteeren; —
(fig.) gene gekunstelde bonding aannemen; zich
voor iem. van gewicht uitgeven : hij poseert gaarne;
— de geposeerde leeftijd, de rijpere jaren waarin
men bedaarder, ernstiger is.
POSEIDON, m. (myth.) de zeegod.
POSEUR, m. (-s), iem. die poseert.
POSITIE, v. (-8, —tits), stoning, plaatsing : de
positie van een leger; — (muz.) vingerzetting. op
aene viool : de polities op de viool zuiver hebbeit;—
staat, waardigheid ; toestand : in eene maedilke,
lastige positie verkeeren; — standpunt : van zijne
positie gerekend.
1. POSITIEF, bn. bw. (...ver, -st), vast, zeker
ik weet het positief; — in tegenstelling met negatief, om lets stelligs, zekers aan to duiden; (yvisk.)
eenpositief getal, grooter dan nul; --(natuurk.)
positieve electriciteit, eene der twee soorten van
electriciteit, die men ter verklaring der electrische
verschijnselen heeft aangenomen; evenzoo : positieve
pool, plaat enz.; (photographic) positief beeld, het
goede beeld.
2. POSITIEF, POSITIVUS, m. (...ven), (taalk.)
stenende trap.
3. POSITIEF, o. (...ven), een klein handorgel,
kamerorgel zonder pedaal; (photographie) het
positieve beeld.
POSITIEKRIJG, m., ...0ORLOG, m. (-en),
stellingoorlog, strij d om en in de loopgraven.
POSITIEVE, v. de gezonde, normale toestand
der zinnen; (zegsw.) niet recht bif zijne positieve zijn,
niet wel bij 't hoofd, niet wel bij zijne zinnen zijn.
POSITIVISME, o. stellige wijsbegeerte. POSITIVIST, m. (-en). POSITIVISTISCH, bn. bw.
POSITO, bw. aangenomen, gesteld (dat).
POSSE, v. (-n), tooneelspel van lageren rang,
met kluchtige, vaak onwaarschijnlijke karakters en
verwikkelingen.
POSSESSIE, v. (-s, ...sien), bezit; bezitting.
POSSESSOIR, bn. (recht.) possessoire rechtsvordering, die zich grondt op het recht van bezit en
niet op het eigendomsrecht.
POSSIBEL, bn. mogelijk.
42

POSSIBILITEIT.

658

POSSIBILITEIT, v. mogelijkheid.
1. POST, bn. na, later; postdata, na den dag.
2. POST, m. (-en), rechtopstaand hout of pilaar,
die iets steunt of draagt : de posten van de deur;
—minofersljktbiapungez.
3. POST, m. (-en), onderdeel eener begrooting
van ontvangsten en uitgaven; — te betalen of
betaalde geldsom : een kwade post, die niet betaald
wordt of waarop men verliest; — onderdeel van
eene rekening : eene rekening van 10 posten.
4. POST, m. (-en), (oorl.) uitgezette wacht,
schildwacht : poster uitzetten ; — (bij stakingen)
iem. die ergens gepost is; — last, taak : ieder der
werklieden zijn post aanwijzen; — ambt, bediening :
hij bekleedt den post van boekhouder ; — op ziln post
blijven, dien niet neerleggen, (ook) niet moedeloos
worden.
5. POST, m. (-en), postbode; brievenbesteller.
6. POST, v. (-en), eene openbare installing, voornamelijk dienende tot het vervoer van brieven,
briefkaarten, drukwerken en monsters, het overmaken en incasseeren van geld in den vorm van
wissels en quitanties; de verzending van postpakketten en de dienst der postspaarbank; — postkantoor : een brief op de post doen, in de brievenbus
werpen; — ' postwagen, postpaarden : per of met
de post rijden; — posthuis : aan de laatste post werd
ik opgehouden; — (fig.) alles moet bij hem per post
gaan, haastig, snel.
7. POST, v. (-en), klein zoetwatervischje, pos.
POSTJE, o. (-s).
8. POST, o. postpapier : een velletje post.
POSTAAL, bn. de post betreffende : postale
aangelegenheden.
POSTADMINISTRATIE, v. beheervoering der
posterijen of van een postkantoor; ...AMBTENAAR, m. (-s, ...naren), ambtenaar bij de posterijen.
POSTAMENT, o. (-en), voetstuk van eene zuil
of een kozijn.
POSTBAND, m. (-en), strook papier om drukwerken met een gedrukt adres; ...BEAMBTE, m.
(-n), postambtenaar ; ...BEWIJS, o. (...zen),
kleine soort van postwissel dien men in een brief
ingesloten kan overmaken ; ...BLAD, o. (-en),
blad postpapier met geperforeerden, gegomden
rand en opgedrukten postzegel ; ...BODE, m. (-n),
brievenbesteller ; ...BOOT, v. (-en), boot waarmode de post verzonden wordt; ...BOX, v. brievenbus aan een postkantoor voor particulieren die zelf
geregeld hun poststukken laten halen; ...COMMIES, m. (...zen), hooger ambtenaar der posterijen;
...DAG, m. (-en), dag waarop ergens do brievenpost aankomt of vertrekt.
POSTDATEEREN, een wissel postdateeren, later
dagteekenen dan de werkelijke dag van uitgifte is.
POSTDIENST, m. (-en). dienst der postbeambten.
POSTDILUVIAANSCH, bn. na het tijdvak der
vloedvorming gebeurd of ontstaan.
POSTDIRECTEUR, m. (-en), hoofd van een postkantoor; —DUD', v. (...ven), eene duivensoort
(columba domesticd tabellaria), met lange vleugels
en smalle borst, die men africht tot het overbrengen
van berichten.
POSTDUIVENDIENST, Tn. (-en), het overbrengen
van berichten door postduiven; ....VEREENIGING, v. (-en), vereeniging die zich de teelt en
africhting van postduiven ten dool stelt.
POSTEEREN, (posteerde, heeft en is geposteerd),
(oorl.) plaatsen, uitzetten (posten, wachten); — op
zekere plaats iets staan afwachten of gadeslaan.
POSTELEIN. Zie PORSELEIN 2e art.
1. POSTEN, m. my. (jag.) eene soort van kleine
kogels, waarvan er 9 a 12, naarmate van het kaliber, op het geweer worden geladen.
2. POSTEN, (postte, heeft gepost), naar de post
brengon, op de post doen : een brief posten; — (bij
werkstakingen) posten uitzetten om to zien of er
gewerkt wordt en door Wien, of er werkwilligen en
zoogenaamde . onderkruipers zich naar het werk
begeven en trachten daze over to halen ook to
staken, de werkvvilligen hinderlijk to volgen, enz.

POSTULAAT.
POSTER, m. (-a), iem. die bij werkstakingen
post : de posters werden op een afstand gehouden.
POSTE-RESTANTE, bw. (op brieven) aan het
postkantoor blijvende berusten (om afgehaald to
worden).
POSTERIEUR, bn. later; —, o. achterste.
POSTERIJ, v. (-en), het postwezen : ambtesaar
bij de posterijen; — postkantoor; — (inz.) paardenpost.
POSTERIORI, A —, van achteren beschouwd,
later, nader blijvende; (in tegenst. van a priori,
van te voren).
POSTERITEIT, v. nakomelingschap.
POSTFORMAAT, o. (...maters), gewone vorm
van brieven : in postformaat; ...FORMULIER, o.
(-en), elk formulier, dat op de post betrekking
heeft.
POSTHOORN, ...HOREN, m. (-s), /worn waarop
de koerier of postbode blaast; — (nat. hist.) eene
soort van inktvisch (spirula).
POSTHOUDER, m. (-8), (Ind.) burgerlijk ambtenaar die in eene afgelegen streak het gezag der
regeering vertegenwoordigt.
POSTHUIS, o. (...zen), postkantoor; gebouw der
paardenposterij ; politiewachthuis ; —COMMANDANT, m. (-en), agent van politie le klas, met
het beheer van een posthuis belast.
POSTHUMUS, bn. na den dood des vaders geboron; opus posthumus, nagelaten compositie of
werk.
POSTILJON, m. (-s), postrijder.
POSTILLE, v. (-n), korte uitleggingen van wetenschappelijken of zedekundigen acrd, op den Bijbel.
POSTKWITANTIE, v. (-s, ...tien), kwitantie die
men per post verzendt en waarvan het bedrag
door de post geind en overgemaakt wordt.
POSTLUDIUM, o. naspol, ook een slotstuk na
geeindigden godsdienst, bij het uitgaan der kerk.
POSTMEESTER, m. (-s), directeur, bij de paardenpost; ...MERK, o. (-en), stempel op een brief
gedrukt : datum als postmerk.
POSTMERKEN, (postmerkte, heeft gepostmerkt),
het postmerk op de brieven drukken.
POSTMIJL, v. (-en), eene mijl van ongeveer 4000
meters; ...PAARD, o. (-en), paard bij de paardenpost; — (fig.) hij loopt als een postpaard, zeer
snel; ...PAKKET, o. (-ten), pakket, dat met de
post verzonden wordt.
POSTPAKKETDIENST, m. de dienst voor de
verzending van postpakketten; ...FORMULIER,
o. (-en), formulier om daarop verschillende gegevens
voor de postpakketten in to vullen en de frankeerzegels op to hechten; ...KISTJE, o. (-s).
POSTPAPIER, o. papier gebruikt om brieven op
to schrbven, gewoonlijk licht en dun en korter
dan ander schrijfpapier.
POSTPONEEREN, uitstellen, achteraanzetten.
POSTQUITANTIE, v. (-s), postkwitantie.
POSTSCRIPTUM, o. (-s, ...pta), naschrift in
brieven, doorgaans uitgethukt door P.S. of N.S.
POSTSPAARBANK, v. (-en), eene spaarbank
onder beheer der posterijen, waarin men door
tusschenkomst van alle postkantoren gelden ter
bewaring geven kan.
POSTSPAARBANKBOEKJE. o. (-s), boekje waarin de aan de postspaarbank ter bewaring gegeven
gelden worden ingeschreven; ...ZEGEL, m. o. (-a),
zegel van 1 of 5 cent om op een formulier, door
de directie der postspaarbank kosteloos verstrekt,
to worden geplakt.
POSTSTATION, o. (-s), rust-, pleisterplaats der
postkar; ...STEMPEL, m. (-s), postmerk; ...STUB,
o. (-ken), ieder stuk dat per post verzonden wordt;
...TARIEF, o. (...van), tarief van het aan de
post verschuldigde port; ...TREIN,m. (-en), trein
waarmede ook brieven vervoerd worden.
1. POSTULAAT, o. (...laten), vordering (aan een
bestuur), opgave van feiten; — eene stelling, die
zonder bewijs aangenomen en als geldig beschouwd
moet worden uit hoofde van eene andere nood.
zakelijke en zekere stelling.
2. POSTULAAT, o. proeftijd van 3 tot 12 maanden
welke hot eigenlijke novieiaat vooragaat.
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POSTULANT, in. en v. (-en), aanzoeker, dinger
die naar een post, eene bediening enz. staat; —
candidaat eener kloosterorde, die aanzoek doet in
die orde opgenomen te worden.
POSTULEEREN, (postuleerde, heeft gepostuleerd), aanzoeken; dingen naar eene betrekking; —
teiten als vaststaande, als waar aannemen.
POSTUNIE, v. Internationale overeenkomst betreffende het vervoer van poststukken, het te
heffen porto en de verrekening hiervan onderling.
1. POSTUUR, o. (...uren), uur, waarop het
postkantoor geopend is; posttijd.
2. POSTUUR, o.
gestalte, houding
gemakkelijk, vrij, ongedwongen van postuur; zich
in postuur zetten, eene ongewone houding aannemen
(om het een of ander to doers, to beginnen).
POSTWAGEN, (-s), postkar; (ook) op bepaalde
uren rijdende wagen, diligence.
POSTWEG, m. (-en), groote weg, heerweg, inz.
de door Daendels op Java aangelegde groote weg
van Anjer tot Banjoewangi; ...WET, v. (-ten),
wet regelende de posterijen, inz. het brievenvervoer; ...WEZEN, o. beheer der brieven- en paardenposten; alles wat daartoe behoort; ...WISSEL, m.
(-s), een formulier waarmede men per post gelden
verzonden kan ; ...ZEGEL, m. en o. (-s), gewoonlijk vierkant stukje papier van verschillende kleur
en teekening en van verschillende bepaalde waarden dat men op brieven enz. plakt, om daarmede
het port te voren te betalen.
POSTZEGELALBUM, o. (-s), album voor of met
verschillende gebruikte of ongebruikte postzegels;
...HANDELAAR, m. (-s); ...ROL, v. (-len), rol
van 500 tot 1000 frankeerzegels van eene der
soorten van 1 1/2 tot en met 50 cent aan de postkantoren verkrijgbaar; ...VERZAMELAAR, m. (-s),
iem. die postzegels verzamelt; ...WERK, o. kunstig knip- en plakwerk van gebruikte postzegels.
POT, m. (-ten), cilinder- of vaasvormig gereedschap van aarde, porselein, ijzer, koper enz. tot
verschillende doeleinden gebezigd; kookpot en
de inhoud er van ; — den head in den pot vinden,
komen als het eten op is, zijn eten verzuimen; —
de pot verwijt den ketel, dat hij zwart is, iem. verwijt
een ander wegens gebreken die hij zeif heeft;
hij is zoo dicht als een pot, hij vertelt niets ; hij
eet uit den pot van Egypte, hij eet zonder zorg,
behoeft er niets van te vergoeden — het is Gam'
de dood in den pot, ze eten er schraal van ;
bloempot : nieuwe potten voor het ream,
kettlepot; tabakspot, zoutpot, enz.; — waterpot ; —
(kaartspel) bakje of schaaltje voor den algemeenen inzet : homed moet er in den pot gezet worden I;
— wat ingezet is : den pot winnen; — spaarpot;
spaarpenningen; (gezelschap) den pot verteren,
uitgaan, een prettigen dag hebben voor het geld,
dat aan bijdragen, winsten van het spelen, boeten
enz. bijeengekomen is gedurende een winter of
een jaar; (fig.) er tegen loopen, onaangenaamheden
ondervinden, nadeel lijden; eene zekere maat
een pot aardbeien; een pot bier drinken. Zie verder
POTJE.
POTAARDE, v. garde geschikt om potten van
te bakken.
POTAGE, v. (-5), groente-, vleeschsoep; mengsel
van onderscheidene dingen dooreengekookt; —
Jean Potage, hansworst.
POTASCH, v. koolzuur plantenloogzout, uit plantenasch geloogd, weleer in potten verzonden.
POTASSIUM, o. kalium, zie aldaar.
POTDICHT, bn. zoo dicht als een pot ; — (fig.)
hij is potdicht, is zeer geheimhoudend, last niets uit.
POTDOEK, m. (-en), vaat-, wischdoek.
POTDOOF, bn. stokdooi : hij is potdoof.
POTELING, m. (-en), plant, visch die gepoot
wordt.
POTEN, (pootte, heeft gepoot), poten in den
grond zetten; planten ; de zaden, die to groot zijn
om to zaaien, een voor een of in gering aantal in
eene raj op eeuigen afstand in den grond leggen :
aardappelen, boonen, erwten poten; — visch poten,
broedsel in een vijver zetten. POTING, v. het poten.
POTENTAAT, m. (...taten), mogendheid, ge-
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kroond hoofd; (fig.) heerschzuchtig mensch: 't is
een raar potentaat, het is een vreemd heerschap.
POTENTIAAL, v. (...tialen), potentiaaifunctie;
electrische kracht in elk punt op zich zelf beschauwd.
POTENTIE, v. macht, vermogen; — mechanische
potentie, statisch- of draaiingsmoment eener kracht.
POTER, tn. (-s), planter; — aardappel om to poten.
POTERNE, v. (-s), sluippoort, bomvrije gang
onder een vestingwal.
POTESTAAT, m. (...staten), (oudt.) zelfgekozen
aanvoerder der Friezen in hun strijd tegen de
Hollandsche Graven.
POTGELD, o. munt die men om eenige bijzondere reden bewaart; opgepot geld; ...GEWAS, o.
(-sen), gewas dat men gewoonlijk in potten kweekt.
POTHENGSEL, o. (-5), hengsel aan een pot;
—HUTS, o. (...zen), laag huisje, hokje half boven
half onder den grond tegen een ander huis gebouwd,
hetwelk oorspronkelijk diende om er den pot te
koken; werkplaatsje van een schoenlapper enz.
POTICHOMANIE, v. glazen voorwerpen versieren, door ze van binnen met plaatjes van bloemon
enz_ to beplakken en verder met witte verf to
bestrijken.
POTIG, bn. (-er, -st), krachtig, sterk, bij de hand;
zie POOTIG.
POTJE, o. (-s), kleine pot (in alle bet.) : een
potje aardbeien; — (fig.) pot jes hebben ook ooren,
kinderen luisteren scherp toe; — hij meg er een
potje breken, men kan daar veal van hem verdaar staat voor hem een potje te vuur,
dragen ;
een potje
hij zal er leelijk van langs krijgen ;
maken, geld bijeengaren.
POTJESLATIJN, o. apothekerslatijn; (fig.) keukenlatijn, slecht latijn.
POTJONGEN, in. (-s), dopjongen (bij de diamantslijpers); (bij de olieslagers) jongen die de stamperpotten leegmaakt; boodschappenjongen; ...KAAS,
v. (...kazen), versche kaas; ...KACHEL, v. (-s),
gegoten ijzeren kachel, waarop men koken kan;
(-s), keukenpiet ; ...LAM, o.
(-meren), lam dat met den melkpot wordt grootgebracht.
POTLEPEL, m. (-s), zie POLLEPEL.
POTLOOD, o. zeker mineraal, ook graphiet genoemd, dat hoofdzakelijk uit ijzerhoudende kool
bestaat ; poetsmiddel voor kachels ; —, (-en),
een doorgaans van hout omgeven staafje potlood
om mede te schrijven of to teekenen eene punt
aan een potlood slijpen.
POTLOODEN, (potloodde, heeft gepotlood), met
potlood inwrijven en zwart maken.
POTLOODHOUDER, m. (-s), houder om kleine
potlooden beter to kunnen vasthouden.
POTNAT, o. 't is Um potnat, zij zijn alien met
hetzelfde sop overgoten; 't is een vreemd potnat, een
vreemd, zonderling mensch; 't is een lastig potnat,
't is eon lastig mensch.
POTPOURRI, o. (-'s), mengelm.oes, allegaartje van
ingemaakte of ingelegde vruchten; hutspot; —inz.
muziekstuk uit verschillende thema's Pamengesteld.
POTROOS, v. (...rozen), roos in een bloempot
geplant.
1. POTS, v. zie POETS.
2. POTS, tw., een basterdvloek.
3. POTS, v. (-en), (Zuidn.) muts of pet.
POTSACHTIG, bn. grappig, aardig.
POTSCHERF, v. (...van), stuk van een gebroken
pot; ...SCHRAAPSEL, o. wat onder uit een pot
geschraapt wordt.
POTSCHRAPER, ...SCHRAPPER, m. (-s), een
werktuig waarmede men den pot uitschrapt; iem.
die den pot uitschrapt; gierigaard.
POTSENMAKER, m. (-s), he,nsworst.
POTSIERLIJK, bn. bw. (-er, -st), komiek, kluchtig.
POTSIG, 1)n, bw. potsierlijk, kluchtig; aardig,
grappig.
POTSPEL, o. (-en), spol waarbij men in een pot
inset; spel waarbij men om den pot spoon; —
zeker soort van biljartspel.
POTTEBAKKER, m. (-s), knikker van klei gebakken, door de jongens minder geteld dan hunne
gewone knikkers.

POTTEN.
POTTEN, (potte, heeft gepot), geld, zeldzame
munt bewaren : gauden tientjes potten; — hij heeft
braaf gepot, veel geld bespaard; — in potten doen
of zetten : die stukken moeten gepot worden.
POTTENBAKKER, m. (-8), iem. die garden potten
bakt; ...BA.KKERIJ, v. (-en), plaats , waar potten
gebakken warden; —, gmv, bedrijf des pottenbakkers; het bakken van potten.
POTTENBANK, v. bewaarplaats, kast voor de
potten; (fig.) het graf : alle leden zijn al in de pottenbank, al dood en begraven; . ...BOER, m. (-en),
venter van aardewerk; ...GOED, o. aardewerk;
...BAST, v. (-en), keukenkast voor potten en
pannen ; ...SCHUIT, v. (-en), pottenschip ; magazijn van aardewerk ; ...TRIEN, Y. (-en), vrouw
die met aardewerk vent.
POTTER, m. (-s), POTSTER, v. (-s), die geld
opspaart of pot; schraper, schraapster.
POTVERTEREN, o. bet verteren van een gemeenschappelijken pot, zie aldaar; ...VERTERING, v.
POTVISCH, m. (...sschen), groot zeedier (catodon
macrocephalus), tot de groep der vleeschetende
walvisschen behoorende ; oude mannetjes worden
25 tot 30 M. lang.
POUDRETTE, o. (-s), poedervorraige meststof
uit de faecalien van menschen, den inhoud van
riolen enz. gemaakt.
POULE, v. spel biljart om een inzet; potspel met
twee witte ballen.
POULET, o. kalfspoulet, vleesch van de borst
van een kalf.
POUR ACQUIT, bw. voldaan (onder rekeningen).
POURPARLER . (Fr.), o. gesprek, redekaveling.
POURSUIVEEREN (Fr.), (poursuiveerde, heeft
gepoursuiveerd), vervolgen (in rechten).
POUSSEEREN (Fr.), (pousseerde, heeft gepousseerd), drjven, dringen; bevorderen, vooruithelpen.
POUVOIR, (Fr.), o. macht, bewind ; plein pouvoir, yolmacht.
PRAAIEN, (praaide, heeft gepraaid), (zeew.) op
zee ontmoeten en toespreken (door den roeper)
om inlichtingen; — van een koopvaardijschip, dat
uitvaart of binnenkomt, de bestemming, herkomst,
lading, natie enz. afvragen.
PRAAL, v. pracht, pronk, vertooning, luister.
PRAALBED, o. (-den), paradebed, pronkbed,
prachtig versierd bed, waarop een voorname doode
ten Loon gesteld ligt; o. (-en), standbeeld; ... BO 0 G, m. ( ...bogen), eereboog; ...GRAF,
o. (...graven), sierlijke graftombe; mausoleum ;
...HANS, m. (...zen), pocher, pronker ; ...VERTOON, 0.
PRAALZIEK, bn. (-er, -st), lust tot pralen
hebbende.
PRAALZUCHT, v. pronkzucht, pralerij.
1. PRAAM, m. beklemming;
(pramen ),
werktuig om lets vast te klemmen.
2. PRAAM, v. (pramen), schouw, plat vaartuig;
een plat kustvaartuig, met acht of Lien stukken
geschut gewapend, vlotbatterij.
PRAAMNET, o. (-ten), vischnet bij de botvisscherij in gebruik; ...SCHUIT, v. (-en), plat yawtuig, praam.
PRAAT, m. gesnap, gebabbel; gesprek, het
spreken, het praten : het kwam zoo in den praat
te pas, ongemerkt kwamen wij er over te spreken,
het gesprek bracht er ons the; — malle, gekke,
zotte praat; vuile praat uitslaan, gemeene,
taal zeggen.
PRAATAL, m. en v. (-len), babbelaar, babbelaarster.
PRAATGRAAG, m. en v. (...graven), iem. die
graag praat, babbelaar, babbelaarster.
PRAATJE, o. (-s), gemeenzaam gesprek : met
iem. een praatje makem, met hem over onbeduidende
zaken spreken praatjes vullen geen gaatjes, met
praten alleen richt men nets uit ; praatjes voor den
vaak, nietsbeduidende praatjes ; zich aan de praatjes
der menschen' storen.
PRAATLUSTIG, bn. veel lust tot praten, tot
babbelen hebben.
PRAATSMAKER, m. (-a). iem. die gaarne praatjes
maakt, die zich nogal wat inbeeldt.
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PRAATSTOEL, m. (fig.) hij zit weder op zijn
praatstoel, hij is weder aan het babbelen, over een
geliefkoosd onderwerp.
PRAATVAAR, m. (-s), babbelaar.
PRAATZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), babbelachtig : de praatzieke ouderdom.
PRACHEN, (prachte, heeft gepracht), (yeroud.)
vleiend bedelen, smeekend afvragen.
PRACHER, m. (-s), PRACHSTER, v. (-s),
(yeroud.) vleier, vleister.
PRACHT, v. praal, heerlijkheid, luister, glans.
PRACHTALBUM, o. (-s), album dat zeer prachtig is; ...BAND, m. (-en), (boekb.) zeer kunstig
bewerkte band om een boek.
PRACHTIG, bn. bw. (-er, -st), heerlijk, rijk, luisterrijk. PRACHTIGHEID, Y.
PRACHTKEVER, m. (-s), (nat. hist.) kever met
prachtigen metaalglans (buprestis), stinkwesp, eig.
ossendooder, zie aldaar; ...LELIE, v. (-s, ...lien),
(plantk.) pronklelie ; ...LIEVEND, bn. (-er, -st).
PRACHTMEES, v.(...meezen), eene prachtige
meezengroep (tanagra), in Amerika thuis behoorende.
PRACHTSPREEUW, m. (-en), een gezellig levende, opgewekte, sierlijke vogel in Afrika (lamprotornis), ook purperspreeuw geheeten.
PRACHTSTUK, o. (-ken), lets wat bijzonder
mooi in zijne soort is : een prachtstuk van eene kaart.
PRACHTUITGAVE, y. (-n), prachtvolle uitgave
van het een of ander werk; ...VERTOON, o. ...VERTOONING, v. (-en), het yertoonen van pracht,
luister, praal, pronk; ...VINE, m. (-en), prachtige
uitheemsche yinkensoort (habropyga), omvat de
kleinste wevervogels in M. Afrika; 10 cM. lang;
...WERE, o. (-en), een geMustreerd boekwerk in
prachtband.
PRACTICABEL, bn. (-er, -st), uitvoerbaar,
bruikbaar; begaanbaar.
PRACTICUS, m. (-sen, practici), iem. die zijn
yak funk uitoefent; iem. van practische ervaring;
iem. die in de practijk west toe to passen, wat de
theorie leert.
PRACTIJK, v. de uitoefening eener kunst, in
tegenstelling tot de theorie; het in het dagelijksche
leven in toepassing brengen van wat de theorie,
do regels leeren : iets, de regels in practijk brengen.
PRACTISCH, bn. bw. doelmatig : practisch te
werk gaan; een practisch m,ensch, die doelmatig to
work gaat, die let op de eischen des 'evens; --L
die in-practishekn, vardighe
het dagelijksche leven bruikbaar is, veel nut geeft.
PRADJOERIT, m. (-s), (Ind.) onder het binnenlandsch bestuur staande gewapende naanschappen,
politiesoldaat.
PRAE, o. voorkeur, voorrang : prae hebben.
PRAE-ADAMIETEN, m. my. de menschen die
vO6r Adam en Eva de aarde bewoonden ; de
oudste daarvan noemt men zelfs Yoorwereldlijke
menschen.
PRAE-ADVIES, o. (...zen), voorlichting : B. en,
W. hebben prae-advies aangaande het rioleeringsvraagstuk uitgebracht.
PRAEBENDE, zie PREBENDS.
PRAECEPTOR, PRECEPTOR, m. (...toren),
leeraar aan de lagers klassen van een gymnasium.
PRAECEPTORAAT, o. (...raten), ambt van een
praeceptor.
PRAEDESTINATIE, V. zie PItEDESTINATIE.
PRAEDICAAT, 0. (—eaten), ambts-, eeretitel :
het praedicaat van baron; (taalk.) gezegde, datgene
wat aan een onderwerp toegekend wordt.
PRAEDICAATSZIN, m. (-nen), (taalk.) gezegdeszin.
PRAEDICATIEF, bn. als deel van het gezegde.
PRAEFIX, o. (-en), voorvoegsel.
•
PRAEGNANT, bn. veelzeggend, veelbeteekenend.
PRAEHISTORIE, v. de vO6r-histories
RISCH, bn. de praehistorische tijden, vtOrhistorische.
PRAEPARAAT, o. (...raten), (ontl., apoth.)
kunstmatig toebereid lichaamsdeel, middel.
PRAEPAREEREN, (praepareerde, heeft gepraepareerd), in orde brengen; ontleden, in stukken
snij den.
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PRAEPAREERGLAASJE, o. (-s), glaasje bij een
microscoop, waarop een praeparaat tot onderzoek
gelegd wordt.
PRAESENS, PRESENT, o. (taalk.) de tegenwoordige tijd.
PRAESES, m. (praesides). Zie PRESIDENT.
PRAESIDIAAL, bn. tot het voorzitterschap behoorende.
PRAESIDIUM, o. voorzitterschap.
PRAETERITUM, o. (taalk.) de verleden tijd.
PRAETERMISSIE, v. (-s), (stijlleer) eene gedachtefiguur waardoor men juist datgene aan den
toehoorder of lezer bekendmaakt, wat men voor
hem schijnt to willen verbergen.
PRAETOR, m. (-en), (Rom. gesch.) landvoogd
die in waardigheid op de consuls volgde; opperhoofd, opziener.
PRAETORIANEN, m. rev. (Rom. gesch.) de
lijfwacht der Romeinsche keizers, door Augustus
ingesteld en door Konstantijn opgeheven.
PRAETORSCHAP, o. waardigheid van praetor.
PRAETUUR, v. het ambt van den praetor; de
modern praetuur, rechtspraak.
PRAGMATIEK, bn. bw. pragmatisch; eene pragmatieke sanctie, een staatsverdrag, door een landsheer gesloten om daarmede eene gewichtige aangelegenheid in zijne staten to regelen; — (gesch.)
de pragmatieke sanctie, het besluit dat keizer Karel
VI uitvaardigde, waarbij de erfopvolging in zijn
Oostenrijksche landen gewijzigd en zijne eenige
dochter Maria Theresia tot zijne opvolgster word
benoemd.
PRAGMATISCH, bn. bw. werkdadig, algemeen
nuttig; feitelijk; — de geschiedenis pragmatisch
behandelen, naar feiten en daarbij letten op oorzaak
en gevolg.
PRAIRIAL, m. weidemaand (in den kalender der
Fransche republiek), van 20 Mei tot 18 Juni.
PRAIRIE, v. (...rien), weide; uitgestrekte en
eenvormige grasvlakte, inz. in Noord-Amerika.
PRAIRIEBRAND, m. (-en), reusachtige brand der
verdorde planten in eene prairie;; ...HOEN, o.
(-ders), soort van ruigpoothoen in Amerika (tetrao
cupido); ...HOND, m. (-en), een in Noord-Amerika levend knaagdier (spermophilus ludovicianus),
dat een blaftend geluid doet hooren; ...UM, m.
(-en), soort van holenuil in N.-Amerika; ...WOLF,
m. (...von), eene soort van wolf (canis latrans),
die in do prairien leeft.
PRAK, m. (-ken), eene zekere hoeveelheid fijngemaakt eten : dat is een goede prak voor van avond.
PRAKKEN, (prakte, heeft geprakt), eten met
eon York fijnmaken.
PRAKKEZEEREN, (prakkezeerde, heeft geprakkezeerd), (gemeenz.) uitdenken, bedenken, verzinnen : wie heeft dat Luc weer geprakkezeerd I ; ook
PRAKKIZEEREN.
PRAKRIET, o. benaming der onderscheidene
volksspraken (dialecten) uit het sanskrit ontstaan,
maar zeer verouderd en verbasterd.
PRAKTIJK, v. beroepswerkzaamheid : de praktijk uitoefenen; de praktijk overdoen. de patenten; °Benton van een advocaat, procureur, notaris.
PRAKTIZEEREN, (praktizeerde, heeft gepraktizeerd), de praktijk uitoefenen : deze advocaat praktizeert reeds jaren; — iem. als geneesheer, als arts
behandelen : over iemand praktizeeren; — nadenken,
zich bezinnen, prakkezeeren.
PRAKTIZEEREND, bn. (in tegenst. van rustend) :
een praktizeerend advocaat of dokter.
PRAKTIZIJN, m. (-s), rechtskundige, zaakwaarnemer.
PRALEN, (praalde, heeft gepraald), prijken,
schitteren : de zcm, praalde in al !war luister; — (fig.)
zich op bats beroemen, verheffen ; — veal vertoon
maken, de aandacht tot zich trekken.
PRALER, m. (-s), snoever, pocher. PRALERIJ,
v. (-en), snoeverij.
PRALINES, v. my . confituren, bestaande nit
suikerbrei, amandelerilme en eene likeur in een
omhulsel van chocola.
PRAMEN, (praamde, heeft gepraamd), drukken,
persen, kwellen; — een dier den praam opzetten.

PRECISEEREN.
PRANG, v. (-en), drukking, knelling; — (fig.)
kwelling, onderdrukking.
PRANGEN, (prangde, heeft geprangd), drukken,
knellen : mijne schoenen prangen mij; (ook fig.)
benauwen, in het nauw brengen.
PRANGER, m. PRANGIJZER, o. (-s), (oudt.)
schandpaal waaraan misdadigers werden vastgeklemd; — (thans) (hoefsm.) nensknijper voor
paarden, als zij bij het beslaan niet stil genoeg zijn.
PRANGHOUT, o. (-en), (zeew.) palkiamp; ...MACHINE, v. (-s), klemschroefmacbine; ...MOLEN,
m. (-s), molen met eene prang.
PRAT, bn. bw. (-ter, -st), fier, trotsch, hoovaardig : prat op zijne geboorte, op zijn geld zijn,
PRATATIEF, bn. (...ver, -st), praatlustig, spraakzaam.
PRATEN, (praatte, heeft geprakt), spreken, babbelen, snapper : een papegaai praten leeren; —
iem. near den mond praten, spreken zooals iem.
bet gaarne hoort; — al praat je als Brugman, ik
doe het niet, al kon je spreken ale de bests, het
hielp u niet, ik zou bet tool] niet doen.
1. PRATER, m., PRAATSTER, v. (-s), die
praat : een vervelende prater.
2. PRATER, o. naam senor openbare wandelplaats,
•
to Weenen.
PRATTEN, (pratto, heeft geprat), (gew.) pruilen;
weifelen; bewusteloos zijn; prat (fier) zijn op.
PRATZIEKTE, v. kruipende, kwijnende ziekte.
PRAUW, v. (-en), lang, smal en ondiep vaartuig
uit den Ind. Archipel, inz. een groot vaartuig met
een schuinsch zeil.
PRAUWEL, v. (-s), dune ijzerkoek, wafel;
—IJZER, o. (-s), wafelijzer.
PRAUWENVEER, o. (-en), (Ind.) overzetplaats.
PRAXIS, v. uitoefenende geneeskunde; praktijk.
PRAZELEN, (prazelde, heeft geprazeld), (Zuidn.>
brommen, mompelen.
PRE, o., zie prae.
PREADAMIETEN, m. my. zie prae-adamieten.
PREADVIES, o. (...zen), zie prae-advies.
PREALABEL, bn. voorafgaande.
PREAMBULE, v. (-s), voorafspraak, inleiding;
omhaal (van woorden).
PREAMBULEEREN, (prOambuleerde, heeft gepreambuleerd), eene voorafspraak houden.
PREBENDE, v. (-n), kerkelijke bediening of
titel waaraan zekere jaarwedde is verbonden.
PREBENDEEREN, eene prebende verleenen.
PRECAIR, bn. onzeker, kortstondig : dat is nog
precair, twijfelachtig, daarop valt nog niet te
rekenen.
PRECAUTIE, v. (-s, ...tien), voorzorg.
PRECAVEEREN, (precaveerde, heeft geprecaveerd), (recht.) voorzien, voorbehoud nemen.
PRECEDEEREN, (precedeerde, heeft geprece-deerd), voorgaan, voorafgaan.
PRECEDENT, o. (-en), vroeger genomen besluit,
vroegere maatregel : wij willen geen precedent scheppen, eene beslissing nemen, waarop men zich laterberoepen kan.
PRECEDENTIE, v. voorrang.
PRECEPT, o. (-en), voorsehrift, regel.
PRECEPTOR, m. (-en), zie PRAECEPTOR.
(PRECEPTOR en PRECEPTORAAT, de Fransche
vorm, is de gewone en dagelijksche, PRAECEPTOR
en PRAECEPTORAAT, de Latijnsche vorm, dewetenschappelijke.)
PRECIES, bn. bw. (...zer, -t), juist, nauwkeurig :
precies te vilf urea; — nauwlettend : die man is
wet precies; — gierig.
PRECIEUS, bn. (...zer, -t), kostbaar; (fig.>
opgesierd, gemaakt, gezocht, geaffecteerd.
PRECIOSA, v. my . kostbaarheden, juweelen.
PRE CIPITAAT, o. (...taten), (scheik.) neerslag;
bezinksel.
PRECIPITATO (It.), bw. (muz.) schielijk, overhaast, zeer versneld.
PRECIPITEEREN, (precipiteerde, heeft geprecipiteerd), neerploffen, doen bezinken; — (Ind.) bij
een examen zakken.
PRECISEEREN, (preciseerde, heeft gepreciseerd),
juist, nauwkeurig omschrijven.
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PRECISIE, v. juistheid, nauwkeurigheid.
PRECISIONE (It.), v. (muz.) met nauwkeurige
inachtneming van beweging, schakeering en uitdrukking.
PRECLUSIEF, bn. afwijzend.
PRECONISATIE, v. (-s, _Alen), overdreven lof;
(R.-K.) bevoegdverklaring : pauselijke preconisatie.
PRECONISEEREN, (preconiseerde, heeft gepreconiseerd), verheffen, loven; (R.-K.) bevoegd verklaren (tot een kerkelijk ambt); bekrachtigen (de
benoeming van bisschoppen enz.).
PREDESTINATIE, v. voorbeschikking.
PREDESTINEEREN, (predestineerde, heeft gepredestineerd), (godg.) voorbeschikken.
PREDICAAT, zie PRAEDICAAT.
PREDICTIE, v. (-s, ...tien), voorspelling, voorzeggi ng.
PREDIKAMBT, o. bediening van predikant.
PREDIKANT, m. (-en), titel van diegenen, welke
in Protestantsche kerkgenootschappen belast zijn
met de bediening des Evangelies en de herderlijke
zorg voor de gemeente, aan welker hoofd zij staan.
PREDIKANTENBLAD, o. domineesbriefje.
PREDIKATIE, v. (-s, ...tien), preek, godsdienstige leerrede.
PREDIKBEURTENBLAD, o. (-en), benaraing die
men in Amsterdam aan het kerkebriefje geeft.
PREDIKEN, (predikte, heeft gepredikt), lets, inz.
de waarheden van den godsdienst, openlijk en met
aandrang verkondigen : de deugd prediken; het
Evangelie prediken; — voor de gemeente eene
leerrede uitspreken ; — (fig.) voor dooven prediken,
geen gehoor vinden; — vonr stoelen en banker
prediken, geen gehoor vinden. PREDIKING, v. -(en).
PREDIKER, m. (-s), predikant, leeraar.
PREDIKHEER, m. (-en), Dominicaan, lid eener
kloosterorde, die in 1215 te Toulouse is ingesteld.
PREDIKSTOEL, m. (-en), preekstoel.
PREDILECTIE, v. (...tien), voorkeur, voorliefde
tot : eene predilectie hebben voor.
PREDISPOSITIE, v. (gen.) aanleg, voorbeschiktheld, buitengewone vatbaarheid voor zekere aandoeningen.
PREDOMINATIE, v. overheersching.
PREDOMINEEREN, (predomineerde, heeft gepredomineerd), de overhand hebben; overheerschen;
het hoogste gezag uitoefenen.
PREEK, v. (-en), eene, van een gedeelte der
H. S. uitgaande, aaneengeschakelde rede, die op
den kansel, voor eene vergaderde gemeente gehouden wordt, leerrede.
PREEKBEURT, v. (-en), beurt om to preeken.
PREEKEN, (preekte, heeft gepreekt), zie PREDIKEN; (fig.) veel praten; zedemeesteren : (spr.)
als de vos de passie preekt, boer 1 pas op je ganzen,
als een huichelaar mooi praat en gnat zedemeesteren, neem u dan in acht.
PREEKMANIER, v. (-en), manier van to preeken;
...STIJL, m. (-en), kanselstij1; ...STOEL, m. (-en),
kansel : op den preekstoel staan ; ...TOON, m.
eigenaardige toon waarop sommige dominees
preeken.
PREEMINENT, bn. uitstekend.
PREEMINENTIE, v. uitstekendheid, voortreffelijkheid.
PREEUWEN, (preeuwde, heeft gepreeuwd),
(Zuidn.) heimelijk wegnemen, ontfutselen.
PREFATIE, v. (-s), voorrede, voorbericht;
—(R.K)
deel der mis, inleidend tot de consecratie.
PREFECT, m. (-en), landvoogd; hoofd, bestuurder van een departement (in Frankrijk).
PREFECTUUR, v. (...turen), landvooga; ambt,
betrekking, (ook) paleis van den prefect.
PREFERABEL, bn. verkieslijk (boven).
PREFEREEREN, (prefereerde, heeft geprefereerd), verkiezen (boven); de voorkeur geven (aan).
PREFERENT, bn. bevoorrecht : preferente aan&den, aandeelen waaraan de statutes een of ander
voorrecht, by. van hooger dividend, toekennen ; —
preferente schuld, die voorgaan, het eerst betaald
moet worden.
PREFERENTIE, v. (-s, _Alen), voorkeur, voorrang.

PRENUMEREEREN.
PREI, v. (-en), eene soort van look (allium
porrum), dat als keukengewas of toekruid gebezigd
wordt. PREITJE, co, (-s).
PREJUDICE, v. voorloopig oordeel; vooroordeel;
(recht.) schade. nadeel : ter prejudice van.
PREJUDICIEEREN, (prejudicieerde, heeft geprejudicieerd), vooraf, to vroeg beslissen, voorbarig
oordeelen, vooruitloopen, invloed hebben op, een
vooroordeel opvatten • — benadeelen, op den achtergrond schuiven voor wat anders.
PREJUGEEREN, vooruitloopen op.
PREJUGE, o. (-s), vooroordeel.
PRELAAT, m. (...laten), titel van die geestelijken
in de Roomsch-Katholieke kerk, welke een eigen
kerkelijk rechtsgebied hebben; inz. de aartsbisschoppen, bisschoppen. abten en priors.
PRELIMINAIR, bn. inleidend, voorafga,and.
PRELIMINAIREN, PRELIMINARItN, v. my.
voorloopige beraadslaging; voorloopig vastgestelde
punters (van een verdrag).
PRELUDE. v. (-s), (muz.) voorspel, inleiding,
(fig.) begin, aanvang.
PRELUDEEREN, (preludeerde, heeft gepreludeerd), (muz.) als inleiding jets spelen; — (fig.)
een begin maken (met).
PRELUDIUM, o. (...ia, ...ien, -s), prelude.
PREMATURITEIT, v. vroegrijpheid; ontijdigheid.
PREMATUUR, bn. vroegtijdig, ontijdig, overijld.
PREMEDITATIE, v. (-s, ...tien), voorafgaand
overleg (altijd in kwaden zin).
PREMEDITEEREN, (premediteerde, heeft gepremediteerd), vooraf beramen, van to voren overleggen : eene gepremediteerde misdaad.
PREMIE, v. (-s, ...mien), prijs; bijprijs die aan
zekere nummers toevallen, welke v6Or of na hooge
prijzen getrokken worden; — premie van assurantie,
vaste som per 100 of 1000 die men aan eene assurantiemaatschappij bij verzekering vooruit betaalt; — buitengewone toelage.
PREMIEHANDEL, m. voorwaardelijke overeenkomst waarbij eene der partijen zich voorbehoudt
tegen betaling eener premie, de overeenkomst to
verbreken of te wijzigen.
PREMIELEENING, v. (-en), eene geldleening
waaraan loterijen naar prijzen in geld verbonden
is : de premieleening van den weerbaarheidsbcmd;
...LOT, o. (-en), aandeel in eene premieleening ;
...OBLIGATIE, v. (-s, ...tien), obligatie die kans
geeft op een prijs of premie.
PREMIER, m. eerste : hij is de premier, de
eerste, de voornaamste, de knapste; — (fig.) eerste
minister, hoofd van het kabinet.
PREMIERE, v. het eerste van jets : de premiere
beleven. de eerste opvoering van een tooneelstuk
of opera.
PREMISSEN, v. my. (reden.) voorafgaande stellingen (eener sluitrede); voorafgaande bepalingen.
PRENGEL, m. (-s), (gew.) ylegel, lomperd.
PRENT, v.(-en), gedrukte en gewoonlijk gekleurde plaat, waarmede kinderen zich vermaken; een
b1ad met verschillende afbeeldingen ; — teekening,
afbeelding, plaatje : prentjes kijken, zoeken in een
boek; — spoor, indruksel van een Naas: prenten van
een hags op de sneeuw zien. PRENTJE, o. (-s).
PRENT(BRIEF)KAART, v. (-en), gelllustreerde
briefkaart.
PRENTEN, (prentte, heeft geprent), drukken, indrukken : zich lets in het geheugen prenten.
PRENTENBIJBEL, m. (-s), bijbel met prenten
versierd; boek waarin de voornaamste tafereelen
nit de bijbelsche geschiedenissen afgebeeld staan :
prentenbijbel voor de jeugd; ...BOEK, o. (-en),
leesboek voor kinderen met prenten versierd; een
boek uitsluitend met prenten, voor kinderen.
PRENTERIG, bn. prentachtig, nuffig, stijf.
PRENTKAART, v. zie PRENTBRIEFKAART.
PRENTKUNST, v. graveerkunst, etskunst.
PRENUMERANDO, bw. bij wijze van vooruitbetaling.
PRENUMERATIE, v. vs, ...tien), vooruitbetaling.
PRENUMEREEREN, (prenumereerde, heeft geprenumereerd), vooruitbetalen.

PRt OCCUPATIE.
PREOCCUPATIE, o. (-s, ...tien.), zorg, afgetrokkenheid; (oorl.) voorafgaande bezetting (eener
plaats).
PREOPINEEREN, (preopineerde, heeft gepreopineerd) vooraf, het eerst zijn gevoelen ultbrengen.
PREORDINATIE, v. voorbeschikking.
PREPARAAT, o. (...raten), jets dat bereid is:
chemische preparaten.
PREPARANDUS, m. (...di), candidaat (tot een
examen).
PREPARANT, (-en), iem. die een preparandus
voor een examen opleidt.
PREPARATIE, v. (-s, ...tien), voorbereiding.
PREPARATIEF, o. (...ven), toebereidsel, toebereiding : de preparatieven maker.
PREPAREEREN, (prepareerde, heeft geprepareerd), voorberoiden.
PREPOSITIE, v. (-s, ...tien), (taalk.) voorzetsel.
PREROGATIEF, o. (...ven), voorrecht : het prerogatief der kroon, voorrecht van een regeerenden
vorst.
PRESBYOPIE, v. vêrziendheid.
PRESBYTER, m. (-s), ouderling, priester; presbyteriaan.
PRESBYTERIAAN, m. (...rianen), aanhanger
der streng Hervormde kerk in Engeland, Schotland
en Amerika, die het bisschoppelijk bestuur der
Anglicaansche kerk verwerpt.
PRESBYTERIAANSCH, bn. tot de kerk of leer
der presbyterianen behoorende.
PRESBYTERIE, v. (...rien), priesterkoor in eerie
R.-K. kerk ; ook PRESBYTERIUM.
PRESCRIBEEREN, (prescribeerde, heeft geprescribeerd), (recht.) voor verjaard verklaren; verjaren; (ook) voorschrijven.
PRESCRIPTIE, v. (-s, „Alen), verjaring; vervalIenverklaring door verjaring; — voorschrift.
PRESENNING, v. (-s), '(zeew.) gaeerd zeildoek
dat men over luiken of goederen werpt, om ze
tegen instortend water to beveiligen.
1. PRESENT, bn. tegenwoordig; present ! antwoord bij eene oproeping van namen.
2. PRESENT. Zie PRAESENS.
3. PRESENT, o. (-en), geschenk, gave.
PRESENTABEL, bn. (-er, -st), vertoonbaar,
fatsoenlijk uitziende : nu tie je er weer presentabel uit.
PRESENTATIE, v. (-s,
aanbieding : de
presentatie van een wissel; — voorstelling : de presentatie van iem. aan het hof;
vertooning : de
presentatie van Maria.
PRESENTEERBLAD, o. (-en), een schenkblad
waarop men iets presenteert, inz. waarop men den
gasten lets ten gebruike aanbiedt. PRESENTEERBLAADJE, o. (-s).
PRESENTEEREN, (presenteerde, heeft gepresenteerd), tot gebruik aanbieden, inz. dranken en
spijzen wijn presenteeren; — voorstellen iem.
aan het hof presenteeren; mag ik mij even presenteeren ?; — (leger) het geweer presenteeren.
PRESENTEN, m. my. die tegenwoordig zijn.
PRE SENT-EXEMPLAAR, o. ( ...plaren), boekwerk
dat men iem. om de eene of andere reden ten
geschenke geeft : present-exemplaar van den
uitgever.
PRESENTIE, v. tegenwoordigheid : in pretentie
van.
PRESENTIEGELD, o. geld dat men voor het
tegenwoordig zijn, b.v. op eene vergadering, ontvangt ; ...LIJST, v. (-en), lijst der aanwezigen.
PRESERVATIE, v. voorbehoeding, bewaring.
PRESERVATIEF, o. (...ven), voorbehoedmiddel.
PRESERVEEREN, (preserveerde, heeft gepreserveerd), beweren, behoeden voor.
PRESIDEEREN, (presideerde, heeft gepresideerd), voorzitten, leiden (eene vergadering).
PRESIDENT, m. (-en), voorzitter, leider eener
vergadering, meestal heeft hij eene beslissende
stem; — (in republieken) titel voor het staatshoofd.
PRESIDENTE, v. (-n), voorzitster.
PRESIDENT-ARMVOOGD, m. (-en), voorzitter
van het armbestuur; ...-COMMISSARIS, m. (-son),
...-DIAKEN, m. (-s), ...-KERKVOOGD, m. (-en).
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PRESIDENTIEEL, bn. van den president uitgaande : eene presidentieele rede.
PRESIDENTSHAMER, m. (-s), Kamer van een
president, waarmee hij de vergadering opent„
sluit, tot de orde roept enz. ; ...PLA_A.TS, v. (-en) ;
...STOEL, m. (-en), ...ZETEL, m. (-s).
PRESIDIAAL, bn. van den president uitgaande.
PRESIDIUM, o. voorzitterschap.
PRESSANT, bn. (-er, -st), dringend, spoedeischend; — (muz.) verhaastend, versnellend.
PRESSEEREN, (presseerde, heeft gepresseerd),
dringen; gepresseerd zijn, dringende taken hebben, haast hebben.
PRESSEN, (presto, heeft geprest), met geweld
tot iets noodzaken; dringen; aanwerven tot
den krijgsdienst, met geweld of list.
PRESSE-PAPIER, o. (-s), eon sierlljk zwaar stub
glas, marmer enz. om op losse papieren to leggen,
ten einde het wegwaaien to beletten.
PRESSIE, v. (-s, ...sien), drukking; — (fig.)
pressie op iemand uitoefenen, zedelijke dwang.
PRESTANT, m. (muz.) hoofdpijp (van het
orgel).
PRESTATIE, v. (-s, ...tien), het doen, vervullen
van zekere task; plichtsvervulling; wat men tot
stand brengt, daad.
PRESTEEREN, (presteerde, heeft gepresseerd),
plichten vervullen, diensten bewijzen diensten
presteeren ; — tot stand brengen, verrichten, vol-doen, nakomen, vervullen, doen, uitvoeren.
PRESTIDIGITATEUR, m. (-s), goochelaar.
PRESTIGE, o. zedelijk overwicht, invloed.
PRESTIMONIE, v. (...nien), inkomen van een
kerkelijk ambt.
PRESTISSIMO, bw. (muz.) zeer snel, vlug.
schielijk.
PRESTO, bw. (muz.) gezwind, snel, gauw.
PRESUMABEL, bn. vermoedelijk.
PRESUMEEREN, (presumeerde, heeft gepresumeerd), vermoeden, veronderstellen.
PRESUM(P)TIE, v. (-s, ...tien), gegrond vermoeden, argwaan; (recht.) verdenking.
PRE SUM (P )T IEF, bn. vermoedelijk.
PRET, v. vreugde, vermaak.
PRETEEREN, (preteerde, heeft gepréteerd), leenen, to leen geven; verschaffen; medegeven, ruimer
worden : deze schoenen zullen nog wel preteeren.
PRETENDEEREN, (pretendeerde, heeft gepretendeerd), vordere n, eischen, verlangen, beweren.
PRETENDENT, m. (-en), die op lets aanspraak
maakt ; inz. persoon die wettige aanspraak maakt
op een troon, waarvan zijne voorouders verdreven
zijn : een pretendent naar de kroon.
PRETENTIE, v. (-s, (ook PRETENSIE)
vordering, verlangen, voorgeven ; (kooph.) schuldvordering ik heb eene pretentie op hem van...; —
(fig.) aanmatiging, waan : Welk eene pretentie!.
PRETENTIEUS, bn. bw. ` (...zer, -t), ingebeeld,
aanmatigend veel pretentie hebbende.
PRETERITUM, o. (sprk.) verleden tijd.
PRETEXT, o. (-en), voorwendsel.
PRETEXTEEREN . (pretextoerde, heeft gepretexteerd), voorgeven, voorwenden.
PRETTIG, bn. bw. (-er, -st), aangenaam, pleizierig een prettig voorval; iets prettig vinden.
PREUTELEN, (preutelde, heeft gepreuteld),
knorren, pruttelen; mompelen.
PREUTELGELD, o. kleingeld.
PREUTELIG, bn. bw. (-er, -st), knorrig, kregel.
PREUTELWERK, o. nietigheden, beuzelingen.
PREUTSCH, bn. bw. (-er, meest -), fier, trotsch,
spijtig; overzedig, gemaakt eerbaar. PREUTSCHHEID, v. gehuichelde kuischheid, fijnheid (van
vrouwen).
PREUVE, v. (-n), onderhoud uit een gesticht
van liefdadigheid, prove.
PREVALEEREN, (prevaleerde, heeft geprevaleerd), het overwicht hebben, den voorrang behouden : zijn gevoelen prevaleerde, dreef boven.
PREVALENT, bn. den voorrang hebbende,
overwegend.
PREVARICATIE, v. (-s, ...tien), plichtschending;
ontrouw (in een ambt).
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PREVELEN, (prevelde, heeft gepreveld), zacht
en tamelijk onverstaanbaar binnensmonds spreken.
PREVELMIS, v. (-sen), (R.-K.) stile mis.
PREVENANT, bn. bw. (-er, -st), vriendelijk,
minzaam, voorkomend.
PREVENIEEREN, (prevenieerde, heeft geprevenieerd), voorkomen, beletten; — beiichten, onderrichten, verwittigen; waarschuwen.
PREVENTIE, v. (-s, Alen), beletsel; voorkoming,
verhoeding, verhindering; — vooringenomenheid.
PREVENTIEF, bn. bw_ voorkomend; voorloopig:
in preventieve hechtenis.
PREVISIE, v. (-s, vooruitzicht, verwachting van mogelijke gebeurtenissen en de daaruit
voortvloeiende omzichtigheid.
PREVOT, m. (-s), (schermk.) een rang op een
of ander waken, beneden meester.
PRIAAP, PRIAPUS, m. (myth.) god der vruchtbaarheid; god der zinnelijke lusten.
PRIEEL, o. (-en), tuinhuisje, zomerhuisje.
PRIEGEL, m. (gew.) slaag, ransel.
1. PRIEGELEN, (priegelde, heeft gepriegeld),
(gew.) afrossen, een pak slaag geven. PRIEGELING, v. het priegelen.
2. PRIEGELEN, (priegelde, heeft gepriegeld), met
inspanning op fijn naaiwerk peuteren, heel fijn
naaien.
PRIEL, m. (-en), (zeew.) nauwe doortocht tusschen zandbanken; vertakkingen van de bevaarbare geulen in de Wadden.
PRIEM, m. (-en), klein dun rond voorwerp
van ijzer of staal, met eene punt om to boron;
wetpriem; moordpriem, dock; els; breipen.
PRIEMEN, (priemde, heeft gepriemd), doorboren,
gaten maken (met een priem); — (fig.) smart
veroorzaken.
PRIEM- EN PAALGELD, o. (scheepst.).
PRIEMGETAL, o. (-len), getal dat alleen door
de eenheid en door zichzelf deelbaar is, eerstgetal.
• PRIEMSNAVELIG, bn. den snavel in den vorm
van een priem hebbende : de priemsnaveligen zijn
eene onderafdeeling der zangvogels.
PRIESTER, m. (-s, -en), ieder die een geestelijk
ambt bekleedt, wiens task het is, de godsdienstplechtigheden to vervullen; (R.-K.) die het Sacrament des priesterschaps of de priesterwijding heeft
,ontvangen : tot priester wijden.
PRIESTERES, v. (-son), eene vrouw wier task
het is, godsdienstplechtigheden to vervullen.
PRIESTERKOOR, o. (...koren), afgescheiden,
verhoogd deel der kerk om het hoogaltaar, hoogkoor.
PRIESTERLIJK, bn. bw. als, van een priester.
PRIESTERORDE, fv. (-n), orde van priesters;
...RAAD, m. (...radon), mad van priesters; (Ind.)
raad waarin zoogenaamde priesters (hadji's) zitting
hebben en die hoofdzakelijk uitspraak doen in
zaken van familie- en erfrecht; mad doorpriestern gegeven; ...SCHAAR, v. (...scharen).
PRIJ, v. (-en). aas, kreng; al wat verachtelijk
is; (fig.) boos wijf.
PRIJKEN, (prijkte, heeft geprijkt), pralen, pronken : de twin prijkte met de schoonste bloemen.
1. PRIJS, m. waarde, koers, geldswaarde
van iets : hoog e , lag e, billijke prijzen; inkoopsprij s;
—(fig.)
hij wilde het tot iederen prijs hebben, hij wilde
'het hebben en vroeg niet hoeveel het hem kosten
zou, hoeveel moeite hij er voor zou moeten doen; —
.prijs op iets stellen, waarde er aan hechten ; —
loon : een prijs uitloven, een loon voor iets bepalen; bekroning, lof, room, loon (in een wedstrijd) : den eersten prijs behalen, toekennen; — belooning, yank in den vorm van een boekvs,erk ; —
(in eene loterij) nummer waarop men iets wint.
2. PRIJS, v. buit, verovering : een schip prijs
maken, nemen en als bait behouden ; voor goede
prijs verklaren.
PRIJSBEMANNING, v. (-en), bemanning door
een oorlogsschip op een buitgemaakt schip geplaatst,
ten einde dit vaartuig op te brengen.
PRIJSCOURANT, v. (-en), lijst van koop- of winkelwaren of van ververschingen, met aanwijzing
(der pijzen; ...DEELING, v. (-en), prijsuitdeeling;

PRIKKELEND,
...DICHT, o. (-en), gedicht watiraan een prijs is
toegekend.
PRIJSELIJK, PRIJSLIJK, bn. bw. (-er, -st),
Ioffelijk : eene prijselijke daad.
PRIJSGELD, o. (mew.) aandeel in de opbrengst
van den buit; ...GERECHT, o. prijzenhof.
PRIJSGEVEN, (gaf prijs, heeft prijsgegeven),
woerloos overgeven; zijne vooruitzichten prijsgeven, daarvan afstand doen; — Indio was aan
den hongersnood prijsgegeven, de hongersnood
teisterde het gedueht, zonder dat er iets aan to
doen was.
PRIJSHOUDEND, bn. een goeden, een vasten
prijs houdende (in marktberichten).
PRIJSJE, o. (-5), kleine prijs (in alle bet.).
PRIJSKAMP, m. (-en), wedstrijd om een prijs,
PRIJSLIJK, bn. bw. (-er, -st), prijselijk.
PRIJSLIJST, v. (-en), prijscourant; ...OPGAAF,
v. (...gaven), ...OPGAVE, v. (-n), het opgeyen van den prijs : prijsopgave gevraagd van ;
...RECHTER, m. (-s), (zeew.) die de verdeeling
van het prijsgeld bepaalt; — die bij eeu wedstrijd
denprijs toekent.
PRIJSUITDEELING, v. (-en), toekenning, uitdeeling van prijzen aan hen, die ze behaald hebben.
PRIJSVRAAG, v. (...vragen), onderwerp op
welker voldoende uiteenzetting of beantwoording
openlijk een prijs is uitgeloofd.
1. PRIJZEN, (prees, heeft geprezen), loven,
roemen : iem. hemelhoog prijzen; verheerlijken:
God zij geloofd en geprezen.
2. PRIJZEN, (prijsde, heeft geprijsd), de goederen
zijn in dien winkel alle geprijsd, de prijzen staan
er op vermeld.
PRIJZENHOF, o. (internationaal) gerechtshof dat
beoordeelen zal of schepen to recht of ten onrechte
prijsverklaard zijn.
PRIJZENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st,
meer meest -), waard geprezen to worden.
PRIJZIG, bn. hoog in prijs, duur.
PRIJZIGHEID, v. het hoogen prijs hebben.
1. PRIK, m. (-ken), lichte steak met een fijn
puntig voorwerp en de daardoor gemaakte opening : een prik met eene speld geven ; — (fig.) hi/
weet het op een prik, zeer nauwkeurig;— werktuig
om to prikken : stok met staler prik; (fig.)
nietigheid, kleinigheid : ik heb het p oor een prikje
gekocht, zeer goedkoop. PRIKJE, o. (-s).
2. PRIK, m. (-ken), (nat. hist.) lamprei, negenoog; zekere smakelijke riviervisch (petromyzon
fluviatilis), tot de orde der rondbekken behoorende.
3. PRIK, m. (-ken), (plantk.) (gew.) knol.
PRIKBOEK, o. (-en), book waarin prentjes gelegd
zijn, waarnaar men met eon grifje laat steken.
PRIKKAART, v. (-en), kaart met een bepaald
aantal vierkantjes, waarin men tegen betaling
een gaatje laat prikken, om op doze wijze golden
voor een of ander liefdadig doel bijeen te krijgen.
PRIKKEDIEF, m. (...von), naam in Friesland
aan den ooievaar gegeven.
PRIKKEL, m. (-s, -en), angel, punt, werktuig
om to steken, inz. om trekkende men aan to
drijven : tegen den prikkel stooten ; de verzenen tegen
de prikkels slaan, zich vruchteloos tegen de gestelde
machten verzetten ; — (plantk.) stekel ; — aanI ei dende oorzaak voor het gewaarworden :
een prikkel voor de reek- en smaakzenuwen ;
een prikkel om to hoesten, te lachen; — aansporing,
spoorslag.
PRIKKELBAAR, bn. (-der, -st), licht gevoelig
voor; (fig.) lichtgeraakt, oploopend.
PRIKKELDRAAD, o. gegalvaniseerd ijzerdraad,
op bepaalde kleine afstanden van scherpe shekels
voorzien : iets met prikkeldraad afzetten; —VERSPERRING, v. (-en), versperring voor den vijand
van prikkeldraad.
PRIICKELEN, (prikkelde, heeft geprikkeld), steken, branden op de tong (van vochten, van paper
enz.); — steken (met een puntig voorwerp); —
(fig.) aanzetten, aansporen ; iemands naijver prikkelen ; de nieuwsgierigheid prikkelen, gaande maken.
PRIKKELEND, bn. stekend, hijtend ; — (fig.)
aansporend; tergend.
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PRIKKELLECTUUR, v. lectuur die de driften
en hartstochten der lezers prikkelt.
PRIKKEN, (prikte, heeft geprikt), steken (met
een puntig voorwerp) : iem. met eene spell prikken.
PRIKSLEDE, v. (-n), ...SLEE, v. (-en), kleine
ijsslede welke met prikstokken wordt voortgestoken; ...STOK, m. (-ken), stok met eene punt of
ijzeren punt; ...TOL, m. (-len), werptol (in tegenst.
van drijftol); ...VISSCHEN, m. my. eene familie
van vissehen (petromyzantidei), tot de orde der
rondbekken behoorende.
PRIL, bn. (-ler, -st), (gew.) vroolijk, vlug; —
vroeg, jeugdig : in de prille jeugd.
1. PRIMA, v. de hoogste klas; — de eerste soort
katoen; — eerste wissel.
2. PRIMA, bn. eerste, voornaamste ; prima
donna, eerste, voornaamste zangeres in eene opera ;
(muz.) prima vista, op het eerste gezicht (zingen of
spelen).
PRIMAAT, m. (...maten), titel van den Paus
als hoofd der geheele Katholieke kerk; — titel van
aartsbisschoppen, als hoofd eener kerkprovincie;—de
eersten, voornaamsten: de primaten van mijn dorpje.
PRIMAIR, bn. eerste, oorspronkelijke : primaire .
getallen„ de ondeelbare ; primaire vordering, telastlegging, wat in de eerste plaats gevorderd, ten laste
gelegd wordt.
PRIME, v. (muz.) de eerste Loon van een octaaf;
eerste interval; — vroegste biduur, in kloosters
('s morgens to zes uren).
PRIMEEREN, (primeerde, heeft geprimeerd),
uitsteken, de eerste zijn; den voorrang hebben; —
onderdrukken.
PRIMEUR, v. de primeur van eene opera hebben,
die het eerst opvoeren, (ook) de eerste uitvoering
bijwonen ; de primeurs, de eerste jonge groenten.
PRIMIDI, m. (-'s), (gesch.) de eerste dag eener
decade (week van 10 dagen tijdens de eerste
Fransche omwenteling).
PRIMITIEF, bn. bw. oorspronkelijk, eerst,
vroegst : de primitieve bevolking, beschaving; — het
ging er heel primitief toe, allereenvoudigst.
PRIMO, bw. eerst, het eerste; pro primo, ten
eerste; primo nobel, hoogadellijk, hoogedel; —, m.
de eerste dag der maand : met primo Mei.
PRIMOGENITUS, m. eerstgeborene.
PRIMOGENITUUR, v. eerstgeboorterecht; bevoorrechting van den eerstgeborene.
PRIMORDIALITEIT, v. oorspronkelijkheid.
PRIMULA, v. (-'s), een plantengeslacht tot de
familie. der sleutelbloemigen behoorende; primula
yetis, voorjaarssleutelbloem.
PRIMUS, mi (-sen), de eerste (inz. in schoolkiassen) : Primus inter pares, de eerste onder
zijns gelijken.
1. PRINCIPAAL, in. (...palen), opperste, hoof dpersoon; patroon, meester, lastgever.
2. PRINCIPAAL, bn. bw. voornaam, hoof dzakelijk: twee principale fouten, fouten van gewicht.
PRINCIPE, o. (-s), grond, bron, beginsel; grondstelling; grondbeginsel : in prineipe ben ik er
tegen.
PRINCIPIEEL, bn. oorspronkelijk; volgens de
eerste gronden ; volgens een grondbeginsel : principieele bezwaren ; eene principieeie bestrijding.
PRINS, m. (-en), vorst, bestuurder van een
prinsdom : de Prins van Oranje; — kind of bloodverwant van een regeerend vorst; — (oudt.) titel van
tweeden Voorzitter eener rederijkerskamer; —
(spr.) van den prins geen kwaad weten, dood onschuldig, in hooge mate argeloos zijn ; den prins gesproken
hebben, boven zijn bier zijn.
PRINSDOM, o, (-men), gebied van een prins.
PRINSELIJK, bn. bw. als, van een prins.
PRINSENDOPPERS, m. my. (plantk.) gewone of
groote prinsendoppers, doperwten; ...HOF, o. verblijfplaats, woning van een prins; ...KWARTIERTJE, o. (-s), een verloren kwartiertje, een kwartiertje to laat ; ...VLAG, v. vlag van den prins,
de oranjevlag.
PRINSES, v. (-sen), vrouw van een prins; vrouw
die tot een prinsengeslacht behoort; — (fig.) zif
is gekleed als eene prinses, bij uitstek fin gekleed.
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PRINSESSENBIER, o. eene soort van wit bier; .
...BLAUW, bn. —, o. Berlijnsch-blauw; ...BOON,
v. (-en), ...BOONTJE, o. (-s), zekere peulvrucht
(phaseotus tumidus), met gezwollen zaden, ook
sulker-, salade-, heeren- en sperzieboon genoemd.
PRINSGEZIND, bn. den prins genegen; tot de
partij van den prins behoorende.
PRINSGEZINDE, m. (-n), (Vad. gesch.) oranjeman, oranjeklant.
PRINSJESDAG, m. (-en), feestdag ter eere van
den prins; (ook) feestdag in 't algemeen; ...MAN,
m. (-nen), oranjeman.
PRINT, v. (-en), zie PRENT.
PRIOR, m. (-s), kloosteroverste, hoofd van een
mannenklooster bij de Benedictijnen, Dominicanen,
Augustijnen, Karmelieten enz. PRIORES, v. (-sen),
PRIORIN, v. (-nen), hoofd in een nonnenklooster.
PRIORA, v. my. voorafgaande feiten.
PRIORAAT, PRIORSCHAP, o. waardigfieid, gebied van een prior.
PRIORI (A), bw. to voren, van voren aan ;
vooraf.
PRIORIJ, v. (-en), klooster onder het bestuur van
een prior of priorin; — huis of kerk eener priorij.
PRIORITEIT, v. voorrang, voorkeur, vroegere
dagteekening.
PRIORITEITSAANDEEL, o. (-en), aandeel waaraan zekere rechten verbonden zijn, bv. van hooger
dividend.
PRISE, v. (-n), snuifje; — (oorl.) prijs; — prise
d'eau, plaats in eene rivier, eene heide, eene duinstreek waar eene waterleiding water opneemt.
PRISEEREN, (priseerde, heeft gepriseerd), schatten, taxeeren. PRISEERING, v. (-en).
PRISEERTANG, v. (-en), werktuig waarmede
men loodjes aan veraccijnsd vee hecht.
PRISEUR, m. (-s), schatter,
PRISMA, o. (-'s, -ta), (meetk.) lichaam waarvan
het grond- en bovenvlak evenwijdig gelegen en
gelijk en geltikvormig zijn; de zijvlakken zijn
parallelogrammen; — (nat.) driezijdig prisma van
eene doorschijnende middenstof.
PRISMATISCH, bn. den vorm van een prisma
hebbende : de prismatische lichamen; — door een
prisma ontstaan : de prismatisehe kleuren.
PRISMOIDE, v. (-n), een obelisk waarvan de
gelijkvormige grond- en boVenylakken in twee
parallelle vlakken gelegen zijn; de opstaande zijden
sun trapezia.
PRISON, v. gevangenis.
1. PRIVAAT, bn. afzonderlijk : leven als een
privaat persoon, als een ambteloos burger.
2. PRIVAAT, o. (...vaten), geheim gemak,
bestekamer. PRIVAATJE, o. (-s).
PRIVAATBEZIT, o. bet particuliere eigendom;
...COLLEGE, o. (-s), college, voorlezing voor hen
die zich daarvoor komen aanmelden; ...DOCENT,
m. (-en), leeraar aan eene universiteit zonder
vaste jaarwedde; ...LES, v. (-sen), afzonderlijke lea;
...RECHT, b. recht dat de betrekkingen regelt
tusschen bijzondere personen, de burgers onderling.
PRIVAATRECHTELIJK, bn. tot het privaatrecht
behoorende.
ve
1. PRIVATIEF, bn. uitsluitend, eigen : privatie
jacht, eigen jacht eener heerlijkheid.
o.
(...ven),
(sprk.)
werkwoord
2. PRIVATIEF,
dat een berooven, een ontdoen van iets uitdrukt,
by. schillen, antbolsteren.
PRIVATIM, bw. afzonderlijk.
?RIVE, o. geheim gemak ; — in privê, voor
zichzelven, voor zijn eigen ; uit eigen beurs.
PRIVEEREN, (priveerde, heeft gepriveerd), berooven, ontnemen.
PRIVILEGE, o. (—glen, -s), voorrecht : de privilegien eener stall, van den adel; — afschafftng van de
geestelijke privileges, van de voorrechten der
geestelijken.
PRIVILEGIEEREN, (privilegieerde, heeft geprivilegieerd), bevoorrechten.
PRIX, (Fr.) m. prijs; prix fixe, vastgestelde prijs
waarop niet to dingen valt.
1. PRO, vz. voor; pro aris et focis, voor haardsteden en altaren; -- pro copia, voor afschrift; --
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pro Deo, om Gods wil, om niet, gratis; — pro
forma, voor den worm; — pro juventute, voor de
jeug d; naam eener vereeniging die zich het lot
van verwaarloosde kinderen aantrekt; — pro
memcnie, ter gedaehtenis; om er aan to denken :
,een post pro memorie wittrekken; — pro patria, voor
het vaderland, (ook) naam van eene soort van
.(Hollandsch) papier; — pro rata, ieder naar zijn
aandeel ; — pro saldo, tot sluicing van de rekening.
2. PRO, o. het pro en contra hooren, hooren wat
voor en wat tegen (jets of ism.) to zeggen is.
PROBAAT, bn. bw. (...bater, -st), eeht, beproefd,
tleugdelijk, opperbest : een probaat micktel.
PROBABEL, bn. waarschijnlijk.
PROBATUM EST, het is beproefd, onfeilbaar bevonden.
PROBEEREN, (probeerde, heeft geprobeerd), beproeven : iets probeeren; op verschillende manieren
het probeeren; goud, zilver, ertsen probeeren, het
gehalte er van onderzoeken.
PROBITEIT, v. eerlijkheid, goede trouw.
PROBLEEM, o. (...blemen), ...BLEMA, o. (-ta),
eene stoning die men zichzelven of anderen ter
oplossing voorstelt; — schaakprobleem; — eene
vraag Wier bedoeling niet duidelijk is, raadsel.
PROBLEMATIEK, bn. problematiseh, lang niet
zeker, nog to bewijzen.
PROBLEMATISCH, bn. twijfelaehtig, nog niet
uitgemaakt, onbeslist.
PROCÈDR, o. (-'s), wijze van handelen.
PROCEDEEREN, (procedeerde, heeft geprocedeerd), handelen, to work gaan; eon rechtsgeding
of proces voeren; — pleiten, in reehten vervolgen.
PROCEDURE, v. (-n, -s), rechtsgeding, rechtsvervolging.
PROCENT. Zie PERCENT.
PROCES, o. (-sen), wijze waarop lets toegaat of
gedaan wordt een chemisch proces; het proces der
verbranding; — (gen.) voortgang, verloop eener
ziekte : hetproces moet zijn loop hebben, daaraan
kan de dokter bijna nets veranderen; — (rechtst.)
rechtsgeding : iem. een proces aandoen.
PROCESKOSTEN, my . kosten van een rechtsgeding.
PROCESSIE, v. (-s, ...seen), (R.-K.) plechtige
kerkelijke omgang, plechtige optocht van priesters
en leeken binnen of buiten het kerkgebouw; dat
was daar eene heele processie, eene groote rij, een
large optocht.
PROCESSIERUPS, v. (-en), (nat. hist.) rups van
den processievlinder, die in grooten getale 's avonds
tegen de eiken opkruipen om van de bladeren to
eten; ...VLINDER, m. (-s), eons soort van nachtvlinder Ohaumetopoea processionea),
PRO CESSIESGEWIJZE, ...GEWIJS, bw. op
de manier van eene processie.
PROCESSTUKKEN, v. my. stukken, documenten die on een proces betrekking hebben.
PROCES-VERBAAL, o. (-sen-yerbaail), ambtelijk
verslag van de toedracht eener zaak : een procesverbaal oprn,aken ; akte van bekeuring.
PROCLAMATIE, v. (-s, afkondiging, bekendmaking aan het yolk om op de stemming
daarvan invloed to oefenen.
PROCLAMEEREN, (proclameerde, heeft geproclameerd), afkondigen, bekendmaken; uitroepen : de republiek proclameeren.
PRO-CONSUL, m. (-s), gewezen consul bij de
oude Romeinen, die na afloop van zijne ambtsvervulling eene provincie bestuurde, een stedehouder of viceconsul.
PROCREEEREN, (proereeerde, heeft geprocreeerd), telen, voortbrengen.
PROCRUSTES, m. (myth.) berucht Grieksch
roover die de reizigers als zij lang waren op een
kort bed legde on hen de afhangende ledematen
afhakte; waren zij kort dan werden zij op een lang
bed uitgerekt; door Theseus gedood; — (fig.) het
Procrustesbed, iedere gewelddadige inkorting, verlonging of wet verminking; (ook) pijnlijke positie
waarin iem. met geweld wordt gebracht.
PRO CUBA, v. (-ta), honorarium voor gedane
snoeite ; procuratie.

PROEFPLAAT.
PROCURATIE, v. (-s, ...tien), sehrifteltke volmacht om in naam van den onderteekenaar zaken
to doen; recht dat het hoofd van een handelshuis
iem. geeft, in zijn naam zaken to verhandelen.
PROCURATOR, m. (-s -en), (Rom. gesch.)
ambtenaar die 's keizers geldelijke belangen in eene
provincie waarnam ; — (R. K.) de door den prior
gekozen beheerder der financien in een klooster.
PROCURATIEHOUDER, m. (-8), de gevolmachtigde van een handelshuis.
PROCUREUR, m. (-s), vertegenwoordiger van
partijen in een burgerlijk geding ; —GENERAAL,
m. ambtenaar van het 0. M. bij Gerechtshof en
Hoogen Raad.
PRODEAAN, m. (...anen), die kosteloos procedeert.
PRODIGIEUS, bn. verbazend, wonderlijk.
PRODUCEEREN, (produceerde, heeft geproduceerd), voortbrengen, maken.
PRODUCENT, m. (-en), voortbrenger (in tegenst.
van consument, verbruiker).
PRODUCT, o. (-en), voortbrengsel, vrucht ; —
(rekenk.) uitkomst eener vermenigvuldiging;
product bestaande uit weer
—engduripoct,
dan 2 factoren.
PRODUCTIE, v. (-s, ...tien), voortbrenging.
PRODUCTIEF, bn. (...ver, -st), voortbrengend,
voordeelig : eene uitvinding productief maken.
PRODUCTIVITEIT, v. voortbrengende, scheppende kracht ; vruchtbaarheid : de productiviteit
van den bodem.
PROEF, v. (...ven), PROEVE, v. (-n), onderzoek
om to zien of iets is, zooals het wezen moot : van
iets eene proef nemen; iemands trouw op de proef stellen;
(rekenk.) eene bewerking om zich van de nauwkeurigheid eener andere bewerking to overtuigen :
de proef op de deeling maken; — (fig.) dat is de
proef op de som, dat is een blijk der waarheid van
het onderstelde;
(nat.) hulpmiddel waarvan een natuurkundige
zich bedient tot opsporing van verschillende natuurkundige eigenschappen; waarneming van verschillende natuurkundige verschijnselen;
een gedeelte van iets, waaruit men over de gesteldheid van het geheel kan oordeelen : een proefje
wijn, koffie, thee; — merk op goud of zilver, keur;
letterkundig opstel, verhandeling : proeve van woordverklaring, van tekstverbetering;
blijk, bewijs, daad die voor lets getuigt ik
heb eene proef van Naar trouw; — (drukk.) voorloopige afdruk van het zetsel, waarop na eene of
moor correcties het definitieve afdrukken volgt.
PROEFAANPLANTING, v. (-en), aanplanting op
kleine schaal, bij wijze van proef; ...BALANS, v.
(-en), (kooph.) balans die men tusschentijds opmaakt, om to zien of het grootboek sluit.
PROEFBALLON, m. (-s), kleine ballon opgelaten
om richting en kracht van den wind to leeren kennen; (fig .) een proef ballon oplaten, om de zienswijze,
de mooning van iem. of eene vereeniging to leeren
kennen.
PROEFBLAD, o. (-en), drukproef ; ...DIER, o.
(-en), dier waarop proeven genomen worden (in de
vivisectie) ; ...GEWICHT, o. (-en), gewicht dat
bij den ijk dient.
PROEFHOUDEND, bn. echt, van good gehalte :
het is proefhoudend gebleken, (ook fig.) de ondervinding heeft het als goad doen kennen.
PROEFJAAR, o. (...jaren), jaar op proof, bv.
in kloosters alvorens daarin opgenomen to worden ;
tijdelijke aanstelling voor een jaar.
PROEFKISTJE, o. (-s), kistje met wijn, met
sigaren op proef; ...KONIJNTJE, o. (-s), konijntje
waarop proeven genomen worden, (ook fig.) ;
...LES, v. (-een), les als proeve van onderwijskunst
gegeven; ...LOKAAL, o. (...kalen), tapperij.
PROEFONDERVINDELIJK, bn. bw. door proeven
onderzocht, op waarneming en ondervinding gegrond : de proefondervindelijke natuurkunde.
PROEFPLAAT, v. (—platen), eerste muntplaat;
koperplaat van den eersten afdruk; ...PREEK, v.
(-en), preek als proef van een proponent op eene
vacante plaats; ...REIS, v. (...zen), rein met een
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vaartuig om to zien of het in ale opzichten goad
voldoet ; ...RIJDEN, o. rijden op proef ; ...RIT,
m. (-ten).
PROEFSCHOT, o. (-en), eerste scoot met een kanon
of schietgeweer, om to zien of het good is en hoe
ver bet draagt; ...SCHRIFT, o. (-en), schoonschrift als blijk van bekwaamheid; opstel, verhandoling als proeve : een Academisch proefschrift,
dissertatie.
PROEFSTATION, o. (-s), plaats, inrichting waar
landbouwproducten, zaden, grondsoorten, meststoffen enz. wetenschappelijk onderzocht worden; in
Nederland zijn thans 6 proefstations voor den landbouw; ...STEEN, m. (-en), toetssteen voor goud
en zilver ; ...STOOMEN, o. op proef stoomen (van
stoombooten) ; aan een vergelijkend examen deelnemen ; (fig.) proeflessen geven ; ...STUB, o. (-ken),
meesterstuk bij de gilden ; — proefstuk eener munt,
ten bewijze van het gehalte ; ...TIJD. m. (-en),
tijd dat men ergens op proef is; ...TUIN, m. (-en);
...VELD, o. (-en), waar landbouwproducten op
proef gezaaid worden ; ...WERE, o. werk dat
men iem. opgeeft, om daaruit zijne bekwaamheid
to beoordeelen.
PROEFZUIVELBOERDERIJ, v. (-en), boerderij
waar men op het gebied van veeteelt en zuivelbereiding wetenschappelijk en practisch proeven
neemt: de proefzuivelboerderij to Hoorn is in 1899
ingericht.
PROEM, v. (-en), (op Walcheren) vrucht van
den els.
PROESTEN, (proestte, heeft geproest), snuiven
(van paarden); hard niezen; — (fig.) wij proestten
(het uit) van het lachen, wij braken in eon heftig
lachen los.
PROEVE, v. (-n), zie PROEF.
PROEVEN, (proefde, heeft geproefd), smaken,
den smaak onderzoeken : het eten proeven; proef
eens, of de soep rout genoeg is; — een weinig
nemen : proef eens van dien wijn ; — (fig.) ondervinden : nu proeft hij, wat het is, zoo voorbijgegaan
to worden; — hij zal er van proeven, er van lusten,
er duchtig van langs hebben; — kennen : daar
kunt gij den geringen burger man uit proeven; —
goud, silver proeven, het gehalte onderzoeken.
PROEVING, v. het proeven.
PROEVER, m., PROEFSTER, v. (-s), die proeft,
onderzoekt; — iem. die veel sterken drank gebruikt,
een dronkaard : hij is een echte proever; — essayeur.
PROF, m. (-s, -fen), verkorting van : professor.
PROFAAN, bn. bw. (...faner, -st), oningewijd,
ongewijd; onheilig, heiligschennend.
PROFANATIE, v. (-s, ...ten), heiligschennis,
ontheiliging.
PROFANEEREN, (profaneerde, heeft geprofaneerd), ontheiligen, ontwijden, met het heilige
spotten : de H. Schrift profaneeren.
PROFEET, m. (...feten), persoon die onbekende
dingen bekendmaakt; — (thans) waarzegger, voorspeller van de toekomst : ongeluksprofeet : een profeet die brood eet, aan wiens voorspellingen men
Beene waarde behoeft toe to kennen ; -- soort
van fijn wittebroodje, doorgaans van eigenaardigen
vorm.
PROFESSEEREN, (professeerde, heeft geprofesseerd), belijden, leeren.
PROFESSEN, (profosto, heeft geprofest), de
kloostergeloften afleggen of doen afleggen.
PROFESSIE, v. beroep, bedrijf, handwerk : hij
weet, kent dat in de professie, uitstekend; — belijdenis, kloostergelofte.
PROFESSIONAL (Eng.), m. (-s), (sport) iem. die
een tak van sport als beroep beoefent.
PROFESSIONEEL, bn. professioneel onderwijs,
onderwijs in ambachten en handwerken.
PROFESSOR, m. (-s, -en), hoogleeraar; — (in het
buitenland) ieder die eenige wetenschap of kunst als
beroep uitoefent; professeur du maintien et danse;
professor in 't biljartspel; — in daze laatste beteekenis hoort men ook professe(u)r.
PROFESSORAAL, bn. tot het hoogleeraarsambt
behoorende; (fig.) geleerd; deftig.
PROFESSORAAT, o. (...ratan), hoogleeraarsambt.

PROHIBEEREN.
PROFETEEREN, (profeteerde, heeft geprofeteerd), voorspellen, voorzeggen.
PROFETENBROODJE, o. (-s), eene soort van
fijn. kadetje; ...KOEK, m. eene soort van fijne
koek; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waarin
de profeten zich voorbereidden, ten tijde van
Samuel.
PROFETES, v. (-sen), vrouw die profeteert.
PROFETIE, v. (-en), voorspelling, de zekere
mededeeling eener toekomstige gebeurtenis.
PROFETISCH, bn. bw. als, van een profeet..
PROFICIAT ! tw. wel bekome het u ! (bij het
niezen); geluk er mee !
PROFIEL, o. (-en), gezicht, beeld van terzijde
gezien ; scherp omlijnde vorm : het profiel van den.
neus; — (bouwk.) gebouw in verticals doorsnede
voorgesteld : het profiel van eene spoorbaan, een
dijk, een kanaal ; — heloop van eene lijst ; — in
profiel, half, in doorsnede.
PROFIELLAT, v. (-ten), bewerkte lijst.
PROFIELIJZER, o. in zekeren vorm bewerkt
ijzer, waarvan de doorsnede is T, I of II
PROFIELSCHAAF, v. (...schaven), schaaf waarvan aan de zool en aan de scherpe zijde van den
beitel het profiel gegeven is, dat als lijst moat
worden aangeschaafd; ...STEEN, m. (-en), siersteen.
PROFIJT, o. (-en), voordeel, winst.
PROFIJTELIJK, bn. bw. (-er, -st), voordeelig,
winstgevend. PROFIJTELIJKHEID, v.
PROFIJTERTJE, o. (-s), standaardje om er een
eindje kaars op to laten uitbranden.
PROFILEEREN, (profileerde, heeft geprofileerd),
het profiel van iets aangeven; een profiel aan lets
maken.

PROFITABEL, bn. bw. (-er, -st), voordeelig,
winstgevend.
PROFITEEREN, (profiteerde, heeft geprofiteerd),
voordeel trekken van, winst doen met (iets) : van
de gelegenheid proftteeren, een goad gebruik maken.
PROFUNDIS (DE), (Lat.) uit de diepte; de aanvangswoorden en vandaar ook de naam van den.
33sten psalm : een der boetpsalmen, bij lijkdiensten gezongen.
PROFUSIE, v. overvloed; overdaad.
PROGNATEN, m. my. scheeftandigen, menschen
bij wie de tanden vooruitspringen.
PROGNOSE, v. voorzegging, voorspelling hoe
eene ziekte zal afloopen, het voorzien van eene
ziekte of van eene ophanden zijnde wending in
eene ziekte.
PROGNOSTICON, o. teeken der toekomst, voorteeken, voorbode, voorspelling, kenteeken ; — horoscoop, eene soort van weerglas dat het weder
door het troebel worden der vloeistof, waarmede
het gevuld is, moat aanwijzen, baroscoop.
PROGNOSTIEK, v. kunst van to voorspellen.
PROGRAM, o. (-s), PROGRAMMA, o. (-'s),
aarkondiging, lijst, inhoud van hetgeen in het
openbaar zal worden vertoond ; — het staat niet
op one program, dat zal niet gebeuren; — (fig.)
verkiaring van een ministerie, eene politieke partij
enz. waarin zij haar beginselen uiteenzet en in
.'t kort haar eischen opsomt : het programma der
Liberals Unie.
PROGRAMMATISCH, bn. overeenkomstig het
programma.
PROGRESSEN, v. my. yorderingen, vooruitgang.
PROGRESSIE, v. (-s, ...sien), geleidelijke voortgang, opklimming; — (rekenk., wisk.) reeks : eons
arithmetische progressie; geometrische progressie.
PROGRESSIEF, bn. bw. trapsgewijs toenemend..
PROGRESSIST, m. (-en), voorstander, aanhanger
van den vooruitgang op staatkundig gebied.
PROGRESSISTISCH, bn. de progressistische partij,
de partij van den vooruitgang.
PROGROOM, m.. ( - s), zie POGROOM.
PROGYMNASIUM, o. (-s, ...sia), voorbereidingsschool tot het gymnasium.
PROHIBEEREN, (prohibeerde, heeft geprohibeerd), verbieden (den invoer van goederen); —
(fig.) verhinderen, beletten.
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PROHIBITIE, v. (-s, ...tien), verbod van invoer,
wering.
PROHIBITIEF, bn. werend, verbiedend, belemmerend : prohibitief stelsel, verbodsst,elsel.
PROJECT, o. (-en), ontwerp; plan; bedoeling.
PROJECTEEREN, (projecteerde, heeft geprojecteerd), ontwerpen, plannen maken, voornemens
zijn; schieten (stralen, licht); — (teek.) loodlijnen laten vallen uit de punten van een voorwerp
op een plat vlak, om . zoodoende eene projectieteekening te krijgen.
PROJECTIE, v. (-s,

afbeelding van een

voorwerp, vlak of lijn op een plat vlak : horizontale
.en verticale projectie; — kaartenteekening: Mercators
projectie; (nat.) uitstraling; — worp, het werpen.
PROJECTIEL, o. (-en). elk lichaam dat door
eenig werktuig, van welken acrd ook, wordt voortgeworpen; — inz. uit eeE vuurmond; (ook) alles
waarmede men werpt.
PROJECTIELAMP, v. (-en), lamp in eene projectielantaarn; ...LANTAARN. v. (-s), waarmee
men stork vergroote beelden van kunstmatig verlicbte voorwerpen op een wit scherm werpt, verbeterde sciopticon.
PROJECTIELEER, v. de leer die zich bezighoudt met het maken van projecties; ...TEEKENING, v. (-en), teekening van do projectie van
eenig voorwerp op een aangenomen plat vlak;
o. (-ken), vlak waarop eenig voorwerp
geprojecteerd is.
PROLEET, m. (proleten), proletarier; iem. die
in denken en doen uiterst kleinburgerlijk is.
PROLETARIAAT, o. de niet-bezittende klasse.
PROLETARIER, m. (-s), die tot het proletariaat
behoort; geheel onbemiddelde, arme, behoeftige.
PROLIFIEK, bn. vruchtdragend, vruchtbaar.
PROLLIG, bn. t-er, -st), dik, gestremd (als brij).
PROLONGANT, m. (-en), geldschieter op effecten.
PROLONGATIE, v. (-s, Alen), (hand.) termijnverlenging, uitstol; — effecten in prolongatie geven,
ze in handers eens geldschieters laten om ze later
in te lossen; — rents van opgenomen geld, waarbij
effecten in onderpand zijn gegeven.
PROLONGEEREN, (prolongeerde, heeft geprolongeerd). verlengen; — (wiss.) den vervaltermijn verlengen.
PROLOOG, m. (...logen), voorrede; vooraf(toon.) voorspel.
spraak, inleidingsrede, -vers;
PROMENADE, v. (-s), wandeling; wandelweg.
PROMENADEDEK, o. wandeldek (op zeesche,
pen), ook promenoir geheeten.
PROMENEEREN, (promeneerde, heeft gepromeneerd), wandelen; (fig.) om den twin leiden.
PROMESSE, v. (-n), belofte ; schatkistpromessen,
eene soort van schuldbrieven, door den Staat op
korten termijn uitgegeven, om in tijdelijk geld,
gebrek to voorzien.
PROMETHEUS, m. (Gr. myth.) zoon van Japetus, een der Titanen, die het vuur uit den hemel
stal ; tot straf werd hij op den Kaukasus vastgeketend, waar een arend over dag de 's nachts weer
aangroeiende lever van hem wegvrat ; door Herakles
bevrijd, leefde hij verder op den Olymp als raadgever der goden.
PROMOTIE, v. (-s, bevordering van
(staats-)ambtenaren, die tot eene aanzienlijker of
voordeeliger betrekking benoemd worden ; — het
toekennen van den doctoralen graad aan de hoogescholen.
PROMOTOR, m. (-s), voornaamste drijver eener
zaak, bestuurder; — hoogleeraar onder wiens leiding
een doctorandus promoveert.
PROMOVEEREN, (promoveerde, heeft of is go,
promoveerd), bevorderem bevorderd zijn of worden
(inz. tot academische graden); — den doctorstitel verlengen.
PROMOVENDUS, m. (...di), doctorandus die
promoveert.
PROMPT, bn. bw. (-er, -st), vaardig, snel eene
prompte bediening; — eene prom to betaling, waarop
men niet te wachten heeft; — stipt, nauwkeurig.
PROMPTITUDE, v. vaardigheid, snelheid, stiptheld.

PROP.
PROMULGEEREN, (promulgeerde, heeft gepromulgeerd), bekrachtigen, afkondigen, (wetten,
besluiten).
PRONDEL, m. (-s), (Zuidn.) prul, vod.
PRONEEREN, (proneerde, heeft geproneerd), opvijzelen, uitbazuinen.
PRONEUR, m. (-s), zwetser, bluffer.
PRONIKGETAL, o. (-len), (rekenk.) de som van
een quadraatgetal en zijn wortel.
PRONK, m. sieraad : dit is mijn pronk; — overdreven opschik, blijk van ijdelheid gevende er
heerschte meer pronk dan pracht daar in huis; -

iem.
roem, glorie hij is de pronk der stad ;
te pronk stellen, hem openlijk bekendmaken als ; —
dorpsprocessie, door kermis gevolgd (in Limburg).
PRONKAPPEL, m. (-s), (gew.) pompoen, kalebas;
—BED . o. (-den), praalbed, bed dat niet beslapen
wordt, doch slechts totpronk dient; ...BOON,
v. (-en), eene groote roode boon, met eigenaardige zwarte, spikkels; de plant waaraan zij groeit
(phaesolus multiflorus).
PRONKEN, (pronkte heeft gepronkt), vertooning
maken, in het oog loopend opgeschikt in het openbaar zich voordoen, pralen ;
(Zuidn.) versieren,
mooi maken; (gew.) pruilen, zich verongelijkt
rekenen; met een somber en strak gelaat rondloopen.
PRONKER(D), m. (-s), iem. die pronkt, die ijdel
is op, mooie kleeren.
PRONKERIG, bn. bw. (-er, - st), overdreven mooi,
ijdel opgedirkt.
PRONKJUWEEL, o. (-en), voortreffelijk edelgesteente; — (fig.) iem. die door deugd of nitstekende gaven uitmunt zij is het pronkjuweel
der vrouwen; — iets wat zeer voortreffelijk is.
PRONKKAMER v. (-s), kamer waar de
fraaiste meubels staan, salon ; ...BAST, v. ( - en).
PRONKPAARD, o. (-en), fraai paard, paradepaard;
...PEER, v. (...peren), peervormige pompoen.
PRONKSTER, v. (-s), behaagzieke vrouw.
PRONKSTUK, o. (-ken), stuk tot pronk; — (fig.)
fraaiste stuk, juweel, parel, sieraad.
PRONKZUCHT, v. overdreven zucht tot pronk,
opschik.
PRONOMEN, o. (...mina), (taalk.) voornaamwoord.
PRONOMINAAL, bn. voornaamwoordelijk.
PRONONCEEREN, (prononceerde, heeft geprononceerd), uitspreken; beslissen; — sterk doom
uitkomen; — eene geprononceerde meening had hij,
eene scherp omlijnde meening.
PRONONCIATIE, PRONUNCIATIE, T. uitspraak eener taal.
PRONSELAAR, m., PRONSELAARSTER, v.
(-s), die pronselt.
PRONSELEN, (pronselde, heeft gepronseld),
ruilen, kwanselen.
PRONT, bn. bw. (-er, -st), stipt, nauwkeurig,
net : tegen prorate betaling, h contant, om gereed
geld; hij was pront op zijn tijd, stipt, nauwkeurig; —
Z. A. dat is pront Hollandsch, zuiver, onverbasterd Hollandsch; zie PROMPT.
PRONTAMENTE (It.), bw. (muz.) levendig,
nauwkeurig en juist voor te dragen.
PRONUNCIAMENTO, o. (-'s), (in Spanje, ZuidAmerika enz.) manifest tegen de regeering, tevens
sein tot den opstand.
PRONUNZIARE (It.), (muz.) gearticuleerd spelen, zingen.
PROOI, v. (-en), roof, buit, alles wat met geweld
of list verkregen is : de wolf tbierp rich op zijne
prooi; — (fig.) het huis was weldra eene prooi der
vlammen, het ging in vlammen op.
PROOSDIJ, v. ambt van proost; —, (-en), woning
van een proost.
PROOST, m. (-en), kloostervoogd; voorzitter van
een kapittel van kanunniken; ook die met het
beheer der tijdelijke goederen is belast.
PROP, v. (-pen), stop van werk, hooi, stroo,
smeer, hout of andere zelfstandigheid waarmede
men eene opening dichtmaakt; — tampon, in eene
sterk bloedende wonde; — mondprop om iem. het
spreken to beletten; —balletje papier : met proppen
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gooien; — balletje deeg waarmede gevogelte getnest
wordt; — korte en dikke man of yrOuw; — (fig.)
op de proppen komen, op de been, van eene ziekte
herstellen, (ook) weer in goeden doen geraken;
over lets spreken,
—metjsopdrnkme,
daarvan gewagen; — een propte nemen, een borrel,
een glaasje sterken drank.
PROPAEDEUTICA, v. voorbereidende kundigheden (tot eene wetenschap), voorbereidend onderwij s.
PROPAEDEUTISCH, bn. voorbereidend.
PROPAGANDA, v. middel om eenige meening
to verbreiden en ingang te doen vinden.
PROPAGANDIST, m. (-en), iem. die propaganda
maakt.
PROPAGANDISTISCH, bn. bw. propaganda makend : propagandistisch materiaca.
PROPAGATIE, v. voortplanting, uitbreiding,
versprei ding.
PROPAGEEREN, (propageerde, heeft gepropageerd), voortplanten, uitbreiden : meeningen, ideeen
o
pageeren, trachten ingang te doen vinden.
pr
PRO-PATRIA, o. eene Hollandsche papiersoort,
alzoo genoemd naar het papiermerk.
PROPELLER (Eng.), v. (-s), Archimedische
schroef (tot het voortstuwen van vaartuigen,
vliegmachines, bestuurbare luchtballons enz.).
PROPER, bn. bw. (-der, -st), zindelijk, rein, net.
PROPERTJES, bw. netjes, zindelijk.
PROPHYLACTISCH, bn. voorbehoedend, afwerend : prophylactische maatregelen tegen de malaria.
PROPHYLAXE, v. verhouding, voorkoming van
ziekten door dietetische en openbare gezondheidsmaatregelen (desinfectie, inenting, verstrekking
van waiver drinkwater enz.).
PROPONEEREN, (proponeerde, heeft geproponeerd), voorstellen : iem. jets proponeeren.
PROPONENT, m. (-en), voorsteller; — candidaat
tot eene predikantsplaats (bij de Protestanten).
PROPOOST, o. (-en), rede, gesproken woorden;
voornemen.
PROPORTIE, v. (-s, ...tien), evenredigheid; —
afmeting : de proportion van een huis.
PROPORTIONEEL, bn. bw. in evenredigheid
(met), in verhouding (tot); evenmatig.
PROPORTIONNEEREN, (proportionneerde, heeft
geproportionneerd), evenredig maken, in verhouding brengen (tot); (fig.) zijne krachten warm niet
aan zijn wil geproportionneerd, in verhouding tot
zijn wil.
PROPOS (A), tw. zeg eene ! ik denk er juist
om ! (ook) van pas.
PROPOSITIE, v. (-s, ...tien), voorstel, voorslag,
aanbod; (redek.) hoofdstelling.
PROPPEN, (propte, heeft gepropt), stoppen ;
— hij propt er alles in, hij eet alles op ; — op. stoppers, vullen; — vogels met proppen voeden.
PROPPENSCHIETER, m. (-s), klapbus; — drinkebroer.
PROPPETREKKER, m. (-s), (m11.) krasser,
werktuig om een geweerloop schoon te maken.
PROPRIO MOTU, uit eigen beweging, uit vrijen
wil.
PROPULSIE, v. het voortdrijven, voortstooten.
PROPVOL, bn. zeer vol.
PROPYLE g N, v. my. breede galerijen, welke den
ingang der tempelgebouwen in Griekenland nitmaakten.
PRORECTOR, m. (-en), plaatsvervangend rector

aan een gymnasium.

PROROGATIE, v. (van rechtsmacht), nitbreiding.
PROROGEEREN, (prorogeerde, heeft geprorogeerd), verdagen, verlengen, uitstellen; de bijeenkomst eener vergadering tot een lateren termijn
opschorten : het parlement prorogeeren.
PROSCENIUM, o. (-s), dat deel van een tooneel,
wat voor het gordijn is.
PROSCRIPTIE, v. (-s, ...tien), vogelvrijverkla•
ring, verbanning.
PROSECTOR, m. (-s), titel van hem, die aari
eene anatomische inrichting den leeraar in de anci:tomie helpt en voor hem de anatomische praeparaten vervaardigt.
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PROSECUTIE, v. (-s, _Alen), vervolging.
PROSELIET, m. (-en), iem. die tot een ander
geloof overgetreden is.
PROSENCHYM, o. (plantk.) plantenweefsel uit
vezels bestaande, in het hout en den bast onzer
boomen.
PROSERPINA, v. (myth.) koningin der onderwereld, gemalin van Pluto.
PROSIT ! tw. wel bekome het u !
PROSODIE, v. regels voor den klemtoon, de
uitspraak enz.; — (muz.) toonmeting.
PROSOPOGRAPHIE, v. (-en), schildering van
levensomstandigheden en karakter.
PROSOPOLOGIE, v. gelaatkunde.
PROSOPOPOEIA, v. persoonsverbeelding, eene
redekunstige figuur.
PROSPECT, o. (-en), uitzicht, verschiet; aanschouwelijke voorstelling, planteekening, opstand
van een gebouw.
PROSPECTEEREN, (prospecteerde, heeft geprospecteerd), een stuk grond onderzoeken, inz.
met het oog op het daarin aanwezig zijn van
edele metalen.
PROSPECTOR (Eng.), m. (-s), iem. die prOspeoteert, inz. onderzoekt of er edele metalen in den
.
grond voorkomen.
PROSPECTUS, o. (-son), voorloopig plan, bericht
enz. van een uit to geven boekwerk, eener . to vestigen inrichting, eener uit to geven leaning enz.
PROSPEREEREN, (prospereerde, is geprospereerd), vooruitkomen, slagen (in), geluk hebben
in eene onderneming; bloeien.
PROSPERITEIT, v. voorspoed, bloei.
PROSPUT, m. (-ten), (Zuidn.) riool.
PROSSEN, (propte, heeft geprost), kwellen,
knoeien; villen; (Zuidn.) morsen.
PROSTERNATIE, ...TRATIE, v. (-s, ...ten), teraarde-werping, knieling; ootmoedige vereering.
PROSTITUTIE, v. beroepsmatige door vrouwen
bedreven ontucht; veilheid van vrouwen.
PROTECTEUR, m., PROTECTRICE, v. (-s),
beschermer, beschermster.
PROTECTIE, v. (-s, ...tien), invloedrijke bescherming ,• — (handel) beschermende rechten.
PROTECTIONIST, m. (-en), voorstander van beschermende rechten.
PROTECTIONISTISCH, bn. de protectie betreffende : protectionistische wetter.
PROTECTOR, m. (-en), beschermer, beschermbeer; (gesch.) rijksvoogd (als Cromwell van Engeland
en Napoleon I van het Rijnyerbond).
PROTECTORAAT, o. beschermheerschap : tijdens
Cromwellsprotectoraat; land waarover dit besChermheerslhap uitgeoefend wordt; (ook) land dat door
een ander land in buitenlandsche aangelegenheden
vertegenwoordigd wordt.
PROTEGE, m. (-'s), PROTEGEE, v. (-s), beschermeling, bwhermelinge.
PROTEGEEREN, (prorogeerde, heeft geprotegeerd), beschermen, begunstigen, vooruithelpen.
PROTEINE, v. (scheik.) eene verbinding van
55°J. koolstof. 7°/,,, waterstof, 14,5°J ° stikstof en
23,5% zuurstof.
PROTEINESTOFFEN, v. my. verbindingen van
protein met zwavel, phosphor en andere anorganische stoffen; hiertoe behooren albumin, casein,
bloedfibrine, enz.
PROTEROSAURUS, m. een yoorwereldlijke hagedis, veal op de tegenwoordige monitors uit Egypte
gelijkende, uit de Permische aardvorming.
PROTEST, o. (-en), mondelinge of schriftelijke
verklaring dat men zich tegen eene handelwijze
verzet, hoewel men die ilia" '--n beletten, verhinL aangeaoden wisse
deren ; — formeele weigerim
,
betalen.
PROTESTANT„ th. .(-en), temeene naam der
)den Van die christelijke 3rkgenootschappen,
Nair* - ten gevolge van de wkhervorming der
6e eeuw zijn ontstaan.
PROTESTANTENBOND, o. ...,),am eener vereeniing van protestanten.
PROTESTANTISME, o. geloofsleer der prote-;anten.
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PRUIKENTIJD,

1. PROVINCIAAL, bn. gewestelijk.
PROTESTANTSCH, bn. bw. van een protestant ;
2. PROVINCIAAL, m. (...cialen), bewoner van
zij is protestantsch, belt dt het protestantsche geloof.
het platteland ; — (in eene kloosterorde) iem. die
PROTESTATIE, v. (-s, „Alen), betuiging.
aan het hoofd staat eener kloosterprovincie.
PROTESTEEREN, (protesteerde, heeft geprotesPROVINCIALISME, o. (-n), woord, uitdrukking,
teerd), tegen iets opkomen, verzet aanteekenen.
eener enkele provincie eigen; — (gmv.) geest, zin
PROTEUS, m. (myth.) een zeegod die de gave
voor
eene enkele provincie (ten nadeele van het
der voorspelling bezat en bet vermogen allerlei
algemeen belang).
gedaanten aan te nemen; —, (-en), (fig.) zeer
PROVINCIE, v. (-s, ...cien), onderdeel van een
onbestendig, veranderlijk mensch; — (nat. hist.)
rijk, gewest : ons land is verdeeld in 11 provincien;
eene soort van kieuwsalamander (proteus ande zeven provincien, de Vereenigde Nederlanden
guineus).
gedurende de republiek; (R.-K.) kerkelijke afdeePROTHESIS, v. voorvoeging, eene grammatische
ling, diocees; (Prot.) afdeeling der Hervormde Berk.
flguur waarbij eene of meer letters veOr een woord
PROVINCIEHOUT, o. eene soort van rood verfgevoegd worden, zonder dat de beteekenis ervan
hout, campechehout.
verandert.
PROVISIE, v. (-s. voorraad provisie
PROTISTEN, o. my. die laagste organische wevoor den winter opdoen ; — percentsgewijze berezens, die zoowel tot het planten- als tot het dierenkend loon van makelaars, commissionnairs in
rijk gerekend kunnen worden.
effecters, handelsreizigers enz. ; bij provisie, voorsPROTOCOL, o. (-len), proces-verbaal, akte,
• hands, voorloopig.
oorkonde.
PROVISIEKAMER, v. (-s), ...BAST v. (-en),
PROTOGRAPHIE, v. (-s, ...en), eerste teekening,
...KELDER, m. (-s), plaats tot berging van den
planteekening.
voorraad of deprovisie.
PROTONOTARIUS, m. (...tarii), lid van het
PROVISIONEEL, bn. bw. voorloopig.
uit voorname geestelijken bestaande college te
PROVISOIR (Fr.), bn. bw. voorloopig, provisioRome, belast met de leiding van aide het pausdom
n eel.
en de kerk betreffende zaken.
PROVISOR, m. (-s), (apoth.) geexamineerde die
PROTOPLASMA, o. (plant- en dierk.) het wezenaan het hoofd van eene apotheek mag staan; —
van iedere cel.
lijk
bestuurder, toeziener (van een gasthuis, eene stadsPROTOTYPE, v. o. (-n), eerst, oorspronkelijk
apotheek enz.).
model.
PROVISORAAT, o. ambt, betrekking van
PROTOZOEN, o. my . de laagste klasse der
provisor.
dieren, ook vormloozen geheeten, waartoe o. a. de
PROVISORISCH, bn. voorloopig.
sponsen en de infusiediertjes behooren.
PROVOCATEUR, m. (-s), iem. die provoceert.
PROTOZOISCH, bn. protozoische vormingen, de
(strafr.) uitdaging,
PROVOCATIE, v. (-s,
fossiele dierlijke overblijfselen der onderste sediuittarting; — (recht.) hooger beroep.
mentaire gesteenten; protozoische periode, periode
PROVOCEEREN, (provoceerde, heeft geprovoder protozoische vormingen.
ceerd), uittarten, tergen; — aanleiding geven tot;
PROTSEN, (protste, heeft geprotst), (artill.) een
— in het leven roepen.
stuk geschut op 't affuit stellen; — opscheppen,
1. PROVOOST, m. (-en), (oudt.) (mil., zeew.)
e maken, bluffen ; met zijn geld protsen.
d
rechtsbeambte een soldaat aan den provoost overTTER, m. (-s), (in Groningen) spreeuw.
P
geven, aan den kapitein-geweldiger.
TUBERANS, v. (...zen). deei van de chromoP
2. PROVOOST, v. (-en), soldatengevangenis.
sfeer der zon, eenigszins roodachtige uitsteeksels
PROXIMITEIT, v. nabijheid; nauwe verwantder corona, grootendeels uit gloeiend waterstof
schap.
bestaande, inz. waarneembaar bij zonsverduistePROZA, o. de taal van het dagelijksche leven,
ringen : protuberansen worden soms meer dan 500.000
ongebonden stijl, in tegenstelling met poezie;
K. M. omhooggeslingerd.
— de prom van het Leven, het alledaagsche leven.
PROUVEEREN, (prouveerde, heeft geprouveerd),
PROZATSCH, bn. bw. in proza; — (fig.) ondichbewijzen, pleiten : dit prouveert zijne (of voor zijne)
terlijk, alledaagech, koel berekenend.
onschuld.
PROZAMENSCH, o. m. (-en), koel berekenend
PROVE, PREUVE, v. (-n), onderhoud dat iem.
mensch, zondere hoogere levensbeschouwing.
zijn gansche leven uit een liefdadig gesticht trekt;
1. PRUDE, bn. preutsch, schijnzedig.
ambt dat aan iem. zulk een onderhoud verschaft; —
2. PRUDE, v. (-n), preutsche.
(fig.) het onderhoud dat iem. in een zoogenoemd
PRUDENTIE, v. voorzichtigheid; (fig.) goeddunproveniershuis voor zijn leven koopt.
ken, wijsheid, beleid.
PROVENQAAL, m. (...calen), bewoner van het
PRUDERIE, v. (-en), preutschheid.
oude Provence; (ook) minnezanger, troubadour
1. PRUIK, v. (-en), kunstmatig vervaardigd
der M. E.
hoofddeksel van Naar, ter bedekking eener kale
PROVENQAALSCH, bn. naar, nit, van Provence;
plek op het hoofd : hij draagt eene pruik; — oudo. vroegere zelfstandige taal van het zuiden
tijds gedragen als. modeartikel; — ook gebezigd
van Frankrijk, thane een dialect.
als een middel om zich to vermommen; — natuurPROVENCE-OLIE, v. olijf- of boomolie uit
lijk hoofdhaar ; — (gemeenz.) verward garen: dat
Provence.
garen is eene heele pruik geworden; hij heeft
PROVENIER, m. (-s), die eene prove geniet; die
de pruik, de bokkepruik op, hij is boos, norsch,
zich voor zekere som het verblijf en de verzorging
kwaad.
in een gesticht heeft gekocht.
2. PRUIK, m. (-en), man van hooge jaren ; —
PROVENIERSHUIS, o. (...zen), gesticht van proouderwetsch man.
veniers.
PRUIKEBOL, m. (-len), houten hoofd (om er
PROVENU, o. (-'s), opbrengst, bedrag.
pruiken op te maken); (fig.) iem. die veel doch
PROVERBE, o. (-s), spreekwoord; — klein
verwilderd hoofdhaar heeft.
tooneelstuk dat een spreekwoord ten titel of inPRUIKEN, (pruikte, heeft gepruikt), eene pruik
houd heeft.
dragen : hij pruikt al eenigen tijd.
PROVERBIAAL, bn. bw. spreekwoordelijk.
PRUIKENMAKER, m. (-s), iem. die pruiken
PROVIAND, v. voorraad van levensmiddelen,
maakt, kapper.
mondvoorraad proviand opdoen, meenemen.
PRUIKENSTIJL, m. voorwerpen, sieraden in
PROVIANDEEREN, (pro.v!arideerde. 114/4t geprci
een stijl, die tot het tijdperk der regeering van
viandeerd), van levensmiddelen, van mondvoorraat
Lodewijk XV en gedeeltelijk tot dat van Lodewijk
voorzien een leger, eene vesting proviandeere
XVI behoort; het ouderwetsche in de kunsten,
PROVIANDHUIS, o. (...zen), voorraadmagazij
etteren, kleedij, manieren enz.; — (bouwk.) de
waaruit het leger, dat op marsch is, van provian
atere Renaissance- of Baroque-stijl, in de 17de
voorzien wordt; ...MEESTER, m. (-s), opzichter
touw van kracht.
der levensmiddelen; (mil.) opzichter der vivres;
PRUIKENTIJD, m. tijd dat men pruiken tot
...SCRIP, o. (...schepen); ...WAGEN, m. (-s).

PRIALtivIVITAN.
sieraad droeg; (fig.) de tweede heeft van de 18de
eeuw, die zich kenmerkte door zin voor beuzelarijen
op elk gebied : dat gebeurde nog in den pruikentijd.
'c PRUILEMUILEN, (pruilemuilde, heeft gepruileMuild), (Zuidn.) pruilen.
PRUILEN, (pruilde, heeft gepruild), zwijgende
boos zijn, mokken, in zichzelven gekeerd blijven
wegens eene vermeende verongelijking.
PRUILHOEK, m. (-en), plaats waarin men zich
al pruilende terugtrekt.
1. PRUIM, m. (-en), pruimeboom; een plantengeslacht (prunus) tot de familie der amandelachtigen behoorende, waarvan 7 soorten in Nederland in 't wild worden gevonden.
2. PRUIM, v. (-en), vrucht van den pruimeboom : blauwe, gele, eierpruimen; gedroogde pruimen;
een weinig tabak om op te kauwen of to
zuigen ; som geld : hij gaf hem eene goede
pruim.
PRUIMEBOOM, m. (-en), vruchtboom (prunes
domestica) met groote, eironde, sappige vruchten.
PRUIMEDANT, v. (-en), groote gedroogde
blauwe pruimen, veel uit Frankrijk uitgevoerd
(eig. prunes d'Ente).
PRUIMEKERN, v. (-en), pit van eene pruim.
PRUIMELAAR, m. (-s), (Zuidn.) pruimeboom.
PRUIMELLEN of PRUMELLEN, my. kleine
gedroogde pruimpjes.
PRUIMEMOND, m. (-en), (fig.) kleine, preutsche
mond.
PRUIMEN, (pruimde, heeft gepruimd), tabak
kauwen : pruimen is zecr ongezond; — (fig.) met
smack veel en lekker eten ; ...TAART, v. (-en).
PRUIMENMOES, o. fijngokookte pruimen; het
vruchtvleesch der pruimen..
PRUIMSCH, bn. bw. (gew.) niet opgeruimd, niet
vroolijk : pruintsch kijken, (ook) ernstig nadenkend.
PRUIS, m (-en), iem. die in Pruisen woont.
1. PRUISEN, o. het land waarin de Pruisen woven.
2. PRUISEN, m. my. eene soort van aardappels
in Zuid-Holland.
PRUISISCH, bn. bw, als in, van Pruisen.
PRUISISCH-BLAUW, o. Berlijnsch-blaum (zekere
kleurstof),
PRUISISCH-ZUUR, o. (scheik.) blauwzuur, cyaan, pen zeer vergiftig zuur.
PRUL, o. (-len), ding van weinig of geen waarde.
PRULDICHTER, m. (-s), rijinelaar.
PRULLARIA, o. my . allerhande prullerijen.
PRULLENBOEL, m. prullerij; ...HOK, o. (-ken),
...BAST, v. (-en), ...KIST, v. (-en) ; ...MAND,
v. (-en), mand waarin men dingen van geen waarde
bij elkander werpt ; inz. waardelooze papieren.
PRULLERIJ, v. (-en), vod, nietigheid.
PRULLEVENT, m. (-en), prul van een vent.
PRULLEWERK, PRULWERK, o. (-en), onbeduidende bezigheid, work van geener waarde.
PRULLIG, bn. bw. (-er, -st), nietig, voddig.
PRULPOEET, m. (...eten), pruldichter.
PRUMEL, PRUMEL, v. (-len), van schil en
steen ontdane, gedroogde Witte pruimen, inz. uit
de Pats en uit Italie.
o.
PRUNE, bn. roodpaars : eene prune japan;
roodpaarse kleur.
PRUNELLA, v. een algemeen op wei- en bouwland, aan wegen en dijken voorkomend lipbloemig
plantje met blauwviolette of roodachtige bloemen
(prunellavulgaris), ook brunel en bijenkorfjegeheeten.
1. PRUT, v. dikke brijachtige stof, bezinksel van
allerlei vloeistoffen prut van inkt; inz. bezinksel
van olie of traan; koffiedik; dikke karnemelk,
wrongel; (gew.) modder, slik; ook minachtend
gezegd van al wat slecht of leelijk in zijn soort is.
2. PRUT, bn. (gew.) verdikt : al de melk is prut,
bedorven; — (fig.) zuiver : zij is niet prut.
PRUTS, v. (-en), lets wat niets bijzonders is,
wat slecht is, wat niet deugt, klein is.
PRUTSELEN, (prutselde, heeft geprutseld), knutselen, beuzelen.
PRUTSEN, (prutste, heeft geprutst), onhandig
bezig zijn; — knutselen : hij weet aardig te prutsen.
PRUTSER, m. (-s), knoeier; iem. die zit to prutsen, to knutselen.

PRUTSWERK, o. werk dat niet veel aandacht
vraagt; knutselwerk; werk dat slecht is, niet
deugt.
PRUTTELEN, (prutselde, heeft geprutteld), zachtjos koken, borrelen (op het vuur) ; — (fig.) morren,
binnensmonds praten, omdat men ontevreden is
en dit niet hardop durft zeggen.
PRUTTELGELD, o. preutelgeld, zakgeld.
PRUTTELIG, bn. (-er, -st), knorrig, brommerig.
PSALLEEREN, (psalleerde, heeft gepsalleerd),
met luider stem bidden in de kloosters.
PSALM, m. (-en), loffled ter eere der godheid,
gewijde harpzang, inz. in de H. Schrift : psalmen
Dat'ids. PSALMPJE, o. (-s).
PSALMBERIJMING, v. (-en), de beaming der
psalmen : de psalmberilming van Dathenus; ...BOER,
o. (-en), book met berijmde psalmen; book der
psalmen; ...BORD, o. (-en), gezangbord (in de
kerk); ...DICHTER, m. (-s), dichter derpsalmen.
PSALMIST, m. (-en), dichter, componist of zanger
van psalmen; inz. David.
PSALMODIE, v. (-en), psalmgezang, koorgebed.
PSALMODIEEREN, (psalmodieerde, heeft gepsalmodieerd), psalmen zingen; (fig.) zangerig
lezen, opdreunen.
PSALMZINGEN, o. het zingen van psalmen; —
(zeew.) het dek schrobben.
PSALTER, o. (-s), verzameling van psalmen;
eene 13-snarige soort van harp, waarmede de
ouden het gezang plachten to accompagneeren,
ook PSALTERION, o. geheeten.
PSALTERIUM, o. verzameling van psalters of
psalmen; het psalterium Maria's, eerenaam voor
den H. Rozenkrans.
PSALTIS, o. (-son), muziekinstrument der Russen, het gelijkt voel op een hakkebord, doch wordt
met de viugers bespeeld.
PSAROLIET, m. (-en), stersteen, tot agaat verkiezelde varenstam.
PSEUDO, bn. valsch; zoogenaamd, inz, in samenstellingen gebruikelijk : pseudosophie, voorgewende
wijsheid.
PSEUDONIEM, m. (-en), die een valschen naam
draagt en daaronder schrijft; o. valsche naam,
schuilnaam.
PSEUDONIMITEIT, v. verborgenheid onder
een yalschen naam.
PST, tw. sissend ontploffingsgeluid waarmede
men iem. tracht to roepen of zijne aandacht wil
trekken.
PSYCHE, v. ziel; vlinder, als zinnebeeld van het
leven en de onsterfelijkheid der 7101; — (myth.) de
minnares van Amor die als eene uitstekende schoonheld met vlindervleugelen wordt voorgesteld.
PSYCHE, v. ('s), groote, draaibare spiegel waarin
men zich ten voeten uit kan zien.
PSYCHIATER, m. (-s), doktor voor zielsziekten.
PSYCHIATRIE, v. leer der zielsziekten, hare
herkenning, behandeling en geneeswijze.
PSYCHIATRISCH, bn. wat op de psychiatrie
betrekking heeft eene psych'iatrische inrichting.
PSYCHISCH, bn. de ziel betreffende.
PSYCHOGRAAF, v. schrijfapparaat waarmede
geesten zich op spiritistische seances manifesteeren.
PSYCHOLOGIE, v. dat gedeelte der wijsbegeerte
hetwelk over den aard en de eigenschappen der
menschelijke ziel handelt, zielkunde.
PSYCHOLOGISCH, bn. bw. zielkundig.
PSYCHOLOOG, m. (...logen), zielkundige.
PSYCHOMANT, m. (-en), geestenbezweerder.
PSYCHOSE, v. zielsziekte.
PSYCHROMETER, m. (-s), werktuig om de
betrekkelijke hoeveelheid damp in de lucht to
bepalen.
PTYALINE, v. enzym uit het speeksel, dat de
zetmeelkorrels splitst in maltose en dextrine.
PU, v. Chineesche lengtemaat = 167,63 OM.
PUBERTEIT, v. periode in het dierlijk leven
waarin de geslachtsapheid intreedt en zich verder
ontwikkelt.
kennisgeving,
PUBLICATIE, v. (-s.
openhare aankondiging (vanwege de overheid);
uitgave in druk; —BOEK, o. (-en).

PUBLICEEREN.
PUBLICEEREN, (publiceerde, heeft gepubliceerd), bekendmaken, afkondigen; . — in het licht
geven.
PUBLICIST, m. (-en), (oudt.) schrijver van
'het staatsrecht; (thans) schrijver over openbare
aangelegenheden, vooral in betrekking tot staatkunde; — dagbladschrijver.
PUBLICITEIT, v. openbaarheid; bekendheid.
1. PUBLIEK, bn. bw. (-er, -st), openbaar, tegenstelling van geheim : het examen is publiek ; 't is een
publiek schandaal, overal bekend : iets publiek
maken ; publiek verkoopen ; — niet voor enkelen,
maar voor alien, voor het publiek bestemd : publieke
gebouwen; — op den publieken weg, op den openbaren weg ; de publieke meening, de openbare meening ;, — van den staat uitgaande : publieke
werken, ambler, instellingen.
2. PUBLIEK, o. de ergens aanwezige mensehen;
toeschouwers, toehoorders ; — het openbaar : in
het publiek optreden, spreken.
PUBLIEKRECHTELIJK, bn. tot het publiek
recht behoorende.
PUBLIKAAN, m. (...kanen), pachter met de
invordering van 's lands penningen belast; staatspachter (bij de oude Romeinen); — inz. de publikaan of tollenaar van het Evangelie (Lucas 18 : 10).
PUCK, m. (-s), kleine soort van doghond.
PUP, o. (-s), zie POED.
PUDDING, m. (-s), zie PODDING.
PUDIEK, bn. bw. kuisch, eerbaar.
PUERIEL, bn. bw. kinderachtig.
PUERILITEIT, v. (-en), kinderachtigheid.
PUF, v. lust, trek ; ik heb dear geen puf in ;
— (fig.) bluf.
PUFFEN, (pufte, heeft gepuft), blazen van de
warmte ; — blazen : het puffen van de locomotief; —
(fig.) snoeven, pochen.
PUFFERIG, bn. (-er, -st), benauwd van de warmte : pufierig weer; — snoeverig, trotsch.
PUI, v. (-en), ondergevel, benedendeel van den
gevel; (bij uitbr.) de gevel: voorpui, achterpui.
PUID, m. (-en), Zeeuwsche benaming voor de
groene en bruine kikvorsehen.
1. PUIK, bn. bw. (-er, -st), best, opperbest,
keurig : puike haring; puike aardappelen.
2. PUIK, o. het beste, de bloom.
PUIKBEST. bn. bw. in hooge mate puik.
PUIKDICHtER, m. (-s), voornaam dichter.
PUIKER, m. (-s), (vissch., Zuidn.) net, eig. fuik.
PUIKJUWEEL, o. (-en), juweel van het eerste
water; (ook fig.) pronkjuweel, parel, sieraad.
PUILEN, (puilde, heeft gepuild), naar buiten
zwellen, uitsteken, uitpuilen.
PUIMEN, (puimde, heeft gepuimd), iets met
puimsteen gladwrijven, alvorens to verven.
PUIMSTEEN, m. (-en), (o. gmv. als stofn.) lichte
poreuze gestolde lava, van een sponsachtig voorkomen, veel tot slijpen en polijsten van houtwerk
gebruikt.
PUIN, o. afval van metselwerk, muren enz. ;
puin opruimen; een weg met puin ophoogen. ,
PUINBAAS, m. (...bazen), opzichter bij den p-uindienst ; ...DIENST, m. (in groote steden) het
wegbrengen van puin en bouwafval naar de stadsmestvaalt; ...GESTEENTE, o. (-n), (aardr.) puin
en gruis van andere gesteenten, door eon natuurlijk bindmiddel vereenigd; ...HOOP, m. (-en),
stapel puin (oude steenen, balken enz.).
PUIRAAM, o. (...ramen), raam boven eene
huisdeur.
PUISJESVANGEN, o, bij iem. aanbellen en daarna
wegloopen, beldeurtje spelen (straatschenderij).
PUISSANT (Fr.) bn. bw. (-er, -st), machtig.
PUIST, v. (-en), gozwel, etterzweer, blaar ;
afkeer : ik heb er de puist aan gezien.
—(fig.)
PUISTJE, o. (-s), kleine puist ; (fig.) een puistje
vangen, een blauwtje loopen.
PUIT, m. (-en), puitaal; — (gew.) kikker; —
veenboer in Zeeland.
PUITAAL, m. (... glen), een visch (zoarces vivipares), tot de familie der slijmmisschen onder de
stekelvinnige visschen behoorende, ook kwabaal
geheeten.
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PUNT.

PUK, m. (-ken), wat klein, ineengedrongen,
kort is : een puk sigaar, een klein eindje; — pukhondje; —(fig.) iem. die bij anderen achter ligt.
PUKKEL, v. (-s), puistje, bobbeltje.
PUL, v. (-len), kan; kruik; zuigkannetje voor
kinderen: — breede, hooge vaas. PULLETJE, o.(-4).
PULKEN, (pulkte, heeft gepulkt), met den
vinger in lets plukken.
PULLMAN (CAR) (Eng.) v. (-s), salonspoorrijtuig
van alle gemakken voorzien, zoo geheeten naar
den fabrikatit P u l l m a n.
PULP, v. het vruchtvleesch of moes der suikerbeetwortels; houtpap voor de papierbereiding ;
aardappelbrij (in de aardappelmeelfabrieken).
PULS, m. (-en), holle cilinder met klep aan het
ondereind en steel van boven ; wordt gebruikt
bij grondboringen ; —BUIS, v. (...zen), buis waarin
de puls bewogen wordt, de boorbuis.
PULSATIE, v. (-s, ...tien), het kloppen van
den pols, van het hart; polsslag.
PULSEEREN, (pulseerde, heeft gepulseerd),
kloppen; slaan (van den pole).
PULSEN, (pulste heeft gepulst), met een puls
werken.
PULSIMETER, m. (-s), werktuig om de snelheid
van den polsslag to bepalen, polsmeter.
PULSOMETER, m. (-s), werktuig, door Hall
uitgevonden, om door stoomdruk water op to
voeren.
PULVER, o. poeder, stof; — (veroud.) buskruit.
PULVERISATOR, m. (-s), besproeiingswerktuig
om eene oplossing zeer fijn verdeeld op planten to
spuiten.
PULVERISEEREN, (pulveriseerde, heeft gepulveriseerd), tot poeder vermalen, stampen; in stof
doen verkeeren.
PUMMEL, m. (-s), lomperd, lummel.
PUNAISE, v. (-s), klein metalen, meest koperen
stiftje met grooten platten kop voor het vastzetten
van platen, teekeningen enz.
1. PUNCH (Eng.) v. zekere drank, oorspronkelijk
uit thee,- arak, suiker, citroen en water.
2. PUNCH (Eng.), m. hansworst (in Engeland);
naam van eon bekend humoristisch Engelsch
tij dschrift.
PUNCHBOWL, m. (-s), punchkom; ...LEPEL,
m. (-s), bijzondere lepel om punch to scheppen.
PUNCTATIE, v. (-s, ...tien), het eerste ontwerp,
plan, verdrag of overeenkomst; — stippelkunst :
eene soort van waarzeggerij door punten.
PUNCTEEREN, zie PUNTEEREN.
PUNCTUALITEIT, v. stiptheid, nauwkeurigheid.
PUNCTUATIE, v. de leer der zin- en scheiteekens
(komma's. punten, vraagteekens enz.).
PUNCTUEEL, bn. bw. stipt, nauwkeurig.
PUNCTUM, o. punt, stip; — als tw. gedaan !
genoeg.
PUNCTUUR, v. (...turen), (heelk.) steek, prik,
aftapping (van waterzucht); — eene punctuur in
een fietsband, prikje, klein gaatje, waardoor de lucht
ontenapt.
PUNISCH, bn. Karthaagsch; de drie Punische
oorlog en; (fig.) Punische trouw, valsche, kwade trouw.
I. PUNT, v. (-en), spits, uiteinde : de punt eener
naald, van een degen ; — (fig.) dear kun je een
puntje aan zuigen, dat kun je vrij ten voorbeeld
nemen, dat doe je hem zoo gauw niet na; — uithoek,
landpunt : de uitstekende punten van een land; —
sluitteeken aan het uiteinde van een volzin ; —
stip op eene i of ij ; — (spr.) de puntjes op de i
zetten, zeer nauwgezet, nauwlettend to work gaan;
— zekere maat voor visch : schol per punt verkoopen.
2. PUNT, o. (-en), grens eener lijn ; — zeer
kleine stip : punten ' en streepjes zetten; — plaats
die door het eon of ander juist bepaald is : het
punt waar de zon opgaat; — de Kamer was
op het doode punt gekomen, de twee hoofdpartijen
waren even stork, zoodat er nets meer van belang
kon verricht worden; — gevaarlijke, ontoegankelijke
punten op de bergen; — het punt van waar men eene
zaak beschouwt, standpunt; — plaats die eene zekere
grens vormt : men mag wel gekscheren, doch tot een
zeker punt ; —

PUNTBAARD.
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tijdstip : hij was op het punt van te vertrekken; —
(bij hot spel) eenheid waarnaar het winnen of
verliezen berekend wordt hij *gal hem, 20 punten
voor; hij maakte 30 punten achter elkander; —
maat waarnaar de drukletters berekend worden ; deel van een onderwerp : punten voor een opstel;
— punter& van een beschrijvingsbrief voor eene vergadering, onderwerpen die aan de orde zullen
komen; — over dat punt moet ge hem eens onderhoud,en, over die zaak; iets tot in de puntjes
weten, tot in de kleinste bijzonderheden ; — de
fijne puntjes gaan er af, de bijzonderheden weet men
niet goed meer ; — de fijne puntjes zijn er bij hem
af, de scherpzinnigheid ; — het is in de puntjes,
onberispelijk, juist zooals het behoort.
PUNTBAARD, m. (-en), baard die puntig toeloopt; ...BEITEL, m. (-s), puntige vierkante
beeldhouwersbeitel; (ook) gereedschap om ijzer,
staal, messing en harde metalen in 't algemeen
af to draaien; ...BOOR, v. (...boren), boor met
eene punt onderaan.
PUNTDICHT, o. (-en), klein gedichtje welks
uiteinde of laatste regel eene scherpe hekeling (van
lets of lent.) bevat; epigram : de puntdichten van
Huygens ; ...DICHTER, m. ( - s).
PUNTEEREN, (punteercle, heeft gepunteerd), afpunten, atstippen, het plaatsen van geleistippen
voor het afwerken van metalen voorwerpen; —
de eerste punten (van een verdrag) opteekenen.
PUNTEN, (puntte, heeft gepunt), eene punt
maken aan iets : een potlood punten, slijpen; — de
punten afknippen : het haar punten.
PUNTENEURIG, bn. bw. (-er, -st), (gew.) erg
op zijn eer gesteld, lichtgeraakt.
PUNTER, m. (-s), eene soort van veenschuit,
kleiner dan een bok met minder ronden Steven.
PUNTEREN, ((punterde, heeft gepunterd), met
een punter varen.
PUNTERMAN, m. (-nen), die eon punter bestuurt; inz. hij die den weg weet in den doolhof
van vaarten en slooten en gaten in zoo'n veenstreek.
PUNTGRANAAT, v. (...eaten), (art.) granaat
met eene punt; ...HAAK, m. (...haken), eene soort
van haak, gaffel.
PUNTIG, bn. bw. (-er, -st), voorzien van eene
punt ; — (plantk.) puntige bladeren, spits uitloopende ; — (fig.) snedig, scherp, hekelend ;
hij is geestig; (ook) hij is scherp; —hijspuntg,
—ietspungz; tiesjl,
beknopt, bondig; (ook) geestig, scherp; — net, properties.
PUNTIJZER, o. (-s),
draaiers) groefbeitel,
om groeven in het hout to steken; ...KOGEL,
m. (-s), cilindervormige kogel met kegelvormige
punt.
PUNTSGEWIJZE, bw. punt voor punt.
1. PUPIL, m. en v. (-len), onmondige, die een
voogd heeft; pleegzoon, -dochter.
2. PUPIL, v. (-len), (ontl.) oogappel.
PUPILLENSCHOOL, v. eene militaire opleidingsschool, vroeger to Nieuwersluis.
PUREE, v. fijngesneden of fljngewreven vleesch
of aardappelen.
PUREN, (puurde, beeft gepuurd), (w. g.) zuiveren, louteren; uithalen : de bijen puree (zuigen)
den honig uit de bloemen.
PURGANS, PURGATIEF, o. buikzuiverend
middel.
PURGATIE, v. (-s, ...ten); buikzuivering.
PURGATORIUM, o. (R.-K.) het vagevuur.
PURGEERBOON, v. (-en), (plantk.) zeeboon;
D 0 0 RN, m. (-s), (plantk. ) duindoorn (hippo• phaes rhamnoides)* ...DRANK, m. (-en), ...DRANKJE, o. (-s), drank(je) om te purgeeren.
PURGEEREN, (purgeerde, heeft gepurgeerd), den
buik zuiveren, outlasting veroorzaken.
PURGEEREND, bn. buikzuiverend.
PURIFICATORIUM, o. (R.-K.) handdoek van
den priester, bij kerkelijk gebruik.
PURIM, —FEEST, o. (-en), herdenkingsfee4
van de Israelieten op 14 en 15 Adar (in Februari
of Maart), ter gedachtenis van de redding der
Joden door Esther en Mardochai uit de gevaren,
Van Dale, Handwoordenboek.
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die Haman hun bereid had, ook Hamansfeest,
Lotenfeest geheeten.
PURISME, o. het streven de teal to zuiveren
van vreemde, uitheemsche woorden, taalzuivering.
PURIST, m. (-en), taalzuiveraar.
PURISTERIJ, v. overdreven taalzuivering.
PURISTISCH, bn. bw. taalzuiverend.
PURITEIN, m. (-en), gestrenge protestant, die.,
het geheele kerkelijke wezen van al het menscheDike ontdoen wil en daarin de ware reinheid
(puritas) der kerk gelegen acht.
1. PURPER, bn. donkerrood, paarsrood.
2. PURPER, o. eene gezoebte en beroemde donkerroode verfstof, Welke vroeger gebezigd ward tot
het verven van wollen stoffen; kleed dat in purper geverfd is; — (fig.) koningskleed; — kardinaalsmantel : met het purper omhangen zijn.
PURPERBLAUW, o. indigo-purper, eene verfstof verkregen door indigo met zuur zwavelzuur
natron to smelten; ...BLOEM, v. (-en), purperkleurige bloom, eene aloesoort in Noord-Amerika;
...BRASEM, m. (-s), (nat. hist.) eene brasemsoort met purperkleurige schubben.
1. PURPEREN, bn. van purper.
2. PURPEREN, (purperde, heeft gepurperd),
met purperverf schilderen.
PURPERKOORTS, v. scharlakenkoorts; ...MOSSEL, v. (-s, -en), purperslak; ...REIGER, m. (-s),
(nat. hist.) een vogel, tot de familie der reigers
behoorende, die to herkennen is aan zijne fraaie
roodbruine tinten (ardea purpurea).
PURPERROOD, bn. donkerrood; o. de donkerroode kleur.
PURPERSCHELP, v. (-en), schelp van de purperslak: ...SLAK, v. (-ken), zeker buikpootig weekdier (murex brandaris en truneulus), tot de familie der wulken of kinkhorens behoorende ;
...SPREEUW, m. (-en), gezellig levend, prachtig
gekleurd vogeltje in Afrika (lamprotornis); ...VLINDER, m. (-s), fraai oranje en purper en rood gekleurd vlindertje (lythria purpuraria).
PURPRIET, v. roods kleurstof in den rooden wljn.
PURPURINE, v. verfstof tilt den meekrapwortel
bereid.
PURSER (Eng.), m. (-s), administrateur aan
boord.
PUSILLANIEM, bn. kinderachtig, onbeduidend.
PUSILLANIMITEIT, v. kinderachtigheid, beuzelachtigheid.
PUT, m. (-ten), diepe groove : putjes in 't gezicht;
kuiltje : zij heeft putjes in de wangen, als zif
hone putten
lacht; — kuil kalkput, beerput;
inz.
in de aardappelen; — schacht mijnput;
gegraven of geboorde diepte waarin water opwelt ;
(spr.) als het kalf verdronken is, dempt men
den put, men verhelpt het kwaad, als het ongeluk gebeurd is; — figuur op het ganzenbord
in den put zitten.
PUTBAAS, m. (...bazen), opzichter over eene
ploeg dijkwerkers, aardwerkers; ...BOOR, v. (—boron), bijzondere aardboor om diepe putten to boron;
...GALG, v: (-en), paal waarin de zwengel zich beweegt; dwarsbalk met het rad waaraan de putemmer hangt; ...GRAVER, m. (-s), aardwerker
die putten graatt.
PUTGER, m. (-s), (vad. gesch.) zeeofficier van
lageren rang.
PUTHAAK, m. (...haken), lange stok met stark
gekromden haak, waaraan men eon emmer bevestigt
om water uit een niet to diepon put of uit eene
gracht op to halen.
PUTLUT, o. onnoodige drukte.
PUTRAD, o. (-eren), wiel aan de putgalg, waar
daze dwars over den put been ligt.
PUTREFACTIE, v. verrotting, ontbinding.
PUTS, v. (-en), (zeew.) scheepsemmer met ingesplitst touw.
PUTSEN, (putste, heeft geputst), (zeew.) water
met de puts schoppen.
PUTTEES (Eng.), mv. beenwindsels.
PUTTEN, (putte, heeft geput), water uit een put
ophalen ; — (fig.) halen uit, ontleenen aan ; —
het schilletje uit de kuiltjes of putten halen.
43
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1. PUTTER, m. (-s), die put; — (fig.) zuiper,
drinkebroer : het is een ouwe putter.
2. PUTTER, m. (rs), distelvink (fringilla carduelis).
PUTTERSKOOI, v. (-en), kooi voor een distelvink
of putter, eigenaardig ingericht wegens de wijze
waarop de gevangen putter voedsel en drinken
tot zich moet nemen.
PUTTING, v. (-s), (zeew.) puttingwant, touwwerk
dat dient om het stengewant te zetten; — (spr.)
achter de puttings overboord vallen, reddeloos verloren zijn.
PUUR, bn. bw. zuiver, louter uit pure liefde ;
de pure waarheid ; — (fig.) niets meer dan : dat is
puur natuur ; bw. geheel en al, juist, net : zij
deed het puur om hem te plagen.
PUZZLE (Eng.), v. (-s), moeilijkheid; raadsel,
strikvraag; — aardigheidje om den tijd te dooden,
vaak uit twee of meer voorwerpjes bestaande,
.die men van elkander moet ontwarren of op zekere
wijze in elkaar zetten, zonder ze te buigen of te
broken : de nieuwste puzzles voorhanden.
PUZZOLAAN, o. vulkanisch puingesteente.
PYCNIET,
(-en), stangsteen; eene soort van
topaas.
PYGMEE, m. (-en), fabelachtige dwerg ;
onbeduidend persoon, schildertje, dichtertje. —(fig.)
PIJNAREL, zie PINAKEL.
PYRAMIDAAL, bn. zie PIRAMIDAAL.
PYRAMIDE, v. zie PIRAMIDE.
PYRHELIOMETER, m. (-s), toestel om de warmth
to meten, die jaarlijks door de zon afgegeven
wordt.

QUADRANS.
PYRIET, o. eene zwavelverbinding in steenkolen,
ook kies, ijzerkies en zwavelkies genoemd.
PYROGRANIET, o. zeer vaste, politoerbare
kunststeen.
PYROLETNE, o. eene soort van machinesmeer,
bestaande uit raapolie met menie gekookt.
PYROLOGIE, v. vuurtheorie; de leer van het
vuur; ...MANIE, v. eene ziekelijke neiging tot
brandstichten; ...METER, m. (-s), ...SCOOP, m. o.
(...scopen), hittemeter, vuurmeter, werktuig waarmede zeer hooge warmtegraden kunnen gemeten worden; ...METRIE, v. kunst om de warmth te meten;
...TECHNIEK, v. vuurwerkerskunst; kunst om
vuurwerk te maken.
PYROTECHNISCH, bn. op de pyrotechniek
betrekking hebbende.
PYRRHUS-OVERWINNING, v. overwinning
waarbij de overwinnaar zoodanig verzwakt is,
dat hij niet meer tegen zijn overwonnen tegenstander opgewassen is.
PYTHAGORISCH, bn. zwijgend; (rekenk.) de
pythagorische tafel, de tafel van vermenigvuldiging
met de producten van alle enkelvoudige getallen;
(rneetk.) de stellimi van Pythagoras.
PYTHIA, v.priesteres - van het orakel te Delphi.
PYTHISCH, bn. de Pythische spelen, die ter
eere van Apollo, alle vier jaren to Delphi gevierd
werden.
PYTHON, m. (-s), eene soort van reuzenslang op
de Soenda-eilanden ; de python reticulatus wordt
9 M. lang ; — (myth.) eene vreeselijke slang of
geduchte draak, die door A p o 11 o overwonnen.
werd.

Q.
Q,
-'s) , 17de letter van het alphabet;
de gezamenlijke namen of woorden in een adresof woordenboek, die met Q beginnen;
Romeinsch cijfer voor het getal 500000; —
verder in afkortingen
— quod attestor — hetgeen ik
Q. A.
getuig; —
Q. B.
zie
alQueen's-bench,
daar ;
Q. B. F. F. Q. S. — quod bonum, felix, faustumque sit — hetgeen
goad, gelukkig en gezegend moge zijn, (of)
God geve daartoe Zijn
zegen; —
— quod Deus bene vertat
Q. D. B. V.
hetgeen God ten goede
moge keeren, (of) God
doe het wel geluk ken ; —
— quinta essentia — zie quinQ. E.
tessens;
q. e.
quod est — hetwelk beteekent;
Q. E. D. quod Brat demonstrandum
—hetge ntebewijzen
was ; —
Q. 'F. F. Q. S. — quod felix, faustumque sit —
hetgeen gelukkig en gezegend moge zijn;
zooveel
quantum
libet
Q. L.
als men belieft; —
Q. P. of Pl. — quantum placet — de hoeveelheid naar welgevallen;
Q. Q.
qualitate qua — in hoedanigheid van, gevolmachtigd als; —

— quantum satis of sufficit
zooveel . als genoeg is;
de vereischte hoeveelheid; —
—
quantum
vis — zooveel gij
Q. V.
wilt; —
quaer.
quaeritur, zie aldaar;
quaestie, zie aldaar; —quaest.
quat. — quatertemper, zie aldaar.
QUA, bw. in hoedanigheid van : qua dokter kwam
hij alleen; qua talis, als zoodanig ; qua mandatarius,
als gevolmachtigde; qua professor, als hoogleeraar.
QUADERNANO, o. (-'s), vierregelige strofe van
een sonnet.
QUADERZANDSTEEN, m. (-en), (v. gmv. als
stofn.) zekere Duitsche steensoort, blokzandsteen;
vlak gehouwen zandsteen.
1. QUADRAAT, KWADRAAT, o. (...draten),
vierkant, regelmatige vierhoek met vier gelijke
zijden en rechte hoeken; — (drukk.) pasje; —
(muz.) herstellingsteeken waardoor eene verhoogde
of verlaagde noot hare gewone hoogte heeft; —
(wisk.) vierkant getal, tweede macht; — electrisch
quadraat, zeker toestel bij electrische proeven.
2. QUADRAAT, KWADRAAT, bn. vierkant,
vierhoekig, vierzijdig.
QUADRAATGETAL, enz. zie KWADRAAPGETAL enz.
QUADRAGENA, v. QUADRAGEEN, v. (...genen), (R. K.) boetedoening van 40 dagen; kwijtschelding van straffen, beantwoordende aan eene
40 -daagsche boetepleging.
QUADRAGESIMA, v. de 40e dag; de jaarlijksche 40-daagsche vasten; de zesde Zondag v6Or
Paschen.
QUADRANGULAIR, bn. vierhoekig, vierkant.
QUADRANS, o. zeker apothekeirsgewicht (3
omen of 6 looden med.).
Q. S.
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QUADRANT, o. (-en), zie KWADRANT.
QUADRATUS HOMO, m. kort en gezet mensch,
vierkante vent.
QUADRATUUR, v. verandering in een vierhoek;
inhoud eener kromlijnige figuur in vierkante eenheden; — quadratuur des cirkels, herleiding van den
cirkel tot een vierkant van gelijken inhoud; —
(fig.) lets onuitvoerbaars.
QUADRATUURSTANDEN, m. my. kwartierstanden der maan.
QUADREEREN, QUADRATEEREN, (quadreerde, heeft gequadreerd), vierkant, vierhoekig maken;
in het vierkant brengen een getal quadreeren; —
den inhoud van een vlak berekenen, — (fig.) paseen, schikken, overeenkomen.
QUADRI..., het viervoud, vier...
QUADRILLE, v. (-s), dans met vier paar personen; omberspel met vier spelers.
QUADRILLEEREN, (quadrilleerde, heeft gequadrilleerd), in eene quadrille dansen; — (mil.) in
den vorm van eene quadrille rangschikken; — het
quadrillespel spelen.
QUADRILLIOEN, o. (-en), millioen in de vierde
macht, duizendmaal duizend trillioenen (het
cijfer 1 met 24 nullen er achter).
QUADRO, (muz.) vierstemmig.
QUADROON, m. en v. (...dronen), kind van
een blanke en eene tercerone.
QUADRUMANEN, m. my. vierhandige dieren.
QUADRUPEDEN, m. my. viervoetige dieren.
QUADRUPEL, bn. viervoudig; quadrupel alliantie,
viervoudig yerbond, verbond van vier mogendheden (1666).
QUADRUPLEEREN, verviervoudigen.
QUADRUPLET, e. (-s), rijwiel voor 4 personen.
QUADRUPLEX-TELEGRAPHIE, v. de kunst om
langs denzelfden draad tegelijkertijd twee telegrammen heen en twee terug to zenden.
QUAE NOCENT DOCENT (Lat.), door schade
wordt men wijs.
QUAERITUR (Lat.), men vraagt, er wordt gevraagd, het is de vraag.
QUAESTIE, y. (-s, „Aden), vraag, twistvraag,
geschilpunt; — aanhangige zaak, aangelegenheid.
Zie ook KWESTIE.
QUAESTIEUS, bn. onzeker, twijfelachtig; — de
quaestieuze zaak, persoon, de zaak, persoon in
kwestie.
QUAESTOR, m. (-en), (Rom. gesch.) schatmeester; — stemopnemer (in vergaderingen).
QUAESTUUR, Y. ambt, waardigheid van quaestor.
QUAGGA, m. (-'s), zeker Zuidafrikaansch eenhoevig zoogdier (equus quagga), grootere soort van
zebra.
QUALIFICATIE, v. (-s, opgave der noodige eigenschappen; toekenning eener eigenschap;
het geven van een titel; volmacht; deugdelijkheid,
geschiktheid.
QUALIFICATIEF, bn. nader bepalend, beschrijvend.
QUALIFICEEREN, (qualificeerde, heeft gequalificeerd), eigenschappen toekennen, geschikt, vatbaar maken; benoemen.
QUALITATIEF, bn. volgens de waarde; naar den
aard; het gehalte, de gesteldheid eener zaak betreffende : het was een qualitatief verschil.
QUALITEIT, v. (-en), gesteldheid, eigenschap,
hoedanigheid, aard ; — stand, betrekking in de
maatschappij ; — titel die iemands rang of stand
aanduidt.
QUALITER TAUTER (Lat.), hoe het ook zij.
QUAND MEME (Fr.), bw. uitdr. hoe het ook ga,
tot elken prijs.
QUANT A MOI (Fr.), wat mij betreft; zijn
quant d soi bewaren, stiff deftig zijn.
QUANTITATIEF, bn. volgens de hoeveelheid,
grootte, naar het getal quantitatief is het meer,
dock qualitatief minder.
QUANTITEIT, v. (-en), hoeveelheid, menigte; —
langere of kortere duur der lettergrepen.
QUANTUM, o. zekere som; hoeveelheid, getal;
maat; bedrag; aandeel.
QUARANTAINE, v. gedwongen verblijf (vroeger

QUEEN'S PIPE.
gedurende 40 dagen), voor schepen, personen
of goederen, die van eene besmette of van besmetting verdachte plants komen; — de inrichting, de
plants waar zulke reizigers of voorwerpen gedurende
die dagen zich moeten bevinden.
QUARANTAINE-INRICHTING, v. (-en); ...MAATREGELEN, my.; ...PLAATS, v. (-en), plaats
voor quarantaine aangewezen ; ...VLAG, v. (-gen).
QUARRE, CARRY, o. (-'s), vierkant; vierkante
plaatsing bij militairen, waarvan de vier zijden
front naar buiten maken.
QUARREAU, o. vierhoekig liniaal tot het trekken van evenwijdige lijnen.
QUARREOGRAAF, v. (...graten), werktuig tot
het opnemen van perspectiefteekeningen.
QUART, o. (-en), (muz.) de vierde toon van
den grondtoon in de diatonische toonschaal; een
interval van vier trappen; — de a - snaar op eene
viool; zie verder KWART.
QUARTAAL, zie het betere KWARTAAL.
QUARTAIR, bn. vierde; — (aardr.) quartaire
vorming, de vierde of jongste aardvorming, de uit
water afgezette lagen.
QUARTEEREN, goud en zilver samensmelten
in de verhouding van 1 tot 3.
QUARTEROON, QUADROON, m. en v. (...oven),
kind van een creool en eene terceroonsche vrouw
(in Midden- en Zuid-Amerika). Zie TERCERONEN.
QUARTET, o. (-ten), vierstemmig muziek- of
zangstuk; — in het orkest de vier strijkinstrumenten, to weten : de eerste viool, tweede viool, alt
en violoncello.
QUARTETAVOND, m. (-en), ...AVONDJE, o.
(-5), avond dat men quartet speelt; ...GEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap dat samen quartetten
speelt of zingt; ...MUZIEK, v. vierstemmigo
muziek; ...SPEL, o. (-en); ...SPELER, m. (-s).
QUARTIER, 0. zie KWARTIER.
QUARTIJN. zie KWARTIJN.
1. QUARTO, bn. ten vierde, in de vierde
plaats.
2. QUARTO, o. (-'s), boekformaat, waarbij het
vel vier bladen of acht bladzijden heeft; —FORMAAT, o.
QUARTSPRONG, m. (-en), (muz.) een interval
van vier trappen in de diatonische toonschaal;
...VIOOL, v. (...violen), kleine viool.
QUASI, bw. als ware het, bijna ale, ongeveer,
schijnbaar, evenals : een quasi contract, een contract
in schijn, slechts voor den vorm.
QUASIMODO, m. (-'s), de eerste Zondag na
Paschen, zoo geheeten naar de schriftplaats quasimodo geniti infantes (evenals de eerstgeboren kinderen) (1 Petrus II : 2).
QUATERNE, v. (-n), vier bezette en tegelijk
uitgekomen nummers (in de getallen-loterij); —
vier nummers in eene rij (in het lottospel); —
(boekdr.) vier beschreven of bedrukte bladen,
ineengeschoven; 5 a, 6 in elkander gevouwen Yelletjes postpapier.
QUATERTEMPER, m. (-s), eerste dag van een
vierendeel jaars; — (R.-K.) de Woensdag, Vrijdag
en Zaterdag van eene bepaalde week in leder jaargetijde, waarop vasten en onthouding is voorgeschreven; —DAG, m. (-en).
QUATRAIN, o. (-s), klein gedicht van vier verzen
of dichtregels, de beide eerste strophpn van een
sonnet.
QUATRE-MAINS (Fr.) QUATTRO MANI, (It.)
v. pianostuk, voor vier handen gezet.
QUATRE-MAINS-SPELER, m. (s), ...SPEELSTER, v. (-s), iem. die met een ander samen quatremains speelt.
QUATUOR, o. (-s), quartet.
QUEEN'S BENCH (Eng.), Y. rechtbank der
koningin (naam van het oppergerechtshof to
Londen, wanneer in Engeland eene koningin
rege€rt).
QUEEN'S METAL (Eng.), o. zeker metaalmengsel
(tin, lood, spiesglans en bismut).
QUEEN'S PIPE (Eng.) de ovens in de Londensche dokken, waarin afgekeurde waren, by.
tabak, verbrand worden.
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QUEKKER, m. eene soort van zeer vurigen
palmwijn.
QUERELLEEREN, (querelleerde, heeft gequerelleerd), twisten, strijden, geschil hebben.
QUERULANT, m. (-en), iem. die vele meest
ongegronde bezwaren opwerpt; iem. die zich
altijd verongelijkt waant.
QUERULEEREN, gaarne klagen.
1. QUEUE (Fr.) v. (-s), staart, paardestaart; —
.de laatste menschen (bij een optocht, enz.) ; —
(fig.) lange reeks rijtuigen; lange reeks of rij personen die op eene beurt staan to wachten : queue
.maken.
2. QUEUE, v. biljartstok, zie KEU.
QUIBUS, m. (-sen), zie KWIBUS.
QUIDAM, m. zie KWIDAM.
QUIDPROQUO, QUIPROQUO, o. (-'s), misverstand, verwisseling, het eene voor het andere.
QUIES CENTIE, v. rust, toestand van rust.
QUIETISME, o. gemoedsrust, volkomen berusting in Gods wil.
QUIETIST, m. (-en), aanhanger van het quietisme, stille dweper.
Q UINCAILLERIE (Fr.), v. (-en), kleine galanteriewaren, kramerijen (inz. metalen voorwerpen).
QUINT, v. (-en), (muz.) de vijfde toon van den
grondtoon in de diatonische toonschaal; — een
interval van vijf trappers; — hoogste vioolsnaar.
QUINTA, v. vijfde klasse eener Latijnsche
school.
QUINTAAL, o. (...talen), centenaar, gewicht in
de Romaansche landen, thans overal = 100 K.G.,
in Engeland en Amerika = 50 K.G.
QUINTAOCOORD, o. (-en), drieklank.
QUINTADEEN, QUINTATON, o. zeker register
in een orgel. de meest gebruikte en bests stem.
QUINTENCIRKEL, m. (-s), (muz.) de cirkel die
ontstaat. wanneer men, van een bepaalden toon
uitgaande, in op- of afgaande quieten voortgaat,
totdat men wader aan den uitgangstoon is gekomen.
QUINTERNE, v. vijf bezette en tegelijk uitgekomen nummers (in devetallen-loterij); vijf nummers in eene rij (in bet lottospel).
QUINTESSENCE, QUINTESSENS, v. (scheik.)
het doorgedurige overhaling geconcentreerde
werkzame bestanddeel eener stet — de keur of
kern (van iets), het fijnste, °deist°, kracbtigste; —
de ware inhoud (van iets) in den minst omvangrijken vorm : de quintessens der zaak is gauw
verteld.
QUINTET, o. (-ten), vijfstemmig muziekqtuk;
muziekgezelschap van 5 personen.
QUINTILLIOEN, o. (-en), millioen in de vijfde
macht (het cijfer 1 met 30 nullen or achter).
QUINTOLE, v. eene notengroep van vijf tonen,
die de waarde van vier noten van dezelfde soort
hebben.

QUINTSPRONG, m. (-en), een interval van -5
tonen.
QUINTUPLICEEREN, vervijfvoudigen.
QUINTUPLET, o. (-s), rijwiel voor 5 personen.
QUINTUS, m. de vijfde; de vijfde der leerlingen
in eene Masse ; de leermeester van de vijfde
klasse.
QUIPOS, QUIPPOS, o. knoopenschrift der oude
Peruanen; gekleurde snoeren, op vele wijzen samengeknoopt en ineengevlochten, walks hun als schrijfteekens dienden.
QUIPROQUO, QUIDPROQUO, o. ('s), de een
voor den ander, verwisseling; vergissing, misgreep.
QUIRINAAL, o. het paleis van den koning van
Italie op den heuvel van dien naam to Rome;
(fig.) de Italiaansche staatsmacht.
QUITANTIE, v. (-s, ...tien), bewijs van ontvangst;
schriftelijk bewijs dat een verschuldigd bedrag is
voldaan : de quitanties bewaren; quitantie vragen.
QUITANTIEZEGEL, m. (-s), zegel van 5 cents,
die volgens de zegelwet op eene quitantie van f 10
of hooger geplakt moot zijn.
QUITEEREN, (quiteerde, heeft gequiteerd), ale
voldaan onderteekenen (eene rekening); eene quitantie afgeven; (ook) verlaten, afzien van, laten
varen : den dienst quiteeren.
QUITTE, bn. even, gelijk, ontheven van de verplichting em to betalen : wij zijn quitte, wij hebben
van elkander niets meer to vorderen; — quitte
spelen, gelijk spelen, niet winnen of verliezen;
—quite
ou double, gelijk of dubbel.
QUI VIVE 1. werda !, wie daar !; op zijn qui-vive
zijn, op zijn hoede zijn, zeer goad toezien, een strong
wakend oog houden.
QUODLIBET, o. (-s), wat men belieft, mengelmoos, allerlei, van alles wat (voor den zang); —
laffe woordspeling, platte dubbelzinnigheid.
QUORUM, o aantal leden van een college, dat
minstens tegenwoordig moet zijn, om een wettig
besluit to kunnen nemen.
QUOTA, v. (-'s), QUOTUM, o. evenredig aandeel
dat leder heeft bij to dragon of to ontvangen.
QUOTATIE, QUOTISA TIE, v. (-s, ...tien),
berekening van ieders aandeel.
QUOTEEREN, (quoteerde, heeft gequoteerd),
naar evenredigheid verdeelen, ieders quotum
bepalen; — van volgnummers voorzien, nummeren,
merken (bescheiden enz.).
QUOTIENT, o. (-en), (rekenk.) uitkomst eener
deeling.
QUOTISEEREN, (quotiseerde, heeft gequotiseerd),
naar verhouding verdeelen; schatten.
QUOTITEIT, v. aandeelsverhouding.
QUOTUM, o. quota.
QUO VADIS (Lat.), waar gaat gij /teen I titel van
een wereldberoemden roman van H. Sienkiewiex
(in 1895 verschenen).

R.
R, v. (-s), 18de letter van het alphabet; — hij
kan de r niet zeggen, hij brouwt; — de gezamenlijke
nemen of woorden in eon adres- of woordenboek,
die met r beginnen; —
Ronkeinsch cijfer voor het getal 80; —
in afkortingen :
R.
(op
— Reaumur
thermometers);
R. of R.c.
— recipe (op recepten) — neem,
men neme;
r.
— (in wiskundige formulas) radius — straal; —
(in natuurkundige formulas)
resultante (zie aldaar); —

r. of f. r.

— recto of folio recto — op de
rechterzijde van het blad
(in citaten en bibliographische beschrijvingen); —
rab.
— rabat — korting; rad.
- radicalen, zie aldaar; R. C. of R. K. - roomsch-c(k)atholiek; -r. ct.
- regimentscommandant; R. D.
- reverendus dominos of reverende domine — eerwaarde
hoer; —
Rec.
— Recensent — beoordeelaar; -Red.
- Redacteur of Redactie; —
Ref.
— Referent — verslaggever; --
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— regula — regel;
(ook) regiment ; —
- Respublica — het gemeenebest; —
respectievelijk — in volgorde; —
reap.
R. F. S. V. P. — reponse favorable s'il vows
plait — verzoeke vriendelijk gunstig antwoord; —
Rijksgrond ;
R. G.
— Rijks hoogere-burgersch,00l; —
R. H. B. S.
Romanum imperium — het
R. I.
Romeinsche rijk;
requiescat in pace — hij (zij)
R. I. P.
ruste in vrede ; —
R. I. S. A. — Romanorum imperator semper
Augustus — de altijd zeer
verheven keizer der Romeinen;
- Rijkskweekschool — (inz.
R. K. S.
voor onderwijzers, -essen);—
R. M.
recaeil militair verzameling
van legerorders ; —
— reverends ministerii canclidaR. M. C.
tus
candidaat van het
eerwaardig leeraarsambt;
R'iksnormaallessen ; —
R, N. L.
R. N. S.
— Rijksnormaalschool ; —
ratione officil — ambtsR. 0.
halve;
- remise ouverte (op telegrammen) — open bestelling;
reverendus (of reverends) paR. P.
ter — eerwaardige vader;
reponse payee (op telegrammen) — antwoord betaald; -- .Thttepeil
R. P. D.
— (op telegrammen) dringend
antwoord betaald;
•
regeeringsreglement;
R. R.
onder
— reservatis reservandis
r. r.
het noodige voorbehoud;
rudimentair, zie aldaar.
—rud.
1. RA, v. (raas), (scheepsb.) lange, ronde spier,
kruisvormig aan een mast of eene steng hangende
en dienende om een zeil op to houden ; — (spr.)
zijne ra is tam geschoten, zijne kracht, zijne energie
is' gebroken. RAATJE, o. (-s), kleine ra.
2. RA, verkorting van : raad : ra, ra ! wat
is dat.
8. RA, m. (myth..) oud-Egyptische zonnegod.
RAAD, 'm. aanbeveling om iets to doen of to
laten, raadgeving : neem dezen raad aan, doe nu
wat ik zeg; — goede raad is hier duur, men weet
haast niet, wat bier to doen het bests is; —
bij west overal raad voor; ik weet
hulp,
met dien jongen Been raad, weet niet, wat met hem
aan to vangen; hij west met zijne hander gees
raad, weet niet hoe die op passende wijze to
houden;
overleg : bij iemand te rade gaan, met hem overleggen; besluit, voornemen : te rade worden, een
besluit nemen; remand kan Gods raad cloorgronden; —
—, (radon), zeker aantal personen die bijeenkomen 01;11 voorstellen to onderzoeken of besluiten
te nemen; college met besturende of rechtsprekende
macht : familieraad, gemeenteraad, kerkeraad; — de
Raad van State, regeeringseollege van 15 perBonen aan wier oordeel alle voorstellen, door
den Vorst aan de Staten-Generaal of omgekeerd
gedaan, benevens alle algemeene maatregelen
van inwendig bestuur, onderworpen moeten worden; — de Hooge Read, het hoogste gerechtshof
pan het geheele Rijk;
inz. gemeenteraad : hij is lid van den raad;
(in Ind. ins.) de Raad van Indio; lid van een
raad: hij is Raad van Indio; dat is een Raad
met. stad.
RAADGEVEND, bn. eene raadgevende (consulteemnde) stem (in eene vergadering).
RAADGEVER, m. (-s), ...GEEFSTER, v. (-s),
lie raad geeft.
Reg.

Resp.

RAAK.
RAADGEVING, v. (-en), raad, advies ; — consuitatie (van rechtsgeleerden).
RAADHUIS, o. (...huizen), stad-, gemeentehuis,
gebouw waar de gemeenteraad vergadert; — (Z. A.)
gebouw waarin de Volksraad der vroegere republieken vergaderde.
RAADJE, o. (-s), verkleinwoord van rad.
RAADKAMER, v. (-s), kamer, bestemd voor
de raadsvergaderingen; (recht.) niet openbare
vergadering van een gerechtshof of eene rechtbank; — (met.) de kapiteinskajuit.
RAADPENSIONARIS, m. (-son), (eert.) aanzienlijk staatsambtenaar van Holland en West-Friesland gedurende de tijden van het Gemeenebest.
RAADPLEGEN, (raadpleegde, heeft geraadpleegd), raad inwinnen, om raad vragen iemand
raadplegen; een dokter raadplegen; — overleggen,
overwegen. mondeling behandelen (eene zaak).
RAADSBESLUIT, o. (-en), besluit door een raad
genomen bij raadsbesluit vastgesteld; — de raadsbesluiten Gods, do beschikkingen van God.
RAADSEL, o. (-en, -5), iets waarvan de zin of
beteekenis to zoeken is : een letterraadsel; een figuurraadsel , een rebus; — iemand raadsels opgeven; —
een raadsel oplossen, de beteekenis ervan vinden,
(fig.) ophelderen (eene duistere zaak); (fig.)
dat is voor mij een raadsel, dat begrijp ik niet.
RAADSELACHTIC1, bn. bw. (-er, -st), duister,
ingewikkeld ; twijfelachtig raadselachtig spreken,
RAADSHEER, m. (-en), lid van den Hoogen
Raad, van een gerechtshof ; eertijds lid van den.
Gemeenteraad, senator ; — naam van een der stukken in het schaakspel; — eene soort van Bierduif.
RAADSLAG, m. (-en), raadpleging, beraadslaging, onderzoek, overweging.
RAADSLID, o. (...leden) lid van een raad.
RAADSMAN, m. (—Roden), raadgever, voorlichter; de raadslieclen der kroon, de ministers.
RAADSVERGADERING, v. (-en), vergadering
van den gemeenteraad; ...VERKIEZING, v. verkiezing van den gemeenteraad; ...VERSLAG, o.
(-en), verslag van hetgeen in den (gemeente)raad
verhandeld is; ...ZITTING, v. (-en), zitting van
den raad, inz. van den gemeenteraad.
RAADZAAL, v. (:..zalen), zaal waar de gemeenteraad vergadert.
RAADZAAM, bn. (...zamer -st), het is niet
raadzaam daarheen te gaan, dat te doen, to zeggen,
geraden, dienstig, nuttig. RAADZAAMHEID, v.
RAAF, v. (raven), een geslacht van vogels, dat
zich door een dikken snavel, veelal glanzig zwarte
veeren en zwarte pooten onderscheidt en in geheel
Europa, in noordelijk Azle en Noord-Amerika gevonden wordt (corvus corax) ; het is eene Witte
raaf. iets bijzonder zeldzaams; — al zouden de raven
het uitbrengen, ten Blotto komt alles uit; — sterrenbeeld dat de Maagd ten N., den Beker ten W.
heeit. RAAFJE, o. (-s).
RAAFACHTIG, bn. op een rad gelijkende.
RAAFEEND, v. (-en), (nat. hist.) zwarte Noordsche eend (arras nigri).
RAAGBOL, m. (-len), ...BORSTEL, m. (-s),
...HOOFD, ook RAAGSHOOFD, o. (-en), een langharige borstal, in den vorm van een halven bol,
die aan een langen stok is bevestigd en dient om
spinrag weg to nemen of om ruiten schoon to
wasschen; — (fig.) aim hoofd is een raagbol, zijne
lange Karen zijn ongekamd en verwilderd om zijn
hoofd; (ook) hij ziet er nit als een raagbol.
RAAGSTER, v. (-s), zij die raagt.
RAAGSTOK, in. (-ken), stok, steel van den raagbol.
1. RAAI, v. (plantk.) smalbladige hennepnetel
(galeopsis ladanum).
2. RAAI, v. (-en), richtingslijn.
RAAIEN, (raaide, heeft geraaid), peilingen doen
op eene rivier, gewoonlijk in eene richting loodrecht
op den stroom.
RAAIGRAS, o. (-son), de bests grassoort voor
weiden (lolium).
1. RAAK, bw. bw. geraakt, getroffen ; — die
klap was raak, gevoelig, deed zeer; -- die steek onder
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water was raak, trof in hooge mate; — (bij het
spel) Mis Neen, raak neen, ik heb je geraakt.
2. RAAK, v. (raken), (ontl.) het achterste gedeelte
van het gehemelte.
3. RAAK, v. (raken), (gew.) hark; —, m. rakelijzer.
RAAKCIRKEL, m. (-s), cirkel die met een ander
meetkundig figuur slechts den punt in den omtrek
gemeen heeft.
RAAKGOOIEN, (gooide raak, heeft raakgegooid), iets of iem. met een voorwerp, dat men daar
naar toewerpt, raken.
RAAKLIJN, v. (-en), (meetk.) rechte lijn die
met den omtrek eens cirkels maar een punt gemeen
heeft.
RAAKLOOPEN, (liep raak, heeft raakgeloopen),
al loopende treffen, niet misloopen; — op goed
geluk of loopen; — (Z. A.) iem. of iets toevallig ontmoeten, treffen.
RAAKPUNT, o. (-en), (meetk.) punt dat raaklijn
en raakcirkel gemeen hebben.
RAAKSCHOT, o. (-en), schot waarmee men iem.
of iets raakt, treffer.
1. RAAM, m. juist afgemeten richting om iets
te treffen of te grijpen; — hij houdt Been raam in
het schieten, hij Reet niet goed to mikken ; zijn
raam te hoog, te laag nemen, niet goed mikken,
2. RAAM, o. (ramen), inrichting die iets omvat
raam van een spiegel, eene schilderij: waarin of
waarop iets gespannen is : schildersdoek wordt op
een raam gespannen; — zij zit aan het raam te
werken, aan het borduurraam; — de houten omlijsting der vensterruiten; de ramen, en glazer wasschen; — de vensterruiten met de omlijsting of
ook de vensterruiten alleen; —
het raam van eene deur, eene lambrizeering, de
omlijsting der paneelen; — het raam van eene zaag,
houtwerk waarbinnen de zaag gespannen is.
RAAMDRUIF, v. (...druiven), onder een broeiraam gekweekt; ...FUIK, v. (-en), vischfuik met
een groot raam ; ...GEWICHT, o. (-en), tegenwicht van lood of gegoten ijzer van een schuifraani; ... 0 0 D o. (-en), tegenwicht van een
schuifraam; ...HOR, v. (-ren), vierkant raampje
met metaalgaas, vroeger tegen het inzien aan de
binnenzijde der ramen geplaatst; dergelijk raam
onder een opgeschoven vensterraam tot wering
van insecten ; ...STIJL, m. (-en), verticale revel
van een raam ; ...ZAAG, y r. (...zagen), zware
spanzaag voor het doorzagen van boomstammen.
1. RAAP, v. eene plantensoort welke tot het
geslacht kool van de familie der kruisbloemigen
behoort (brassica rapa).
2. RAAP, v. (rapen), de vleezige wortel van den
knol of raap; — (fig.) in iemands rapen zitten, hem
onderkruipen, op trouwelooze wijze concurrentie
aandoen; (Zuidn.) hij steelt rapen, sluipt voor
zijne beurt in den biechtstoel.
RAAPBORD, o. (-en), (mets.) vierkant plankje
met een handvat er onder, om daarop de kalk
bij het berapen bij de hand to hebben.
RAAPKALK, v. pleisterkalk waarmede het
muurwerk wordt beraapt.
RAAPKOEK, m. (-en), koek, vervaardigd van
bet uitgeperste raap- of koolzaad, veel tot veevoeder gebruikt.
RAAPOLIE, v. eene niet-drogende olie welke
geslagen wordt uit de zaadkorrels van het raap- en
het aveelzaad.
RAAPS, RAPS, ,m. wijn weder op Yersche druiven
gegoten en daardoor starker gemaakt.
RAAPSCHIL, v. (-len), schillen van rapen;
...SELDERIJ, v. knolselderij; ...SOEP, v. soep
waarin rapen gekookt zijn; — (Zuidn.) hij heelt
raapsoep gegeten, hij is slim, hem zult ge niet gemakkelijk bedriegen; ...STELEN, m. my. hoog
opgeschoten stengels van de raap, hier en daar
opzettelijk gekweekt als groente.
RAAR, bn. bw. (-der, -st), zeldzaam, zonderling,
vreemd, wonderlijk.
RAASBOL, m. (-en), levenmaker, schreeuwer.
RAASBOLLEN, (raasbolde, heeft geraasbold),
leven, rumoer maken, schreeuwen.
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RAASKALLEN, (raaskalde, heeft geraaskald),
ijlhoofdig zijn, Wen; je raaskalt, je zegt nonsens,
ongerijmdheden.
RAASMAANDAG, m. koppermaandag, de tweede
maandag in Januari.
1. RAAT, v. (rapen), honingraat, wastafel waaruit
de honingbij hare woning bouwt; in sommige
streken ratel geheeten.
2. RAAT, v. (plantk.) ratel.
RABAND, m. (-en), (zeew.) kort touw om voorwerpen samen te binders.
RABARBER, v. een zeer talrijk plantengeslacht
(rheum), tot de familie der veelknoopigen behoorondo ; geneesmiddel hieruit bereid.
RABARBERBITTER, o. (scheik.) eene soort van
rabarberessence; ...EXTRACT, o.; ...MOES, o.;
...PIL, v. (-len), (geneesk.) pil met rabarberextraet
erin (om to purgeeren); ...PLANT, v. (-en); ...POEDER, v. (-s); ...STROOP, v. (gen.).
1. RABAT, o. (kooph.) korting op den bepaalden
prij s.
2. RABAT, o. (-ten), omgeslagen zoom (van een
kleed); — smalle geplooide strook boven een
gordijn; geplooide linnen of katoenen strook langs
den bovenkant van een schoorsteenmantel ;
smal thin- of bloembed langs muur of schutting;
— (timm.) lip aan eene plank ; sponning. RABATJE, o. (-s), schoorsteenvalletje.
RABATTEEREN, ra,bat, korting geven.
RABATTEN, (rabatte, heeft gerabat), (timm.),
planken aan elkander verbinden met over elkander
liggende lippen.
RABAUT, m. (-en), deugniet, schehn. RABAUTJE, o. (-s).
RABAUTEN, (rabautte, heeft gerabaut), den
rabaut uithangen.
RABAUW, v. (-en), grauwe rent : zekere winterm. (-en), rabauweboom.
appel;
RABAUWEBOOM, m. (-en), boom waaraan de
rabauw groeit.
RABAUWTING, m. (-en), blozend roode zomerappel.
RABBELAAR, m. (-s), RABBELAARSTER, v.
(-s), die rabbelt.
RABBELEN, (rabbelde, heeft gerabbeld), veel te
haastig werken, iets afknoeien; slordig en gehaasl
lezen; schielijk en onverstaanbaar spreken;
kwaadspreken.
RABBELKOUS, m. en v. (-en), kletskous.
...TAAL, v, verbasterde taal, koeterwaalsch.
RABBI, m. (-'s), titel van een rabbijn, wanner
men hem aanspreekt; rabbijn.
RABBIJN, m. (-en), Israelietisch geestelijke.
RABBINAAL, bn. onder robbinaal tuezicht, door
of vanwege een rabbijn.
RABBINAAT, o. (...eaten), waardigheid van rabbijn; kerkelijk gebied van een rabbijn.
RABBINISME, o. de leer der rabbijnen; de ra,bbijnsehe wijsbegeerte.
RABBINIST, m. (-en), aanhanger der rabbijnsche
leer; Jood die den Talmud aanneemt.
RABOORDEN, v. rev. (plantk.) lischdodden of
duikelaars.
RABOT, o. (-ten), (Zuidn.) keersluis in eene book,
twin of waterloop.
RABRAKEN, zie RADBRAKEN.
RABULIST, m. (-en), rechtsverdraaier; advocaat
van kwade zaken; rechtsgeleerde schurk.
RACCORDEEREN, (raccordeerde, heeft geraccordeerd), (muz.) weder to zamen brengen, hereenigen; opnieuw stemmen.
RACE (Eng.), v. (-s), wedren, wedstrijd.
RACEBAAN, v. (...banes), renbaan; ...DAG,
m. (-en), dag dat er eene race gehoudon wordt.
RA CEN (Eng.), aan een wedstrijd deelnemen; —
zeer snel rijden (ook op eene fiets).
RACEPAARD, o. (-en), renpaard.
RACER (Eng.), m. (-s), die aan een wedstrijd
deelneemt; — die zeer snel rijden kan; bets
ingericht om zeer snel to rijden.
RACHITIS, RACHITISME, o. Engelsche ziekte,
aan den kinderleeftijd eigen,
RACKET (Eng.), o. (-s), raket; spel daarmede
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...MATCH (Eng.), v. (-es), racketwedstrijd. Zie
voor de andere samenstellingen onder RAKET.
RACKETTEN (Eng.), (rackette, heeft geracket),
met het racket spelen, raketten.
RACQUIT, o. wederwinst, het wedergewonnene.
RACQUITEEREN, (racquiteerde, heeft geracquiteerd), het verlorene terugwinnen.
1. RAD, 0. (-en, -eren), wiel: rad van een wagen,
een spoor, eene machine, een horloge; — iem. een
rad voor de oogen draaien, iem. bedriegen, foppen; —
het vijfde rad aan den wagen, die wat overtollig, to
veel, hinderlijk is; — (oudt.) zeker strafwerktuig
waarop men iem. radbraakte; (fig.) iem. met galg en
rad dreigen, vreeselijke bedreigingen tegen.lem. uiten.
2. RAD, bn. bw. (-der, -st), snel, vlug, schielijk.
RADBOUDSTICHTING, v. eene stichting, 31
Juli 1905 gevestigd, ten doel hebbende : de oprichting eener R. K. universiteit of van R. K. leerstoelen aan de reeds bestaande universiteiten.
RADBRAKEN, (radbraakte, heeft geradbraakt),
(oudt.) zekere strafoefening waarbij de laden van
den misdadiger op een rad, later op een kruis
gebroken werden;
wij kwamen als geradbraakt
tit den wagen, in de hoogste mate vermoeid; —
(fig.) jets in den grond bederven ; — de vreemde
talen racbraken, slecht spreken.
RADDRAAIER, (-s), (fig.) bestuurder, bewerker van lets ; aanvoerder (gew. in ongunstigen
zin) ; belhamel.
RADEERBEZEMPJE, o. (-s), klein bezempje
van stolen staafjes, waarmede men snel en goad
het geschrevene kan radeeren.
RADEEREN, (radeerde, heeft geradeerd), afetsen.
schaven; uitkrabben;
RADEERGUMMI, o. inktvlakgom.
RADEERKUNST,. v. vaardigheid om wat geschreyen is, nit to krabben;
etskunst; ...MESJE, o.
(-s), mesje om iets (b. v. iets dat geschreven is)
uit to krabben; ...NAALD, v. (-en), graveernaald,
uitsluitend bij 't plaatsnijden in gebruik; ...WATER,
o. (-5), oplossing om to radeeren.
RADELIJK, bn. (Zuidn.) wijs, schrander.
RADELOOS, bn. (...loozer, -t), ten einde raad,
wanhopig ik weet niet meer wat te beginner ik
ben geheel radeloos. RADELOOSHEID, v. wanhoop.
1. RADEN, (raadde of ried, heeft geraden), gisson, vermoeden, geen zekere gronden hebben
voor hetgeen men zegt : fang over een raadsel raden;
gissende het juiste zeggen : dat is moeilijk, gemakkelijk te raden ; aanraden, den raad geven
iem. ten beste raden ; het is u geraden als dreigemeat.
2. RADEN, RADHEN, m. (-s), adellijke titel op
Java; —AJOE, v. titel der echtgenoote van den
regent; titel van inlandsche dames die in den
3den graad afstammen van een vorst.
RADERAS, v, (-sen), as voor een rad; ...BAAR,
v. (—baron), eene baar op raderen om zieken to
vervoeken; ...BOOT, v. (-en), vaartuig dat door
middel van raderen in beweging gebracht wordt.
RADERDIEREN, o. my. eene groep van zeer
kleine, nauwelijks zichtbare diertjes, die hun
naam daaraan verschuldigd zijn, dat de trilharen,
aan den voorrand van hun lichaam geplaatst,
door hunne snelle beweging het . aanzien krijgen
alsof een getand rad bewogen wordt (rotatoria).
RADERDIERTJE, o. (-s).
RADERKAST, v. (-en), vierkant raam waarin
de raderen eener stoomboot ronddraaien; ook de
ronde bedekking daarvan ; ...STOOMBOOT, v. (-en),
door raderen (welke door stoom in beweging gebracht worden) voortbewogen.
RADERTJES, o. mv. kleine raderen.
RADERUURWERK, o. (-en), uurwerk dat door
middel van raderen geregeld is; thans de gewone
uurwerken; ...WERK, o. al de raderen van een
toestel om de beweging van eene as op eene andere
over to brengen ; — (fig.) samenstel, inrichting.
RADHEID, v. vlugheid, snelheid.
RADHEN, m. (-s), zie RADEN 2.
RADIAAL, bn. stralen hebbende.
uitstraling, straalRADIATIE, v. (-s,
werping; doorhaling.

RADIUS.
RADIATOR, m. (-en), toestel om warmte nit
to stralen, bij centrals verwarming.
1. RADICAAL, bn. bw. ingeworteld, diep : eene
uit den grond
radicale fout; — van den wortel
hij is radicaal
op : een radicaal geneesmiddel;
genezen, geheel en al ; lets radicaal bederven ;
de radicale partij, partij der radicalen;
(wisk.)
radicaal teeken, wortelteeken.
2. RADICAAL, o. (scheik.) grondstof, naam,
van atoomgroepen die zich bij verschillende reacties
als elementen gedragen; hoofdvereischte, voornaamste eigenschap; — diploma, bewijs van bevoegdhei d.
3. RADICAAL, m. (...calen), aanhanger van eene
vroegere staatspartij die eene grondige verandering van de constitutie en de wetten verlangde,
zij worden tegenwoordig yrijzinnig-democraten
genoemd.
RADICALISME, o. de leer en grondstellingen der
radicalen.
RADIEUS, bn. stralenschietend; schitterend,
stralend : zij zag er radieus uit.
RADIJS, v. een plantengeslacht (raphanus),
waarvan 3 soorten in Nederland in 't wild voorkonaen. RADIJSJE, o. (-s).
RADIJSBOOMPJE, o. (-s), zekere plant (symphoricarpus racemosus), eene sierplant uit N. Amerika.
RADIJSKOOL, v. (-en), raapkool.
RADIO-ACTIEF, bn. radio-actieve stoffen, die
radiumstralen uitzenden; radio-actieve the? apie,
RADIO-ACTIVITEIT, v. de eigenschap van
sommige stoffen om bestendig en zonder uitwendige oorzaak donkere stralen uit to zenden die
ondoorzichtige stoffen doordringen, photographisch
werken, fluorescentie en phosphorescentie teweegbrengen, en gassen voor electriciteit geleidend
maken; in 1896 door Becquerel aan het uranium
het eerst ontdekt : radium bezit in hooge mate radioactiviteit.
RADIOGRAM, o. (-men), photo met X-stralen
gemaakt; telegram draadloos overgebracht.
RADIOGRAPHEEREN, (radiog,rapheerde, heeft
geradiographeerd), photographeeren met radioactieve stoffen, inz. met X-stralen.
RADIOGRAPHIE, v. het photographeeren met
X -stralen; radiogram.
RADIOGRAPHISCH, bn. bw. door middel van
de radiographic.
RADIOLARIEN, my. eene soort van protozoan,
microscopische. meestal 6Oncellige zeediertjes.
RADIOLOGIE, v. de wetenschap der radioactiviteit : het congres voor radiologie te Brussel.
RADIOLOOG, m. (...logen), geleerde die zich
bezighoudt met de studie der radio-activiteit
en hare toepassingen.
RADIOMETER, m. (-s), toestelletje door W.
Crookes vervaardigd, om de intensiteit der lichtstralen to kunnen meten.
(-s), toestel om op
RADIOMICROMETER,
zeer fijne schaal de poolshoogte to bepalen.
RADIOPTICON, o. (-s), projectielantaarn voor
ondoorschijnende illustraties.
RADIOTELEGRAM, o. (-men), telegram draadloos overgebra,cht, ook radiogram geheeten.
RADIOTELEGRAPHIE, v. draadlooze telegraphie.
RADIOTHERAPIE, v. de therapie die van stralende energie gebruik maakt, geneeswijze met licht,
röntgen- en radiumstralen.
RADIUM, o. een element in 1898 door het echtpaar
Curie to Parijs ontdekt; het geeft licht in het donker,
produceert voortdurend warmte en zendt stralen uit
die door verschillende lichamen heendringen en niet
gebroken of weerkaatst kunnen worden; daze stralen
maken de lucht geleidend voor de electriciteit en
ozoniseeren haar; bij langdurige bestraling op ooze
huid veroorzaken zij hevige ontsteking.
RADIUMBEHANDELING, v. geneeswijze met
radiumstralen; ...EMANATIE, v. het uitstralen
van radium; ...KUUR, v. (...kuren), geneeskuur
met radium *, ...THERAPIE, v. de therapie die
van radiumstralen gebruik maakt, inz. voor jicht
en rheumatiek.
RADIUS, m. (...dii; -sen, radian), straal, halve
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middellijn van een cirkel; — radius-vector, voerstraal,
rechte lijn die in eene kegelsnede uit het brandpunt
naar den omtrek wordt getrokken.
RADIX, m. (...dices), wortel; (rekenk.) wortelgetal.
RADJA, m. (-'s), ook RADJAH, inlandsch of
Indisch vorst.
RADJE, o. (raadjes, radertjes); bij den eersten
meervoudsvorm denkt men aan elk radje in het
bi,jzonder, bij den tweeden aan al de kleine raderen,
ale een geheel beschouwd.
RADKRANS, m. (-en), de radkrans of flens dient
om de wielen in het spoor to houden.
RADLIJN, v. (-en), (meetk.) zekere kromme lijn,
cycloide; ...NAAF, v. (...haven), naaf van een rad.
RADOTEEREN, (radoteerde, heeft geradoteerd),
raaskallen, onzin praten.
RADSJPOETEN, m. my. krijgsvolk der inlandsche
vorsten in Indio.
RADSPAAK, ...SPEEK, v. ( ...spaken, ...speeken),
spaak tusschen de as en het ronddeel van het rad;
...SPARRE, v, (-n), reraketting; schepbord (in het
rad van een watermolen); ...STAND, m. (-en),
onderlinge afstand van de assen van een voertuig.
RAD U I S, o. (...duizen), (Zuidn.) afgezonderde
plaats; rustplaatsje; afgeschoten vertrek in eene
kamer ; tooneel.
RAF, v. rugvinnen van heilbot, welke in,gezouten
en daarna gedroogd worden.
RAFACTIE, v. vergoeding voor beschadiging van
koopwaren; inz. korting op het gewicht van tabak,
zonder fust gewogen.
RAFALE, v. (-s), rukwind, valwind, windvlaag.
RAFEL, v. (-s), het loslateu der draden van eene
geweven stof; plaats waar die draden loslaten; die
losgelaten draden zelven.
RAFELDRAAD, m. (...draden), losgegane draad.
RAFELEN, (ratelde, heeft en is gerafeld), draden
uithalen ; — losgaan (van draden).
RAFFELEN, (raffelde, heeft gerakeld), slordig
en haastig zijn work afmaken;.haastig en slordig, min
of moor onverstaanbaar lezen of spreken.
RAFFIA, v. (-'s), zekere palmsoort op Madagascar;
de bladeren ervan worden gebruikt als bindsel voor
planten; raffialint; —BLAD, o. (-eren), —LINT, o.
de lintvormige bladeren van de raffia.
RAFFINAATZILVER, o. het zilver dat uit de
ertsen verkregen en tot hoogen graad (99°/ a ) zuiver
is, ook wel brandzilver geheeten.
RAFFINADE, v. loutering, zuivering der sulker;
gezuiverde suiker,
RAFFINADERIJ, v, (-en), zuiveringsfabriek ;
suikerraffinaderij, witsuikerfabriek.
RAFFINADEUR, m. (-s), zuiveraar; eigenaar eener
raffinaderij .
RAFFINAGE, v. loutering, zuivering.
FIAFFINEEREN, (raffineerde, heeft geraffineerd),
louteren, zuiveren, verfijnen : suiker, kamfer raffineeren; — (fig.) op iets raffineeren, trachten uit to
pluizen, listig lets bedenken ; zie ook geraffineerd.
RAFFINEMENT, o. sluwheid.
RAFFINOSA, v. eene suikersoort, in de melaase
voorkomende, veel op rietsuiker gelijkende,
RAFFLESIA, v. eene 0. I. woekerplant op de
wortels van Cissus- en Vitissoorten ; de bloom heeft
eene doorsnede van 1 M. en wordt 5 KG. zwaar.
RAFIAN, v. (-en), zeker klein vaartuig met een
enkel latijnzeil (op de Middellandsche Zee).
RAFRAICHEEREN, (ratraicheerde, heeft gerafraicheerd), ververschen, verfrisschen.
RAFRAICHISSEMENTS, o. my. ververschingen
(ijslikeuren, confituren enz.).
RAFTER, m. (-s), smalle plank van boven toegespitst, gebrnikt voor hekken.
RAG, o. weefsel der spinnen; spinneweb; — het
is zoo fijn als rag, uitermate fijn.
RAGE (Fr.), v. razernij, woede; — (fig.) dwaze
verzotheid op lets: het was eene rage, daarbij to
komen.
RAGEBOL, m. (-len), zie RAAGBOL.
RAGEN, (raagde, heeft geraagd), met den raagbol spinrag en andere vuiligheid wegnemen.
RAGFIJN, bn. zoo fun als rag : ragjijn garen.
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RAGLAN (Eng.), m. (-s), overjas met aangeknipte
schouders.
RAGOUT (Fr.), m. (-5), aan stukken gesneden
vleesch, met eene pikante sans gestoofd.
RAID (Eng.), m. (-s), strooptocht, vijandelijke
inval: de raid van Jameson.
RAIL (Eng.), v. (-s), spoorstaaf, ijzeren spoorrichel.
RAILKOP, m. (-pen), het bovenvlak eener rail.
RAILLEEREN (Fr.), (railleerde, heeft gerailleerd), schertsen, kortswijlen; den gek scheren
(met iem.).
RAILLERIE (Fr.), v. (...rieen), scherts, boert.
RAISON (Fr.), v. rede, verstand; oorzaak, reden ;
raison d'etre, reden van bestaan; — gelijk, recht.
RAISONNABEL, bn. (-er, -st), verstandig, billijk,
redelijk; edel, mild; vrijgevig, grootmoedig.
RAISONNEEREN, (raisonneerde, heeft geraisonneerd), redeneeren; oordeelen en besluiten; tegenwerpingen of tegenspraak maken.
RAISONNEMENT, o. redeneering; tegenwerping;
muggenzifterij.
RAISONNEUR, m. (-s), fem. die redeneert alsof hij
de wijsheid in pacht had; dwarsdrijver, tegenspreker,
muggenzifter.
RAJAP, m. (-s), (Ind.) witte mier, termiet.
RAJAS, m. my. schatplichtige onderdanen
(Christenen) van den sultan van Turkije.
RAK, o. (-ken), rechtuitloopende streek (van een
weg of eene vaart) (in doze bet. is het nog bekend
in plaatsnamen , als : Gouderak, Langerak, het Damrak to Amsterdam); — (zeew.) eind weg dat men nog
to zeilen heeft; deel eener rivier tusschen twee
opeenvolgende bochten ; — toestel om er iets in
of op to zetten of to plaatsen, ook rek geheeten.
RAKE, v. (-n), (gew.) hark. •
RAKEL, m. (-s), rakelijzer; (Zuidn.) hark.
RAKELEN, (rakelde, heeft gerakeld), (Zuidn.)
bijeenharken; harkende zuiveren, effenen; den grond
losharken; — den oven omroeren met een rakelijzer.
RAKELINGS, bw. hij ging mij rakelings voorbij,
dat hij mij bijna raakte.
1. RAKEN, (raakte, heeft en is geraakt), treffen,
door een slag, stoot, worp, schot, enz. bereiken; —
aandoen, bewegen : dat heeft zijn hart geraakt; —
betreffen, betrekking hebben op : dat raket mij zeer
van nabij: — (fig.) Licht geraakt zijn, zich door weinig
belangrijke dingen beleedigd ,gevoelen; — zich uitstrekken tot, grenzen aan, belenden : onze huizen
raken elkaar niet; — leunen tegen, beroeren: zonder
den grond to raken; —
geraken tot, vallen : in angunst raken; met elkander in oorlog raken; — van zijn stuk raken, verlegen
worden, steken blijven (in eene rede enz); — in
brand raken, vlam vatten; — met iemand aan de
praat raken, in gesprek komen.
2. RAKEN, (raakte, heeft geraakt), (Zuidn.) harken.
1. RAKET, v. een plantengeslacht (sisymbrium),
tot de familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan vijf soorten in Nederland in 't wild worden aangetroffen.
2. RAKET, v. (-ten), hoog opstijgend vuurwerk dat
in stralen uiteenspat, congrevische vuurpijl.
3. RAKET, o. (-ten), kaatsnet.
RAKETBAAN, v. (...banen), deel van een open
terrein, waar men met het raket speelt.
RAKETMAKER, m. (-s); ...MATCH, v. (-es);
...NET, o. (-ten), het kleine netje van het raket; —
het lange net dat de twee partijen raketspelers
scheidt en waarover de bal geslagen moot worden.
RAKETSPEL, o. (-en), het spelen met het raket;
— het spelen met den vederbai; — eenige raketten
met raketballen, die samen noodig zijn voor een
raketspel ; ...SPELER, m. (-s), ...SPEELSTER,
v. (-8).
RAKETTEKRUID, o. wilde reseda, waterkers.
RAKETTEN, (rakette, heeft geraket), het raketspel beoefenen.
RAKETTING, m. (-en), (zeew.) ketting die de ra
vasthoudt.
RAKJE, 0. (-s), kleine rechtuitloopende streek van
een weg; — (spr.) daar is een rakje aan den wind,
het is onklaar, er is hapering of tegenspoed.
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RAKKELHOEN, 0. (-ders), bastaardhoen uit de
kruising van auerhoen en korhoen, komt in Duitschland en Scandinaviö voor (tetrao uragallo tetrix).
RAKKEN, (rakte, heeft en is gerakt), van rak tot
rak zeilen.
RAKKER, m. (-s), (veroud.) dievenleider, gerechtsdienaar, beulsknecht; — (thans) deugniet, inz. iem.,
die veel en lang op straat loopt.
RALLEN, (ralde heeft gerald), (gew.) rellen,
snappers, babbelen, kakelen.
RALLENTANDO, bw. (muz.) afnemend in snelheld, langzamer.
RALVOGELS, m. my. eene soort van moerasvogels (rallidae).
1. RAM, m. (-men), mannetje van het schaap :
rammem en Wien; - mannetje van het konijn,
rammelaar: een ram of eene voedster; — een der
twaalf teekens van den dierenriem (aangeduid
door het teeken V );— (oudt.) krijgstuig, stormram.
2. RAM, m. (-men), (scheepsb.) zeker zwaar en
vierkant stuk hout, dat, door vele lieden in beweging
gebracht, dient OM op wiggen te bonzen, die een
schip in beweging moeten brengen om het van
stapel te doen loopen; — heiblok dat met de handen
bewogen wordt.
RAMADAN, volgens Turksche uitspraak RAMAZAN, m. de negende maand van het Mohammedaaneche jaar. de vastenmaand; — FEEST, o. (-en),
een der twee grootste feesten der Moha.mraedanen,
vlak na de maand Ramadan komend.
RAMEH, ook RAMEE en RAMIE, v. eene soort
van netelachtige planten In de tropen (boehmeria)
met verspinbare bastvezels ; — CULTUUR, v.; —
CULTUURMAATSCHAPPIJ, v. (-en) ; — KOUSJE, o. (-a), gloeikousje van ramehvezels; — PLANT,
v. (-en); — STENGEL m. (-s); — VEZEL, m. (-s); —
WEEFSEL, o. (-s).
RAMEN, (raamde, heeft geraamd), naar eene afgemeten richting bepalen, mikken ; — gissen : kun je
niet ramen, hoe dat is 7; — schatten, berekenen :
dat werk wordt op f 15000 geraamd; -- raadplegen,
overleggen. RAMING, v. (-en), overleg ; berekening, begrooting; het mikken, gissen.
RAMENAS, v. (-son), eene verscheidenheid van de
gewone radijs (raphanus sativa niger) met ronden,
meestal zwarten wortel, die een scherpen smaak
heeft; doze wortel; schijfjes van dozen wortel.
RAMMEI, v. (-en), stormram, muurbreker.
RAMMEIEN, (rammeide, heeft gerammeid), met
een stormblok omverstooten, beuken; — wild
stoeien (van kinderen gezegd); bederven, beschadigen (bb het wilde spelen van kinderen).
1. RAMMEL, m. (-s), (Zuidn., gew.) klokkenspel;
— zeker kinderspeeltuig, ook rammelaar genoemd;
slechte piano; (plat) hou je rammel (mond), zwijg.
2. RAMMEL, m. en v. (-s), rammelaar, rammelaarster.
1. RAMMELAAR, m. (-s), mannetje van het
konijn, of van den hags.
2. RAMMELAAR, m. (-s), kinderbel.
3. RAMMELAAR, m.(-8), snapper, kakelaar,
babbelaar. RAMMELAARSTER, v. (-s), snapster.
RAMMELAPPEL, m. (-s, -en), eene soort van
rooden appal, in sommige streken kalvijn geheeten.
RAMMELEN, (rammelde, heeft gerammeld), leven,
geraas, rumoer maken; — (fig.) hij rammelt van den
honger, heeft een geweldigen honger; — (schild.)
(van een onderwerp, een grond enz.) door to veal
voorwerpen tegelijk de blikken tot zich trekken,
hetzij doordat zij to veel verlicht, to yeel opgehouden of to veel in bijzonderheden uitgedrukt zijn;
(Zuidn., gew.) beieren; — in het wild praten, raaskallen. RAMMELING, v. het raramelen.
RAMMELING, v. (-en), (gemeenz.) iem. eene rammeling geven, een pak slang; (ook) een uitbrander.
RAMMELKAST,. v. (-en), (gemeenz.) hood je
rammelkast (mond), zwijg; — (spott.) oude, ontstemde piano die slechts rammelt, wanner men er
op speelt ; — groot ramraelend rijtuig.
RAMMELSCHIJF, v. (...ven), katrol met een
schijf viaarover de reap van een heiblok loopt.
RAMMEN, (ramde, heeft geramd), overvaren en
zoo tot zinken brengen : eene duikboot rammen.

RANGEXAMEN.
RAMMONITOR, m. (-s), monitor, laag op het
water liggend soort van oorlogsschip, met een ram
aan den voorsteven.
RAMP, v. (-en), onheil, groot ongeluk ; onheil.
RAMPASSEN, (rampaste, heeft gerampast),
(Ind.) rooven, wegpakken, snaaien, grissen.
RAMPOKKEN, (rampokte, heeft gerampokt),
(Ind.) gewapend rooverij plegen.
RAMPOKPARTIJ, v. (-en), het met gewapende
benden rooverij plegen; — (ook) 66n of moor tijgers
ter gelegenheid van een feast binnen een carró van
met lansen gewapende inlanders loslaten en als er
een wil doorbreken, dien op de lansen opvangen.
RAMPONEEREN, (ramponeerde, heeft geramponeerd), zwaar beschadigen, vernielen ; — (Zuidn.)
zichzelf Teed toebrengen ; — (Zuidn.) de oorlog ramponeert veal mannen, doodt ze ; — hoonen, lasteren;
vernederen, bespotten.
RAMPSPOED, m. (-en), onheil, wederwaardigheid.
RAMPSPOEDIG, bn. (-er, -st), vol onheil en
wederwaardigheden, ongelukkig, ' noodlottig.
RAMPZALIG, bn. bw. -(er, -st), noodlottig, akelig,
ijselijk; yerdoemd : voor eeuwig rampzalig; — (fig.)
slecht, ellendig; zeer armoedig, jankmerlijk.
RAMPZALIGE, m. en v. (-n), iem. die rampzalig is.
RAMSCHER, m. (-s), koopman die op 't juiste
oogenblik tegen zeer lagen prijs koopen kan (van
een winkelier die failliet gaat enz.); soms op 't kantje
van oneerlijkheid af.
RAM S CHIP, o. (...schepen), oorlogsschip dat het
vermogen heeft met zijn scherpen massieven voorsteven een ander schip in den grond to boron.
RAN, v. (Germ. myth.) zeekoningin, vrouw van
Aegir die de schepen doet vergaan.
RANCUNE, v. (-a), wrok, geheime vijandschap.
RAND, m. (-en), buitenste omtrek van eenig voorwerp; omgeving, omlijsting : de randvan een hoed; —
uiterste grens, zoom: aan den rand van het woud; —
(fig.) aan den rand des grafs, den dood nabij; — (fig.)
op den rand des verderfs, den ondergang nabij.
RANDE, (Zuidn,) v. (-n), een korte tijd.
RANDEN, (randde, heeft gerand), van een rand
omgeven, een rand om iota maken.
RANDGEBERGTE, o. (-n), gebergte aan den
rand eener hoogvlakte.
RANDGLOSSE, v. (-n), kantteekening, aanmerking
op den rand (van eenig drukwerk of geschrift).
RANDHARIG, bn. (plantk.) gewimperd.
RANDJOE, v. (-a), (Ind.) soort van voetangei van
aangepunte bamboestokken.
RANDLETTERING, v. (-en), het letterschrift op
den rand van grootere muntsoorten; ...LUST, v.
(-en), (timm., schrijnw.) zekere randversiering;
...SCHAAF, v. (...schaven); ...SCHRIFT, o. (-en),
he een op of in een rand to lezen staat (op munten
enz).
RANDVERSIERING, v. (-en), versiering aan den
rand van het een of ander.
RANG, m. (-en), rij, orde, reeks; plaats, regeling,
schikking : wij zaten op den tweeden rang; — dat
is eene machine van den eersten rang, van uitstekende
hoedanigheid ; — waardigheid, aanzien : iemand
van Mogen rang.
RANGCIJFER, o. (-a), rangnummer.
RANGEERDER, m. (-s), stationsarbeider met het
rangeeren van spoorwagens belast; rangeermachine.
RANGEEREN, (rangeerde, heeft gerangeerd),
schikken, ordenen, regelen; een train rangteren, op een
ander spoor brengen; — (iem.) tot zijn plicht brengen; — gerangeerd, ordelijk.
RANGEERLOCOMOTIEF, v. (...tieven), locomotief die wagons of treinen rangeeren moat ;
...TERREIN, o. (-en), terrain bij een station noodig
voor het rangeeren; ...TREIN, m. (-en); ...WISSEL, m. (-5), wissel voor het rangeeren.
RANGEXAMEN, o. (-a), onderwijzersexamen
onder de wet van 1806, toen men 4 rangen had;
....GETAL. o. (-len), (taalk.) rangtelwoord; ...LUST,
v. (-en), lijst waarop men (inz. ambtenaren, officioran, onderwijzers) in rangorde geplaatst is volgens
zijn rang, het aantal punten bij eon examen behaald, of zijn ouderdom : ...NUMMER, o. (-0,
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nummer op de ranglUst ; ...ORDE, v. geregelde
volgorde ; ...REGELING, v. list van schuldeischers
bij gerechtelijke executie, in volgorde van hun
verhaalrecht.
RANGSCHIKKEN, (rangschikte, heeft gerangschikt), regelen, in eene rij plaatsen, de volgorde bepalen, eene plaats aanwijzen, in orde schikken.
RANGTELWOORD, o. (-en), woord dat door een
getalbegrip de plaats to kennen geeft, die eene
zelfstandigheid onder andere inneemt.
RANIMEEREN, (ranimeerde, heeft geranimeerd),
weder bezielen, opwekken, opvroolijken.
1. RANK, v. (-en), list, nuk, streek, booze, sluwe
trek; (spr.) honger zoekt ranken, armoede zoekt list.
2. RANK, v. (-en), (plantk.) even boven den wortel
ontspruitende, horizontaal op den grond liggende
uitloopers eons stengels, waaruit hier en daar
nieuwe planten to voorschijn komen ranken van
aarcibeien en braamstruiken ; — de slanke stengels
van boomen, erwten, winden ; — klawieren ; —
clunne twijg, scheut; — bij speldenwerksters: sieraad
in het kant dat een dun takje voorstelt; — (Zuidn.)
eene rank druiven, eene tros.
3. RANK, bn. bw. (-er, -st), tenger, schraal, opgeschoten : hij is nogal rank van gestalte; — een rank
(zwak) vaartuig. dat bij geringen wind stark overhelt.
RANKEN, (rankte, heeft gerankt), (van boomen
of planten, die met ranken groeicn), nieuwe ranken
vormen.
RANKGEBOUWD, bn. (-er, -st), (inz. van vaartuigen).
RANONKEL, v. (-s), (plantk.) plantengeslacht
tot de familie der ranonkelachtigen behoorende,
inz. de tvaterranonkel en de landranonkel of boterbloem; bekend door hare gele bloemen.
RANONKELACHTIG, bn. op ranonkels gelijkende.
RANONKELACHTIGEN, v. my. ranunculaceae,
eene groote familie van meestal overblijvendeplanten
die veelal verdoovend en giftig zijn; de voornaamste
soorten zijn : de clematis, de anemoon, de ranonkel,
het nieskruid en de pioenroos.
RANS, bn. bw. (-er, -t), RANSIG, bn. bw. (-er,
-st), (van boter, vet, spek, olie enz.) stark smakend,
garstig. RANSHEID, RANSIGHEID, v.
1. RANSEL, m. (-s), vierkante rugtasch der soldaten : met gepakte ransels uittrekken; — lijf, rug:
iem. wat op zijn ransel geven.
2. RANSEL, m. slang : iem. wat ransel geven.
RANSELEN, (ranselde, heeft geranseld), onbarmhartig slaan. RANSELING, v. (-en), het ranselen.
RANSIG, zie op RANS.
RANSOME IJZER, o. in warmers toestand gedraaid vierkant ijzer.
RANSUIL, m. (-en), ooruil of groote katuil (bubo
ignavus).
1. RANTSOEN, o. (-en), hoeveelheid spijs of drank
dagelijks verstrekt, Of in 't geheel, 6f van iedere
stof afzonderlijk (inz. voor matrozen, soldaten).
2. RANTSOEN, RANSOEN, o. losgeld, losprijs
RANTSOENEEREN, RANSOENEEREN, (rantsoeneerde. heeftgerantsoeneerd), vrijkoopen, lossen;
— op rantsoen stollen. RANTSOENE ERING, v.
RAOUT, m. (-s), avondpartij aan 't hof.
1. RAP, bn. bw. (-per, -st), vlug, gezwind ;
rap ter been ; (Zuidn.) een rappe geest, schrander,
die vlug jets doorziet.
2. RAP, o. schurft; (fig.) Jan Rap en zijn meat, de
heffe des yolks; — roof eener wond.
RAPACITEIT, v. roofzucht, roofgierigheid.
RAPALJE, RAPAILLE, o. gemeen yolk, gepeupel.
RAPE, v. eene soort van geraspte snuiftabak.
RAPEN, (raapte, heeft geraapt), schielijk naar
zich halen, wegnemen ; inzamelen, vergaren eieren
i•apen ; — (mets.) muren rapen, berapen, bepleisteren. RAPING, v.
RAPIDITEIT, v. snelheid, gezwindheid.
RAPIARIUM, o. (...ia), boekje waarin de M. E.
kloosterlin.gen uitgezochte spreuken en teksten verzamelden.
RAPIER, o. (-en), lange houw- en steekdegen,
inz. schermdegen ; —BAND, m. (-en) ; —GORDEL, m. (-s).
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RAPPEL, o. terugroeping brieven van rappil,
waarbij een gezant teruggeroepen wordt; —herinnering, waarschuwing aan de bepalingen van een
reglement.
RAPPELEEREN, (rappeleerde, heeft gerappeleerd), terugroepen; — herinneren.
RAPPEN, o. het honderdste deel van een Zwitserschen frank.
RAPPLEMENT, o. (-en), terechtwijzing, standje,
ultbrander : iemand een rapplement (your jets) geven.
RAPPONISCH, bn. rapponische kracht, kracht
welke die van den athleet Rappo evenaart, Herculeskracht.
RAPPORT, 0. het terugbrengen; —, (-en), bericht,
verslag, mededeeling : rapport uitbrengen; — rapport
van jets maker, het aan de superieuren mededeelen,
bekendmaken; — (leger) uitgiftd der dagelijk•
sche orders in een garnizoen; — iedere Brie meanden krijgen de leerlingen onzer school een rapport mee
naar huis, een staatje van hun gedrag, vlijt en
vorderingen ; — betrekking, verband, samenhang;
dat heeft daarmee Been rapport; — overeenkomst.
RAPPORTEEREN, (rapporteerde, heeft gerapporteerd), terugbrengen; — bericht, verslag geven; —
in een verslag, rapport vermelden.
RAPPORTEUR, m. (-s). verslaggever ; woordvoerder, stellar van het verslag eener commissie ;
inz. verslaggever van eene sectie kamerleden.
RAPSODIE, v. zie RHAPSODIE.
RARA AVIS, m. zeldzame vogel; — (inz. fig.)
iem. zooals men zelden aantreft.
RAREFACTIE, v. (natuurk.) luchtverdunning
door warmto.
RAREKIEK, m. (-en), kijkkast.
RARIGHEID, v. zeldzaamheid, vreemdheid; —,
(...heden), rare, vreemde, zeldzame zaken; zonderlingheid.
RARITEIT, v. (-en), zeldzaamheid, zeldzaam voorwerp, vreemd ding. RARITEITJE, o. (-s).
RARITEITENKAMER, v. (-s), bewaarplaats van
zeldzaamheden; ...BAST, v. (-en).
1. RAS, 0. vierschachtig gekeperde stof, meestal
nit grove wol geweven (tot kleeding).
2. RAS, o. (-sen), (zeew.) wiel, draaikolk.
3. RAS, o. (-sen), soort, geslacht (van menschen
of dieren); er zijn 5 menschenrassen; — volbloedig:
iem. van ras, vol pit; — hij is van een goed ras,
van eene gezonde famine; (fig.) slag, aard; (fig.) gemeen yolk.
4. RAS, bw. (-ser, -t), gezwind, snel.
RASAMALA, o. bekende houtsoort in India van
den altingia excelsa; —BOOM, m. (-en), loofboom,
inz. in de Preanger, die tot 70 M. hoog wordt
en voortreffelijk bouw-. zelfs meubeihout levert.
RASANT, bn. bestrijkend : een rasant schot.
RASCH, bn. (rasscher, moest rasch), snel, gezwind,
schielijk : met rassche schreden; (Zuidn.) broos,
zeer breekbaar : de tabaksplant is 's morgens rasch.
RASCHIP, o. (....schepen), vierkant, met razeilen
getuigd schip.
RASEEREN, (raseerde, heeft geraseerd), afbreken,
slechten, met den grond gelijkmaken : eene vesting
raseeren, ontmantelen; een terrein raseeren, alle
verhevenheden (boomen, woningen) ervan verwijderen; het effenen, met den bodem gelijk maken.
RASHOEN, o. (-dors), ...HOND, m. (-en), enz.
van zuiver ras.
RA SKOLNIKEN, ROSKOLNIKEN, m. my.
scheurmakers, ketters naam dien de RussischGrieksche kerk geeft aan de laden van alle sekten,
die zich van de kerk hebben afgescheiden.
RASP, v. (-en), zeker werktuig met korte prikkels,
dienende om er lets mode fijn of tot poeder to maken: suikerrasp, kaasrasp, nootmuskaatrasp.
RASPAARD, o. (-en), paard van zuiver ras.
RASPEN, (raspte, heeft geraspt), met de rasp
fi;nmaken kaas, vleesch raspen; — de korst van
iets afraspen; iets met de rasp bewerken, gladmaken.
RASPER, m. (-s), die raspt; eene rasp.
RASPERDOPPERS, m. my. (plantk.) eene soort
van doperwten.
RASPHUIS, o. (...huizen), tuchthuis waar misda-

RASPLOERT.
digers vreemde houtsoorten,i nz. braziliehout, door
middel van vastgeklonken zagen moesten fijnmaken.
RASPLOERT, m. (-en), geboren ploert.
RASSENHAAT, m. de haat tusschen twee of meer
menschenrassen; afkeer van het Joodsche ras;
...STRIJD, m. strijd om den voorrang tusschen
eenige rassen; ...VERMENGING, v.
RASSURANT, bn. (-er, -st), geruststellend.
RASSUREEREN, (rassureerde, heeftgerassureerd), geruststellen.
RASTER, m. (-s), breede, grove lat, aan de bovenzijde toegespitst, staande lat van een hekwerk.
RASTERDRAAD, o. ijzerdraad tot omrastering
dienende.
RASTERING, v. (-en), RASTERWERK, o. latwerk ht afscheiding.
RASTRAAL, o. (...stralen), lijnentrekker voor
noten; een werktuig om een notenbalk in eens
to trekken.
RASTREERWERK, o. het lijnentrekken in
koopmansboeken.
RASURE, v. (-s), geradeerde plaats in eenig geschrift; het radeeren; vijlsel; tonsuur of kruinschering.
RASZUIVER, bn. zeer zuiver van ras.
RAT, ROT, v. (-ten), gesla,cht van knaagdieren,
tot de familie der muizen behoorende; inz. de huisrat
(mus rattus); — (fig.) eene nude rat, geslepen mensch,
sluwe kerel, (ook) iem. van veel ondervindmg; —
(Zuidn.) eene vreemde rat. RATJE, ROTJE, o. (-a).
RATA, v. evenredig aandeel; pro rata, near rata,
naar verhouding, geevenredigd.
RATAPLAN, o. v. een klanknabootsend woord
voor het geluid der trommels ; dear ligt de heele
rataplan, de heele rommel, de heele boel.
RATATOUILLE, v. dooreengestampt middageten der soldaten; gewoonlijk RATJETOE, RATS.
1. RATEL, m. (-s), houten werktuig waarmede een
ratelend geluid wordt gemaakt; wekker (in een
klooster om de monniken to wekken); molenklepper
(onrust in een molen).
2. RATEL, v. (-s, -en), een plantengeslacht
(rhinanthus), tot de familie der scrophulariaceeen
behoorende, waarvan 3 soorten in Nederland in
't wild worden aangetroffen.
1. RATELAAR, m. (-s), ratelpopulier, klaterpeppal, espeboom (populus tremula) die eene veel gebruikte houtsoort levert.
2. RATELAAR, m. (-s), nachtzwaluw.
3. RATELAAR,
(-s), RATELAARSTER, v.
(-s), die ratelt; babbelaar, babbelaarster.
RATELABEEL, m. (-en), (plantk.) ratelpopulier.
RATELBOOR, v. (...borers), ijzerboor die bewogen
wordt met een handvat dat in een rad met schuine
tanden ingrijpt.
RATELEN, (ratelde, heeft gerateld), met een ratel
geluid maken ; de donder ratelt, doet heldere slagen
hooren ; rijluigen ratelen door de straat; — (fig.)
babbelen, kakelen.
RATELIER, (Fr.), m. (-s), (mil.) geweerrek.
RATELKOUS, m. en v. (-en), onvermoeide babbelkous.
RATELPOPULIER, m. (-s), espeboom, klaterpeppel.
RATELSCHEL, v. (-len), gewone electrische schel.
RATELSLAG, m. (-en), ratelende donderslag.
RATELSLANG, v. (-en), vergiftige, fraaigeruite
slang (crotalus); alzoo genoemd naar een uit hoornachtige ringen bestaanden ratel aan het uiteinde
van den staart.
RATIFICATIE, v. (-s, _ben), de bekrachtiging
van een door afgezanten of andere gevolmachtigden
van verschillende staten gesloten verdrag, to doen
door de vorsten dier staten.
RATIFICEEREN, (ratificeerde, heeft geratiflceerd), goedkeuren, bekrachtigen (inz. namens
eene landsregeering).
RATIJN, o. zekere geweven friesachtige stof.
RATIOS, o. ratijn.
RATINEEREN, (ratineerde, heeft deratineerd),
van nopjes voorzien (laken en andere wollen stollen).
RATINEERMACHINE, v. (-s), ...MOLEN, m. (-8),
werktuigen om to ratineeren, ratijn to maken.
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RATIO, v. rede, oorzaak, grond ; ratio legis, bedoeling, grondslag,
grondgedachte der wet.
RATION, o. zie RANTSOEN.
RATIONAAL, bn. (wisk.) ten voile uitrekenbaar;
een rationaal getal, zulk een, dat de 2de, 3de of 4de
macht is van een ander, wortelgetal.
RATIONALISME, o. toepassing der rede bij het beoordeelen der dingen, redegeloof, godsdienst der
rede.
RATIONALIST, m. (-en), die de grondstellingen
van zijn gelooven en van zijne handelingen alleen
uit de rode afleidt.
RATIONEEL, bn. (-er, -st), redelijk, op rodelijke overtuiging gegrond: dat is nogal rationed.
RATJETOE, v. dooreengestampt middageten.
RATOE, v. titel voor vorstelijke vrouwelijke
personen op Java en Madoera.
1. RATS, v. (gemeenz.) in de rats zitten, in de
benauwdheid, angst, verlegenheid.
2. RATS, v. ratjetoe, soldatenpotage.
RATSEN, (ratsto, heeft geratst), jets heimelijk en
op behendige wijze wegkapen.
RATTENDOODER, m. (-s), die jacht maakt op
ratten en ze doodt ; ...GIF, o. rattenkruit; ...HOL,
o. (-en); ...KLEM, v. (-men), ...SNIP, v. (-pen),
toestel om ratten to vangen ; ...BONING, m.
(-en), nest jonge ratten die met de staarten in
elkaar zijn verward geraakt; ...BRUIT, a arsenicum; eene verbinding van arsenik en zuurstof;
...VAL, v. (-len) ; ...VANGER, m. (-s).
RATTESTAART, m. (-en), staart eener rat ;
onbehaarde staart ; — zekere paardenziekte waarbij de staartharen uitvallen ; kleine ronde vij1;
...VEL, (-len).
RAUW, bn. bw. (-er, -st), niet gekookt, niet
gaar ; — (van vruchten) niet rijp : een rauwe appel,
peer; — van de huid ontbloot; — (fig.) een rauw
voorstel, onbekookt, dat niet geschikt is om in overweging genomen to worden; — dat viel mil rauw
op het lijf, dat had ik niet verwacht; — mijne keel
is rauw, ontstoken; — met eene rauwe stem, schor,
heesch. RAUWHEID, v.
RAUWBROS, bn. rauwbros ilzer is in kouden toestand bros.
RAUWELIJKS, bw. (rechtst.) onmiddellijk, zonder voorafgaanden maatregel.
RAUWELINGS, bw. op ruwe onbeschaafde wijze.
RAVAGE, v. verwoesting, bederf; het veroorzaken van schade : ravage maken.
RAVAGEEREN, (ravageerde, heeft geravageerd),
verwoesten, vernielen, plunderen.
RAVEBEK, m. (-ken), bek van eene raaf; —
(heelk.) eene soort van tang om vreemde voorwerpen
uit eene wond to halen; (ook) de naam van vele
gereedschappen, die met kromme punten eindigen;
— (zeew.) noodhaak.
RAVEBEKSLEUTELBEENDEREN, o. m y. smalle
beenderen waardoor de lange smalle schouderbladen der vogels met het borstbeen verbonden zijn.
RAVEBEKSUITSTEEKSEL. o. (-s), voortop van
het schouderhoofd.
RAVEELBALK, m (-en), (timm.) dwarsbalk
die een ingekorte balk opvangt.
RAVEELEN, een balk raveelen, niet tot den muur
laten doorloopen, doch door een dwarsbalk ondervangen.
RAVELIJN, o. (-en), (vest.) halvemaan, buitenwerk waarvan de keel op eene halvemaan gelijkt of
korte afgestompte flanken heeft; —GRAyHT, v.
(-en), gracht om een rant-lijn.
RAVENGEKRAS, ...GEKRIJSCH, o. geluid der
raven; ...KOK, m. (-s), (fig.) beul, seherprechter;
...BONING, m. (-en), (nat. hist.) zekere vogel
van Armenia die veel overeenkomst heeft met den
pauw ; ...KOST, m.; ...MOEDER, v. (-s), (fig.)
eene ontaarde, wreede moeder ; ...NEST, o. (-en).
RAVENZWART, bn. zoo zwart als eene raaf, zees
zwart : ravenzwart hear.
AVEVEER, v. (-en). veer eener raaf.
RA'VEVOET, m. (-en), varkenskers (coronopus).
RAVIJN, o. (-en), (vest.) holle weg, bergkloof: van
aanzienlijke breedte en diepte, zeer geschikt tot bedekking van het front eener stelling.
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zinnclijke waarneming en de werkelijkheid houdt
RAVISSANT, bn. (wap.) met eene prooi in bek
(in tegenst. van idealisme).
of klauwen.
REALIST, m. (-en), aanhanger van het realisme;
RAVITAILLEEREN, weder van levensmiddelen
realistisch schrijver, schilder (tegengesteld aan
voorzien.
idealist).
RAVOTTEN, (ravotte, heeft gera yot), luidruchtig
REALISTISCH, bn. bw. het realisme huldigende :
en wild spelen, loopen en springen (van kinderen),
een realistisch boek, overeenkomstig het realisme.
stoeien.
REALITEIT, v. werkelijkheid, wezenlijkheid, het
RAWA(H) v. (-s), (Ind.) moeras.
ware wezen, de ware toestand (van iets); — (fig.)
RAYEEREN, (rayeerde, heeft gerayeerd), (art.)
gleuven waken in den loop van een geweer of
waarheid, rechtschapenheid van karakter.
REASSUREEREN, (reassureerde, heeft gereassukanon.
reerd), opnieuw verzekeren.
RAYGRAS, o. een geslacht van de tarwegrassen
(lolium) (aldus geheeten naar den Engelschen kruidREBBE, m. (-n), (gemeenz.) Joodsche koster of
kundige Ray).
godsdienstonderwijzer.
REBEL, m. (-len), opstandeling, muiteling,
RAYON, m. (-s), straal; — o. kring waarbinnen
iets geldt, tot waar zekere werkkring zich uitstrekt.
muiter, weerspannige.
REBELLEEREN, (rebelleerde, heeft gerebelleerd),
RAYONNANT, bn. stralende, schitterend.
RAZEEREN, zie RAYEEREN.
oproer maken, tot opstand komen, zich Yerzetten
RAZEIL, o. (-en), (zeew.) zeil aan de ra vastgetegen het gevestigd gezag, aan het muiten slaan.
REBELLIE, v. oproer, muiterij, gewelddadig vermaakt.
RAZELEN, (razelde, heeft gerazeld), (Zuidn.)
zet.
REBELSCH, bn. (-er, meest -), rebellig; — hij is
raaskallen.
RAZEN, (raasde, heeft geraasd), geweld, leven,
zoo rebelsch, niet meegaand, weerstrevend, verzet
rumoer maken, driftig worden; blhoofdig zijn • —
zich gaarne; — wild, hartstochtelijk.
REBUS, m. (-sen), teeken-, beeld-, figuurraadset
zingen (van water dat begint to koken).
REBUT, o. weigerend antwoord; uitschot; wrak
RAZEND, bn. bw. (-er, -st), woedend, dol, in de
hoogste mate kranktinnig; — buiten zichzelven (van
goed; — (-en), als onbestelbare brieven op een postpijn, toorn enz.); — hevig : hij heeft razend pijn,
kantoor ter zijde gelegd.
razenden honger ; razend veel geld, zeer veel.
REBUTANT, bn. terugstootend, den mood bonemonde; rampspoedig; onaangenaam; verdrietig.
RAZER, m. (-s), die raast, dolleman. RAZERNIJ,
REBUTEEREN, (rebuteerde, heeft gerebuteerd),
v. woede, dolheid; (fab.) de razernijen, de furien.
RAllIA, v. (-'s), (eig.) militaire expedite door
afvvijzen, voor het hoofd stooten; norsch behandelen;
Mohammedanen tegen ongeloovigen; — plunder- of
den mood benemen.
strooptocht; slayenjacht in Afrika; — onverwachte
RECADENTIE, v. het terugvallen van een recht
overval door de politie, om gevaarlijke personen op
aan hem, die het vroeger bezat.
to sporen; algeheele opruiming.
RECALCITRANT, bn. weerspannig, balsturig.
RECAPITULATIE, v. (-s, —ben), wederopsomRE, v. (-'s), naam van eene muzieknoot, de tweede
van eene toonladder.
ming, korte herhaling van den hoofdinhoud; verREAAL, m. (realen), rekenmunt (in Spanje,
zam.eling van eindcijfers.
Mexico enz.); reaal de plata = f 0.24 1 /2 in Spanje en
RECAPITULEEREN, (recapituleerde, heeft gerecapituleerd), iets zakelijk aanhalen; den inhoud van
f 0.32 1J2 in Mexico; rtaal de vellon = f 0.12 1 !2 in
Spanje.
jets beknopt samenvatten.
REAAL, zie REJEL.
RE CENSEEREN, (recenseerde, heeft gerecenseerd),
REACTIE, v. terug-, tegenwerking : het streven
onderzoeken, beoordeelen; oordeel yellen( over boekwerken, kunst enz.); boekbeschouwingen schrijven.
naar behoud van of terugkeer tot verouderde instellingen (in politieke zaken en in godsdienstaanRECENSENT, m. (-en), beoordeelaar (inz. van
boekwerken, kunst enz.) die in kranten of tijdschrifgelegenheden); — nadeelige gevolgen van to
ten eeiN recensie schrijft.
groote inspanning en to snellen vooruitgang, die
zich later doen gevoelen.
C., RE NSIE, v. (-s, ...siên), beoordeeling, boekbe1. REACTIONNAIR, bn. terug-, tegenwerkend :
oordeeling, opstel van een recensent.
een reactionnaire maatregel, die den vooruitgang naRECENSIE-EXEMPLAAR, o. (...plaren), presentdeelig is.
exemplaar ter recensie gezonden.
2. REACTIONNAIR, m. (-en), tegenstrever, terugRECENT, bn. (-er, -st), nieuw, pas gebeurd,
drijver; vijand en bestrijder van den vooruitgang;
onlangs: dat felt is nog van recenten datum.
voorstander van den ouden toestand.
RECEPIS, o. (-son), een geschrift, waarbij de
REAGEERBUIS, v. (...buizen), (scheik.) een
onderteekenaar verklaart iets ontvangen to hebben
cilindervormig glazers buisje dat van onderen dicht
van een ander : recepis van ontvangst; — vooris en bij het nemen van scheikundige proeven goloopig bewijs ter inwisseling voor eene obligate
bruikt wordt. REAGEERBUISJE, o. (-s).
of een aandeel.
REAGEEREN, (reageerde, heeft gereageerd),
RECEPT, o. (-en), voorschrift tot bereiding eener
terug-, tegenwerken, tegenstand bieden; — (scheik.)
slAis of drank : recepten der Haagsche kookschool;
eene duidelijk waarneembare verandering veroorinz. artsenijvoorschrift.
zaken door scheikundige inwerking.
RE CEPTEEREN, (recepteerde, heeft gerecepteerd),
REAGEERMIDDELEN, o. my. kseheik.) de middeartsenijen voorschrijven; deze gereedmaken.
len waarvan men zich bedient om met de eigenRECEPTENBOEK, o. (-en), boek met recepten;
schappen van eenig lichaam bekend te worden en die
— book in eene apotheek waarin de gereedgeop te sporen of om de samenstelling van gevraagde
maakte recepten ingeschreven worden • ...BUS, v.
stollen to vinden.
(-son), bus waarin recepten kunnen gedeponneerd
REAGEERPAPIER, o. (scheik.) met plantenkleurworden.
stoffen geverfd ongelijmd papier,
RECEPTIE, v. (-s, ...ten), opneming, aanneraing
REALIEN, my. zaakkennis, die onderwijsvakken
(als lid); — ontyangst, onthaal, het voorstellen (van
welke om zichzelf en niet om hunne formeele waarde
iem. in een gezelschap); — het ontvangen van peronderwezen worden b y. aardrijkskunde, geschiedesonen (ten hove enz.); — tijd en pleats tot het ontnis, de vreemde talon.
vangen van gelukwenschingeri,
REALISATIE, (...been, -s), REALISEERING, Y.
RECEPTIEAVOND, m. (-en), ontvangavond.
(-en), verwezenlijking; het to gelde maken (van iota
RECEPTIVITEIT, v. ontvankelijkheid, vatbaardoor verkoop): de markt (der aandeelen) daalde weheid om indrukken to ontvangen.
pens realisation.
RECEPTOR, m. (-en), ontvanger, gaarder.
REALISEEREN, (realiseerde, heeft gerealiseerd),
RECEPTUUR, v. ontvang, ontvangst ; — de recepverwezenlijken, bewerkstelligen ; — papieren geld
teerkunst.
voor klinkende munt inwisselen; to gelde maken.
RECES, o. schriftelijk vergelijk, overeenkomst;
REALISME, o. leer der werkelijkheid, denkwijze
afloop; eindgevolg; achterstand, onbetaalde schuld;
of kunstrichting die zich zooveel mogelijk aan de
verzuimde betaling; alscheid; op reces (uiteen) gaan,
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tot nadere bijeenroeping scheiden (inz. van eene wetgevende vergadering).
RECETTE, 'v. (-a), ontvangst; ontvangkantoor.
RECHERCHE, v. (-s), onderzoek, navraag,
opsporing : hij is bij de recherche te water, te land,
is recherchour afdeeling der politie, belast met
opsporing, navorsching ;
(Ind.) douane.
RECHERCHEEREN, (rechercheerde, heeft gerechercheerd), onderzoeken, uitvorschen, wrack
nemen.
RECHERCHEUR, m. (-s), een geheim politiebeambte die inz. belast is met het onderzoek naar
misdrijven en het opsporen der schuldigen; — (Ind.)
beambte, ambtenaar bij de douane.
RECHERCHE-VAARTUIG, o. (-en), vaartuig in
de zeegaten. en op de groote binnenwateren met rijksanabtenaren aan boord, die tegen den smokkelhandel
moeten waken.
1. RECHT, bn. bw. (-er, -st), niet krona: een rechte
boom; eene rechte lijn ; recht van lijf en leden ; —
de rechte weg is de beste, eerlijk duurt het langst ;
recht door zee, op eerlijke wijze, zonder listen ;
— (fig.) recht in zijne schoenen staan, zich voor
geene oneerlijkheid to schamen hebben; gelijk,
effen; een rechte hoek, een hook van 90°, waarvan de
beenen loodrecht op elkaar staan; — (fig.) iem. re,cht
zetten, hem zijn plicht voorhouden, hem onder handen nemen, een kwaadwillige tot rode brengen;
niet verkeerd, juist, good, waar : ben ik hier op
den rechten weg naar A.? ben ik hier te recht? ;
moet ik hier wezen ; — de rechte manier; te rechter
tij d• op het juiste oogenblik, net van pas; de rechte
oorzaak weet ik niet; de rechte man op die plaats
(ook op de rechte plaats), als geknipt voor die
betrekking ; iem. op den rechten weg helpen, (eig.)
hem den weg wijzen, (fig.) hem uit eene dwaling
helpen ; de rechte erfgenaam, de wettige ; — hij is
niet recht bij 't hoofd, bij zijn vf,rstand ; — billijk,
rechtvaardig : gij handelt niet recht; rechtstreeks,
zonder omwegen: recht antwoorden; recht voor de
zaak uitkomen ; — bepaald, zeer, in hooge mate :
het is recht jammer; hij is een rechte sufferd ; recht
gelukkig was hij nooit.
2. RECHT, o. (-en), billijkheid : iem. recht doen,
naar billijkheid over hem oordeelen; — men beweert
te recht of ten onrechte, met meer of minder grond;
waartoe iemand bevoegd is en wat hem diensvolgens toekomt, waarop hij aanspraak heeft dat
is uw recht; ik verlang niets dan mijn recht; — aanspraak op iets : gij hebt recht op eene belooning; —
wat volgens reels bepalingen
be
en voorschriften
recht is, wat algeraeen als recht erkend wordt :
volgens recht en billijkheid; naar recht; —
de wettelijke voorschriften en bepalingen die de
onderlinge betrekkingen tusschen de leden eener
maatschappij regelen : het Romeinsche en het hedendaagsche recht; — in de rechten studeeren, student in
de rechten, in de rechtsgeleerdheid; — meester in de
beide rechten, die den graad van doctor in het Roraeinsche en het hedendaagsche recht bezit; —
wat iemand volgens recht toekomt : iemand, zichzelf recht versehaffen;
(Zuidn.) de H. Commune,
inz. als zij aan de stervenden toebediend wordt; —
rechterlijke uitspraak : recht doen; recht spreken;
kort recht doen, vlug eene beslissing nemen; — rechtsbedeeling : iemand in re,chtenvervolgen, aanspreken; —
belasting, tol, accijns.
(Gij hebt recht, voor gij hebt gelijk is een germanisme.)
RECHTAAN, bw. yoortdurend rechtuit.
RECHTBANK, v. (-en), vierschaar, college van
door den staat aangestelde bevoegde personen, dat
rechtspreekt, uitspraak doet in geschillen;
aanrechtbank in eene keuken.
RECHTBUIGEN, (boog recht, heeft rechtgebogen),
buigende rechtmaken.
RECHTDAG, m. (-en), dag van terechtzitting; dag
van strafoefening; ...DRAAD, o. stijf linn.en.
RECHTDRAADS, bw. naar den draad, volgens
den ketting of de schering van geweven stoffen ; —
volgens den draad van het hout de length nemen.
RECHTELIJK, bn. bw. volgens recht, gerechtelijk;
in, naar rechten; wettig.

RECHTOVER.
1. RECHTEN, (rechtte; heeft gerecht), recht=taken, rechtbuigen, de laatste bewerking bij het
zeisen maken, rechtkloppen; — naar de wetten nitspraak doen over personen of zaken, richten (w. g.);
een doodvunnis, lijfstraffen voltrekken.
2. RECHTEN, (rechtte, heeft gerecht), (Zuidn.) opdi sschen.
RECHTENS, bw. volgens recht.
1. RECHTER, DI. (-s, -en), iemand die beslist wat
recht is, inz. aan wien de rechtspraak is opgedragon : een bevoegd rechter; — de Heer zij rechter tusschen u en mij, God moge beslissen, wie gelijk heeft;
— de opperste rechter, God.
2. RECHTER, bn. (tegenovergestelde van linker)
aan de rechterzijde.
3. RECHTER, RICHTER, rn. (-s), kruiplank,
zware plank of badding, bij het loosen van schepen
in gebruik.
RECHTER-COMMISSARIS, (rechters-commissarissen), rechter aan wien een bijzondere last
is opgedragen, by. het voorbereidend onderzoek
in strafzaken, het afnemen van een getuigenverhoor, de leiding van faillissementen, enz.
RECHTERHAND, v. (-en), hand ter rechterzijde
van het lichaam ; (fig.) steun, hulp; ...HANDSCHOEN, m. (-en); ...HELFT, v. (-en;) ...HEUP,
v. (-en) ; ...KANT, m.
RECHTERLIJK, bn. bw. tot een rechter behoorende, van een rechter : de rechterlijke waardigheid; —
tot het rechtswezen behoorende ; de rechterlijke
macht, de rechters ; bij rechterlijk vonnis, vonnis
van een rechter ; de rechterlijke organisatie,
RECHTERSAMBT, o. het ambt van een rechter.
RECHTERSTOEL, zetel van den rechter: oorspronkelijk de verheven plaats, waar Rome's tribunen rechtspraken; — rechtbank; — (fig.) de rechterstoel van het geweten, de inwendige stern.
RECHTERZIJDE, v. zijde rechts van iem. of iets;
pijn in de rechterzijde hebben; — in de vergaderzaal
der volksvertegenwoordiging : de zijde rechts van
den voorzitter, de christelijke partijen.
REOHTEVOORT, bw. (gew.) thans, op 't oogenblik; aanstonds, terstond.
RECHTGEAARD, bn. rechtschapen.
RECHTGELOOVIG, bn. (-er, -st), het ware geloof
toegedaan, stipt de geleofsleer volgende, orthodox.
REOHTGELOOVIGE, m, en v. (-n), orthodox.
RECHTHEBBENDE, m. en v. (-n), die recht op
iets heeft.
RECHTHEID, v. het recht zijn; (fig.) de mensch
in den staat der rechtheid, der onschuld (vOOr den
val).
REOHTHOEK, m. (-en), (meetk.) vierhoek welks
hoeken recht zijn, inz. waarvan length en breedte
verschillen.
RECHTHOEKIG, bn. bw. met rechte hoeken: eene
rechthoekige kamer, tafel; — (meetk.) een rechthoekig
trapezium, met twee rechte hoeken.
REOHTHOEKSZIJDE, v. (-n), (meetk.) zijde van
een rechthoekigen driehoek aan den rechten hook.
RECHTHUIS, o. (...zen), gebouw waar de rechtera
zitting houden • gemeentehuis (op dorpen).
RECHTIGEN, (rechtigde, heeft gerechtigd), gezag,,
recht geven, machtigen hij was daartoe niet gerechtigd.
RECHTKANTEN, (rechtkantte, heeft gerechtkant), haaksch maken; yerechtkant hout, vierkant,
beslagen.
RECHTKLOPPEN, kloppende rechtmaken.
RECHTLIJNIG, bn. met rechte lijnen; — rechtlijnig teekenen, teekenen met behulp van liniaal, hank
en passer; bouwkundig teekenen.
RECHTMAKEN, (maakte recht, heeft rechtgemaakt), rechten; recht, gelijk maken.
RECHTMATIG, bn. hw. (-er, -st), billijk, rechtvaardig, wettig : eene rechtmatige straf, die met recht
verdiend is; — rechtmatig verworven, op eerlijke,
wettige wijze;
rechtmatig aanspraak maken op.
RECHTOP, bw. niet gebogen : rechtop loopen,
zitten;
staande
RECHTOPSTAAND, bn. rechtopstaand want, wat
recht omhoogstaat.
RECHTOVER, hw. aan de overzijde.

RECHTS.
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RECHTS, bw. aan de, ter rechterzijde.
RECHTSAF, bw. naar de rechterzijde af,
RECHTSBAN, m. rechtsgebied; ...BEDEELING,
v. het yerschaffen van recht (in een Staat aan de
ond.erdanen); ...BEGRIP, o. (-pen).
RECHTSCH, bn. van, met, door de rechterhand;
van de rechterzijde.
RECHTSCHALIGEN, m. my. zekere koppootige
weekdieren.
RECHTSCHAPEN, bn. (-er, -st), oprecht, eerlijk,
braaf, deugdzaam; rechtschapen menschen. RECHTSCFIAPENHEID, v.
RECHTSCOLLEGE, o. (-s), college dat recht
spreekt; ...DWANG, m. maatregel van geweld, door
de rechterlijke macht; gewapend.e macht, de sterke
arm; ...FEIT, o. (-en); ...GEBIED, o. uitgestrektheid, binnen welke eene rechtbank of een gerechtshof bevoegd is recht to spreken; ...GEBOUW, o.
(-en), gerechtshof; ...GEBRUIK, o. (-en), formalitelt; ...GEDING, o. (-en).
RECHTSGELDIG, bn. bw. geldig in rechten, van
kracht, deugdelijk, wettig; op rechtsgeldige, wettige
wijze; ...GELDIGHEID, v.
RECHTSGELEERD, bn. rechtsgeleerde personen,
rechtsgeleerden, juristen.
RECHTSGELEERDE, m. (-n), die bedreven is in
de kennis van het recht, jurist, advocaat.
RECHTSGELEERDHEID, v. wetenschap, kennis
van het recht, jurisprudentie.
RECHTSGESCHIEDENIS, Y. geschiedenis, zaak
die voor het gerecht geweest is : dat is eene leelijke
rechtsgeschie,denis; — geschiedenis van het recht
(in zeker land, in eenig tijdsverloop).
RECHTSGEVOEL, o. gevoel voor recht en onrecht : die jongen heeft een sterk rechtsgevoel ;
...GROND, m. (-en), grond waarop eene bepaling,
eene wet enz. berust ; ...HANDEL, m. proces ;
...INGANG, m. reehtsingang verleenen tegen iern.,
aan eene klacht, verklaren dat eene zaak door de
rechtbank in behandeling zal worden genomen.
RECHTSKUNDIG, bn. van de wetenschap van het
recht : rrchtskundige bij stand, hulp van een advocaat.
RECHTSMIDDEL, o. (-en), rechtschepp end°
feiten ; voorziening tegen een vonnis, b y. hooger
beroep, cassatie enz.
RECHTSOM, bw. naar de rechterzijde (moetende
keeren of gekeerd hebbende) : rechtsom slaan,.
RECHTSOMKEERT, bw. rechtsomkeert maken,
spelen, vluchten.
RECHTSPERSOON, m. en v. (...sonen), wat in
wettelijken zin als een persoon beschouwd wordt en
waaraan alzoo, volkomen rechtsbevoegdheid wordt
verschaft; — iedne vereeni ging die rechtspersoOnlijkheid verkregen heeft.
RECHTSPERSOONLIJKHEID, v. bevoegdheid
om in rechten op to treden.
RECHTSPLEGING, v. (-en), bevoegdheid om
recht to spreken, rechtsbedeeling; proces; wijze van
procedeeren ...POSITIE, v. zij vragen, regeling
hunner rechtspositie, dat hun rechten en plichten
juist omschreven zijn.
RECHTSPRAAK, v. uitspraak eens rechters,
vonnis, arrest, gewijsde; — (fig.) verzameling van
svonnissen enz.
RECHTSPREKEN, (sprak recht, heeft rechtgeBproken), gerechtelijke uitspraak doen.
RECHTSTANDIG, bn. bw. loodrecht.
RECHTSTERM, m. (-en), eigenaardige term waarvan rechtsgeleerden zich bedienen.
RECHTSTITEL, m. ( s), rechtsgrond.
RECHTSTREEKS, bw. RECHTSTREEKSCH, bn.
onmiddellijk, regelrecht, zonder omwegen; niet
zijdelings : rechtstreeks antwoorden; rechtstreeksche
vaart op New-York.
RECHTSVEILIGHEID, v. de zekerheid dat ergens
geen oprecht geschiedt : ter handhaving van reehtsveiligheid op zee ; ...VERDRAAIING, v. (-en),
het met voorbedachten rade verkeerd uitleggen
van wetsartikelen ; ...VERKRACHTING, v. (-en),
de daad van iem. die het recht verkracht, door
eigen wil in de plaats van het recht to stollen ;
...VERVOLGING, v. (-en), ver yolgen in rechten
cmtsittgen van alle rechtsvervolging ; ...VERZUIM, o.

RECIPROQUE.
het niet verschijnen voor den reciter; (ook) go'
brek in den vorm (bij een rechtsgeding); ...VORDERING, Y. (-en), eisch, aanklacht.
RECHTSWEGE, VAN RECHTSWEGE, bw.
uitdr. volgens recht.
RECHTSWEIGERING, v. weigering om iem. recht
to doen ; ...WETENSCHAP, v. (-pen), rechtsgeleerdheid; de wetenschap van het recht; ...WEZEN,
o. alles wat met het recht in verband staat; ...ZAAK,
v. (...zaken), rechtsgeding; ...ZAAL, v. (...zalen),
gerechtszaal.
RECHTTANDIG, (ontl.) met rechte tanden of

haken; (van schedels) met recite snijtanden in de
k aken.
RECHTTOE, bw. het is almaar rechttoe, rechtaan,
ge behoeft nergens om to slaan, ge kunt voortdurend rechtuitgaan.
RECHTUIT,
bn. in eene recite lijn; (fig.) onbewimpeld ik spreek altijd rechtuit, ronduit.
RECHTUITGAAN, ...KIJKEN, ...LOOPEN enz.
als samenst. in 66n woord to schrijven
RECHTVAARDIG, bn. bw. handelend in overeenstemming met het recht, doende wat recht is, billijk, onpartijdig : God is rechtvaardig; — braaf,
deugdzaam, onschuldig; — (zelfst.) misschien zijn
er vijftig rechtvaardigen in de stad; — aan de eischen
van recht en billijkheid beantwoordend. RECHTVAARDIGHEID, v. RECHTVAARDIGLIJK, bw.
FtECHTVAARDIGEN, (rochtvaardigde, heeft gerechtvaardigd), de rechtvaardigheid van lets aantoonen, bewijzen; lets verantwoorden, verdedigen :
zijn oordt,el, zijn optreden rechtvaardigen ; van
schuld yrijspreken ; (bijb.) heiligen ; rich rechtvaardigen, zich zuiyeren van eene blaam, zich verantwoorden. ,
RECHTVERKRIJGENDE, m. en v. (-n), die recht
op de eene of andere bezitting verkrijgt.
RECHTVLEUGELIG, bn. (nat. hist.) een rechtvleugelig insect, behoorende tot de orde der rechtyleugeligen; ...VLEUGELIGEN, m. my . zekere orde
van insecten met onvolledige gedaanteYerwisseling
en met vier vleugels, waaraan de voorste twee leerachtig en de achterste vliezig zijn (orthoptera).
RECHTWIJZEND, bn. een rechtwijzend kompas,
dat naar het juiste Noorden wijst.
RECHTZINNIG, bn. bw. (-er, -st), streng in het geloof, oprecht, orthodox. RECHTZINNIGHEID, v.
RECHTZINNIGE, m, en v. (-n), orthodoxe.
RECIDIVE, v. (strafr.) het begaan van een mis•
drijf door iem., die reeds to voren wegens een misdrijf is veroordeeld; — het zich opnieuw Yertoonen
van eene schijnbaar genezen ziekte.
RE CIDIVEEREN, (recidiveerde, heeft gerecidiyeerd), denzelfden misslag weder begaan; — opnieuw zich vertoonen van eene schijnbaar genezen
ziekte: recidiveerende catarrhen.
RECIDIVIST, m. (-en), tem. die zich aan recidive
schuldig maakt.
RECIET, o. de voordracht van eon gedicht of een
opstel in ongebonden stiji.
RECIPE, neem (op recepten der geneesheeren aangeduid door R); (ook) het recept zelf.
RECIPIEEREN, (recipieerde, heeft gerecipieerd),
opnemen, toelaten in een gezelschap: wij worden daar
zeer goed gerecipieerd, ontyangen.
RECIPIENDUS, m. (...di), aan of op to nemen persoon (als lid eener vereeniging enz.).
RECIPIENT, m. (-en), die iem. als lid eener vereeniging voordraagt, installeert enz.; — (nat.) glazen
klok van de luchtpomp; ontvanger (bij distillatie).
RECIPROCATIE, v. (-s, Alen), wederzijdsche
betrekking; vergelding.
RECIPROCEEREN, (reciproceerde, heeft gereciproceerd), vergelden, op gelijke wijze behandelen.;
met gelijke munt betalen.
RECIPROCITEIT, v. het wederkeerige; wederkeerige-, beurtelingsche beweging.
RECIPROQUE, bn. wederzijdsch, wederkeerig,
terugwerkend; — (rek.) reciproque getallen, getallen
die met elkander vermenigvuldigd, de eenheid geven
(b. v. 7 X 117 = 1; 3/4 X 1 1/3 = 1); — reciproque
begrippen, die voor elkander in de plaats gesteld
kunnen worden.

RECITANDO.
RECITANDO, (It.), bw. (muz.) half zingend, half
sprekend.
RECITATIE, v. (-s, ...tien), het voordragen; voordracht van een gedicht of een opstel in proza.
RECITATIEF, o. verhalende samenspraak; (muz.)
sprekende zingen of zingende spreken, declamatorische zang.
RECITEEREN, (reciteerde, heeft gereciteerd), opzeggen, voordragen, voorlezen.
RECLAMANT, m. (-en), terugvorderaar; iem. die
bezwaarschriften indient.
RECLAMATIE, (-8, ...tien); RECLA.MEERING, v.
(-en), terugvordering; indiening van bezwaren;
bezwaarschrift; eisch tot genoegdoening; het opkomen (tegen jets).
.RECLAME, v. (-s), reclamatie; — alles wat dient
om de opmerkzaamheid van het publiek to trekken,
de aandacht to vestigen, inz. op hetgeen men verkoopt ; aankondiging in eene courant in de gewone rubriek reclames 50 cents per regel.
RECLAMEBOEK, o. (-en), klachtenboek.
RECLAMEEREN, (reclameerde, heeft gereclameerd), terugeischen, terugvorderen; aanspraak
maken (op jets); met kracht tegen iets opkomen,
zich tegen jets verzetten; herstel van grievers vragen;
bezwaren indienen; vergoeding vragen.
RECLAMEMIDDELEN, o. my. middelen om
reclame te maken; ...PLAAT, v. (...platen).
RECLASSEERING, v. ontslagen gevangenen
weder aan eene betrekking helpen, zoodat zij niet
weer tot misdrijf vervallen.
RECLINATIE, v. (-s, Aden), terug-, ombuiging,
buiging in benedenwaartsche richting.
RECLUDEEREN, (recludeerde, heeft gerecludeerd), openers, ontsluiten; (ook) insluiten.
RECLUSIE, v. opsluiting, inz. gevangenisstraf.
1. RECOGNITIE, v. ( 5,
gerechtelijke erkenning.
2. RECOGNITIE, v. erkenning ; vergelding ; belooning ; onderzoek ; —GELDEN, o. my. golden
door erfpachter of opstaller jaarlijks te betalen
aan den eigenaar van den grond.
RE COGNOS CEEREN, (recognosceerde, heeft gerecognosceerd), erkennen, voor echt verklaren ; —
(oorl.) op kondschap, op verkenning uitgaan, het
terrein onderzoeken, verspieden; — (ook fig.) monsteren, onderzoeken, bezichtigen.
RECOGNOSCEERING, v. (-en), bespieding, verkenning, het opnemen eener stelling of ligging.
RECOLLECTEN, m. my. afdeelingen der Franciscaner-orde die wegens het volgen van de strengste
orderegelen ook den naain van Observanten dragon.
RECOMMANDABEL, bn. (-er -st), aanbevelenswaard.
RECOMMANDATIE, v. (-s, ...tien), aanbeveling,
aanprijzing, voorspraak : op recommandatie van.
RE COMMANDEEREN, (recommandeerde, heeft
gerecommandeerd), aanbevelen, aanprijzen.
RECONSTRUCTIE, v. (-s, ...tien), herbouwing,
'wederopbouwing, omwerking; (fig.) de reconstructie
van die firma is onmogelijk, zij most failliet.
RE C ON STRUEEREN, (reconstrueerde, heeft
gereconstrueerd), herbouwen; opnieuw opstellen
(stijloefening); — uit een paar gegevens het geheel
opstellen.
RECONVALESCENT, bn. herstellend, aan de
beterhand; m. (-en), RECONVALESCENTE, v.
(-n), herstellende zieke.
RECONVENIEEREN, (recht.) een eisch beantwoorden met een tegeneisch.
RECONVENTIE, v. (recht.) vordering die een
gedaagde tegen den eischer instelt bij denzelfden
rechter, waarvoor hij gedagvaard is en gelijktijdig
— als het mogelijk is — met de eerste vordering
(den eischer in conventie) of to doers.
RECONVENTIONEEL, bw. reconventioneele vordering, reconventie.
RECORD, (Eng.), o. (sport.) tijd then men als
standaardtijd aanneemt: het record is op 57 3/4 minuut; — een record maken, slaan, verbeteren.
RECORDMAN, m. (-nen), (sport.) iem. die een
record heeft gemaakt.
RECORDMETER, m. (-s), uurwerk dat zelfs onder-
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deelen van seconden juist aangeeft, om zoodoende
een record juist op to nemen.
RECOURS, REGRkS, REGREDIENTIE, v.
(recht.) huitengewoon beroep op een hooger gerechtshof; recht van schadeverhaal; toevlucht, middel;
—WISSEL,
(-s), (kooph.) tegenwisse3.
RE CREATIE, v. (-s, ...tier), uitspanning; tijd van
rust. van geestelijke opfrissching; —ZAAL, v.
(...zalen.).
RECREDITIEF, m. (...tieven), brief van terugroeping (van een gezant).
RECRIMINEEREN, (recrimineerde, heeft gereorimineerd), weder beschuldigen, zijn aanklager ook
aanklagen.
RECRUTEEREN, (recruteerde, heeft gerecruteerd), werven, lichten, in dienst nemen of stellen
(krijgsvolk); die klasse van ambtenaren wordt uit de
middelklasse der maatschappij gerecruteerd, de middelstand levert voornamelijk genoemde ambtenaren.
RECRUTEERING, v. werving, lichting.
RECRUTENSCHOOL, v. (mil.), school waarin de
recruten leeren lezen, schrijven en rekenen; —
boekje waarin de exercitien voor den recruut staan.
RECRUUT, m. (recruten), naam van een nieuw
aangenomen, pas in dienst gestelden soldaat, totdat
hij behoorlijk geoefend is.
RE CTIFICATIE, v. (-s, ...tien), terechtwijzing;
verbetering, herstelling van eene font; — (scheik.)
herhaalde distillatie.
RECTIFICATOR, m. (-en), toestel om herhaaldelijk iets to distilleeren, inz. om spiritus to rectificeeren.
RE.CTIFICEEREN, (rectificeerde, heeft gerectificeord), verbeteren; terechtwijzen; (scheik.) door
gedurig overhalen nog meer zuiveren en versterken.
RECTITIS, m. (gen_) ontsteking in den endeldarm.
RECTO, bw. op de rechterzijde van een blad, de
voorzij de.
RECTOMETER, m. (-s), (wev.) werktuig om
katoen to vouwen en de lagers to tellen.
RECTOR, m. (-en), bestuurder, directeur van
een gymnasium ; rector magnificus, voorzitter
van den aeademischen senaat ; — (R. K.) geestelijke verzorger van een vrouwenklooster ; priester
in eene geestelijke inrichting, in een gesticht era. ;
onderpastoor in eene hulp- of bijkerk.
RECTORAAL, bn. den rector betreffende : de
rectorate waardigheid overdragen.
RECTORAAT, o.(...raten), waardigheid van rector; rectorsambt.
REQU, o. (-'s), schriftelijk bewijs van ontvangst.
RECUEIL, o. (-s), verzameling, bundel recueil
militair, weekblad voor de offieieren, waarin alle
legerorders enz. worden opgenomen.
RECUL, o. terugstoot van een kanon bij het atschieten.
RECULEEREN, (reculeerde, heeft en is gerecubeard), terug-, achteruitgaan; opschuiven, wijken;
terugspringen.
REOURREEREN, (recurreerde, heeft gerecurreerd), hulp, bijstand zoeken,
RECURRENT, m. (-en), iem. die gerechtelijken
stand inroept.
RECUSATIE, v. verwerping; wraking; weigering:
RECUSEEREN, (recuseerde, heeft gerecuseerd),.
verwerpen, wraken (getuigen enz.); afslaan,weigeren,
niet aannemen.
REDACTEUR, m. (-en, -s), opsteller, schrijver,.
leider (van een dagblad, tijdsehrift enz.).
REDACTIE, v. verzameling en rangschikking (ale.
boven);
(-s, -Alen), de personen met zulken arbeid
belast ; de gezamenlijke schrijvers enz. van een
dagblad; — (ook) kamer waar zij arbeiden; — BUR,.
vorm, wijze waarop iets gesteld is.
REDACTIEBUREAU, o. (-'s); ...GEHEIM, o. bv..
ten opzichte van ingezonden stukken,
REDACTIONEEL, bn. van de redactie afkomstig:
een redactioneel artikel; de wijze van redactie betreffende : het redactioneel gedeelte dozer wet.
REDACTRICE, v. (-s), vrouwelijke redacteur.
REDAN, ra. (vest.) eene schans met uit- en inspringende hoeken; getenailleerde linie in 't
klein.
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REDDELOOS, bn. bw. (.,.looter, -t), niet in staat
zich te redden of gered te worden ; — bw. z66 dat
redding onraogelijk is, onherstelbaar : hij is reddeloos verloren.
REDDEN, (redde, heeft gered), iem. of lets aan een
gevaar onttrekken : iem. uit het water, van den dood
redden; iemands Leven redden; vii hebben nets uit den
brand gored; zijn naam, zijne eer redden, zorgen dat
zijn naam, zijne eer bij iets onbezoedeld blijft ; —
verlossen : iem. uit de klauwen van den drankduivel
redden; — uit eene verlegenheid helpen ; — van den
slechten weg terugbrengen; getuigen en redden; — zich,
redden, aan een gevaar ontsnappen; uit eene verlegenheid geraken; in orde komen, zich schikken : de
zaak zal rich wel redden.
REDDER, m. (-s), die redt, verlosser, bevrijder,
helper; (bidb.) Jezus Christus.
REDDERAAR, m. (-s), REDDERAARSTER, v.
(-s), die rangschikt, regelt, in orde brengt; bezorger,
bezorgster.
REDDEREN, (redderde, heeft geredderd), rangschikken, in orde brengen : hij zal dat wel redderen;
de zeilen
—iemandschulbt;(zew.)
redderen; ze goed naar den wind zetten; bezig zijn
met lets to rangschikken.
REDDING, v. (-en), behoud. verlos qing, bevrijding.
REDDING(S)BOEI, v. (-en), (zeew.) drijvende
ring of worst van kurk of andere drijvende zelfstandigheid, met wasdoek overtrokken; ...BOOT,
V. (-en), boot ingericht om door de hoogste branding
te gaan ter redding van schipbreukelingen ; ...GORDEL, m. (-s) • ...PLANK, v. (-en) • ...TOESTEL,
o. (-len).
1. REDE, v. denkvermogen; oordeel, gezond verstand : met rede begaafd; — iem. tot rede brengen, maken dat hij weer naar gezond verstand luistert ;
het ligt in de rede, vloeit uit den aard der zaak voort.
2. REDE, V. (-nen), uitdrukking van gedachten en
gevoelens door woorden; de deeten der redo, de tien
soorten, waarin de woorden eener taal naar hunne
beteekenis verdeeld worden; — gesprek, voordracht,
vertoog, verha,ndeling : eene rede over het Naturalisme ; eene rede voor de mist houden ; iem. in de
rede vallen; — aanspraak, toespraak.
REDEDEEL, o. (-en), eene der tien soorten waarin
de woorden onzer taal naar hunne beteekenis of
hun dienst in den zin verdeeld worden.
REDEKAVELEN, (redekavelde, heeft geredekaveld), redeneeren; over lets praten, keuvelen; —
twisten. REDEKAVELING, v. (-en).
REDEKUNDE, v. leer der welsprekendheid,
rhetorica; leerboek daarover.
REDEKUNDIG bn. bw. (gramm.) redekundige
ontleding, de onderscheiding der zinsdeelen in waderwerp, gezegde en soorten van bepalingen.
REDEKUNST, v. de kunst zijne gedachten zoowel mondeling aLp schriftelijk op heldere en sierlijke
wijze uit to drukken; redekunde.
, REDEKUNSTENAAR, m. (-s), iem, die zeer welstorekend is.
REDEKUNSTIG, bn. (stij11.) redekunstige figuren,
de bijzondere vormen waardoor de schrijver zijne
leyendige opvatting, zijn gevoel, zijn streven openbaart.
REDELIJK, bn. bw. (-er, -st), met rede begaafd,
verstandig : de mensch is een redelijk wezen; billijk,
voegzaam ; redelijke voorwaarden ; lent. redelijk
behandelen ; — tamelijk, niet slecht.
REDELIJKERWIJZE, ...WIJS, bw. met billijkheld: redelijkerwijze kunt gij niet meer verlangen.
REDELIJKHEID, v. gezond verstand; — billijkheld : tegen alle redelijkheid
REDELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder rede,
verstand : het redelooze vee; — van zijn gezond verstand beroofd : het yolk was redeloos. REDELOOSHEID, v. gebrek aan verstand, doraheid.
REDEMPTORISTEN m. my. leden der orde van
den Allerheiligsten Verlosser.
1. REDEN, v. (-en), datgene wat den mensch doet
handelen, beweegreden ; zonder reden iets doen ;
een met redenen omkleed voorstel ; om redenen van
g ezondheid.
2. REDEN, v. (-s), verhouding, betrekking tu g-

REDUIT.
schen eene grootheid en eene andere: eene evenredigheid bestaat uit twee gelijke reden.
REDENAAR, m. (-s, ...naren), iem. die eene rede
uitspreekt: feestredenaar; — iem. die uitmunt door
welsprekendheid ; — spreker, voorlezer, woordvoerder (in eene vergaderin.g enz.).
REDENAARSGAVE, v. (-n) ; ...TALENT, o.
(-en).
redeneering.
REDENATIE, v. (-s
REDENEEREN, (redeneerde, /1( eft geredeneerd),
spreken; zijne "peening (over lets) ontwikkelen;
betoogen, in sluitredenen spreken; tegenspreken, wat
in to brengen hebben; — het voor en tegen goed
doen uitkomen: als wij verschil van meaning hebben,
gaan wij redeneeren;
daartegen is niet, valt niet te
redeneeren. al uwe tegenwerpingen zijn tevergeefs
REDENEERING, v. (-en), gevolgtrekking; bewijsvoering; — langdurig gesprek, yank zonder eenig
houvast.
REDENEERKUNST, v. geoefendheid in het
spreken; redeneerkunde; ...TRANT, m., ...WIJZEtv.
wijze van redeneeren; bewijsvoering.
REDENGEVEND, bn. met aanwijzing van de oorzaak, van de beweegredenep; — (taalk.) redengevend
zinsverband bestaat tusschen twee nevengeschikte
zinnen, die gedachten inhouden, welke zich tot
elkander verhouden als oorzaak, reden of grond tot
gevolg of gevolgtrekking; redengevencle zinnen, bljzinnen die de oorzaak, reden of grond uitdrukken van
de gedachten, in den hoofdzin vermeld; — redengevende voegwoorden, die het redengevend zinsverband uitdrukken.
REDERIJK, bn. (-er, -st), rhetorisch: welsprekend,
woordenrijk.
sierlijk;
REDERIJKER, m. (-s), beoefenaar der uiterlijke
welsprekendheid; lid van eene rederijkerskamer.
REDERIJKERSKAMER, v. (-s), vereeniging
tot beoefening der uiterlijke welsprekendheid ;
kamer van rhetorica; tooneelvereeniging.
REDESTRIJD, ...TWIST, m. (-en), dispuut,
geschil (over eenig geloofspunt enz.).
REDETWISTEN, (redetwistte, heeft geredetwist),
disputeeren, elkander met redenen bestrijden ; —
zaniken ; ruzie maken.
REDEVOEREN, (redevoerde, heeft geredevoerd),
eene redevoering houden. REDEVOERING, v.
(-en), uitgewerkt opstel over eenig bepaald onderwerp, vertoog; toe , aanspraak welke uitgesproken
wordt : hij heeft eene schoone redevoering gehouden.
REDEWISSELING, v. (-en), gesprek, onderhoud.
REDHIBITIE, v. (-s, ,..tien), terugneming van lets
dat gekocht is, koopvernietiging.
REDIGEEREN, (redigeerde, heeft geredigeerd),
in behoorlijken vorm opstellen, goed onder woorden
geschriften voor de pers gereedmaken.
brengen;
REDITIE, v_ (-s, ...tien), herhaling.
REDMIDDEL, o. (-en), middel om to redden.
REDOUBLEEREN, (redoubleerde, heeft geredoubleerd), verdubbelen, met nadruk herhalen.
REDOUTABEL, bn. (-er; -st), vreeselijk, geducht.
REDOUTE, v. (-s), kleine veldschans, gesloten
yeldwerk die alleen uitspringende, geen inspringende
hoeken heeft;
gemaskerd bal.
REDRES, o. herstelling, vergoeding.
REDRESSEEREN, (redresseerde, heeft gereclresseerd), herstellen, goedmaken, weder in orde brengen.
REDUCEEREN, (reduceerde. heeft gereduceerd),
terugvoeren; — herleiden: munten, getalverhoudingen
redeneeren; — (scheik.) metalen uit hunne verbinding met iuursto
zuiver to voorschijn brengen.
f
REDUCEERING, v. (-en), REDUCTIE, v. (-5,
...tien), vermindering; verlaging, verkleining; —
(rekenk.) herleiding.
REDUCTIEGETAL, o. (-len), een getal hetwelk de
verhouding tusschen twee gelijknamige of gelijksoortige eenheden aanwijst; ...PRIJS, m. (...zen),
verminderde prij s.
REDUCTIEVENTIEL, o. (-en), toestel om den
druk van gas van hooge spanning, water uit eene
biding enz. in gas van lagere spanning enz. om to
zetten.
REDUIT, (Fr.) m. (-s), (vest.) een work hetwelk
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in de binnenruimte van een ander werk is aangelegd om bij inneming van het laatste aan de
verdedigers tot wijkplaats te dienen.
REDUNDEEREN, (redundeerde, heeft geredundeerd), overvloeien van, in overvloed zijn.
REDUPLICATIE, v. (-s, ...tien), (sprk.) verdubbeling, zooals in papa, klinkklank, ziegezagefi•
1. REE, v. (-en), een sierlijk, stank en schuw viervoetig dier (cervus capreolus).
2. REE, v. (-en), (gew.) greppel, afwateringslootje ; — (spr.) met hem is geene ree te schieten, er is
nets met hem to beginnen, hij wil altijd ver-,
keerd.
3. REE, V. veilige ligplaats voor schepen, zie
REEDE.
4. REE, REEDE, bn. (reeder, reedst), gereed,
klaar, vaardig; alles ree ? is alles in orde?;
(gew.)
't is een ree wijf, flinke, vaardige vrouw;
(Zuidn.)
in 't ree zijn, gereed, klaar zijn.
5. REE, tw. (zeew.) klaar om te wenden.
REEBOUT, m. (-en), bout van den reebok.
REEDE, v. (-n), REE, v. (-en), gedeeltelijk door
1 and ingesloten zee, waar de schepen eene ligplaats
hebbon en min of meer tegen wind en storm beveiligd zijn; (fig.) de stad waaraan de reede gelegen is;
(fig.) geene reede (rust) vinden.
REEDEN, (reedde, heeft gereed), bereiden, gereedmaken, vervaardigen; uitrusten, timmeren (schepen); — (fig.) reed daar niet aan, bemoei er u niet
mede ; — (wev.) den ketting met pap besmeren ;
(leerl.) het leder zijn laatste bewerking geven.
REEDER, m. (-5), die een schip uitrust of helpt
uitrusten ter koopvaart enz.; — fabrikant.
REEDERIJ, v. het reeden van linnen; — het nitrusten van schepen ; —, (-en), vennootschap tot
het uitrusten van schepen.
REEDS, bw. bereids, alreede, to voren.
REEDSEL, o. fabrikaat, maaksel.
REPEL, bn. bw. werkelijk, zeker bestaande
(in tegenst. , van ideaal, denkbeeldig); — de reeele
waarde van effecter, de werkelijke waarde, (in tegenst.
van de nominale waarde); op rdele wijze zaken
doen, op aangename wijze zaken afwikkelen.
REEF, RIF, o. (reven), (zeew.) smalle strook zeil
die bij to sterken wind moet worden ingenomen; —
(fig.) een reef in het zeil doen, zijne uitgaven besnoeien;
(Zuidn.) streep, schrap, groove.
1. REEK, v. (reken), kleine egge; hark.
2. REEK, v. (reken), (gew.) riek.
3. REEK, REKE, v. (reken), (gew.) rij, reeks;
in de reek gaan, in de rt.
REEKALF, o. (...ven), jong van eene reegeit.
REEKS, v. (-en), it van geregeld naast elkander geplaatste dingen : eene reeks boomer, huizen,
bergen;
serie : de loterij is in 5 reeksen verdeeld;
(wisk.) geregelde opvolging van grootheden of
getallen, die naar eene gegeven wet af- of toenemen ; — groove inenigte ; eene reeks van jaren.
REELING, v. (-s), (scheepst.) leuning ; de reeling
van de mars, houten leuning op ijzeren stutten tot
beveiliging van bet yolk in de mars.
REEMES, o. (-son), groot mes dat stroodekkers en
kuipers gebruiken.
1. FIEEP, m.(-en), lange en smalle strook papier,
linnen, kook, chocolade enz. ; touw, over eene
rivier gespannen, waarlangs men eene pont of
schuit voorttrekt ; touw of ketting met de
bootjes waarop doze rust en waarmee eene gierpont overgiert ; (vissch.) zwaar touw waaraan
de vleet of het haringnet hangt; (ook) lang koord
waaraan op geregelde afstanden korte eindjes
koord met een angel bevestigd zijn.
2. REEP, m. (-en), (Zuidn.) hoepel (kinderspeelgood).
3. REEP, v. (repen), repel.
REEPEL, m. (-s), smalle strook.
REEPHAMER, m. (-s), breede houten hamer om
bladtin to pletten ; ...HOUT, o. hoephout.
touwslager.
REEPMAKER, ...SLAGER, m.
REEPNET, o. (-ten), (vissch.) zegen.
REESCHAAF, REISCHAAF, v. (...schaven),
schrijnwerkersgereedschap, schaat om reeds geschadd hout op to zoeten.
Van Dale, Handwoordenboek,
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1. REET, v. (retell), scheur, spleet, nauwe opening: reten in den vloer, in eene schutting.
2. REET, v. (reten), plaats waar het vies to
weeken wordt gelegd a in de red tiggen.
3. BEET, RETE, v. (retell), • hennepbraak,
erktuig ter bereiding van vlas.
1. REEUW, o. (gew.) schuim op de lippen eens
zieltogenden; doodszweet.
2. REEUW, o. (gew.) allerlei huisgereedschap (in
Friesland).
REEVLEESCH, REEENVLEESCH, o. vleesch
van een of meer reeen.
REFACTIE, v. (-9, Alen), korting voor beschadiging van ontvangen waren.
REFECTORIUM, o. (...toria), zaal in kloosters enz.
waarin men bijeenkomt om to eten of zich to onderhouden; refter.
REFERAAT, o. (...raten), verslag, bericht, beroep van verslaggever,
REFEREE (Eng.), m. (-s), (sport) scheidsrechter,
bij het voetbalspel.
REFEREEREN, (refereerde, heeft gerefereerd),
berichten, verslag uitbrengen; mil refereerende
aan bovenstaande, verwijzende naar den inhoud van
een vroegeren brief of bekendmaking.
REFEREIN, o. (-en), zie REFREIN.
REFERENDARIS, m. (-sen), ambtenaar bij
een departement van algemeen bestuur, die belast
is met het bestuur eener afdeeling.
REFERENDUM, o. stemming van alle leden,
eener yereeniging en niet alleen van de afgevaarvolksstemming.
digden ;
REFERENT, m. (-en), verslaggever, inz Van
tooneel- en muziekuitvoeringen; — inleider van
een onderwerp, in eene vergadering; rapporteur. '
REFERENTIEN, v. my. inlichtingen.
REFERTE, v. verwijzing.
REFLECTANT, m. (-en), die reflecteert.
REFLECTEEREN, (refiecteerde, heeft gereflecteerd), licht of geluid terugkaatsen; weerspiegelen; —
nadenken, overwegen; — op iets reftecteeren, iota in
aanmerking nemen, er acht op geven.
REFLECTIE, REFLEXIE, v. (-s, ...tien), ten*.
kaatsing van het licht en het geluid door een daartoe
geschikt vlak; weerschijn, gloed; overdenking;
— de opmerkzaamheid op, de inachtneming van iets.
REFLECTIECIRKEL,
(-s), instrument tot
het meten van hoeken.
REFLECTOR, m (-en), spiegeltelescoop; — (ook)
lichtscherm dat het licht in zekere richting terugkaatst.
REFLEXBEWEGING, v. (-en), onwillekeurige
beweging die ontstaat, als de prikkel van eene gevoelszenuw direct op eene bewegingszenuw overgebracht wordt; ...WERKING, v.
REFLEXIBILITEIT, v. terugkaatsingsvermogen.
REFLEXIEF, bw. (sprk.) wederkeerend.
REFORM, v. vervorming, verbetering; — afdanreformkleeding.
king, ontslag (van militairen);
REFORMATIE, v. hervorming (inz. op kerkelijk
gebied, wat geloof, zeden of tucht betreft); de refermatie, de kerkhervormiw (in de 16de eeuw).
REFORMATOR, m. -en), hervormer, geloofszuiveraar.
REFORMBEWEGING, v. beweging onder de
dames de kleeding moor hygienisch to maken, niet
langer het lichaam door corset en banden in te person,
doch de kleeding to laten dragon op de schouders.
REFORMBILL, v. in Engeland elke bill (wetsvoorstel), die eene hervorming bedoelt: in 't bijzonder de
bill van 23 Nov. 1830, welke de hervorming van
bet Parlement voorsloeg.
REFORMCOSTUUM, o. (-s), costuura overeenkomstig de reformbeweging.
REFORMEEREN, (reformeerde, heeft gereformeerd), een anderen vorm geven, veranderen, verbeteren, vervormen.
REFORMIST, m. (-en), voorstander der parlementshervorming (in Engeland); voorstander der
hervorming Van het kiesstelsel (in Frankrijk).
REFORMISTISCH, bn. op de hervorming, op
eene verbetering (inz. in staatszaken) betrekking
hebbende een reformistisch bankd.
AA

REFORMJAPON.
REFORMJAPON, v. (-nen); ...KLEEDINO, v.
overeenkomstig de reformbeiveging.
REFORMPAARD, o. (-en), (mil.) voor den dienst
afgekeurd paard.
REFRACTAIR, m. (-en), weerspanneling, ongehoorzame.
REFRACTIE, v. straalbreking.
REFRACTOR, in. (-en), verrekijker met voorwerplenzen.
REFRANGIBILITEIT, v. breekbaarheid der liehtstraien.
REFREIN, o. (-en), eene herhaling van woorden
of versregels, die doorgaans aan het einde, nu en
dan ook aan het begin van een couplet plaats heeft;
iets waarop men herhaaldelijk terugkomt.
REFTER, m. (-s), eetzaal, eetkamer in kloosters,
godshuizen, colleges; —MEESTER, m. (-s),
REFUGIE (Fr.) m. (-'s), uitgewekene (inz. om het
geloof of om politiekegevoelens); de refugie's, (in
het bijz.) de gereformeerden die, na de herroeping
van het edict van Nantes in 1685, Frankrijk, hun
vaderland, verlieten ; ook refugig.
REFUSEEREN, (refuseerde, heeft gerefuseerd),
weigeren, afwijzen, van de hand wijzen; bedanken
(voor iets); niet aannemen.
REFUTEEREN, (refuteerde, heeft gerefuteerd),
wederleggen.
REFUUS, o. (refuzen), weigering, weigerend antwoord; (fig.) blauwe scheen.
1. REGAAL, o. hetzelfde als realgar; alleen gebruikelijk in de uitdrukking ; zoo bitter als regaal.
2. REGAAL, bn. koninklijk.
3. REGAAL, REGALE, o. (regalia), koninklijk
of vorstelijk voorrecht.
4. REGAAL, 0. (regalen), gastmaal, smulpartij.
5. REGAAL, 0. zeker orgelregister, de zoogenaamde menschenstem.
REGAALPAPIER, o. groot formaat papier,
REGALEEREN, (regaleerde, heeft geregaleerd),
kostelijk of heerlijk onthalen , een prachtig gastmaal geven; onthalen, vergasten.
REGALEN, v. my. stukgoederen, niet tot de lading van een schip behoorende.
REGARD, (Fr ), m. (-s), aanblik; aanzien,
achting; iem. regards bewijzen; ergens geen regard op
slaan, er geen acht op geven.
REGARDEEREN, (regardeercle, heeft geregardeerd), aanzien; betrekking hebben op; — in
aanmerking nemon.
REGATTA, v. (eert.) roeiwedstrijd met gondels
te Venetia; (thans) zeil- en roeiwedstrij den.
REGDOWA, REDO-WA, RADOWA, v. een
Boheemsche dans, van afwisselende 2/4 en 3/4 maat.
REGEERDER, m. (-s), REGEERSTER, v. (-s),
bestuurder, bestuurster.
REGEEREN, (regeerde, heeft geregeerd), regelen,
besturen een yolk, een land regeeren ; God regeert
de wereld, regelt alles daarin ; het gezag uitoefenen ; strenge heeren, regeeren niet lang, (ook) strenge
koude of hitte houden niet lang aan ; —
bedwingen, doen gehoorzamen : die deugniet is
niet te regeeren ; geen geld kunnen regeeren, het niet
verstandig nitgeven of bewaren ; —
(taalk.) de meeste voorzetsels regeeren den trierden
naamval, Borden door een zelfstandig naamwoord
in dien naamval gevolgd.
REGEERING, v. (-en), het regeeren; bestuur,
bewind ; — oppergezag, overheid ; een of meer
personen aan welke het opperbestuur is opgedragen;
tijd gedurende welken eon vorst regoert; —
de stadsregeering, het gemeentebestuur.
REGEERINGSAMBT, o. (-en), staatsbetrekking,
landsbediening; ...BANK, v. (-en), bank waarop de
regeerders zitten (in eene vergadering, kerk enz.);
...BELEID, o. het tactvolle optreden eener regeering; ...BLAD, o. (-en), krant onder leiding van een
lid der regeering.
REGEERINGSBOONEN, my. vanwege de regeering verkrijgbaar gesteld, inz. in economisch moeilijke tijden.; evenzoo : ...BROOD, ...GROENTEN,
...MEEL,
...VLEESCH enz.
REGEERINGSCOMMISSARIS, m. (-sen), die de
regeering vertegenwoordigt, door de regeering
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met bijzondere opdracht benoemd ; ...ONTWERP,
o. (-en), wetsontwerp door de regeering ingediend ;
...PARTIJ, v. (-en) ; ...TIJD, m. duur der regeering
van een vorst ; ...VERSLAG, o. (-en), vers]ag door
de regeering over het een of ander uitgebracht ;
...VORM, m. (-en), wijze waarop het staatsgezag
wordt uitgeoefend.
REGEERINGSWEGE, VAN REGEERINGSWEGE, bw. uitdr. van wegL de regeering.
REGEL, m. (-s, -en), liniaal, werktuig NS, aarlangs
lijnen -wordep. gotrokken; - zware lat; — ijzeren
staaf; — reeks woorden, naaet elkander geschreven,
gezet of gedrukt : nog een paar regels schrijven;
waarnaar men zich richt, richten kan of to richten heeft, wat blijkens de ervaring gewoonlijk geschiedt ; — in dat gezin heerscht geen regel, ales
gaat er onordelijk toe; —
grondslag, maatstaf, voorbeeld, model ; bepaling, voorschrift, waarnaar men zich richten
moet : de regels voor de spelling, voor de geslachten,
van het kaartspel; — de vier hoofdregels der rekenkunde,
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en deelen.
REGELEEREN, (regeleerde, heeft geregeleerd),
linieeren, lijnen trekken; — regelen.
REGELEN, (regelde, heeft geregeld), naar den
regel schikken, inrichten, in orde brengen, besturen.
REGELING, v. (-en), REGELEERING, v. het
regelen ; — schikking ; — installing ; verordening.
REGELLOOS, bn. (...zer, -st), onregelmatig,
zonder regal : hij leeft zeer regelloos. REGELLOOSHEID, v. onregelmatigheid.
REGELMAAT, v. REGELMATIGHEID, v. gelijkheid; orde; netheid er heerscht regelmaat.
REGELMATIG, bn. bw. (-er, -st), (taalk.) een
regelmatig werkwoord, dat in geen enkel opzicht
van de gewone regels der vervoeging afwijkt ; regelmatig schrift, goed gelijk; — regelmatig levee,
geregeld, zonder afwijkingen.
REGELRECHT, bn. geheel recht, zonder omwegen ; (fig.) op den man af.
REGELZETMA CHINE, v. (-s), (arukk.) zie
MONOLINE.
REGEN, m. tot nedervallende druppels gecondenseerde waterdamp ; — (spr.) den regen schuwen
en in de sloot vallen; van den regen in den drop
komen, van kwaad tot erger vervallen ; na regen
komt zonneschijn, na lij den komt verblijden ; —
(fig.) druppelend vocht ; wat als regen neerkomt
aschregen ; — wat bij groote hoeveelheden neerkomt : een regen van kogels, van bloemen ; (-s),
hevige regenbui, regenvlaag.
REGENACHTIG, bn. (-er, -st), met regen
dreigende (van de lucht, het wader).
REGENAPPARAAT, o. (...raters), toestel waaruit
men het kan laten regenen.
REGENARM, bn. arm aan regen.
REGENBAK, m. (-ken), in den grond gemetselde bak waarin het regenwater door pijpen van
de daken stroomt.
REGENBOOG, m. (...bogen), eene cirkelvormige strook in den dampkring, waarop zich al de
kleuren van het spectrum vertoonen; — dergelijke straalbrekingen in neervallend water.
REGENBOOGVISCH, m. (...visschen), (nat.
hist.) zekere visch van 't geslacht der lipvisschen,
ook jcmkervisch en zeejonker geheeten (cons julis);
...VLIES, o. (...zen), (ontl.) iris.
REGENBUI, v. (-en), vlaag regen ; ...DAG, m.
(-en), dag waarop het haast voortdurend regent ;
...DROPPEL, ...DRUPPEL, m. (-s).
REGENEN, (het regende, heeft geregend), in
droppels nedervallen (inz. uit den hemel) ; —
(Bijb.) God regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, doet het over hen regenen; — wat
als regen neervalt : het regent asch, steepen, zwavel; —
in groote menigte neerkomen; — het regent er geld,
er komt geld in overvloed binnen.
REGENERATIE, v. wedergeboorte; wedervoortbrenging, het omvormen.
REGENEREEREN, (regenereerde, heeft geregenereerd), weder telen of voortbrengen, ver-, omvormen.
REGENFLUITER, (-8), (nat. hist.), (gew.)
regenwulp.
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REGENHOEK, m. (-en), lucht- of windstreek,
van waar de meeste regen komt; ...JAS, v. (-sen),
jas van goed gerattakt, dat voor den regen ondoordringbaar is; oliejas.
REGENKAART, v. (-en), kaart waar op de
regenhoogte over de geheele garde is voorgesteld.
REGENMAAND, v. (-en), maand waarin het
gewoonlijk regent; vijfde maand van den Franschrepublikeinschen almanak, pluviose; ...MAKER,
m. (-s), iem. die volgens het geloof der negers enz.
den regen kan bezweren; ...MANTEL, m. (-s);
...RIVIER, v. (-en), rivier wier waterhoogte
beheerscht wordt door gevallen regen : de Maas
is eene regenrivier ; ...SCHERM, o. (-en),paraplu.
REGENT, m. (-en), bestuurder, beheerder, bewindhebber; — bestuurder van een liefdadigheidsgesticht, weep -, ziekenhuis enz.; rijksbestuurder;
hoogste inlandsche ambtenaar in de residentien op
Java.
REGENTENCONTRACT, o. (-en), (gesch.) bij
eede gesloten overeenkomsten in de 17e en 18e
eeuw tusschen versehillende regentenfamilien
waarbij men zich verbond alle belangrijke posten
aan laden dezer families to geven ; ...FAMILIE,
v. (-s, ...lien), familie der vroegere regenten.
REGENTENKAMER, v. (-s), vergaderzaal der
regenten (inz. van een godshuis enz.); ...STUK,
0. (-ken), schilderij van groote afmetingen, voorstellende de gezamenlijke regenten van een weeshuis enz., inz. uit den bloeitijd onzer schilders.
REGENTES, v. (-sen), bestuurster; rijksbestuurster, landvoogdes : koningin-regentes.
REGENT/JD, m. jaargetijde waarin het gewoonEijk regent; ...TON, v. (-nen), watervat waarin
het regenwater door de dakgoot van het dak
loopt.
REGENTSCHAP, o. ambt, waardigheid van
regent; — het bestuur van een regent (des rijks);
tijd gedurende een regent bestuurt ; o. (-pen),
gewost waarover een regent aangesteld is in Ned.
Indic : de Preanger Regentschappen.
REGENVAL, m. de hoeveelheid gevallen regenwater gedurende een jaar : de gemiddelde regenval
te Bergen bedraagt 1835 mM. en te Upsala 400
mM ; ...WATER, o. als regan gevallen water ;
...WORM, m. (-en), eene soort van aardworm
(lumbricus), die na den regen uit den grond kruipt
en tot vischaas gebezigd wordt; ...WULP, v.
(-en), regenfluiter of kleine wulp (numenius pheopus) 41 + 11 cM. lang.
REGGEN, (regde, heeft geregd), den mast van
een vaartuig neerlaten : op zijn rug (reg) leggen.
REGIE, v. rekenplichtig beheer ; handelsmonopolie van den staat ; — (tooneel) de taak van den
regisseur, inz. het verdeelen der rollen en de zorg
voor de goede uitvoering der stukken ; ook regie.
REGIME, o. (-a), levens-, eetregel;
staatsbestuur ; regeeringsstelsel ; ook regime.
REGIMENT, o. (-en), bestuur ; eene tactische
militaire eenheid waarover een luitenant-kolonel
of kolonel het bevel voert ; een regiment veldartillerie
bestaat -uit 2 afd. ieder van 3 dubbele batterijen • — groote hoeveelheid.
REGIMENTSCOMMANDANT, m. (-en), de hoofdofficier die het regiment commandeert; ...DOKTER,
m. (-s), officier van gezondheid ; ...GOED, o.
(-eren), voorwerpen, bagage tot een regiment behoo rende ; ...KAS, v. (-sen), de kas, voorraad geld
van een regiment ; ...PATROUILLE, v. (-s),
eene afdeeling van 12 livielrijders onder een sergeantwielrij der ; ...SCHOOL, v. ( schol en), boekj e
met de verschillende exercitien en reglementen,
uitgebreider dan de bataljonsschool.
REGINAVIOLET, o. eene teerverfstof.
REGISSEUR, m. (-s), tooneelbestuurder, die
belast is met het verdeelen der rollen en het in
scene brengen der stukken.
REGISTER, o. (-s), goed gerangschikte inhoudsopgave van hetgeen voorhanden is ; insohrijvings-, aanteekeningboek ; rol, naamlijst; alphabetisch gerangschikte inhoudsopgave van een
boekwerk ; — bock waarin akten, contracten,
verklaringen enz. gerechtelijk worden opgetee-
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kend; — (org.) verschillende pijpen die tot dezelfde
stem behooren.
REGISTEREN, (registerde, heeft geregisterd),
op een register stellen; — (boekdr.) zorgen voor
de juiste overeenkomst van pagina's en regels
bij schoon- en weerdruk.
REGISTERTON, v. (-nen), inhoudsmaat voor
schepen, ten opzichte van hun grootte, volgens
welke zij zijn ingeschreven in de registers en op de
meetbrieven; 1 registerton = 2,83 M3.
REGISTRATIE, v. (recht.) officieele inschrijving
van akten in een wettelijk register.
REGISTRATIEKANTOOR, o. (...toren), kantoor
waar stukken geregistreerd worden; ...KOSTEN,
m. my . ; ...RECHT, o. (-en), verschulcligd bedrag
wegens het registreeren.
1. REGISTREEREN, (registreerde, heeft geregistreerd), in het register schrijven en hiervan aanteekening stellen op het geregistreerde stuk. REGISTREERING, v. (-en).
2. REGISTREEREN, (registreerde, heeft geregistreerd), de verschillende registers van een orgel
naar de eischen der kunst weten to gebruiken.
REGLEMENT, o. (-en), verordening, bepaling,
voorschrift : een reglement maken, herzien, wijzigen.
REGLEMENTAIR, bn. bw. het reglement betreffende; bij reglement bepaald.
REGLEMENTEEREN, (reglementeerde, heeft gereglementeerd), aan een reglement onderwerpen;
to veal verordeningen of reglementen maken.
REGLEMENTEERING, v. (-en).
REGRESRECHT, o (kooph.) verhaal van den
houder van een wissel enz. op vroegere houders,
ingeval van niet-betaling.
REGRESSIEF, bn. teruggaand, terugwerkend.
REGULAIR, REGULIER, bn. regelmatig, geregeld.
REGULARISATIE, v. (-s, ...tien), regeling,
sehikking.
REGULARISEEREN, REGULEEREN, (regulariseerde of reguleerde, heeft geregulariseerd of
gereguleerd), regelen, schikken, in orde brengen.
REGULARITEIT, v. regelmatigheid.
REGULATEUR, in. (-en), regelaar, rangsehikker;
deel van een werktuig. dat bestemd is om den
gang der machine regelmatig to doen plants hel:).
ben; — zeer nauwkeurig loopend uurwerk.
REGULATLEF, bn. bw. regelend • — o. (...ven),
(fig.) voorschrift, leidraad, richtsnoer.
REGULATOR, m. (-en), regulateur.
REGULEERKACHEL, v. (-s), kachel waarin,
men de verbranding op afdoende wijze kan regelen.
REGULIER, bn. geregeld, regelmatig; — m.
(-en), ordesgeestelijke, ordesbroeder.
herstelling in
REHABILITATIE, v. (-s,
den vorigen stand of staat ; rehabilitatie van een
gefailleerde, die na het faillissement de erkende
schuldeischers tot hun genoegen heeft betaald.
REHABILITEEREN, (rehabiliteerde, heeft gerehabiliteerd), aan iem. zijn goeden naam teruggeven; iem. zuiveren van de smet, die op hem kleeft.
1. REI, m. (-en), koor, rondzang; — reeks personen; rei van rangers; — dans ; (gyms.) ordeoefeningen met tang, verkeerdelijk reigen gewehreven.
2. REI, v. (-en), REIE, v. (-n), (Zuidn.) waterloop : Tangs de rei; het schip vaart in de reie.
3. REI, v. (-en), zuiver vlak en recht geschaaf de
lat of smalle plank, reilatje ; meetlat van eenige
cM. breedte, in voeten en duimen afgedeeld ; reischaaf, om zuiver vlak to schaven.
REIEN, (reide, heeft gereid), in koor zingen; —
dansen ; — het droge rand reit, rolt voort ; (timm.)
vlakken, een stuk bout recht en vlak schaven.
REIGER, m. (-s), (nat. hist.) eene onderorde
van moerasvogels met langen, sterken en harden
snavel (ardeae).
REIGERBOS, m. (-son), vederbos met witte
reigervederen in het midden; ...BOSCH, o. (—boss
schen), broedplaats van den blauwen reiger.
REIGERSBEK, m. (plantk.) een plantengeslacht (erodium), tot de familie der ooievaarsbekken behoorende.
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REIKEN, (reikte, heeft gereikt), zich tot aan
zekere grens uitstrekken ; — zoo ver het oog reiken. kon, zoo ver men zien kon; zich uitstrekken tot : zijne macht reikt zoo ver niet, strekt zich
zoo ver niet uit ; iem. de hand reiken, de hand geven
(tot groet, of tot steun) ; iem. de behulpzame hand
reiken, hem helpen.
REIKHALZEN, (reikhalsde, heeft gereikhalsd),
den hats uitrekken om met de oogen dichter bij
lets to zijn; — (fig.) vurig verlangen, begeeren.
REIKEN, alleen in de spr. zooals het reilt en
zeilt, zooals het daar is, met al wat er toe behoort.
REIN, bn. bw. (-er, -st), schoon, zuiver; — onbevlekt, onbesmet; ongeschonden; kuisch, eerbaar.
REINAERT DE VOS, beroemd dierenepos der
13de eeuw.
REINARDIE, v. (-en), (veroud.) sluwheid, list.
REINCARNATIE, v. weder-vleeschwording (bij
de leer der zielsverhuizing).
REINCULTUUR, v. (...culturen), het kweeken
van zuivere bacterien van gene soort; wat men
zoo gekweekt heeft.
REINE (Fr.), v. (s), koningin ; reine du bal,
meest gevierde der danseressen.
REINE-CLAUDE, v. soort van zoete groene
pruim.
REINETTE, v. (plantk.) geitebaard; — renet,
renetappel, koningsappel, groote zure appel.
REINHEID, v. zuiverheid, netheid ; eerbaarheid, kuischheid; zindelijkheid.
REINIGEN, (reinigde, heeft gereinigd), zuiveren,
schoonmaken.
REINIGING, v. het reinigen; —openbare reiniging,
(in groote steden) die afdeeling eener gemeente-administratie, waar men met alles, wat met de reiniging
der stad in verband staat, is belast.
REINSTEEN, m. (-en), (gew.) grenssteen, grensp aal.
REINUIT, bw. (Zuidn.) naakt; oprecht.
REIS, m. de gezagvoerder of kapitein van een
Turksch koopvaardijschip.
REIS, v. koperen munteenheid van Portugal en
Brazilie, ongeveer gelijk aan 7/2b cent.
1. REIS, REIZE, v. (reizen), het gaan of trekken
van de eene plants naar de andere, het afleggen van
zekeren afstand, tocht.
2. REIS, v. (reizen), maal, keer : dit werd eenige
reizen achtereen herhaald; horn 'reis hier.
REISAPOTHEEK, v. (...theken), klein taschje of
kistje met eenige der meest gebruikelijke artsenijmiddelen, die men op reis meeneemt.
REISARTIKEL, o. (-en), artikelen die men op
reis noodig heeft of kan hebben; ...AUTO, v. (-'s),
ingerieht om er langere reizen mee te maken ;
...BILJET, o. (-ten), bewijs van betaling voor eene
bepaalde reis ; ...BOEK, o. (-en).
,REISBUREAU, o. (-'s), bureau dat zich belast met
het regelen van reizen.
FtEISDEKEN, v. (-s), deken die men op reis meeneemt, hoofdz. om do beenen warm to houden.
REISEFENDI, m. rijkskanselier en minister van
buitenlandsche zaken (in Turkije).
REISGELD, o. (-en), geld voor eene reis bestemd
of benoodigd ; ...GELEGENHEID, v. (...heden)
...GENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n)
...GENOT, o. reisgenoegen ...GEZELSCHAP,
o. (-pen), personen die to zamen reizen.
REISGIDS, m. (-en), spoorboekje; bookie
waarin allerlei wetenswaardigs voor reizigers vermeld is.
REISKOSTEN, m. my. uitgaven voor en gedurende -de reis; ...KOSTUUM, o. (-s); ...LECTUUR,
v. lidhte lectuur om op reis mode to nemen ;
...LUST, m. begeerte om to reizen.
REISLUSTIG, bn, lust tot reizen hebbende.
REISMAKKER, m. (-s), reisgezel; ...MANTEL,
m. (-s); ...NtCESSAIRE, v. (-8), tasch met allerlei
reisbenoodigdheden. ... ORDER. v. (-s), bevelschrift
om to reizen; ...PAS, m. (-son), paspoort; ...PENNING, m. (-en), onderstand aan den behoeftigen
reiziger; (ook) kleine bijdrage voor een of ander
liefdadig doel, gevraagd aan hen die op reis gaan;
...PLAN, o. (-nen) ; ...TASCH, v. (-tasschen).
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REISVAARDIG, bn. gereed om to vertrekken.
REISVERHAAL, o. (...verhalen), het verhaal
eener reis; vertelling op reis; ..:WIJZER,
m. (-5),
(voor soldaten), papier dat den weg
reisgids;
aangeeft, dien . een soldaat van of naar zijn garnizoen op 's lands kosten moot afleggen.
RETTERATIE, v. (-4, ...tien) . herhaling.
FtEIZEN, (reisde, heeft en is gereisd), zich begeven, trekken van de eene plants naar de andere ; —
vreemde landen bezoeken: hij houdt veel van reizen.
REIZEND bn. niet bestendig op eene plants verblijf houdende : een reizend gezelschap tooneelii
spelers.
REIZIGER, m. (-s), iem. die eene reis doet, die op
reis is ; inz. bandelsreiziger die voor handelshuizen
reist om commission op to nemen. REIZIGSTER,
v. (-s).
1. REK, o. (-ken), werktuig om good to drogen,
droogrek; — horizontale plank of richel, om er
lets op to plaatsen (b. v. porselein of aardewerk,
boeken enz.); — plankje met gaten erin, NNaardoor
men pijpen steekt, waarop men eieren zet enz. ; —
lengte, eind wegs: van A. naar B is een goed rek;
tijdruimte : van 1 September tot Kerstmis is een he,ele
rek, dat duurt erg lang; hoenderrek : te rek
gaan, op het rek, roesten (van hoenders); — (spr.)
met de hoendertfes near 't rek, vroeg naar bed;
— gymnastiekwerktuig, rekstok.
2. REK, in. het rekken.
3. REK, v. rekbaarheid, veerkracht, elasticiteit.
4. REK. v. (Zuidn.) rek van vorschen, kikkerrit.
REKBAAR, bn. (-der, -st), gerekt kunnende worden, elastisch : good is rekbaarder dan zilver; — (fig.)
eene rekbare bepaling, niet zeer juist omschreven,
zoodat men de beteekenis ervan wat weer of minder
omvangrijk kan nemen.
REKBAARHEID, v. (natuurk,) de eigenschap die
een groot getal lichamen bezitten om door min of
moor sterke drukking of trekking van gedaante
to voranderen, zonder dat de cohesie verbroken
wordt.
REKBANK, v. (-en), draadtrekkersgereedschap;
(eert.) pijnbank.
REKEL, m. (-s), mannetje van den hoed en den
vos; kettinghond, bulhond; — (fig.) buffelachtig
mensch; — ondeugende jongen : rekel van een jongen;
(ook) schertsende van een kind : die kleine rekel.
REKELVOS, m. (-son), mannetjesvos.
REKEN, (reekte, heeft gereekt), (Zuidn.) harken.
REKENAAR, m. (-s), REKENAARSTER, v. (-s),
tem. die rekent, die bedreven is in de rekenkunst.
REKENBAAS, m. (...bazen), die een baas is in
't rekenen; (iron.) je bent me een rekenbaas, je rekent
slecht; ...BAASJE, o. (-s); ...BOEK, o. (-en), book
waaruit men rekenen leert; verzameling rekenvraagstukken; ...BOEKJE, o. (-s); ...BORD, o. (-en).
1. REKENEN, (rekende, heeft gerekend), tellen;
begrijpen onder, gelijkstellen : iem. tot zijn
vrienden rekenen ; - sehatten, beramen, begrooten :
wat rekent gij daarvoor 1 — daarvoor houden,
achten, als zoodanig beschouwen ik reken dat
tot mijn plicht ; men rekent de schade op 600
gulden ; — veronderstellen reken dat hij konit,
dan zijn wij met zijn dertienen ,.
met cijfers werken, de cijferkunst beoefenen,
denken met getalbegrippen ; — op iem. of lets
rekenen, op iem. of lets staat maken, vertrouwen •
zich rekenen, zich beschouwen als : hij rekent'
zich ander mifne vrienden.
2. REKENEN, o. de daad van rekenen; (ook) de
rekenkunst.
REKENFEIL, ...FOUT, v. (-en), vergissing in het
rekenen.
REKENING, v. (-en), het rekenen; rekenkundige
oplossing : kansrekening; interestrekening; — opgave
van geleverde goederen (of van verrichte werkzaamheden) en van het bedrag, dat er voor betaald moot
worden : eene rekening van . 10 posten ; — hij
heeft nogal wat op zijne rekening, voor veel is hij
verantwoordelijk; (ook) hij heeft nogal veel misdreven; — per slot van rekenring, ten slotte, eindelijk;
(ook) alles NV el beschouwd; onder in den zak vindt
men de rekening, laic r blljkt , hoe hoog de kosten
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zijn, hoeveel nadeel men zich gedaan heeft; —
(fig.) dat is eene streep door de rekening, eene
teleurstelling; — rekening houden met, in aanmerking nemen; — (fig.) het kind van de rekening
Rijn, het gelag moeten betalen, er -voor moeten
boeten wat men met anderen bedreven heeft.
REKENING-COURANT, v. staat van' het wederzijdsche debet en credit tusschen twee personen.
REKENKAMER, v. college dat over het goed
beheer van 's lands financier waakt.
REKENKAST, v. (-en), hulpmiddel bij het eerste
rekenonderwijs, bestaande uit 6 smalls latjes tegen
een achterwand en 16 houten ballen, die men op
verschillende wijzen daarop groepeeren kan.
REKENKUNDE, v. kunde die ons de getallen leert
schrijven, bij hun naam noemen, samenstellen en
ontbinden; wetenschap die zich bezighoudt met de
eigenschappen der getallen, arithmetica; —, (-n),
leerboek over deze wetenschap.
REKENKUNDIG, bn. bw. tot de rekenkunde behoorende : een rekenkundig voorstel, vraagstuk.
REKENKUNDIGE, m. en v. (-n), die bedreven is
in de cijferkunst.
REKENKUNST, v. kunst van het rekenen; cijferkunst; rekenkunde. REKENKUNSTJE, o. (-s),
bijzondere wijze om iets op eene gemakkelijke wijze
nit te rekenen.
REKENKUNSTIG, bn. bw. tot de rekenkunst
behoorende : een vraagstuk rekenkunstig oplossen.
REKENMACHINE, v. (-s), ingewikkeide machine
waarbij optelling, aftrekking enz. van twee getallen
door het omdraaien eener kruk pleats heeft; (ook)
rekenraam; ...METHODE, v. (-5).
REKEN'PLICHTIG, bn. verplicht om rekening en
verantwoording te doen van de ontvangsten en uitgaven in het beheer van een anders goederen of Belden.
REKENPLICHTIGE, m. (-n), die daartoe verplicht is, comptabele.
REKENSCHAP, v. verantwoording, opheldering,
toelichting : rekensehap geven, vragen.
REKEST, zie REQUEST.
REKHAMER, m. (-s), hamer met breede baan, om
metalen to pletten of to rekken.
REKKE, v. (-n), lange stok van den vogelaar; —
(jag.) het vrouwelijk ree in het 3e jaar; —KALF, o.
(...ven), vrouwelijk ree- of kitskalf in het 10 jaar.
REKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), gerekt kunnende
worden; zacht, medegevend : rekkelijk leer, — (fig.)
toegevend, inschikkelijk : rekkelijk van aard zijn.
1. REKKEN, (rekte, heeft gerekt), wijder of banger maken, worden : linnen rekken ; zich rekken,
zijne ledematen, zoo ver mogelijk uitstrekken ;
uitstrijken : zeemleder rekken ; — een bezoek, een
gesprek rekken, het langer doen voortduren dan.
noodig is ; — eene zaak rekken, ze zoo lang mogelijk
laten duren ; — (van paarden) in gestrekten galop
rij den.
2. REKKEN, (rekte, is gerekt), op het rek gaan
zitten (van hoenders.)
REKKER, m. (-s), die rekt; rekwerktuig; —
elastiek dat als rekbare band dienst doet.
. REKKERIG, bw. (-er, -st), geneigd zich steeds
to rekken, teeken van luiheid.
REKRUUT, m. (rekruten), zie RECRUUT.
REKSTOK, m. (-ken), stok om to rekken; —
(gymn.) veerkrachtige horizontals stok van esschenhout of eene met leer of hout omkleede ijzeren
staaf, waaraan gymnastische oefeningen worden
verricht.
1. REL, m. het rellen; praat, gerucht.
2. REL, v. (-len), babbelaarster; ondeu.gend meisje; ,
straatmeid.
3. REL, v. (-len), gang, gat, hob.
RELAAS, o. (relazen), verhaal, bericht, verslag ;
inz. een veel to lang verslag.
RELACHE, (Fr.) v. rust, tijdelijke staking inz.
van tooneelvoorstellingen.
RELAIS, o. plaats wear paarden ter besclukking
staan ter vervanging van anders.
RELAPSUS, m. terugval, wederinstorting; persoon die tot iets terugvalt.
RELATA REFERO (Lat.), ik vertel wat mij verteld
is (zonder voor de waarheid daarvan in to staan).
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RELATIE, v. (-s, ...tiers), verhaal, bericht, verslag ; — betrekking, gemeenschap, verkeer : veel
relaties hebben.
RELATIEF, bn. bw. betrekkelijk ; de relatieve
waarde der eijf erg ;(sprk.) relatieve voornaamw6orden,
betrekkelijke.
RELAXATIE, v. (-s, ...tiên), losmaking, verslapping,, verzachting; ontspanning.
RELEVEEREN, (releveerde, heeft gereleveerd),
ontheffen, verlichten • — ontslaan, vrijspreken ; —
de aandacht bijz'onder
' vestigen op.
RELICTA (Lat.) v. mv. de nagelatenen., achtergeblevenen (van een overledene).
RELIEF, o. verhevenheid, uitstek ; — aan eene
zaak meer relief geven, die meer doen uitkomen; —
verheven (beeld)werk; ...DRUB, m. verheven druk
(voor blinden).
RELIEF-GLOBE, v. (-s), ...KAART, v. (-en),
globe, kaart met verhoogingen voor blinden 1,bootsing in gips op verkleinde schaal van eene
landstreek.
RELIEK, o. (-en), reliquie; —HOUDER, in. (-s),
—SCHRIJN, o. m. (-en), versierd kistje waarin
eene reliquie bewaard wordt.
RELIGIE, v. (-s, ...gien), godsdienst, geloofsleer;
leer der deugd; godsvrucht; belijdenis; ...TWIST,
m. (-en), twist om het geloof.
1. RELIGIEUS, bn. bw. (...zer, -t), godvreezend,
godvruchtig, godsdienstig : zeer religieus zijn; 7--vroom, nauwgezet.
2. RELIGIEUS, m. en v. (...zen), (w. g.) regulier,
ordesgeestelijke; kloosterling. RELIGIEUZE, v.
(-n), non.
RELIQUIARIUM, o. reliekhouder.
RELIQUIE, v. (-en), ook RELIKWIE, v. (-en),
voorwerp van, herinnering aan iemand dien men
vereert, doordat het van hem afkomstig is of tot
hem in betrekking heeft gestaan; gedachtenis; —
(R. -K.) overblijfsel van Heiligen; — (fig.) zeer
kostbaar, dierbaar voorwerp (als een heiligdom
beschouwd).
RELIQUIEENDIENST, in. (-en), geloof aan de
wonderdadige kracht der reliquieen; ...KAST, v.
(-en), ...KASTJE, o. (-s), ...VEREERING, v. (-en).
RELLEN, (relde, heeft gereld), babbelen, kakelen; bangs de straat loopen, inz. van opgeschoten
meisjes gezegd, die zich zeer luidruchtig aanstollen.
RELLETJE, o. (-s), praatje, vertelseltje dat van
mond tot mond gaat ; — kortstondige opschudding,
oploopje, opstootje: dat was daar een heel relletje,
RELMUIS, v. (...zen), eene muizensoort (myoxus
glis), 16 cM. lang -4- 13 cM. staart, die op boomen
leeft en een deel van den winter slapende doorbrengt,
zevenslaper.
1. REM. v. (-men), toestel om de beweging van
lets to vertragen of te doen ophouden ; Westinghouse-rem (inz. aan spoorwagens, fietsen, auto's enz.);
— (fig.) hij was eene rem in die vereeniging, hij .werkte
alle vooruitstrevende voorstellen zooveel mogelijk
tegen. REMMETJE, o. (-s).
2. REM. o. (-men), (gew.) soort van hek.
REMARQUABEL, bn. (-er, -st), opmerkelijk,
opmerkenswaard; merkwaardig.
REMARQUE, v. (-s), aan-, opmerking.
REMARQUEEREN, (remarqueerde, heeft geremarqueerd), opmerken, waarnemen, gadeslaan.
REMBLOK, o. (-ken), gietijzeren of houten blok
dat bij het remmen tegen een wiel aangedrukt wordt
en zoodoende de beweging beleramert.
REMBOURS, REMBOURSEMENT, o. terugbetiding (inz. van voorschotten) ; dekking (van
eon wissel); — onder rembours zenden, bij ontvangst
dadelijk betalen, anders wordt het niet afgegeven.
REMBOURSEEREN, (rembourseerde, heeft gerembourseerd), terugbetalen, vergoeden; dekken
(een wissel); — onder rembours zenden.
REMBRANDTIEK, bn. in den trant van Rembrandt van Rijn : Rembrandtieke schildering.
REMEDIE, v. o. (-s, ...dien), middel, huip-,
geneesmiddel.
REMEDIEEFIEN, (remedieerde, heeft geremedieerd), verhelpen, genezen, beter maken.
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REMESSE (beter : RIMESSE), REMISE, v. (-s),
wissels).
(kooph.) overgemaakt bedrag (in geld
REMINISCENTIE, v. (-s, ...tien), herinnering,
heugenis; plaats in een boek, die aan een ander
werk herinnert.
REMINISCERE, v. (R. K.) tweede Zondag in
de vasten, naar de aanvangswoorden van psalm
25 : 6 : reminiscere Domine, herinner U, o Hoer.
REMIS, o. uitstel van een betalingstermijn;
afslag.
REMISE, v. (-s), uitstel, nalatigheid; vermindering; — koetshuis; inz. staffing en wagenloods eener
trammaatschappij;— (spel) kanap -op, onbeslist
gebleven, niet gewonnen en niet verloren; — inzet;
— (kooph.) overgemaakt bedrag (in geld of wissels).
REMISSIE, v. (-s, ...sien), terugzending, korting,
afslag, vermindering; opheffing van een verbod;
— het wegblijven of verminderen (van koorts enz.).
REMITTEEREN, (remitteerde, heeft geremitteerd), terugzenden, weder ter hand stollen; —
overmaken (geld of wissels); verminderen; afslag
geven; kwijtschelden.
REMITTENT, na. (-en), degeen die geld overmaakt.
REMMEN, (remde , heeft geremd), de beweging
van iets belemmeren of geheel tegengaan ; — (fig.)
reactionnair optreden.
REMMER, m. (-s), op spoorwegen, iem. die het
remtoestel bedient; het remtoestel zelf; — (fig.) hij
beschouwde zich als remmer in de vereeniging.
REMONSTRANT, m. (-en), tegenspreker; de
Remonstranten, leden van eene der afdeelingen van.
het Protestantsch christelijk genootschap in Nederland, die in 1610 aan de Staten van Holland eene
remonstrantie overgaven, welke de vijf voornaamste
stellingen van hun geloof bevatte.
REMONSTRANTSCH, bn. tot de leer, de kerk der
Remonstranten behoorende.
REMONSTRATIE, REMONSTRANTIE, v. (-s,
...tien), tegenbetoog.
REMONSTREEREN, (remonstreerde, heeft geremonstreerd), tegenwerpingen maken; tegenvooretellen doen.
REMONTE, v. de aanvulling van paarden, die
jaarlijks bij de bereden wapens geschiedt; —COMMISSIE, v. (-s, ...si gn) ; —DEPOT, o. (-s),
plaats waar de reraontepaarden afgericht worden;
-PAARD, o. (-en).
REMONTOIR, —HORLOGE, o. (-s), horloge dat
zonder afzonderlij ken sleutelopgewonden kan worden.
REMOTIE, v. (-s, ...tien), verwijdering; ontslag
(nit eene betrekking), afzetting.
REMOTIS ARBITRIS (Lat.), zonder getuigen,
under vier oogen, in het geheim.
REMOVEEREN, (removeerde, heeft geremoveerd),
wegruin en; afzetten (van een post).
REMPLAQANT, m. (-en), plaatsvervanger (inz.
vroe<rer van militairen). •
REMPLACEEREN, (remplaceerde, heeft gerem.placeerd), vervangen, in eons anders plaats komen.
REMSCHOEN, m. (-en), boogvormig stuk ijzer of
hout dat men tegen den wielband kan drukken om
den wagon to remmen.
REMTOESTEL, m. o. (-len), toestel aan spoorwagens enz. om to remmen; ...TOUW, o. (-en).
REMUNERATIE, v. (-s, ...tien), vergelding, belooning, betaling (voor bewezen diensten).
REMUNEREEREN, (remunereerde, heeft goremunereerd), vergelden, beloonen.
1. REN, m. (nen), snelle loop; het loopen in eene
renbaan, inz_ van de voormalige kampvechters.
2. REN, v. (-nen), hoenderren, kippenren.
RENAISSANCE, v. wedergeboorte nl. der klassieke oudheid; (letterk.) hernieuwde studio en
navolging der Ouden ; — (bouwk.) richting in de
bouwkunde in de 15e en 16e eeuw, die den gothischen
,stiji liet varen en meer of minder zuiver tot de
antieke vormen terugkeerde.
RENAISSANCESTIJL, m. renaissance in de bouwkunst.
RENARDTREIN, m. (-en), een automobiel met
ben of meer aanhangwagens, zoo geheeten near
Charles Renard (1847-1905), den uitvinder daarvan.
RENBAAN, v. (mbanen), afgebakende plaats voor
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wedrennen; ...BODE, na. (-n), postbode, koerier;
..,BOOT, v. (-en), hydroplaan, glijboot.
RENCONTRE, v. (-s), ontmoeting; toevallig
samentreften, gevecht, vechtpartij; — (fig.) toestand ; — ik had daar eene vreemde renccrntre, mij
is daar iets vreemds gebeurd.
RENCONTREEREN, (rencontreerde, heeft gerencontreerd), ontmoeten, aantreffen.
RENDABEL, bn. rente-opleverend. RENDABILITEIT, v. de rendabiliteit der onderneming staat
vast, ze zal stellig haar rente opbrengen.
RENDANT, m. (-en), die met het voeren of houden
der rekening belast is, rentmeester.
RENDEEREN, (rendeerde, heeft gerendeerd),
winst opleveren, opbrengen.
RENDEMENT, o. (-en), opbrengst; winst.
RENDEZ-VOUS, o. afgesproken bijeenkomst ,
plaats van samenkomst ; — verzamelplaats van
troepen, die samen een naarsch of eene mano,uvre moeten maken ; — rendez-t'ous spelen, braken.
RENDIER, o. (-en), eene hertensoort (cervus
tarandus) met veel vertakte horens, die breed uitloopen; ook het wijfje draagt een gewci; het leeft in
de Noordpoollanden.
RENDIERHORZEL, v. (-s), eene soort van horzel
(hypoderma tarandi) waarvan het wijfje hare eitjes
op de huid der rendieren legt; ...HUID, v. (-en);
...LEDER, o., ...LEER, o. van rendierhuiden gemaakt; ...MELK, v.; ...MOS, o. eene soort van
korstraossen (cladonia rangiferina).
RENEGAAT, M. (... gate]] ), (in het algem.) geloofsverzaker, afvallige; (in het bijz.) Christen die tot
de Mohammedaansche leer is overgegaan.
RENET, v. (-ten), koningsappel, eene groote,
grauwgroene appelsoort. RENETJE, o. (-9).
RENEWEEREN, (reneweerde, heeft gereneweerd),
(gew.) bederven, vernielen [eig. RU!NEEREN].
RENFORCEEREN, (renforceerde, heeft gerenforceerd), versterken, sterker maken.
RENNEN, (rende, heeft en is geremd), (van pearden) galoppeeren waarbij de beide voor- en achterpooten to gelijk op den grond gezet worden; —
(in 't algemeen) zeer snel loopen hij rende de
deur uit.
RENOMMtE, v. naam, faam; vermaardheid.
RENOMMIST, m. (-en), vechtersbaas, kemphaan;
(nat. hist.) zekere vogel in de noordelijke landen, op
den kievit gelijkende, kemphaan.
RENONCEEREN, (renonceerde, heeft gerenonceerd), van iets renonceeren, afzien van eene zaak,
eene zaak opgeven; — (kaartsp.) verzaken, niet
bekennen, de gevraagde kleur niet bijspelen.
RENONKEL, m. (-s), ranonkel, zie aldaar.
RENOVATIE, v. (-s, ...tien), vernieuwing; herstelling; — (fig.) laatste aanmaning tot betaling (inz. aan
belastingschuldigen).
RENOVEEREN, (renoveerde, heeft gerenoveerd),
vernieuwen, verbeteren; — den vervaltijd van een
wissel later stellen.
RENPAAL, m. (...palen), steekpaal; ...PAARD,
o. (-en), paard dat aan een wedren deelneemt; paard
dat snel rennen kan; ...PERK, o. (-en), plaats waar
wedrennen gehouden worden.
RENSCH, bn. zie RIJNSCH.
RENSEIGNEMENT (Fr.),o. (-en), inlichting.
RENSLANG, v. (-en), eene soort van slangen die
zich snel kunnen voortbewegen.
RENTABILITEIT, v. het rente opleveren.
RENTAMBT, o. (-en), intendantspost, betrekking
van rentmeester (op een kasteel enz.); streek grond
waarover een rentmeester het beheer voert.
RENTE, v. (-n), opbrengst van vaste goederen of
belegde golden; 4 pct. rente, van elke honderd gulden
kapitaal vier gulden inkomen 's jaars; — (fig.) dat
brengt dubbel rente op, daar heeft men dubbel voordeel van.
RENTEBANK, v. (-en), installing waar men geld.
soort tegen eene vaste rente, die afwisselt near den
tijd van inleg.
RENTELOOS, bn. zonder rente : een renteloos
voorschot ; — die goederen liggen renteloos, leveren
nets op.
RENTEN, (rentte, heeft gerent), rente opbrengen.
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RENTENIER, (-s, -en), RENTENIERSTER,
v. (-s), die van zijne (hare) renten of inkomsten
leeft ; die nets om handen heeft ; die geene betrekking heeft.
RENTENIEREN, (rentenierde, heeft gerentenierd), van zijne rente leven ; geene betrekking
hebben ; plots to doen hebben ; een gemakkelijk
'even. leiden.
RENTESOHULD. v. (-en), achterstallige, onbetaalde rente ; ...STANDAARD, na. vaststaand
bedrag van rente per f 100 ; ...VOET, m.
RENTJONG, v. (-8), (Ind.) soort van puntig
steekmes, dolk(vooral op Atjeh).
RENTMEESTER, (-s), ontvanger, penningmeester, beheerder van gelden; beheerder van een
landgoed ; ...MEESTERSCHAP, o. betrekking van
rentmeester.
RENUMERATIE, v. (-s,...tien), terugbetaling,
nienwe-, herhaalde uitgave.
RENUNCIATIE, v. (-s,...tien), ontzegging, het
opgeven, afstand.
RENUNOTEEREN, zie RENONCEEREN.
RENVERSAAL, o. (...salen), — ontvangbewijs ;
akte waarbij wordt afgeweken van eene vroegere
akte.
RENVOOI, o. (-en), verwijzing (b. v. naar eene
bladzijde In een bock, in eene akte naar eene bijTEEKEN, o. (-s).
voeging) ;
RENVOYEEREN, (renvoyeerde, heeft gerenvoyeerd), terugzenden, afscheid geven, ontslaan
(uit den dienst) ; verwijzen ; stellen in handen
van.
REORGANISATIE, v. (-s, ...tien), nieuwe, veranderde inrichting ; het opnieuw inrichten, regelen : de reorganisatie van het Leger.
REORGANISEEREN, (reorganiseerde, heeft gereorganiseerd), anders, opnieuw inrichten, regelen.
REP, in. in rep en roer, bijw. uitdr. in opschudding, in verwarring, in opstand.
REPARABEL, bn. (-er -st), herstelbaar ; to
vergoeden.
REPARATEUR, m. (-s), hersteller, inz. van
nauwluisterende machines.
REPARATIE, v. (-s,...tien), herstelling, vernieuwing : iets in reparatie geven, het laten waken,
herstellen ; — (fig.) vergoeding, schadeloosstelling.
REPARATEUR, v. (-Aaron), herstelling, reparatie.
REPAREEREN, (repareerde, heeft gerepareerd),
herstellen, verbeteren; vergoeden, schadeloosstellen.
REPARTEEREN, (reparteerde, heeft gereparteerd), verdeelen naar verhouding, omslaan.
REPARTITIE, ; v. (-s, -Alen), verdeeling naar
zekere verhouding, omslag.
REPASSEEREN, (repasseerde, heeft gerepasseerd), terugkomen, weder voorbijgaan, nog eons
doortrekken ; doorloopen, vluchtig doorzien en
verbeteren (rekeningen, geschriften enz.); een
uurwerk repasse,eren. het eenige dagen laten loopen,
om bet naar behooren to regelen.
REPATRIEEREN, (repatrieerde, is gerepatrieerd), weder naar zijn vaderland terugkeeren.
REPEL, m. (-s), hekel, hennepbraak ; — (fig.) hij
is als door een repel getrokken, zeer wager en dun
van lijf.
REPELAAR, m. (-s), die vlas hekelt of hennep
braakt; —rammelaar, mannetjesdier.
REPELEN, (repelde, heeft gerepeld), het vlas
van de zaaddoozen ontdoen met een repel.
REPERTOIRE, (-s), REPERTORIUM, o. aanwijzingsboek, zaakregister ; lijst van tooneelstukken die in een schouwburg opgevoerd zijn of
worden ; lust van liederen, voordraebten enz.
FIEPETEEREN, (repeteerde, heeft gerepeteerd),
herhalen, nog eons zeggen, doen ; instudeeren
(rekenk.)
(een tooneel- of muziekstuk enz.);
.
van de gedeeltelijke quotienten bij het deelen
(
ge
ngd
tiendeelige
getallen
en
tiendeelige
van
me
breuken) in eene geregelde volgorde wederkeeren.
REPETEERGEWEER, o. (...geweren), snelvuurgeweer.
(rekenk.)
REPETENT, o. (-en), herhaler ;
wederkeerend quotient eener repeteerende breuk.
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REPETITIE, v. (-5, _Alen), herhaling.
REPETITIEGEWEER, o. (...geweren), snelvuurgeweer, machinegeweer.
REPETITIEHORLOGE, o. (-s), zakuurwerk
dat men ieder oogenblik het laatst verstreken
uur kan laten slaan.
(-s), herhaler ; iem. die een
REPETITOR,
ander voor een examen klaarmaakt.
REPLICEEREN, (repliceerde, heeft gerepliceerd),
antwoorden, ergens iets tegeninbrengen.
REPLIEEREN, (replieerde, heeft gereplieerd),
terugtrekken, deinzen,
weder samenvouwen ;
(van militairen).
REPLIEK, v. (-en), de beantwoording door een&
partij aan de andere gedaan, wederlegging.
REPONDEEREN, (repondeerde, heeft gerepondeerd), antwoorden ; overeenkomen (met); borg
bib yen (voor).
REPORTER, (Eng.) m. (-8), bericht- of verslaggever, inz. voor een dagblad.
FIEPPEN, (repte, heeft gerept), bewegen: hij
kan rich reppen nosh roeren ; rich reppen, zich
haasten, iets met grooten spoed verrichten ; iaanroeren, aanraken: van deze zaak is niet gerept,
ongerepte
men heeft er niet over gesproken ;
wooden, waaraan niemand iets veranderd heeft.
REPRESAILLE-MAATREGELEN, m. m y. maatregelen die men uit repr6saille neemt.
REPRESAILLES, REPRESSALItN, v. my.
tegenmaatregel, weerwraak, wraakoefening.
REPRESENTANT, m. (-en), vertegenwoordiger ; (inz.) volksvertegenwoordiger.
REPRESENTATIE, v. (-s, ...tien), vertegenwoordiging ; plaatsvervanging.
REPRESENTATIEF, bn. vertegenwoordigend.
REPRESENTEEREN, (representeerde, heeft gerepresenteerd) , vertegenwoordigen, voorstellen; —
vertoonen, zich voordoen.
REPRESSIE, v. (-s, ...sien), onderdrukking, beteugeling, stremming, het tegenhouden.
REPRE SSIEF, bn. repressieve (beteugelingsmaatregelen.
REPRIMANDE, v. (-s), berisping, scherp verwijt.
REPRIMEEREN, (reprimeerde, heeft gereprimeerd), onderdrukken, beteugelen, verhinderen.
REPRISE, v. (-s), herovering, herneming ; herwonnen prijs ; — (muz.) herhaling; wederop yoering van een vroeger gegeven tooneelstuk.
REPROBATIE, v. (-s, ...tien), afkeuring, ver
werping, tegenbewijs.
REPRODUCEEREN, (reproduceerde, heeft gereproduceerd), opnieuw voortbrengen ; verveelvoudigen.
REPRODUCTIE, v. wedervoortbrcnging ;
(-s), reproductie naar eene schilderij van Raphael,
plaat die zoo getrouw mogelijk weergeeft; —
(paed.) weder bewust geworden voorstelling of
vo orstellingsgr .
REPRODUCTIEF, bn, (...ver, -st), opnieuw voortbrengend, herstellend.
REPRODUCTIVITEIT, v. of reproductieve kracht,
(nat. gesch.) herstellingsvermogen.
REPROUVEEREN, (reprouveerde, heeft gereprouveerd), veroordeelen, verwerpen, afkeuren.
REPTIELEN, o. my. kruipende dieren.
REPUBLIEK, v. (-en), staat waar het staatsgezag niet aan een vorst behoort, maar bij een
gekozen president, directoriun), enz: bewust.
REPUBLIKEIN, m. (-en), burger saner republiek ; — aanhanger van den republikeinschen
regeeringsvorm.
FIEPUBLIKEINSCH,
REPULS, v. afwijzing, weigerend antwoord.
REPULSIE, v. (-s, ...sien), terugstooting, afwijzing.
REPULSIEF, bn. (...ver, -st), terugstootend,
terugdrijvend.
REPUTATIE, v. naam, faam ; goede naam,
ear : zijne reputatie ophouden, verliezen.
REQUEST. o. (-en), verzoekschrift, adres, smeekschrift, bade : een request indienen, opstellen ;
ook REKEST. REQUESTJE, o. (-s)
REQUESTRANT, m. (-en), REQUESTRANTEY
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v. (-n), onderteekenaar (-ster) van een verzoekschrift.
REQUESTREEREN, (requestreerdo, heeft gerequestreerd), een verzoekschrift indienen, bij verzoekschrift iets vragen.
REQUIEM, 0.4-s), of REQUIEM-MIS, v. (-son),
(R.-K) zwarte mis (in zwarte gewaden, met zwarte
altaarsieraden enz.) voor de zielerust van een
overledene ; — muziek bij eene zielmis. .
REQUIREEREN, (requireerdo, heeft gerequireord), verzoeken, verlangen, vorderen : hulp requireeren ; (recht.) eischen (inz. door het open.baar ministerie : de straf); onderzoeken, navorschen ; —(mil.) leveringen opeischen.
REQUIRENT, m. (-en), onderzoeker, navorscher.
REQUISIET, o. (-en), vereischte, noodzakelijke
eigenschap ; — (toon.) allerlei voorwerpen die bij
eene tooneelvoorstelling noodig zijn, zonder tot
decorate of garderobe to behooren.
REQUISITIE, v. (-5, ...tien), opeisching van.
leveringen ; beslag (op personen of goederen) ; oproeping tot den krijgsdienst.
'REQUISITOIR. o. (-en), (recht.) eisch van het
openbaar ministerie : requisitoir nemen.
RESCISSIE, v. (-s, ...sien), (recht.) vernietiging
van een testament.
RESCONTRE, v. of-, vcrrekening (inz. in den
effectenhandel) ; — DAG, m. (-en), dag, daartoe
bestemd.
RESCRIPT, o. (-en), antwoord, schriftelijk bescheid op eene schriftelijke vraag ; — pauselijke
beschikking of verordening als antwoord op eene
theologische vraag; kabinetsschrijven (van een
vorst).
RESCRIPTIE, v. (-s, ...tien), terugschrijving ;
schriftelijke last tot inning of uitbetaling eener
geldsom ; rescriptien, zekere staatsschuldbrieven
(onder de eerste Fransche republiek).
1. RESEDA, v. (-'s), (plantk.) een plantengeslacht waarvan 2 soorten in Nederland in 't wild
gevonden worden : de gele reseda en de wouw.
2. RESEDA, bn. grijsachtig groen • — o.
achtig groan kleur : resale staat Wear niet.
RESERVATIS RESERVANDIS (Lat.), met het
noodige voorbehoud.
RESERVE, v. (-s), alles wat achtergehouden
wordt, om eerst onder bijzondere orastandigheden
gebruikt to worden ; troepen die bij het begin van
het gevecht opzettelijk achtergehouden worden
ten einde later gebruikt to worden, enz.
RESERVEEREN, (reserveerde, heeft gereserveerd), besparen, wegleggen; voorbehouden, bedingen, vaststellen; — pleatsen reserve,eren, bespreken.
RESERVEFONDS, o. (-en), fonds dat uit de
winst gevormd wordt, om er in tijd van nood gebruik van to maken • ...GELD, o. (-en); ...GESCHUT, o.; v.; ...KADER; o.
kader dat bij mobilisatie of oorlog opkomt; evenzoo
...KAPITEIN, ...LUITENANT enz. ; ...KAPITAAL, o. (...tales), reservefonds ; ...K AS, v.
reservefonds ; ...MANSCHAPPEN, m y. ...TROEPEN, m. my.
RESERVIST, m. (-en), soldaat die bij de reserve
ingedeeld is.
RESERVOIR, o (-s), waterbak, vergaarbak ; —
bewaarplaats.
RESIDEEREN, (resideerde, heeft geresideord),
wonen, verblijf houden (inz. van een vorst).
RESIDENT, m. (-en), zaakgelastigdo eener regeering in het buitenland ; bestuurder eener residentie (in Ned.-Indio); assistent-resident, onderresident.
RESIDENTIE, v. (-s, ...tien), verblijf, woonplaats
(inz. van een vorst); gewest in Ned.-India,
onder beheer van een resident.
RESIDENTIESTAD v. (...steden), de stad waar
eon vorst zijn domicilie heeft.
RESIDU, o. (-en, -'s), overblijfsel, bezinksel,
rest • inz. petroleumresidu.
RESIGNATIE, v. (-s, ...tien), het afstand doen
van een ambt enz., ontslag-indiening gelatenheld, onderwerping (aan den goddelijken wily; berusting zelfverloochening.
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RESIGNEEREN, (resigneerde, heeft geresigneerd), afstand doen, nederleggon (een ambt, eene
waardigheicl, de kroon) ; (rechtst.) gerechtelijk
ontzegelen zich . schikken (in zijn lot).
RESINEUS, bn. (...zer, -t), harsachtig.
RES INTEGRA (Lat.), oude, onveranderde toeetand, nog niet besliste zaak.
RESISTEEREN, (resisteerde, heeft geresisteerd),
weerstand bieden, zich verzetten.
RESISTENTIE, v. weerstand, tegenstand, verzet.
RESOLUTIE, v. (-s,
besluit ; — vastberadenhei d.
RESOLUUT, bn. (...later, -st), vastberaden •
een resolute kerel, onverschrokken ; resoluut de
waarheid zeggen, openhartig, ronduit.
RESOLVEEREN, (resolveerde, heeft geresolveerd), oplossen, ontbinden ; — besluiten, vaststollen, bepalen.
RESONANSBODEM, m. (-s), klankbodem (van
snaarinstrumenten).
RESONEEREN, meetrillen, den klank versterken.
RESONANTIE, v. weergahn, weerklank, nagahn.
RESPECT, o. eerbied, achting, ontzag.
RESPECTABEL, bn. (-er, -st), aanzienlijk, eerwaardig, achtbaar.
RESPECTABILITEIT, v. achtenswaardigheid.
RESPECTEEREN, (respecteerde, heeft gerespecteerd), embiedigen, ontzien ; eeren, achten ; ongemoeid laten.
RESPECTIEF, bn., RESPECTIEVELIJK, bw.
betrekkelijk, wederkeerig, onderling, wederzijdsch,
wederzijds ; bijzonder ; — hunne respectieve namen,
de namen welke zij leder voor zich dragon.
RESPECTUEUS, bn. bw. (...zer, -t), eerbiedig,
vol eerbied.
RESPIJT, o. uitstel van betaling (in den handel); (spr.) tegen moeten is Been respijt, wat men
werkelijk moot. kan men niet uitstellen.
RESPIRATIE, v. (-5, _Alen), het adernen ; adornhaling •, verademing, het uitrusten.
RESPIRATOR, m. (-s), aderahalingswerktuig,
gewoonlijk van fijn metalen network, om to maken
dat alleen verwarmde lucht wordt ingeademd.
RESPIREEREN, (respireerde, heeft gerespireerd), ademhalen, lucht scheppen ; zich herstollen, uitrusten.
RESPONDEEREN, (respondeerde, heeft gorespondeerd), antwoorden op een responsiecollege;
— hervatten ; wederleggen ; borg blijven.
RESPONDENT, m. (-en), verdediger van eene
dissertatie (op hoogescholen).
RESPONSABEL, bn. (-er, -st), verantwoordelijk, aansprakelijk.
RESPONSABILITEIT, v. verantwoordelijkheid,
aansprakelijkheid.
RESPONSIE, v. beantwoording, verdediging.
RESPONSIECOLLEGE, o. (-s), college waarop
door den hoogleeraar vragen gesteld worden ter
beantwoording.
RESPONSIEF, bn. antwoordend, een antwoord
inh oudende.
RESPONSORIE, v. (....rien), (R.-K.) beurtzang
tuschen den geestelijke en het koor of de gemeente.
RESPONSUM, o. schriftelijk antwoord door een
rechtscollege of eene faculteit gegeven op daaraan
gerichte vragen ; aanschrijving.
RESSORT, o. (-8), veer, clrijfveer, veerkracht; spankracht ; geheim yak of lade, die geopend wordt
door op eene veer to drukken ; — gebied, rechtsgebied, uitgestrektheid eener bevoegdheid (oni to
beslissen enz.); yak, gebied (eener wetenschap
enz.) ; werkkring.
RESSORTEEREN, (ressorteerde, heeft geressorteerd), onder een rechtsgebied, tot eene rechtbank, tot een bepaalden werkkring behooren.
RESSOURCE, v. (-s), hulp, toevlucht, hulpbron,
hulpmiddel ; middel van bestaan.
REST, v. (-en), overschot ; het overgeblevene.
1. RESTANT, o. (-en), RESTANTJE, o. es),
overschot, het niet verkochte van eene partij troops
waken : opruiming van restanten.
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2. RESTANT, m. (-en), aehterstallige sehuldenaar •
obligatie die uitgeloot en nog niet nitbetaald is ; m. en v. (-en), schoolkind dat wel
ingeschreven is, maar wegens plaatsgebrek niet
kan schoolgaan.
'RESTAURANT, o. (-s), inriohting waar men
koude en warme spijzen den geheelen dag door
kan bekomen een restaurant gaan eten ; cagrestaurant, koffiehuis en restaurant tevens.
RESTAURATEUR, m. (-s), hersteller van beschadigde kunstwerken ; iem. die een restaurant houdt.
RESTAURATIE, v. (-5, ...tien); herstelling, verbetering : de restauratie van de Domkerk ; —
verfrissching, versterking ; — restaurant ; v.
gmY. herstelling van een oud regeerend vorstengeelacht op den troon (inz. het herstel der
Bourbons na den vitl van Napoleon 1).
RESTAURATIERIJTUIG, o. (-en), ...WAGEN,
m.;(-s), spoorwagen ingericht tot restaurant.
RESTAUREEREN, (restaureerde, heeft gerestaureerd), herstellen : eene kerk, een standbeeld restaureeren ; — zich restaureeren, zich met spijs of
drank versterken, verkwikken.
RESTEEREN, ook RESTEN, (resteerde, restte,
is geresteerd, gerest), over zijn, overblijven, overschieten : hu rest mij nog, u to verklaren,...; —
achterstallig zijn : de resteerende f 100 zal ik u de
volgende maand seven.
RESTGETAL, o. (-len), (rek.) de rest die men
verkrijgt bij deeling van een getal door 9, 11 enz.
RESTITUEEREN, (restitueerde, heeft gerestitueerd), teruggeven, vergoeden ; terugbetalen,
weder uitkeeren.
RESTITUTIE, v. (-s, ...tien), terugbetaling van
rijks- of gemeentebelasting ; teruggave of vergoeding voor ontvreemd goed.
RESTITUTIESTELSEL, o. het stelsel waarnaar
de Stoat de onkosten van scholen op godsdienstigen . grondslag aan belanghebbenden vergoedt.
RESTRICTIE, v. (-s,
beperking, bekorting • voorbehoud.
RESTRICTIEF, bn. (...ver, -st), beperkend,
met voorbehoud ; (gew.) stoppend.
RESTRINGEEREN, (restringeerde, heeft gorestringeerd), beperken, bekorten.
RESULTAAT, o. (...taten), uitslag, uitkomst ;
gevolg, slotsom het resultaat der bespreking
was • — vrucht, opbrengst ; afloop.
RESULTANTE, v. (-n), (wisk.) einduitkomst ;
— (nat.) denkbeeldige kracht die in de plaats zou
kunnen komen van twee of moor krachten, welke
op eenig voorwerp inwerken, zonder dat de nitwerking daardoor veranderd wordt.
RESULTEEREN, (resulteerde, heeft geresulteerd), voortvloeien, volgen.
RESUME, o. (-'s), samenvatting, beknopt overzioht, korte inhoud van een uitvoerig stuk.
RESUMEEREN, (resumeerde, heeft geresumeerd),
beknopt samenvatten ; kortelijk herhalen,
nalezen en goedkeuren.
RESUMTIE, v. samenvatting ; de resumtie der
notulen, voorlezing.
RESURRECTIE, v, opstanding der dooden.
RETABEL, v. (-s), achterstuk of achtertafel bij een altaar, n. 1. een breed voetstuk waarop
een beeld zich boven de altaartafel verheft ; (ook)
de kaarsenbank.
RETABLISSEEREN, (retablisseerde, heeft geretablisseerd), herstellen, weder oprichten.
RETARDEEREN, (retardeerde, heeft geretar,deerd), vertriagen, ophouden, belemmeren.
herschatting.
RETAXATIE, v. (-s,
RETE, v. (-n), (gew.) plaats waar herulep of vlas
to weaken wordt gelegd ; hennepbraak, root.
RETEN, (reette, heeft gerest), (gew.) vlas in
reten zetten.
RETENUTO, bw. (muz.) langzamer, ingehouden.
RETIOENTIE, v. (-s, _ten), (stijlleer) plotselinge atbreking der rode, waarbij hetgeen zou moeten Yolgen, te,denken wordt gegeven.
RETICULE, v. (-s), werkzakje (der vrouwen).
RETIG, bn. (-er, st), vol scheuren.
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RETINA, v. (-'s), (ontl.) netvlies van het oog.
RETINIET, o. giel aardhars, eene fossiele harsso ort.
RETINITIS, (heelk.) ontsteking van het oogvlies.
RETIRADE, v. (-s), de terugtocht, vlucht ;
toevluchtsoord ;
inz. bestekamer in trein
station.
RETIREEREN, (retireerde, heeft geretireerd),
afdeinzen, achteruitwijken ; — rich retireeren, stil
gaan leven (beroepsbezigheden vaarwelzeggen);
zich verwijderen.
RETORQUEEREN, (retorqueerde, heeft geretorqueerd), terugdraaien ; iemand met zijn eigen
woorden bestrijden.
RETORSIE, v. wedervergelding, tegenwerping.
RETORT, v. (-en), (scheik.) vat met een omgebogen hall, tot het overhalen van vloeistoffen
gebezigd, ook kolfflesch, kolfglas, helm en kromhals
geheelen ;• — (gasf.) de ongeveer 2 M. large wijde
ijzeren of steenen buizen eener gasfabriek, waarin
men de steenkolen uitglooit om gas en andere
stoffen eruit at to zonderen.
RETORTENKOOL, v; de zware eu harde stukken
kool, die zich aan de bovenzijde der retorten bij
de bereiding van lichtgas afzetten.
RETOUCHE, v. (-s), bijgewerkte, verbeterde
plaats op eene schilderij of photographic,.
RETOUCHEEREN, (retoucheerde, heeft geretoucheerd), de laatste hand aan iets leggen, inz.
aan schilderijen en gravures.
1. RETOUR, bw. terug.
2. RETOUR, o. terugkeer, het terugkomen.
3. RETOUR, v. (-en), (kooph.) terugzending
(van geld of wissels); een wissel die onbetaald teruggezonden is ; — lading op de terugreis ; voordeelen der terugvracht ; (-s), retourbiljet.
RETOURTJE, o. (-s), retourbiljet.
RETOURBILJET, o. (-ten), (op stoombooten,
spoortreinen enz.) plaatsbiljet, voor de reis been
en weer.
RETOUR D'EAU, m. (stoomm.) werktuig tot
verzameling van het condensatiewater uit leidingen van stoommachines om weder tot voeding
van den ketel to dienen.
RETOURHANDEL, m. handel waarbij betaald
wordt met goederen.
RETOURKAART, v. (-en), retourbiljet. RETOURKAARTJE, o. (-s).
RETOURMUUR, m. (...muren), (bij sluizen)
gewono vleugels, loodrecht op de fronton staande.
RETOURNEEREN, (retourneerde, is of heeft
geretourneerd), terugkeeren ; terugzenden.
RETOURREKENING, v. (-en), (kooph.) rekening
van onkosten, wegens het teruggaan van eon geprotesteerden wissel; ...SCHIP, o. (...schepen), schip
dat terugkeert, schip op de thuisreis ; ...VLOOT,
v. (eert.) de vloot der Oostindische compagnie, die
uit de volksplantingen naar het moederland terugkeerde ; ...VRACHT, v. (-en), goederen die een
voerman of schipper van de plaats zijner bestemming mee terugneemt ; de prijs is gewoonlijk jets
lager dan op de heenreis ; ...WISSEL, m. (-s), geprotesteerde wissel.
RETRACTEEREN, (retracteerde, heeft geretraeteerd), intrekken, zijn woord, het gezegde herroepen.
terugtrekking ; opRETRACTIE, v. (-s,
trekking (van spiereI1).
RETRAITANT, m. v. (-en), (R. K.) iem. die aan
eene retraite deelneerat.
hii leeft
RETRAITE, v. (-s), al-, terugtocht ;
afzondering van de
en retraite, op pensioen ;
wereld ; (R.-K.) tijd dat veal priesters en ook
wel leeken zich in een klooster terugtrekken voor
godsdienstige overwegingen, gebeden, gewetenswijk-, rustplaats ; toelduChtsonderzoek enz. ;
oord.
RETRAITEHUIS, 0, (...zen), (R. K.) inrichting
waarin retraites worden gegeven.
RETRANCHEEREN, (retrancheerde, heeft geretrancheerd), afsnijden, besnoeien ; verschansen.
RETRANCHEMENT, o. (-en), verschansing.
RETRIBUEEREN, (restitueerde, heeft gere-
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tribueerd), weder-, teruggeven, vergoeden, vergelden.
.
RETRIBUTIE, v. (-s, ...tien), teruggave, vergelding , vergoeding.
RETROACTIEF, bn. terugwerkend.
RETRODATEEREN, (retrodateerde, heeft goretrodateerd), de dagteekening terugzetten.
RETROFLEXIE, v. (-s, ...xien), terugbuiging.
RETROGRADE, v. (-n), rijmpje dat ook van
achteren naar voren gelezen zin geeft, kreeftdicht.
RETROGRADEEREN, (retrogradeerde, is geretrogradeerd), achterwaarts gaan.
RETROGRADO, bw. (muz.) van lieverlede langzamer.
RETROSPECTIEF, bn. eene retrospectieve be8c/towing houden, een terugblik over het verledene.
RETURNMATCH (Eng. ), v. (-es), (sport.)
revanchepartij.
REU, m. (-en), mannetje van den hond, rekel.
REUK, m. het vermogen om door middel der
reukzenuwen eene gewaarwording to verkrijgen ;
—, (-en), fijne door de zenuwen van den neus
waargenomen uitwaseming van verschillende voorwerpen ; — roep die van iemand uitgaat : in een
slechten reuk staan, niet gunstig bekend zijn ; —
(fig.) een politiehond reuk van iets geven, lets laten
ruiken dat van den op te sporen persoon is, waaraan deze geraakt heeft ; — (fig.) den reuk van lets
hebben, achter een geheim zijn ; — reukwater.
REUKALTAAR, o. (...taren), brandofferaltaar.
REUKELOOS, bn. (...zer, -t), zonder reuk, niet
kunnende ruiken ; — geen reuk afgevende.
REUKOFFER, o. (-5), (oudh.) zeker offer, ge4L
brand op het reukaltaar ; ...ORGAAN, o. (...organen), orgaan om mede te ruiken, de nens ;
...WATER, o. (-en), welriekend water; ...WERK,
odeur, parfumerieen ; ...ZEEP, v. (-en) ; ...ZENUW,
v. (-en).
REI)NIE, v. (-s, ...en), hereeniging •, bijeenkomst van personen (oudgedienden, oudstudenten
enz.), die vroeger vereenigd waren.
REUNIEEREN, (reiinieerde), weder vereenigen.
REUS, m. (reuzen), buitengemeen lang mensch; —
groot dier : de olifant is de reus onder de landdieren ; — alles wat zeer groot is.
REUSACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een reus,
op een reus gelijkende ; — bovenmatig groot,
lang, zwaar : eene reusachtige onderneming, zeer
groot.
REUSSEEREN, (reiisseerde, heeft gereiisseerd),
slagen, goed uitvallen ; welig opgroeien, tieren ;
vooruitkomen.
1. REUTEL, m. geluid der ademhaling • geluid
van iem. wiens longpijpen met slijm of blood gevuld zijn, inz. van een stervende.
2. REUTEL, m. en v. (-s), reutelaar, reutelaarster.
REUTELAAR, m. (-s), REUTELAARSTER,
v. (-s), die reutelt.
REUTELEN, (reutelde, heeft gereuteld), vervelend praten, zeuren : wet reutel je toch !; knorren;
— den reutel hebben : de zieke begint al te
reutelen.
REUTELING, v. (-en), (gew.) pak slang.
REUTER, m. (-s), zeef.
REUTERMAATSCHAPPIJ, v. REUTERS-OFFICE, o. maatschappij om belangrijke berichten
spoedig aan de voorname dagbladen over te
seinen ; werd door P. J. Reuter (overl. 1899)
in 1849 opgericht ; ...TELEGRAM, o. (-men).
REUZEL, m. (-s), vetweefsel bij de nieren in den
buik der varkens ; — v. gmv. als stofnaam inz.
wanner het uitgesmolten is ; — (fig.) vet in het
menschelijk lichaam.
REUZELINE. v. zachte vetten of vetmengsels
ter vervanging van reuzel gebruikt.
REUZELKOEK, m. (-en), koek in gesmolten
reuzel gebakken ; ...POT, m. (-ten); ...VET, o.;
...WORST, v. (-en).
REUZENARBEID, m. buitengewoon moeilijke,
zware arbeid ; ...BEELD, o. (-en) ; ...GESLACHT,
o. (-en) ; ...GESTALTE, v. (-n) ; ...GRAF, o.
(...ven), hunebed; ...HAAI, m. (-en), haaiensoort
die 15 M. lang wordt.
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REUZENKRACHT, v. (-en), buitengemeen
groote kracht ; ...KRIJG, m,. zeer inspannende
krijg ; ...LICHAAM, o. (...lichamen), lichaam van
een reus ; zeer groot lichaam.
REUZENTAAK, v. (...taken), zeer zware, moeitevolle task; ...WERK, o. zeer moeilijke arbeid van

langen duur ; ...ZWAAI, m. (-en), (gymn.) met
gestrekt lichaam en gestrekte armen om den rekstok zwaaien.
REUZIG, bn. bw. reusachtig.
REUZIN, v. (-nen), buitengewoon groote of
lange vrouw.
REVACCINATIE, v. (-s), hernieuwde koepokinenting.
REVACCINEEREN, (revaccineerde, heeft gerevaccineerd), opnieuw de koepokken inenten.
REVANCHE, v. genoegdoening, wraak, vergelding : revanche nemen ; — (spel) nieuwe partij
om het verlies der eerste te herstellen.
REVEIL, o. opwekking van intens godsdienstig
leven onder de Protestanten, omstreeks 1840.
REVEILLE, v. sein om de troepen, soldaten of
matrozen to wekken : de reveille blazen, op den horen;
de reveille slaan, op de trom ; — SCHOT, o. (-en).
REVELAAR, m. (-s), REVELAARSTER, v.
(-s), die revelt, die zotteklap uitslaat.
REVELATIE, v. (-s, ...ben), ontdekking, openbaring ; inz. de Goddelijke openbaring.
REVELEN, (revelde, heeft gereveld), raaskallen,
zottepraat uitslaan ; suffen.
REVEN, (reefde, heeft gereefd), (zeet.) de zeilen
kleiner maken door een deel ervan in plooien op de
ra vast to binden.
REVENU, o. (-en), inkomen, inkomsten(renten
enz.): daarvan heeft hij ook nog revenuen.
REVERENDISSIMUS, hoogwaardigste.
REVERENTIE, v. (-s), ontzag, eerbied, eerbetuiging ; — nijging, bulging.
REVERS, m. keerzijde, rugzijde (van munten
of gedenkpenningen); — (kleerm.) de revers van
eene jas, een vest, omslag, omslag bij den kraag ; —
(fig.) tegenspoed ; tegenbewijs.
REVERSALIEN, my. schriftelijke verzekering
van een vorst, de rechten en vrijheden zijner onderdanen to eerbiedigen.
REVIDEEREN, (revideerde, heeft gerevideerd),
herzien, doorzien ; voor de tweede maal nalezen
(een proefblad).
REVIEW (Eng.), v. (-s), Engelsch periodiek geschrift ; overzicht ; wapenschouwing.
REVINDICATIE, v. (-s, ...ten), terugvordering,
het terug verlangen van een eigendom.
REVISIE, v. (-s, ...sien), herziening, het nazien ;
(recht.) herziening van een strafrechterlijk gewijsde
in bepaalde gevallen op vermoeden van onjuistheid ;
— tweede of volgend proefblad.
REVISIONISME, o. die richting der sociaaldemocratie die op herziening, verbetering der
wetten aanstuurt.
REVISIONIST, m. (-en), lid eener partij die herziening van statutes of program eischt ; aanhanger
van het revisionisme.
REVISIONISTISCH, bw. de revisionistische richting.
REVISOR, m. (-s), iem. belast met het controleeren van rekeningen ; corrector.
REVOCABEL, bn. herroepelijk.
REVOCATIE, v. (-s, ...Men), her-, terugroeping,
intrekking (eener volmacht b.v.).
REVOCEEREN, (revoceerd6, heeft gerevoceerd),
terug-, herroepen, intrekken.
REVOIR (Fr.), o. au revoir, tot weerziens.
REVOLTANT, bn. aanstootelijk, ergerlijk, ergernis gevende.
REVOLTE, v. (-n), opstand, oproer, muiterij.
REVOLTEEREN, (revolteerde, heeft gerevolteerd), tot of in opstand brengen ; oproerig worden,
aan het muiten slaan.
REVOLUTIE, v. (-s, -Alen), orawenteling, inz.
gewelddadige ommekeer der staatkundige toestanden in een land : de Fransche revolutie van
1789 ; — de jaarlijksche beweging der garde om
de zon ; — (fig.) geheele verandering, volkomen
wijziging.
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REVOLUTIEBAAS, m. (...bazen), revolutiebouwer ; ...BOUW, ra. tegenwoordige huizenbouw
in de groote steden : licht en dicht, insolide;
...GEEST, m. geest der revolutie, neiging tot
oproer ; ...MANNEN, m. my . mannen van den
opstand.
1. REVOLUTIONNAIR, bn. omwentelingsgezind ; oproerig ; (fig.) eigendunkelijk, willekeurig :
hij gaat echt revolutionnair te werk ; — aanhanger
der revolutionnaire partij, hiertoe behoorende.
2. REVOLUTIONNAIR, m. (-en), orawentelingsgezinde ; anti-revolutionnairen, naam der Protestantsch-orthodoxe partij in Nederland.
REVOLUTIONNEEREN, (revolutionneerde, heeft
gerevolutionneerd), omwentelen, eene staatsomwenteling verwekken.
REVOLVER, v. (-s), draaipistool : zeker vuurwapen met eene staartschroef, die om hare as beweeglijk is en 5 tot 6 kamers voor evenveel ladingen
bevat.
REVUE (Fr.) v. (-s, -n), wapenschouwing ; —
naam van periodieke geschriften ; — overzicht ; de
revue passeeren, gemonsterd worden (van krijgsv.),
(ook fig.) nauwkeurig bekeken of beoordeeld worden ; — reeks van onderwerpen eener agenda die
zonder hoofdelijke stemming worden aangenomen ; — voordracht waarin allerlei actualiteiten
te berde komen.
REX (Lat.) m. koning.
REZ-DE-CHAUSSEE, (Fr.) m. benedenste verdieping, de woning gelijkvloers, benedenwoning.
RHABDOLOGIE, v. staafjesrekenkunst.
RHABDOMANTIE, v. het vermogen of de kunst
om met de wichelroede verborgen metalen, metaaladeren of verborgen bronnen te ontdekken.
RHACHITIS, v. (geneesk.) Engelsche ziekte.
RHAPSODEN, m. my. rondtrekkende yolkszangers bij de oude Grieken.
RHAPSODIE, v. (-en), gedicht door de rhapsoden voorgedragen. ; — (muz.) fantasieen op rationale volkswijzen : de rhapsodieen van Fr. Liszt zijn
beroemd; verzamelwerk, mengelmoes.
RHAPSODISCH, bn. niet samenhangend, samengeflanst.
RHAPSODIST, m. (-en), verzamelaar, samenflanser.
RHAPSODOMANTIE, v. waarzegging uit een
toevallig opgeslagen vers.
RHEA, v. (Gr. myth.) moeder der goden.
RHEOBAROMETER, m. (-s), werktuig om op
groote diepte de sterkte van den stroom to meten.
RHEOMETER, m. (-s), (elec.) electriciteitsmeter.
RHEOTOOM, m. (...tomen), (electr.) stroomverbreker.
RHETOR, m. (-s, -en), redenaar, leeraar der welsprekendheid ; leerling der rhetorica.
RHETORICA, RHETORIEK, v. redekunst, leer
der welsprekendheid.
RHETORISCH, bn. bw. redekunstig, op rodenaarsvvijze : eene rhetorische wending ; (taalk.) rhetorische figurer, gedachtefiguren.
RHEUMATIEK, v. door koude ontstane pijnlijke
kwalen die haar zetel vooral in de gewrichten,
pezen, peesscheden, banden, spieren en spierachtige deelen hebben.
RHEUMATISCH, bn. pijnlijk van rheumatiek.
FtHEUMATISME, o. rheumatiek.
RHINOCEROS, m. (-son), neushoorn, neushoorndier ; zeker dikhuidig of veelhoevig zoogdier; —
(fig.) 't is een echte rhinoceros, 't is een onbeschofte
kerel.
RHINOSCOOP, m. (...scopen), (heelk.) neusspiegel.
RHIZOPHORA, my. eon plantengeslacht waarvan de boomen luchtwortels hebben, die in de
aarde dringen en daar opnieuw wortel schieten en
zoodoende een geheel bosch vormen ; de mangroveboom (rhizophora mangle) is het bekendst.
RHODODENDRON, m. (-s), plantengroep van
130 soorten ; de alpenroos en de azalea behooren
ertoe.
RHOMBUS, m. (raeetk.) ruit, gelijkzijdige Behoove
vierhoek.

RICHTLIJN.

RHYTHME, o. rhythmus.
RHYTHMIEK, v. leer der maatsoorten en der
versvoeten.
RHYTHMISCH, bn. bw. overeenkomstig het
rhythrae ; gelijkmatig, met regelraatige atwisseling
van hoog en laag, stork en zacht.
RHYTHMOMETER, m. ( 8), maatmeter.
RHYTHMUS, m. .elke beweging waarin zekere
maat heerscht ; voetmaat, groepeering van lange
en korte lettergrepen in versregels.
RIB, v. (-ben), RIBBE, v. (-n), een van de dune
gebogen beenderen, welke zich van de ruggegraat
naar het borstbeen middellijk of onmiddellijk uitstrekken en de borstholte onigeven ; iem. op zijn
ribben komen, op zijn lichaarn komen, slaan ; men
kan zijn ribben tellen, hij is bijzonder wager ;
van de rib, rundvleesch ; —
—enAuk
(scheepst.) inhout of balk die samen het geraamte
van een schip vormen ; balk, spar, krom stuk hout ;
kleine dwarsbalk ; hout van 7 cM. breed en dik ;
(wisk.) lijn waar twee vlakken elkander begrenzen ; — (veend.) smalle strook land tusschen twee
veenplassen. RIBJE, RIBBETJE, o. (-s), kleine
rib ; fijn vleesch van de rib (van slachtvee). (In
deze laatste opvatting alleen ribbetje.)
RIBBEBLAD, o. (plantk.) groot ribbeblad, groote
weegbree.
RIBBEBREUK, v. (-en), breuk der ribbon.
RIBBEL, v. (-s), smalle verho-ogde streep ; (ook)
rechte eyenwijdige groove of insnij ding ; —
(plantk.) iedere verheven, meest door vaatbundels gevormde lijst of lijn.
RIBBELING, m. (-en), eene soort van zoeten appel.
RIBBEN, (ribde, heeft geribd), van ribben of
ribbels voorzien (de band van een boek enz.);
— (van vlas) het stork uitstrijken met een botsnedig lemmet van ijzerblik of staal.
RIBBENBAND, m. (-en), geribde band om eon
boek ; ...KAST v. borstholte ; — rug : iem wat
op zijn ribbenkast geven, slang geven ; ...KRUID,
o. (plantk.) gewoon duizendblad.
RIBBESTUK, RIBSTUK, o. (-ken), rug, Karst
(van slachtvee); (overdr.) kleedingstukken, meubelen enz., die veel geld kosten.
RIBBETJESGOED, o. rips.
RIBBEVLIES, o. (...zen), vlies waarmee de
borstholte inwendig bekleed is.
RIBHAMER, m. (-s), afpenhamer.
RIBINEN, v. my. slijkstrooraen.
RIBKWALLEN, v. my. eene groep van neteldieren (ctenophora).
RICHEL, v. (-s), lat, smalle plank, (inz. dienende
om er iets op of bij to zetten, b. v. porselein, aardewerk); bovenste rand (van verschillende voorwerpen), lijst ; spoorstaaf ; — (Z. A.) lage bergrug.
RICHTAS, v. (-sen), (bij een schietwapen) de atstand van de twee punten waarover men richt.
RICHTBAAK, v. (...baken), baak waarnaar
schepen zich richten kunnen ; ...BOK, m. (-ken),
(leger) een toestel om te leeren richten bij het schieten.
1. RICHTEN, (richtte, heeft gedicht), eene strekking (aan iets) geven, loiden, besturen ; (zeew.)
stollen: de zeilen naar den wind richten; — wenden,
stellen : de zeilen naar den wind richten , een kanon,
een geweer richten ; wenden : zijde oogen ten hemel
richten ; het woord tot iem. richten, hem toespreken ; — zich richten, zich regelen naar iets of iem.,
tot voorbeeld nemen ; richt u naar uw breeder,
handel zooals hij ; zich naar de omstandigheden
richten, schikken.
2. RICHTEN, zie RECHTEN.
RICHTER, m. (-s, -en), die richt ; pointeerder ;
rechtor ; — het boek der Richteren, een der bijbelb oeken.
RICHTIG, bn. bw. (-er, -st), juist, nauwkeurig,
naar behooren: richtige betaling ontvangen; — zeker,
veilig, zonder gevaar : het is h!,er niet richtig.
RICHTING, v. (-en), het richten ; zijde of kant
waarheen iets of iem. is gewend, geplaatst of gesteld ; — geest : de richting van onzen tijd.
RICHTLIJN, v. (-en), (m.eetk.) loodrechte lijn; —
omtrek van het grondvlak van kegel of cilinder ; —

RICHTSCHROEF.
(bij schietwapens) lijn die over do punt van de
vizierkorrel en door het richtgaatje van den opzet
naar het doel gaat ; — schietlood.
, RICHTSCHROEF, v. (...ven), schroef waarmede
men een kanon, een barometer, een brievenweger,
enz. richt ; ...SNOER, o. (-en), lijn, koord, touw
om bij metselen, timmeren enz. in eene rechte bin
te blijven ; — (fig.) voorbeeld, model, regel ter navolging : dit diene u ten richtsnoer.
11 I CHTT OESTEL, o. (-len), richttoestel voor
machinegeweren.
RICINUSBOOM, m. (-en), tot 10 M. hooge struiken in ale warme landen gekweekt, in Europa
Oenjarige 3 tot 4 M. hooge struiken, uit wier zaden
de ricinusolie geperst wordt.
RICINUSOLIE, v. werkt stark purgeerend, ook
wonderolie geheeten.
RICKSHAW (Eng.), v. (-s), tweewielig karretje
door een inlander getrokken.
RICO CHEEREN, (ricocheerde, heeft gericocheerd), den grond even aanraken en dan opspringen : de kogel ricocheert, slaat aan.
RICOCHET, o. het keilen, opstuit, afkaatsing van
een geworpen steep op de watervlakte.
RIDDER, m. (-s), elke vrijgeborene in de
middeleeuwen, die verplicht was den aan zijn leenheer verschuldigden krijgsdienst in persoon to paard
en op eigen kosten to volbrengen ; — een ridder
van de droevige figuur, iem. die er ellendig uitziet
of zich belachellik maakt ; — iem. die van een
vorst een eereteeken heeft ontvangen en dit Haag
dragon : ridder van den Nederlandscherb Leeuw;
- tot ridder slaan, in de ridderschap opnemen ;
- (scherts.) ridder te voet worden, in verval geraken ;
ridder van de el, bediende in een ellewinkel ; ridder
van de schaar, kleermaker ; ridder van de pen,
kierk.
RIDDEREN, (ridderde, heeft geridderd), tot
ridder slaan, benoemen : iem. ridderen, hem tot
ridder benoemen ; (ook) decoreeren.
RIDDERGOED, o. (-eren), landgoed aan een
edelm.an toebehoorende ; ...HOF, o. (...hoven),
ridderkasteel.
RIDDERKA STEEL, o. (-en), wooing eons
tidders ; ...KRUIS, o. (-en), het onderscheidingsteeken van een als ridder gedecoreerde ; ...LEEN,
o. (-en), (cert.) adellijk leengoed.
RIDDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), wat een ridder
of de ridders betreft ; — als een ridder : zich ridderlijk gedragen; ridderlijke avonturen; dapper, moedig;
— ridderlijk antwoorden, bekennen, eerlijk, rondborstig. RIDDERLIJKHEID. v.
RIDDERLINT, o. (-en), lint eener ridderorde.
RIDDERORDE, v. (-n), (M. E.) elke geestelijke
of wereldlijke vereeniging, die een godsdienstig
of staatkundig doel had en waarvan de laden zich
aan bepaalde wetten onderwierpen en beloofden
het doel der orde met al hunne krachten to onderstetmen of bevorderen ; —instelling tot belooning
van deugdzame bedrijven, uitstekende verdiensten
enz., tot het schenken van eene onderscheiding als
bewijs van achting (door eon souverein); ...POEZIE,
v. waarin ridderlijke daden bezongen worden ;
...ROMAN, m. (-s, -nen), roman met een ridder
tot hoofdpersoon, waarin de geest van den
riddertijd zich afspiegelt ; ...SCHAP, v. (-pen),
de ridders ; (eert.) edelen die zitting hadden in
de Staten der verschillende gewesten en aldaar
het geheele platteland vertegenwoordigden ; —, o.
gmv. waardigheid van ridder.
RIDDERSPOOR, v. (...sporen), (plantk.) een tot
de famine der ranonkelachtigen behoorend plantengeslacht (delphinium).
RIDDERSTAND, m. de ridderschap, al de ridders;
...TEEKEN, o. (-en), onderscheidingsteeken eener
ridderorde (lint, kruis, ster enz.), insigne ; ...TIJD,
m. laatste tijdperk der Middeleeuwen ; ...WEZEN,
o. ; ...WOORD, o. eerewoord als ridder ; ...ZAAL,
v. (...zalen), burchtzaal.
RIDEAU, (Fr.), o. (-'s), gordijn, voorhangsel.
RIDICULE, o. het belachelijke.
RIDICUUL, bn. bw. (...culer, -st), belachelijk,
bespottelijk.
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RIEGHEIDE, v. (plantk.) gewone struikheide
(calluna vulgaris),
RIEK, v. (-en), (landb.) meertandige ijzeren
mestvork.
RIEKEN, zie RUIKEN.
RIEL, bn. bw. (gew.) dun, ijl : dat goad is erg
riel ; slank, schraal.
1. RIEM. m. (-en), smalle lange strook (inz. van
leder); — (spr.) uit eens anders leder is het goed
riemen snijden, het is gem.akkelijk met kwistige hand
to beschikken over iets dat een ander toebehoort;
iem. een hart order den riem steken, hem mood inspreken.
2. RIEM, m. (-en), roeispaan.
3. RIEM, m. (-en), hoeveelheid van 20 book papier (elk boek van 24 vellen) ; ook 500 vel.
RIEMEN, (riem.de, heeft geriem,d), (Zuidn.) omgorden ; roeien ; — het veep riemen, voor de tweede
maal snijden, slikken.
RIEMENMAKER, m. (-s), die riemen maakt.
RIEMSCHIJF, v. (...ven), schijf waarover een
riem zonder einde in eene fabriek loopt.
RIEMSLAG, m. (-en), slag met de roeispaan in
het water ; — afstand dien men met een riemslag aflegt.
RIET, o. een plantengeslacht (phragmites communis), ook dekriet en slootriet geheeten, tot de
groep rietgrassen van de famine der grassen behoorende, een der nuttigste gewassen : een huffs
met riet dekken ; — (BO.) hij zal het gekrookte riet
niet verbreken, hij zal den zondaar door zachtheid
opheffen ; — (spr.) alles in het riet later loopen,
zijne zaken slecht besturen, verwaarloozen ; — in
het riet zitten en pijpjes maken, partij trekken
van de gelegenheid die zich voordoet; — Spaansch
riet (arundo donax), rotting: een stoel van riet.
RIETBAND, m. (-en), lang en smal riot waarmede
iets vastgebonden wordt •, ...BESLAG, o. versterking van een kanaalboord met riot • ...DODDE,
v. (-n), (plantk.) groote ilischdodde (typha latifolia).
RIETEN, bn. van riot, nit riot (vervaardigd).
RIETFLUITJE, RIETPIJPJE, o. (-s), fluitje
of fsijpje van riot.
RIETGANS, v. (...zen), eene soort van gans (ansee fabalis), ook zaadgans geheeten ; ...GEWASSEN,
o. my.; ...GORS, v. (...zen), zekere vogel (emberiza
schoeniclus), tot het geslacht der gorzen behoorende, ook rietmusch, slootmusch en rietvink
geheeten ; - met riet begroeide gors ; ...GRAS,
o. zegge ;• ...LAND, o. (-en), land waar riot groeit ;
... LIJSTER, v. (-s), groote karekiet. rietzanger.
RIETMAT, v. (-ten), mat van riot gemaakt • ...
MEES, v. (...zen), zwartkopm,ees (pants palustris); ...MUSCH, v. (musschen), rietgor9 ; in Ind.
benaming voor de roodmusch (pinicola erithrynus).
...MUUR, m. (...muren), muur samengesteld nit
repels met latten, waarover riet met kalkspecie,
gestucadoorde muur.
RIETSUIKER, v. sulker uit suikerriet verkregen ;
...TUIN, m. (-en), suikerrietveld.
RIETVINK, m. (-en), rietgors ; rietzanger ; gew.
ook voor den graspieper gezegd ; ...VLOT, o. (-ten);
...VOREN, ...VOORN, m. (-s), (leuciscus erythrophthalmus) een tot de karpers behoorend zoetwatervischje; ...VORSCH, m. (-en), eene soort van
kikvorsch.
RIETZANGER, m. (-s), in het riot neste/ende
vogel met een helderen zang ; inz. de boschrietzanger, zekere vogel (acrocephalus palustris),
RIETZODEN, v. my. eene soort van drijvende
eilandjes, bestaande uit in elkander gegroeide waterplanten, ook drijftillen en kraggen geheeten.
1. RIF, o. (-fen), lage rots-, zand-, koraalbank ;
verborgen klip ; — (Z. A.) lage uitgestrekte rotsbank die water of delfstoffen bevat ; — (fig.) geraamte, skelet. RIFJE, o. (-s).
2. 'RIF, zie REEF.
RIFKANAAL, o. (...kanalen), • opening in een
koraaleiland of atol.
RIGGSCHE ZIEKTE, v. (gen.) chronisehe ontsteking van het tandvleesch, met uitvallen der
tanden gepaard ; vooral bij oude lieden.

RIGIDE.

701

RIGIDE, bn. stijf, strak ; scherp, — ruw, hard,
onverbiddelijk ; gestreng van zedenleer, levenswijze ; inz. overdreven strong.
RIGIDITEIT, v. stijfheid, strakheid ; ruwheid ; kracht.
RIGORE JURIS (Lat.), naar gestreng recht.
RIRIGOREUS, RIGOUREUS, bn. (...zer,
GORISTISCH, bn. bw. (-er, meest-), gestreng,
scherp, onbarmhartig.
RIGORISME, o. te strenge zedenleer.
RIGORIST, m. (-en), strenge zedenleeraar.
RIGOROSITEIT, v. gestrengheid, hardheid.
RIGUEUR, v. strengheid, hardheid, scherpheid.
RIJ, v. (-en), verscheidene voorwerpen naast
elkander geplaatst : eene rij huizen, boomen ;
—reks,volgreks;—rang, elid;—(met.)richtla
om, de steenen behoorlijk to plaatsen.
RIJBEWIJS, o. (...zen), bewijs dat men ver.
trouwd is met eene motorfiets, auto of electrische
tram en daardoor bevoegd er mode to rijden ;
...BROEK, v. (-en), nanwsluitende heel of half
lederen broek der paardrijders.
RIJOELPOLIEP, v. (-en), eene soort van celpoHop, welke eon hoornigen cellenstok heeft met
slanke, draadvormige ranken, hol en vertakt.
RIJDEN, (reed, is en heeft gereden), zich in eenig
voertuig van de eene plaats naar de andere begeven ; — (fig.) elkander in de wielen rijden, elkander
tegenwerken, tegenspreken ; hij kan rijden en
omzien, hij is erg bij de hand, weet met gemak zich
naar de omstandigheden te schiliken ; op een dier
zittende zich voortbewegen : op een paard, een
ezel, een kameel rijden ; een kind op zijne knie
laten rijden ; op de tong rijden, het onderwerp van
veler gesprek zijn ; — het geheele huis rijdt op
stelten, is in groote verwarring ; —
(bij uitbr.) op een hobbelpaard rijden, daarop
hobbelen ; — op zijn stokpaardje rijden, (fig.) gaarne
over lets spreken ;
zich onrustig heen en weer bewegen, goon oogenblik stilzitten : rijd zoo niet op die canapé, ze zal
nog stukgaan ; — (zeet.) het schip rijdt op zijn
anker, gaat met de golven op en neer, terwijl het
voor anker ligt ; —
in eenig voertuig iemand of lets overbrengen :
hij rijdt passagiers en vrachtgoederen ; — heeft Sint
Nicolaas goed bij u gereden hebt ge voor uw
Sinterklaasfeest nogal wat gehad I;
tot rijden gebruiken : hij rijdt zijn eigen paard;
wat rijdt hem toch I wat wil, wat verlangt hij
RUDER, m. (-s), die te paard zit, ruiter ; gele
rijder, militair behoorende tot bet korps rijdende
artillerie, naar de gele uitmonstering zoo genoemd ;
gouden rijder, oude munt, ter waarde van f 14 ;
een zilveren rijder bedroeg 13,15. RIJDSTER, v.
(-s), zij die rijdt.
RIJDIER, o.(-en), diem waarop men rijdt.
RIJEN, (rijde, heeft gerijd), rich rijen, eene rij
vormen.
1. RIJF, v. (...ven), (gew.) hark ; rasp.
2. RIJF, v. (...ven), (Zuidn.) reliquieenkas.
RIJFELAAR, m., STER, v. (-s), (w.g.) dobbelaar, -ster, speler met dobbelsteenen ; (ook) die
laat dobbelen.
RIJGBOTTINE, v. (-s), halve laars die dichtgeregen moot worden ; ...DRAAD, m. (...draden),
draad om, iets met groote steken vast te
naaien.
RIJGEN, (reeg, heeft geregen), voorwerpen, die
doorboord zijn, naast elkander aan een snoer hechten : paarlen, kralen rijgen ; met eon snoer of
eon voter dicht- of vastmaken ; — (fig.) tem. aan
den degen rijgen, hem den degen door het lijf steken ; — rich rijgen, een korset dragon en dat
nauw toehalen.
(-s), rijgdraad.
RIJGER,
RIJGNAAD, m. (...naden), (naaist.) naad met
groote steken, voorsteeknaad, om iets voorloopig
to hechten ; ...NAALD, v. (-en), naald met een
lang wijd oog en zonder scherpe punt ; ...SCHOEN,
m. (-on), schoen met rijggaten, die dichtgeregen
moat worden ; ...SNOER, o. (-en); ...STEEK, m.
(...steken), voorsteek ; ...VETER, m. (-s).

RIJKSDAALDER.
RIJHANDSCHOEN. m. (-en), lederen handschoen
lien ruiters bij het paardrijden gebruiken.
RIJJOOL, m. (...jolen), feest waarbij men uit
rijden gaat : de studenten hadden een rijjoot.
1. RIJK, bn. bw. (-or, -st), zeer veel van lots hebbende, ruim voorzien van : rijk aan geld, aan goed,
aan tboeken; dit gebergte is rijk aan gaud, bevat
veel goudertsen ; — rijk in bloei staan, volop
bloeien ; eene rijke taal, die veel woorden en
uitdrukkingen heeft ;
veel vermogen bezittende : rijke lieden ;
hij
is zoo rijk als Croesus, hij is schatrijk ; hij is
al zijn vrienden (de wereld) te rijk, hij gevoelt zich
overgelukkig ; —
kostbaar, prachtig, van rijkdom. getuigende :
rijke geschenken ; eene rijke tafel.
2. RIJK, o. (-en), regeering, macht, invloed : hij
wil het rijk alleen hebben, wil alleen ales te zeggen
hebben, alles alleen regelen ;
staat, land door eon vorst bestuurd, monarchie :
het rijk van Karel den Viffden ; ons rijk, ons
land in Europa, in tegenstelling met onzen staat,
ons land in Europa + de koloniên en bezittingen
in andere werelddeelen ; — het Hemelsche rijk,
China ; — het rijk Gods, het Godsrijk ; — gebied:
dat behoort tot het rijk der mogelijkheden, dat zou
best kunnen gebeuren ; (ook) dat is nog lang niet
zeker ; — de drie rijken der natuur, de drie hoofdafdeelingen waaronder al de voortbrengselen der
natuur gerangschikt worden : planten-, dieren- en
delfstoffenrijk ; staat, in tegenoverstelling met
de gemeenten en de afzonderlijke burgers, de overheld : hij is van het rijk aangesteld.
RIJKAARD, m. (-s), rijk man.
RIJKDOM, m. (-men), schatten, vermogen, bezit van veel aardsche goederen ; — (spr.) rijkdom
en een dubbeltje kennen elkaar, zuinigheid voert tot
rijkdom ; — dat is mijn geheele rijkdom, alles wat
ik bezit ; — (spr.) deugd is beter dan rijkdom ; —
overvloefl : (fig.) de rijkdom der barmhartigheid;
woont daar veel rijkdom. —rijkemnsch:
RIJKE, m. (-n), rijk, vermogend man.
RIJKELIJK, bn. bw. (-er, -st), ruim, overvloedig, meer dan genoeg : er was van alles rijketijk.
RIJKELUI, my. rijke menschen.
RIJKELUISKIND, o. (-eren), (gemeenz.) een
kind van rijke menschen.
RIJKLEED, o. (-eren), Mood dat dames aantrekken, als zij gaan paardrijden, arctazonenkleed.
RIJKNECHT, m. (-s), jockey ; pikeur, postiljon;
...KOETS, v. (-en).
RIJKSAOADEMIE, v. (-s, ...mien), rijksacademie van beeldende kunsten, eene inriehting te Amsterdam waar onderwijs gegeven wordt in teekenen
beeldhouwkunst, schilderkunst, graveerkunst, aesthetica, kunstgeschiedenis en perspectief.
RIJKSAOHT, v. (gesch.) schandvlekkend vonnis,
oudtijds door den keizer van Duitschland uitgesproken tegen personen, die hoogverraad en andere
erge misdaden bedreven hadden en waarbij hun
alle rechten en bescherming ontzegd werden ;
soort van vogelvrijverklaring.
• RIJKSADEL, m. adel van zeer hoogen stand ;
...ADELAAR, m. (-s), zinnebeeld, wapon eons
rijks ; ...ADVOCAAT, m. (...caten), advocaat die
het Rijk vertegenwoordigt in strafzaken van rijksbelastingen ; .....kMBTENAAR, m. (-s, ...naren),
ambtenaar door het rijk aangesteld ; ...APPEL
m. (-en), een der rijksinsignien : een van een kruis
voorziene kogel, als zinnebeeld der vorstelijke
macht ; afbeelding ervan op munten, zegels, enz. ;
...ARCHIEF o. ; ...ARCHIVARIS, m. (-sen) ...BAN, m. rijksacht ; ...BELASTING, v. (-en) ;
BETREKKING, v. (-en).
RIJKSBOTERMERK, o. van rijkswege Ingesteld mark dat de onvervalschtheid en een normaal
watergehalte der boter garandeert.
RIJKSBOUWMEESTER, m. (-s), bouwmeester
voor den dienst der landsgebouwen (thane 2 in getal).
RIJKSBUREAU, o. tot onderzoek van handelswaren (te Leiden).
RIJKSDAALDER, m. (-8), grootste zilveren standaardmunt pier to lande = f 2.50.
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RIJKSDAG, in. (-en), kamer van volksvertegenwoordigers in het Duitsche Rijk ; ...ENTREPOT,
o. (-s), publiek entrepôt ; ...GEBIED, o. zoover het
rijk zich uitstrekt.
RIJKSHOOGEREBURGERSCHOOL, v. (...scholen), hoogereburgerschool die geheel op rijkskosten
'ngericht is.
RIJKSKANSELIER, m. (-s), de eerste minister,
de hoogste ambtenaar in Duitschland; ...KWEEKSCHOOL, v. (...scholen) ; rijkskweekschool voor
onderwijzers, door het rijk opgerichte en onderhouden kweekschool tot opleiding van onderwijzers.
RIJKSLANDBOUWLEERAAR, m. (-s, ...leeraren), een leeraar die landbouwonderwijs geeft op
's rijks kosten ; ...LANDBOUWPROEFSTATION,
o. (-s), inrichting of veld, waar vanwege het rijk
proeven worden genomen ten opzichte van verschillende landbouwvraagstukken; ...LANDBOUWSCHO 014, v. (...scholen), landbouwschool geheel
door het rijk bekostigd ; ...LEEN, o. (-en), leengoed dat aan het rijk toebehoorde, grootleen ;
...LEERSCHOOL, v. (...scholen), lagere school
verbonden aan eene rijkskweekschool voor onderwijzers; ...LEGER, o. (-s), legor van den staat.
RIJKSMUNT, v. inrichting van het rijk waar
count geslagen wordt ; ...MUSEUM, o. (,s, ...musea, ...m.useen), museum onder het bestuur van het
rijk en op kosten daarvan ingericht ; ...NORMAALSCHOOL, v. (...scholen), school waar op kosten
van het rijk onderwijzers worden opgeleid ;
...OPVOEDINGSGESTICHT, o. (-en), gesticht
ter opneming van jeugdige personen die wegens
een strafbaar feit ter beschikking van de Regeering
zijn gesteld.
RIJKSPENSIOEN, o. (-en), pensioen ten laste
van den staat : de openbare onderwijzers hebben recht
op rijkspensioen ; ...POLITIE, v. politie vanwege
het rijk (in tegenstelling van gemeente-politie):
de rijksveldwacht en de marechaussee vormen de rijkspolitie ; ...POSTSPAARBANK, v. (-en).
RIJKSSCHATKIST, v. schatkist van het rijk.
RIJKSSERUMINRICHTING, v. rijksinrichting
to Rotterdam in 1904 geopend, waar men sera tegen
verschillende infectieziekten van onzen veestapel
bereid.
RIJKSSTAD, v. (...steden), (oudt.) (in het Duitsche keizerrijk) eene stad welke goon anderen
opperheer had dan den keizer ; ...UNIVERSITEIT, v. (-en), hoogeschool waar vanwege het
rijk ondorwijs gegeven wordt.
RIJKSVEEARTS, m. (-en), veearts die door het
rijk aangesteld is ; ...VELDWACHTER, m. (-s),
een politiedienaar, behoorende tot de rijksveldwacht.
RIJKSVRIJ, bn. immediaat (in Duitschland),
niemand onderdanig dan den keizer en het rijk :
de rijksvrije dorpen en steden.
RIJKSWAPEN, o. (-5), het waken van een rijk ;
...WATERSTAAT, m. toezicht en beheer over de
rivieren, kanalen, dijkon enz. vanwege het rijk ;
...WEG, m. (-en), weg door het rijk (aangelegd
en) onderhouden.
RIJKSWEGE, VAN RIJKSWEGE, bw. uitdr.
vanwege het rijk.
RIJKSWERF, v. (...ven), werkplaats van het
rijk voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ; ...WET, v. (-ten), wet voor het geheele
rijk geldig ; ...ZUIVELSTATION, o. riiksinrichting tot het geven van advies betreffende de
zuivelproductie en de keuring der zuivelproducten ;
o. een der rijksinsigniön.
RIJKUNST, v. kunst van paardrijden ; ...KUSSEN, o. (-s), gevuld on doorgenaaid kussen, dat
men tot zadel gebruikt.
RIJLAARS, v. (...zen), laars met een spoor
eraan; ...LES, v. (-sen).
1. RIJM, m. rijp, dauw die zich op vaste voorwerpen heeft verdicht en daar bevroren is.
2. RIJM, o. (-en), overeenstemmende eindklank
van dichtregels ; staand of mannelijk rijm, waarbij
de laatste lettergreep den nadruk krijgt ; slepend of vrouwelijk rijm, als er nog eene toonlooze
lettergreep op volgt ; glijdend rijm, wanneer twee
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onbetoonde lettergrepen achter de betoonde komen ;
dubbel rijm, wanneer de laatste twee lettergrepen
gelijk klinken ; bij gepaard rijm rijmen twee onmiddellijk op elkander volgende regels ; bij gekruist
rijm rijmen de regels om den anderen ; bij omvattend
of omarmend rijm omsluit het eene rijmpaar het
andere ; zie vender SLAGRIJM, STAFRIJM,
KEE RRIJM.
RIJMBIJBEL, m. (-s), bijbel geheel in versmaat
op rum.
RIJMELAAR, m. (-s, ...laren), pruldichter.
RIJMELARIJ, v. (-en), gerijm, slecht dichtwerk ;
het vervaardigen daarvan.
RIJMELEN, (rijmelde, heeft gerijmeld), slechte
verzen maken.
RIJMELOOS, bn. rijmloos.
1. RIJMEN, (het rijmde, het heeft gerijmd), rijpen : het heeft van nacht stork gerijmd : alles is wit.
2. RIJMEN, (rijmde, heeft gerijmd), gelijken
uitgang hebben (van slotwoorden); (fig.) overeenstemmen, -komen : 'uwe beweringen rijnten niet met
hetgeen u schreef ; — verzen (inz. slechte) maken,
in verzen brengen : rijmen is geen dichten, ;
hoe is dat nu to rijmen ?
—overnbg:
RIJMER, m. (-s), dichter, Yerzenm.aker.
RIJMKLANK, m. (-en), laatste klank van een
versregel die op een ander rijnit ; ...KRONIEK,
v. (-en), kroniek of geschiedenis geheel op rum.
RIJMLOOS, bn. bw. clot op rum : rijmlooze verzen, dichtregelen waarin de maat gevolgd is, doch
waarvan de eindwoorden niet rijmen ; (fig.) niet.
vloeiend.
1. RIJN, m. naam van eene der belangrijkste
rivieren van Europa en ons land ; (spr.) water
in den Rijn dragen, eon onnoodig work verrichten.
2. RIJN, m. (-en), ijzeren kruis onder aan den
looper of don bovensten molensteen bovestigd.
RIJNAAK, v. (...ken), groote aak die den Rijn
bevaart ; ...BO 0 T, v. (-en).
RIJNLAND, o. gewesten aan of bij den Rijn gelegen ; waterschap in Zuid-Holland : het dijksbestuur van Rijnland.
RIJNLANDSCH, bn. van, uit Rijnland : Rijnlandsche roede (= 3,767 M.); Rijnlandsche voet
( = 0,3130 M.); Rijnlandsche duim 0,026 M.);
Rijnlandsche morgen (= 600 vierk. Rijnl. roeden =
8515,79 M 2 ); eene vierkante Rijnlandsche roede (=
14,19 M2).
RIJNSBURGERS, m. my. eene soort van aardappelen ; eene soort van bloemkool in Zuid-Holland.
RIJNSCH, bn. van den Rijn afkomstig : Rijnsche wijn, ; — rensch, rinsch, zuurachtig, een weinig
scherp, zuurzoet : die appel smaakt riinsch.
R IJN S CHE-W IJNFLES CH, v. (... sschen).
RIJNSCHEEPVAART, v. scheepvaart op den Rijn.
RIJNSCHHEID, v. rinschheid, zuurachtigheid.
RIJNSCHIP, (...schepen), dat den Rijn bevaart;
...STREEK, v. (...streken), gewest, aan den Rijn
gelegen ; ...STROOM, m. de Rijn; ...TOL , m.
(-len), tol, aan of op den Rijn geheven ; ...VERBOND, o. verbond van aan den Rijn gelegen
Staten, in 1806 gesloten ;
o. water
uit den Rijn ; ...WIJN, m. goudgele
geteeld
in de Rijnstreken.
1. RIJP, m. rijm, bevroren dauw ; — het dunne
waar op de oppervlakte van zeer vele vruchten en
planten.
2. RIJP, v. (-en), (gew.) cups.
3. RIJP, bn. (-er, -st), (van vruchten en gewassen)
in genoegzaam volkomen toestand om genuttigd
to kunnen worden : rijpe appels en peren ; rijp
en groen, ales door elkander ; — volkomen,
waaraan niets moor ontbreekt (om gebruikt to
kunnen worden): de onderneming is rijp, kan aanvangen ; — de tijd is daarvoor nog niet rijp, nog
niet geschikt ; — een rijp oordeel, wel overwogen ;
—narijpbed,
na ernstige overweging ; — in rijpere jaren, op gevorderden leeftijd.
RIJPAARD, o. (-en), paard geschikt om bereden
to worden, good onder het zadel ; ...PAD, o. (-en),
pad waarop gereden mag worden.
RIJPELIJK, bw. rijp, ernstig, nauwlettend ; met
aandacht : ik heb die zaak rijpelijk overwogen.
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1. RIJPEN, (rijpte, heeft of is geribt), rijp worden : de appels beginnen at te rijpen ; — verandering
die de kaasstof ondergaat, waarbij zij den bekenden
smaak en geur verkrijgt : die kaas is niet genoeg
gerijpt ; -- rijp maken : een heerlijk zonnetje rijpte
het koren ; -- (fig.) rijp laten worden, den tijd laten
om goed en bruikbaar te wordeii, om behandeld
te kunnen worden.
2. RIJPEN, (het rijpte, heeft gorijpt), rijp vormen, in geringen graad vriezen : het rijpt.
1. RIDS, o. (rijzen), jong takje ; dunne takjes ;
teen ; — tuinstaak (inz. voor erwten); (spr.)
jonge rijzen kan men buigen, maar crude boomen niet,
in de jeugd is de mensch meer voor vorming vatbaar dan op gevorderden leeftijd. RIJSJE, o. (-s),
dun takje, teentje ; een bundeltje rijshout ; —
(spr.) reel rijsjes maken een bezem, vele kleintjes
waken een groote.
2. RIJS, bw. (pap.) geen water houdende.
RIJSBAND, nt. (-en), band van rijs, bindteen,
bindwilg ; ...BERM, ra. (-en), versterking van paalwerk en teenen aan den voet van een dijk, van eene
facine ; ...BESLAG, o. versterking van een kanaalboord met sarctengevlochten rijs ; ...BEZEM, ra.
(-5), bezem van dunne berketakjes.
RIJSCHAAF, v. (...schaven), eene soort van
groote Schaaf ; ...SCHOOL, v. (...scholen), plaats
waar onderricht in het paardrijden gegeven wordt.
RIJSDAM, m. (-men), eene soort van dijkwerk,
stroomkeering van rijs gemaakt
RIJSELEN, (het rijselde, heeft en is gerijseld),
(van graankorrels) uitvallen.
RIJSHOUT, o. alle zware en lichte takken en
twijgen van wilgen of andere taaie rechtscheutige
houtsoorten.
RIJSPAKWERK, o. oeververdediging, waarbij
rijshout in verscheidene lagen opgestapeld is.
RUST, v. bekende korensoort (oryza sativa) ;
het graan van daze plant.
RIJSTAAR, v. (...aren), aar van eene rijstplant.
...BLOB, o. (-ken), houten trog waarin door stampen do rijst ontbolsterd wordt; ...BOUW, m. het
verbouwen van rijst; ...BRANDEWIJN, in. brandewijn van rijst gestookt, arak ; ...CHRISTEN, M.
(-en), inlander die zich ter wille van het voordeel tot christen liet bekeeren ; ...CULTUUR, v.;
...DIEFJE, o. (-5). rijstvogeltje.
RUSTEBRU, v. r u st met melk gekookt ;
BRIJBERG, m,. (spr.) eerst moet men een rijstebrijberg dooreten, zeer veel bezwaren overwinnen,
moeilijkheden te boven komen ; ...BROOD, o.
brood uit rijstemeel gebakken ; ...KOEKJE, o.
(-s), koekje met of van rijst gebakken ; ...MEEL,
o. meel van rijst gemalen ; ...PAP, v. dunne rijstebrij ; ...SOEP, v.
RIJSTGLAS, o. albastglas.
RIJSTGRAS, o. eene zeldzame, schoone grassoort die alleen langs waterkanten groeit (oryza
clandestina).
RIJSTOOGST, m. inzameling van het rijpe rijstgewas ; ...PAPIER, o. eene fraaie zachte Chineesche
papiersoort, bereid uit de vezels van de arsalia papyrifera ; ...TAFEL, v. (-s), rijstmaaltijd in
Indic ; ...VELD, o. (-en) ; ...VINE, m. (-en),
...VOGELTJE, o. (-s), zekere vogel (amadina
oryzivora), tot het geslacht der vinken behoorende ;
...WATER, o. aftrekselvanrijst (geneesmiddel).
RIJSHOOFD, o. (-en), rivierhoofd of kribbe nit
rijswerk gemaakt ; ...PAKWERK, o. zie rijswerk.
1. RIJSWAARD, v. de kat- of bindwilg.
2. RIJSWAARD, v.( -en), plek gronds (tusschen
een dijk en eene rivier), met laag afgehouwen wilgeboomen beplant, griend.
RIJSWERK, o. (-en), bekleeding van eene al, damming of een waterkant met takkenbossen of
rijshout, beslagwerk.
RIJTEN, (reet, heeft of is gereton), scheuren, vaneenrukken ; bersten, splijten.
RIJTIJD, m. tijd wanner de visschen knit schieten, paartijd der vispchen.
RIJTOER, m. (-en), pleziertochtje met een rijtuig of to paard ; ook per fiets of per auto.
RIJTUIG, o. (-en), middel van vervoer (op wie-
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len); rijtuig houden ; eigen rijtuiti hebben, koets en
paarden hebben ; (fig.) hij gaat op eigen rijtuig, hij
gaat op zijne beenen. RIJTUIGJE, o. (-s).
RIJTUIGFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
rijtuigen vervaardigt ; ...FABRIKANT, m. (-en);
...MAATSCIIAPPIJ, v. (-en), rijtuigvereeniging.
RIJVEN, (reef, heeft gereven), ((gew.) harken*
rasp en.
RUVOERING, v. (-en), houten bovenbekleedi
eener brug.
RIJWAGEN, m. (-s), voertuig; ...WEG, M. (-en)
weg geschikt om bereden to worden.
RIJWIEL, o. (-en), fiets ; —BAND, m. (-en),
gummiband OM de wielen van eene fiets ; — BEL,
v. (-len), bel van eigenaardige constructie waarmode wielrijders de voorbijgangers waarschuwen ;
—BELASTING, v. (-en), belasting op het hebben
of op het berijden van een rijwiel; —BERGPLAATS, v. (-en), gemakkelijke plaats bij café's
enz. om rijwielen to bergen enz.
RIJWIELBRANCARD, m. (-s), brancard op
drie wielen, als een rijwiel voortbewogen.
RIJZADEL, m. o. (-s), zadel om op to rijden, in
tegenstelling met pak- en tuigzadel.
1. RIJZEN, bn. van rijs gemaakt : rijzen zinkstukken ; rijzen bezems.
2. RIJZEN, (roes, is gerezen), hooger worden,
stijgen : het water rijst ; — de barometer rijst, de
kwikkolom wordt hooger ; — gisten : het deeg
rijst ; — opkomen : de zon rijst in het Oosten ;
— hier rezen nieuwe moeilijkheden, deden zich voor ;
— uit het bed rijzen, opstaan, — duurder worden,
stijgen (in prijs) ; meer waard worden (van effecten);
de markt rijst, de marktprijzen stijgen ; — (fig.)
de haren rijzen mu/ te berge, zetten zich overeind
op mijn hoofd. ; (Zuidn.) vallen, afvallen, zachtjes
afk omen.
RIJZIG, bn. (-er, -st), wel uitgewassen, lang,
slank (van gestalte).
RIJZWEEP, v. (-en), zweep die men bij het
rijden gebruikt.
RIKKEKIKKEN, RIKKIKKEN, (rikkekikte, rikkikte, heeft gerikkekikt, gerikkikt), geluid geven
(als de kikvorschen).
RIKS, m. (-en), (scherts.) rijksdaader.
1. RIL, v. (-len), groove, yore.
2. RIL, m. rilling, het rillen.
3. RIL, bn. bw. vreesachtig, schuw.
RILDE, bn. (Zuidn.) slank, tenger : de rilde
jonkvrouw.
RILLEN, (rilde, heeft gerild), beven (van s6hrik,
vrees, koude, afkeer). RILLING, v. (-en), het
beving, trilling.
rillen ;
RIMBOE, v. (-'s), (Ind.) ontoegankelijk woud,
wildernis.
RIMPEL, m. (-s), plooi in eenig buigzaam voorwerp ; rimpels, plooien in de huid (van ouderdom,
van zorg): een gezicht vol rimpels.
RIMPELEN, (rimpelde, heeft of is gerirapeld),
rimpels krijgen : ouderdom doet het gezicht rimpelen ; fronsen : het voorhoofd rimpeten ; (naaist.)
het goed rimpelen, een weinig inhalen.
RIMPELIG, bn. (-er, -st), met rimpels : een
rimpelig voorhoofd.
RINDE, v. (gow.) eikenbast, eikenschors, run.
RINFORZANDO (It.) bw. (muz.) in sterkte
toenemonde.
RING, m. (-en), condo oratrek, kringvormig
voorwerp, inz. vingersieraad : een gouden ring
dragen;
kringvorraig voorwerp tot allerlei doeleinden
gebruikt : ring van eene kachel, een kooletoestel,
om daarrcede de bovenopening kleiner to maken ; —
wat eenigerm,ate ringvormig is : varkens krijgen een ring door aen neus, een stukje omgebogen
ijzerdraad om het wroeten to beletten ; — ringvormige plaats, kring : de paarden in den ring
rijden ; —
district, rechtsgebied, inz. voor kerkelijke zaken :
predikanten uit een zelfden ring. RINGETJE,
0. (-s), kleine ring ; (spr.) men kon hem door
een ringetje halen, hij was bijzonder netjes.
RINGADDER, v. (-s), soort van adder (coluber
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matrix) met 3 witte vlekken aan den hale die veel
overeenkomst hebben met een halsband.
RINGBAAN, v. (...banen), ceintuurbaan :
...BAARD, m. (-en), korte baard die als een ring
om het gezicht loopt, langs de wangen en onder
de kin.
RINGDIEREN, o. my. gelede dieren : eene
hoofdgroep van het dierenrijk ; ...DIJK, m. (-en),
dijk om een polder enz.
RINGDUIF, v. RINGELDUIF, v. (...ven),
wilde houtduif (columba palumbus).
RINGEL, m. (-s), ring eieren die de vlinders
rondom een tak leggen ; verkorting voor ringelmusch, ringelmees, ringmerel en ringtortel.
RINGELEN, (ringelde, heeft geringeld), met
een ring omgeven, in een ring sluiten, vatten.
RINGELOOREN, (ringeloorde, heeft geringeloord), (eig.) een dier met een ring in het oor leiden
waar men wil ; — plagen, (iem.) tot last zijn.
RINGFAZANT, m. (-en), (mile soort van fazant
met een ring.
RINGGIT, o. (-s), (Ind.) naam van verschillende geldstukken, inz. dollar en rijksdaalder.
RINGGEBERGTE, o. (-n), ringvormige hoogten
op de maan waargenomen; ...HOUT, o. (-en), (bij
mulders) een houten ring om den ligger ; (timm.)
raamhout ; ...KANAAL, o. (...kanalen), rin.gvormig
kanaal (inz. om een polder).
RINGRIJDEN, o. zeker volksspel waarbij to
.paard naar een ring gestoken wordt ; ...RUDER,
m. (-s) ; ...RIJDERIJ, v. (-en), het ringrijden.
RINGVAART, v. (-en), kanaal om een polder.
RINGVALK, m. (-en), aschgrauwe wouw (milvus ictinus); ...VAREN, v. eene soort van varen ;
...VINGER, m. (-s), vinger waaraan een ring
gedragen wordt, gewoonlijk de vinger naast de pink.
RINGVORMIG, bn. den vorm van een ring
b.ebbende : ringvormige maansverduistering, waarbij
de buitenrand zichtbaar blijft.
RINGWAL, m. (-len), wal ter omsluiting ; •••
WORM, m. zekere huiduitslag waarbij de kleinere
of grootere blaasjes als een ring of kokarde geplaatst zijn ; gaat dikwijls met koorts en rheumatische pijnen gepaard; ...WORMEN, m. my.
(annulata) eene klasse van weekdieren wier lichaam
verdeeld is in ringen of segraenten.
RINK (Eng.), m. (-s), gladde vloer voor rol.
schaatsen.
RINKEL, ra. (-s), rnetalen plaatje of ringetje,
dienende om er een geluid made to maken : spooltuig in een rinkelhoepel by.
RINKELBEL, v. (-len), rammelaar, kinderspeelgoed ; — (plantk.) ratel.
RINKELBLOEMIGEN, v. my. eene plantenfamilie (alectorolophus) waarvan in Nederland
vier geslachten in 't wild worden aangetroffen :
zwartkocrrn, oogentroost, ratelaar en kartelblad.
RINKELBOM, v. (-men), speeltuig, tamboerijn.
RINKELEN, (rinkelde, heeft gerinkeld), met
rinkels spelen ; — geraas, getier maken ; — de
gtazen rirtkelen van het dreunen, stooten tegen
elkander met een helderklinkend geluid.
RINKELHOEPEL, m. (-s), een hoepel waarin
aan de binnenzijde kleine stukjes blik los gespijkerd
zijn ; ...LAT, v. (-ten), strooklat, dun latje 1 cM.
dik, en 2 cM. breed.
RINKELROOIEN, (rinkelrooide, heeft gerinkelrooid), met gerammel van rinkels en belletjes
rondzwieren ,• pierewaaien.
RINKELROOIER, m. (-s), lichtmis.
RINKET, o. (-ten), kleine deur of schuif in eene
groote sluisdeur. RINKETJE, o. (-s).
'RINKINKEN, (rinkinkte, heeft gerinkinkt), een
helderen, trillenden toon laten hooren ; inz. met
een helderen, trillenden toon breken : de ruit is
gebroken, ik hoorde het glee rinkinken.
RINSCH, bn. (-er, meest -), zuurachtig.
RIOLEEREN, (rioleerde, heeft . gerioleerd), van
riolen voorzien : straten rioleeren.
RIOOL, o. (riolen), vuilnisgang, goot inz. onder
den grond, tot afvoer van vuil water.
RIOOLBUIS, v. (...zen), buis van een riool;
...GAS, o. (-sen), gas dat in een rioolgevormd wordt.
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RIPOLIN, o. eene soort van houtverf.
RIPOSO (It.), stilte, stilleven (in de schilderkunst).
RIPOSTEEREN, (riposteerde, heeft geriposteerd),
gevat antwoorden; dadelijk hervatten.
RIPS, o. weefsel van katoen, linnen, halfwol of
zijde, met ribben, ook ribbetjesgoed geheeten.
RISCANT, RISQUANT, bn. (-er, -st), gewaagd,
gevaarlijk.
RISCONTRO, m. (riscontri), (kooph.) wisselbetaling; aanwijzing op wisselbetaling.
RISEE (Fr.), 'v. spot, bespotting, iem. om wien
men algeraeen lacht: hij was de risee van de heele stad.
RISICO, o. en v. waagstuk met daaraan verbonden gevaar van slechten afloop ; — veel risico
loopen, veel kans hebben iets to verliezen.
RISOTTO (It.), o. rijst vermengd met parmezaankaas en some met saffraan geel gekleurd.
RISPEN, (rispte, heeft gerispt), winden opwerpen uit de keel, oprispen.
RISQUEEREN, (risqueerde, heeft gerisqueerd),
wagen, op het spel zetten, gevaar loopen.
RIST, v. (-en), getakt uitspruitsel van een aalbessestruik (of van een wijnstok), waaraan de
bessen (of druiven) zitten; — verzameling van
voorwerpen, aaneengeregen en vastgehecht aan
een stok of touw : eene rist uien; eene rist vinken.
RISTEN, (rispte, heeft gerist), tot risten maken
(uien enz.); — (van vlas) het heen en weer trekken
over den ristbok om het verder van de overblijfscion der houtige zelfstandigheden to zuiveren.
1. RIT, m. (-ten), het rijden; tocht to paard;
wedloop van een paard (bij eene harddraverij);
tocht op schaatsen, per fiets, per auto (ook to
voet) : dat is nog een heele rit.
2. RIT, v. (-ten), gang, loop : mollenrit.
,
3. RIT, o. kikkerrit, eitjes van kikkers.
RITARTANDO (It.), (muz.) van lieverlede
langzamer.
RITE, V. (-n), voorgeschreven kerkgebruik.
RITENUTO (It.), (muz.) langzamer, terughoudend.
RITMEESTER, m. (-s), kapitein bij de bereden
wapens (huzaren en veldartillerie).
RITNAALD, v. (-en), de larve der springkevers
(elder).
RITORNEL, o. (-en), (ook RITORNELLO),
(muz.) herhalingsthema; — drieregelig Italiaansch
volksliedje.
1. RITS, tw. klank waarmede het geluid van
scheuren wordt nagebootst.
2. BITS, m. (Zuidn.) loop.
3. HITS, m. (-en), merk op een vat; scheur; inkeping; schrap.
4. BITS, v. (-en), ritsijzer.
RITSELEN, (ritselde, heeft geritseld), zacht
ruischen (ten gevolge saner lichte beweging, inz.
van bladeren) : de wind ritselde in de boomen.
RITSEN, (ritste, heeft geritst), prikkelen, in beweging brengen; — boomen en eaten met het
ritsijzer merken ; — (slOjd) karton ritsen, half
doorsnijden, om het to kunnen buigen.
RITSHOUT, o. (-en), (timm.) kruishout.
RITSIJZER, o. (-s), merkijzer : tiramermans- en
kuipersgereedschap.
RITUAAL, o. (ritualen), (in het algem.) ieder
voorschrift volgens hetwelk plechtige handelingen
worden ingericht; (in het bijz.) de inrichting van
kerkelijke diensten.
RITUALISME, o. leer der ritualisten.
RITUEEL, bn. tot het kerkgebruik behoorende;
overeenkomstig den ritus of het rituaal; —, o.
bock met voorschriften betreffende het rituaal.
RITUS, m. gebruik (bij overlevering); kerkgebruik, wijze van eeredienst; — voorschrift, bepaling,
besluit, volgens welke de eeredienst moat plaats
hebben.
RIVALISEEREN, (rivaliseerde, heeft gerivaliseerd), mededingen, wedijveren, om den voorrang
strij den.
RIVALITEIT, v. wedijver, wedstrijd, ijverzucht.
RIVIER, v. (-en), altijd stroomend water dat gewoonlijk op de bergen ontspringt en in zee of eene
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anaere rivier uitloopt; de bran, de bedding, de loop,
de oever, de monding, het vernal eener rivier.
RIVIERA, v. oever- of kustland in Italie, inz. bij
Genua : riviera di Levante, de oostelijke kust;
rivi6ra di Ponente, de westelijke kust.
RIVIERARM, m. (-en), tak eener rivier die zijn
water uit de hoofdrivier ontvangt; ...BED, o.
(-den), ...BEDDING, v. (-en), bodem eener rivier,
uitdieping waarin het water eener rivier loopt.
RIVIERDAL, o. (...dalen), dal waardoor eene
rivier stroomt; ...FOREL, v. (-len), (nat. hist.)
forel die in de riviereu leeft (salmo fario), ...GOD,
m. (-en), ...GODIN, v. (-nen), (fab.) ; ...KLEI. v.
klei ontstaan uit rivierbezinking : in de Betuwe
vindt men rivierklei ; ...KR AB, v. (-ben), (telphusa
fluviatilis), soort van krabbe die in zoet water kan
levee ; ...KREEFT, m. (-en), eene soort van kreeft
(astacus fluviatilis), die in stroomende riviertjes
en beken, liefst op steenachtigen bodem leeft.
RIVIERMOND, m. (-en), plaats waar eene rivier
in zee of in eene andere rivier uitloopt; ...MOS, o.
(plantk.) mos (fontinalis), dat aan rivieroevers
groeit; ...MOSSEL, v. (-s, -en), zoetwatermossel
(anodonta); ...NIMF , v. (-en), (myth.); ...OTTER,
m. (-s), (nat. hist.), gewone vischotter (lutra);
...POLDER, m. (-s), polder langs eene rivier,
vooral in tegenstelling met zeepolders en droogmakerijen.
RIVIERSCHILDPAD, v. (-den), eene soort van
schildpad (pleurodira).
RIVIERTERRASSEN, o. my. eigenaardige terrasvormige afdeelingen aan de hooge oevers bij
sommige rivieren; ...TOCHTJE, o. (-s), tochtje
op eene rivier; ...TUNNEL, v. (-s), tunnel onder
eene rivier door ; ...VAK, o. (-ken), grooter of
kleiner deal eener rivier, tusschen twee krommingen in ; ...VALK, m. (-en), watervalk, roofvogel.
RIVIERVERRIJZINGEN, ...VERZAKKINGEN,
v. mv. verschijnselen bij sommige rivieren, die,
na eenigen tijd onder den grond to hebben doorgeloopen, plotseling weder bovenkomen en haar
loop voortzetten; ...VISCH, v. zoetwatervisch
(tegenst. van zeevisch); ...VISSCHERIJ, v. het
visschen op eene rivier.
RIVIERWATER, o. water in, uit eene rivier;
...ZAND, o. zand door rivieren aangevoerd.
ROASTBEEF, o. op Engelsche wijze gebraden
stuk lendevleesch; ook ROSTBIEF.
1. ROB, m. (-ben), zeehond : zeker viervoetig
verscheurend zoogdier (phooa vitulina), dat de
zeeen der koude en gematigde luchtstreek bewoont; — (fig.) zeerob, ervaren matroos.
2. ROB, v. (-ben), maag van groote visschen;
rob, hij haalt ales naar zich toe.
—hijsloktaenz
3. ROB, v. verdikt met sulker gekookt vruchtensap, vruchtenmoes.
ROBBEBOL, m. (-len), zandplaat waarop veel
robben bijeenkomen.
ROBBEDOES, m. en v. (...zen), een wild en al
to druk kind : 't is zoo'n wilde robbedoes.
ROBBEDOEZEN, (robbedoesde, heeft gerobbedoesd), wild zijn, leven maken; druk stoeien, ravotten.
ROBBELIG, bn. ruw, hobbelig, oneffen.
ROBBENHUID, v. (-en), vel van een zeehond;
...JACHT, v. (-en), jacht op robben; ...JAGER,
m. (-s); ...SCHIP, o. (...schepen), whip voor de
robbenvangst; ...SPEK, o. spek van robben.
ROBBER, RUBBER, o. (spel) drie partijen in
het whistspel, waarvan men er twee moet winnen.
ROBBERTJE, o. (-s), partijtje: een robbertje vechten.
ROBBEVEL, o. (-len), vel van een rob.
ROBBEVELLEN, bn. van robbevel gemaakt.
ROBE, (Fr.), v. (-s), lang vrouwenkleed; afgepast
stuk goad daarvoor; tabbaard, toga.
ROBERTSKRUID, o. (plantk.) stinkende ooievaarsbek (geranium robertianum).
ROBIJN, m. (-en), (o. gmv. als stofn.) rood
doorzichtig edelgesteente.
ROBIJNEN, bn. van robijn (vervaardigd).
ROBINOCRATIE, v. heerschappij der tabbaarden, getabberde mannen; advocaten-heerschappij.
Van Dale, Handwoordenboek,

ROEISLAMP.
ROBINSONADE, v. geschiedenis vol avonturen,
als die van Robinson Crusoe.
ROBORANTIA, v. my. (geneesk.) versterkende
middelen, inz. kinine en ijzer.
ROBOT, v. leendienst, hofdienst, heerendienst
(in Poolsch Duitschland).
ROBURIET, o. ontplofbare stof, weinig gevoelig
voor stooten en slaan en minder krachtig dan
dynamiet.
ROBUITST, bn. stork, krachtig, grofgespierd.
ROCAILLE, v. (-s), grotwerk van schelpen,
koralen en steenen.
ROCHEL, v. (-s), fluim, opgegeven speeksel.
ROCHELEN, (rochelde, heeft gerocheld), fluimen
opgeven, veel spuwen; — hij rochelt, men hoort
zijne laatste ademingen (van een zieltogende).
ROCHET, v. (-ten), (R. K.) het korte koorhemd, ook gedragon door koorknapen.
ROCOCO, m. stelsel van decoratie, dat bestaat
uit eene omlijning en verdeeling door een uiterst
tenger staafwerk, gedurig van richting veranderend, kronkelende takken en twijgen, bladerloos enz.; — STIJL, m.
RODE, v. (-n), (Zuidn.) ontgonnen land.
RODELBAAN, v. (... banen), hellende weg
waarlangs men rodelt.
RODELEN, (rodelde, heeft gerodeld). met eene
slede langs een hellenden weg naar beneden
gib den.
ROEBEL, m. (-s), Russische zilveren munt :
1 zilveren roebel (= f 1.25);1 papieren roebel (f... 0.36);
een gouden roebel (= f 1,90.).
ROEDE, ROE, v. (roeden), dun buigzaam takje,
teentje, inz. als strafwerktuig, een alleen of een
bosje samengebonden, geesel ; — (fig.) de roode
roede, de beul ; riera, reap, zweep; — kleerenklopper; — tooverroede, wenschroede ; — dunne staaf van ijzer at
geelkoper om iets aan to bevestigen : gordijnroede,
roeties "oor de trap ; — tussehenregel van een
giasraam ; — vischlat : met de roede hengelen ; —
met lijm bestreken houtje van den vogelaar ; —
(scbeepst.) ra dic in sch'uinsche richting aan
den bezaansmast hangt en dient om de bezaan
op to houden ; — lengtemaat ; eene Nederlandsche
roede (--:-.- 10 M.); eene Amsterdamsche roede (oud),
(= 3.76 M.); eene,Rijnlandsche roede (= 3.767 M.);
eene veenroede, afwisselend tusschende 2Y 2 en 5 M.
ROEDELOOPER, m. (-s), iem. die met de wichelroede werken kan.
1. ROEF, v. (...ven), overdekte plaats in eene
trek- of postschuit ; — deal eener vrachtsohuit
dat tot woning dient en eenigerraate als eene
karaer geriefelijk is ingericht.
2. ROEF, tw. ter aanduiding van het geluid,
veroorzaakt door eene snelle beweging : roef,
roef, maakte di haar werk af.
ROEIBANK, v. (-en), bank waarop de roeier zit ;
...BEUGEL, m. (-s), beugel waarin de riemen bij het roeien steunen ; ...BOOT, v. (-en),
kleine open boot die door roeien voortbewogen
wordt; ...DOL, m. (-len), (zeet.) opstaande pen,
in het boord van eon roeivaartuig geslagen, om
de riemen tegen to houden ; ...PEN, v. (-nen).
ROEIEEND, v. (-en), eene onderfarailie der
eenden (erismaturinae), die het raidden houdt
tusschen de duikeenden en aalscholvers.
ROEIEN, (roeide, heeft en is geroeid), door
middel van roeien of riemen besturen of voortstuwen (een vaartuig) ; men moet roeien met de
riemen die men heeft, men moet zich weten to behelpen ; tegen den stroom is 't kwaad roeien, 't is modlijk zich tegen de openbare meening to verzetten ;
— het zwemmen der watervogels die rocivoeten
hebben ; het zwemmen op den rug (van menschen) ; —, meten, peilen (wijn, sterken drank).
ROEIKLAMP, m. (-en), (seheepst.) klamp op
hot dolboord geplaatst tot steunsel van den roeiriem ; ...KRAB, v. (-ben), (nat. hist.) eene eetbare
krab ; ...PEN, ...PIN, v. (-nen), pen of pin waartegen de riem bij het roeien steunt ; ...POOTIGEN,
m. my . eene soort van schaaldieren (in zoetwater
levende).
45
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ROEIRIEM, m. (-en), ...SPAAN, v. (...spanen),
•gerecdschap om een vaartuig voort te roeien ;
...VOETEN, m. m y. (nat. hist.) voeten van zwemvogels, waarvan alle teenen naar voren gericht en
door een zwemvlies verbonden zijn, zooals by.
bij den pelikaan.
ROEIVOETIGEN, my. eene groep van tvurg-vogels met korten loop, large teenen en roeivoeten;
de aalscholvers, pelikanen, fregatvogels en keerkringvogels behooren ertoe.
ROEIWEDSTRIJD, m. (-en), wedstriid in het
toeien.
' ROEK, m. (-en), eene soort van kraai (corms
frugilegus), gezellig nestelend, moeilijk te verdrijven
nuttige vogel, 29 -I- 19 cM. ROEKJE, o. (-s).
ROEKELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zorgeloos,
Iichtzinnig : roekeloos zijn geld uitgeven ; — vermetel,
al te stout : roekeloos zijn Leven waren. ROEKELOOSHEID, v. (...beden), verraetelheid ; (fig).
waagstuk.
ROEKOEKEN, (roekoekte, heeft geroekoekt),
een geluid geven als do duiven.
ROELAND, at. het is een razende Roeland, hij
is zeer onstuimig en woest.
ROEM, m. (bijb.) roep waarin iemand staat
uw roem is niet zeer fijn ; voortreffelijke naam,
gunstige bekendheid; — eer, lof, aanzien, achting
zich met roem overladen ; — groote roem, kleine
daad, men hoort wel veel roemen, maar ziet weinig
tot stand komen ; (kaartsp.) drie of meer
opeenvolgende kaarten, waarmede men 20 100
punten behalen kan.
ROEMEN, (roemde, heeft geroemd), prijzen,
met lof gewagen (van jets of iem.) ; (spr.).
men moet den dag niet roemen, vOOr het avond is, men
kan dan pas met lof van lets gewagen, als men
den geheelen afloop weet ; ook gezegd als zinspeling op wat er nog gebeuren kan, op het wisselvallige der toekomst ; — loven, verheerlijken
Gods naam, goedheid, wijsheid roemen ; leeren
roemen in de genade ; roem dragen op (lets), zich
beroemen op (jets) ; pochen ; (kaartsp.) den
roem. (zie dit woord) vermelden ik roem eene
driekaart.
1. ROEMER, ra. (-s), iem. die jets of iem.
roemt ; pother, zwetser ; een roem in 't kaartspel.
2. ROEMER, ROMER, m. (-s), groot wijnglas,
inz. groen wijnglas voor Rijnwijn.
ROEMRIJK, bn. (-er, -st), rijk in roem, met
veel roem : de roemrijke 17de eeuw.
ROEMRUCHTIG, bn. bw. (-er, -et), vermaard,
beroemd ; ...VOL, bn. bw. vol roem, met zeer veel
roem : eene roemvolle plaats bekleeden ; ...WAARDIG,
bw. (-er, -st).
ROEMZUCHT. v. begeerte naar roem.
ROEMZUCHTIG, bn. (-er, -st), roemgierig.
ROEP, m. hot roepen ; nieuws, tijding : de roep
gaat, dat..., het gerucht loopt ; de openbare
mooning omtrent lets of iem. ; — in een kwaden
roep staan, niet gunstig bekend staan.
ROEPEEND, v. (-en), lokeend in eene eendenkooi.
ROEPEN, (riep, heeft geroepen), schreeuwen,
zich met eene luide stem laten hooren : ik hoer
roepen ; wie roept daar l ; — ieder roept er over, dat
het zoo mooi, zoo gemeen is, ieder spreekt er in lien
zin over ;
door steraverheffing iemand op eenigen afstand
lets kenbaar maken, toeroepen ; — tot God
roepen, om lets bidden ; — in 't geweer roepen.
(de wacht by.), hun toeroepen dat zij buiten in
't geweer moeten komen ; iem. te hulp, om hulp
roepen, ; een dokter roepen, bij zich laten komen ;
gij komt als geroepen, op 't juiste oogenblik ; —
God heeft hem tot rich geroepen. hij is gestorven ; —
de voorzitter heeft den spreker tot de orde geroepen, hem te verstaan gegeven, dat hij zich Wet
aan de orde hidd (van het onderwerp afdwaalde,
niet in gopaste termen sprak enz.).
ROEPEND, bn. (bijb.) dat is de stem eens roependen
in de woestijn, vermaningen, leeringen, waarschuwin.gen die men in den wind slaat ; — (fig.) roepende
zonden, verschrikkelijke doodzonden.
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ROEPER. m. (-s), die roept, ontbiedt, uitroept, schreeuwt ; zeker werktuig om do stem
op groote afstanden to doen hooren, spreektrompet.
ROEPING, v. (-on), het roepen ; datgene waartoe
iem. zich door neiging en aanleg geroepen gevoelt ;
Beene roeping tot 'lets gevoelen, er weinig lust
in vinden ; ergens eene roeping vervullen, eene
grootsche taak op voortreffelijke wijze verrichten.
ROEPNAAM, m. (...namen), naam waarniee
iem. of een dier geroepen wordt, bv. Ab voor
Albert, Han voor Johannes, Mies voor
p o e s.
ROEPSTEM, v. (-men), (fig.) inwendige stem
(van het geweten) ; gehoor geven aan eene roepstem,
zich bereid verklaren tot jets wat verlangd wordt.
1. ROER, m. in rep en roer, bijw. uitdr. in
groote verwarring, ontsteltenis.
2. ROER, o. (-s, -on), pijp, buis ; — loop van
een schietgeweer ; snaphaan, karabijn ; mondstuk van eene tabakspijp, ook verbindingsstuk
tusschen mondstuk en waterzak eener Dultsche
pijp. ROERTJE, o. (-s).
3. ROER, o. (-s, -en), toestel achter aan een
vaartuig en dienende om er de vereischte wending
aan to geven ; aan het roer, te roer staan, sturen ; —
(fig.) leiding, bestuur : het roer van staat, het
staatsbestuur, de regeering ; — (fig.) het roer in
handen hebben, eene zaak besturen ; — hij is 't
roer van 't schip, hij is de hobfdpersoon.
ROERBAK, m. (-ken), bak waarin geroerd
wordt ; (ververij) bak waarin de verf aangemaakt
wordt ; (papierm.) maalbak of hollander eener
papiermachine, waaruit de stof in de kuip wordt
gedragen.
ROERDOMP, m. (-en), zekero nachtvogel (ardea of botaurus stellaris) ook butoor, domphoorn
en reidoinp geheeten, 72 cM. lang, tot de famine
der reigers behoorende.
ROERDRAGER, m. (-s), (gesch.) iem. die met
een snaphaan gewapend was.
ROEREN, (roerde, heeft geroerd), in heweging
brengen, door elkander benegen ; aanraken,
dichtbij zijn roer daar niet, gij raoet daar afblijbewegen ; (fig.) treffen, vermurwen, hot
yen ;
medelijden opwekken : dit tooneel heeft hem diep,
tot tranen geroerd ; melding maken van, spreken
van : dat zijn zaken, waar men liefst niet aan
roert ; — de groote trom roeren, met veel ophef
bekend maken ;
hij kan rich heel goed roeren,
hij heeft nogal geld.
1. ROEREND, bn. beweegbaer, vervoerbaar
roerendegoederen, meubelen, vec, enz. • ---(R. K.)
roerende feestdagen, die niet steeds op denzelfden
datum vallen, zooals Paschen en Pinketeren.
2. ROEREND, bn. bw. (-er, st), treffend, aandoenlijk een roeren,d verhaal, tooneel.
ROERFLUIT, v. (-en), een half gedekt fluitregister in het orgel ; ...GANGER, m. (-s), man
die aan het roer staat.
ROERHARD, bw. (-er, -st), een roerhard schip,
dat slecht naar het roer luistert.
beweeglijk, druk, levendig.
ROERIG, bn. (-er,
ROERING, v. het roeren ; ,(-en), beweging
er is roeping 'IV het water ; — buikloop ; — zachte
gemoedsbeweging, ontroering ; beroerte, opschud ding ; — hooge vloed (van het springtij) ; — bewoeling, bekleeding van den ankerring.
ROERKETTING, m. (-en), (scheepst.) zorgketting ; ...KLIK, v. (-ken), (scheepst.) klik, achterste deel van bet roer.
ROERLINGS, bw. rakelings.
ROERLOOS, bn. bw. zonder roer ; — onbeweeglijk, stokstijf ; (fig.) onverschillig, ongevoelig, koud.
ROEROM, m. (-s, -men), gebak van gestadig
omgeroerd beslag ; pannekoek welke bij brokken
uit de pan komt; (fig.) poespas (inz. van groenten).
ROERPEN, ...PIN, v. (-nen), (zeet.) helmstok
stok waarmede het roer in beweging gebracht
wordt.
ROERSEL, o. (-s, -en), beweging ; (fig.) aandrift : de roerselen des harten.
ROERVINK, m. (-en), lokvink van een vogelaar ;
(fig.) oproerstoker, belhamel.
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1. ROES, ra. (roezen), lichte bedwelming door
sterken drank ; — (fig.) in den eersten roes der
overwinning, bij de eerste opwinding.
2. ROES, m. lets bid den roes koopen of verkoopen, ongeteld, voetstoots, zooals het daar is.
1. ROEST, o. v. oxyde waarmede vele metalen
aan hunne oppervlakte bedekt worden door de
working van vochtige lucht, enz. —, m. gray. roesten.
2. ROEST, v. stofzwamachtige woekerplantjes
die zich aan de bladeren, stengels en vruchten
ontwikkelen ; aardappelziekte ; korenziekte : eene
schimtnelplant (credo) tot de stuifzwammen behoorende,
3. ROEST, v. o. (-en), roeststok : stok waarop
de hoenders roesten ; (jag.) het nachtleger van
vliegend wild.
1. ROESTEN, (roestte, is -geroest), met roest
bedekt worden, de blinkende oppervlakte verliezen, dof worden (van metalen) ; -- (spr.) oude
liefde roest niet, niet licht vergeet men (wie, wat)
men het eerst bemind heeft.
2. ROESTEN, (roestte, heeft geroest), op hot
roost, op de stokken gaan zitten (van kippen),
(jag.) op boomtakken zitten ; took) het zitten
van patrijzen en kippen.
ROESTERIG, bn. een weinig geroest, roestig.
ROESTGORS, v. (...zen), roestkleurige gore
(emberiza caesia) ; ook ROESTVOGEL.
ROESTIG, bn. (-or, -st), roestachtig.
ROESTJE, o. (-s), de gewone keldormot (scolioptrix libatrix), aldus genoemd om de roostvlekken op de voorvleugels.
ROESTKLEURIG, bn. de roestkleur hebbende ;
inz. dof bruingeel.
ROESTMIDDEL, o. (-en), middel ter wering
van de roost ; ...PAPIER, o. pakpapier waarin
men stalen voorwerpen pakt om ze tegen 't roesten to bewaren ; (ook) schuurpapier om roost
of to schureu ; ...STOK, m. (-ken), het roost van
kippen enz.
ROESTVRIJ, bn. vrij van roost.
ROESTZWAM, v. (-men), eene schimmelplant tot de stuifzwammen behoorende.
1. ROET, o. sclioorsteenzwart, pljpzwart, fijne
koolstof die zich uit den rook afzet en als moststof veel waarde heeft ; zoo bitter als roet ; (fig.) iem.
roet in 't eten doen, zijn genoegen vergallen.
2. ROET, o. stuifaren (in gerst en haver), woekerzwam.
3. ROET, v. (-en), strook riet langs den zoom
van eon stuk land.
ROETAARD, m. (-s), (Zuidn.) meerkol.
ROETAFDRUK, m. (-ken), afdruk van lets
in root gemaakt ; (bij platen) zeer zwarte afdruk.
ROETBRUIN, bn. zoo bruin als root ; zeer donker bruin ; —, o. roetbruine kleur.
ROETEN, (roette, heeft geroet), root vormen,
aanslaan : de vlam begint te roeten.
ROI. TERIG, bn. bw. (-er, -st), roetachtig.
ROETKOOL, v. zeer vette steenkool die veel
root vormt ; ...MOP, m. en v. (pen), scheldwoord
voor bruintje, sinjo en Indische, zoowel van
kinderen als volwassenen.
ROETVOORN, ...VOREN, m. (-s), (nat. hist.)
rietvoorn.
ROETZWART, bn. zoo zwart als root ; bruinzwart ; --, o. roetkleur.
ROEVING, v. (-en), (bouwk.) uit twee tegen
elkaar geplaatste Platte holle of bolle vlakken
gevormde geledingon (bij deurstijlen en raamposten).
ROEZEMOES, m. (...zen), onordelijke bedrijvige
drukte ; verwarring, warboel ; — lawaaimaker.
ROEZEMOEZEN, (roezemoesde, heeft geroezemoesd), leven, geraas, getier maken ; — lets
door elkaar roezemoezen, onder elkander vermengen.
ROEZEMOEZIG, bn. (-er, st), wild, onstuimig:
roezemoezig weer ; die kinderen zijn erg roezemoezig,
onordeliik druk.
1. ROEZEN, (roesde, heeft geroest), rumoer,
tawaai maken, tieren, razen.
2. ROEZEN, (roesde, heeft geroesd), voetstoots, ongeteld, ongemeten koopen of verkoopen.

ROK.
ROEZIG, bn. (-er, -st), halfdronken ; — woest :
roezig weer ; — rum.oerig, woelig, druk.
1. ROFFEL, ra. (-s), zekere schaaf waarmede
het ruigste van de planken wordt afgeschaafd ;
(fig.) ergens maar met den roffel overheen loopen,
zeer licht over lets heen gaan.
2. ROFFEL, m. (-s), sein op de trom, bestaande
uit zeer snel op elkander volgende korte slagen,
om de aandacht te wekken of out met vuren op
to houden : den roffel slaan ; mil. commando, waarop
het geweer in den toestand rust wordt gebracht,
na bet vuren ; — het door de sOtsroeden loopen,
terwijl de trom geroerd wordt : eene soldatenstraf ;
een roffel krijgen, door de spitsroeden loopen ; (ook)
een pak slaag krijgen : (ook) eene berisping ontvangen, doorgehaald worden.
3. ROFFEL, v. (-s), (fig.) babbelaarster, babbelkous.
ROFFELAAR, m., ROFFELAARSTER, v. (-s),
knoeier, knoeister ; broddelaar, -ster.
1. ROFFELEN, (roffelde, heeft geroffeld), het
ruwe (van hoot) afschaven ; — kakelen, babbelen,
rabbelen ; — slordig werken, slecht werk doen,
knoeien.
2. ROFFELEN, (roffelde, heeft geroffeld), (rail.)
den roffel slaan, de trom. roeren. ROFFELING,
v. knoeiing ; het roffelen der trom. ; (gemeenz.) een
pak slaag ; (ook) een uitbrander.
ROFFELSCHAAF, v. (...schaven), roffel (lste
art.); ...TUIT, v. (-en), eene vrouw die haar work
slordig verricht ; ...WERK, o. knoeiwerk ; ...ZAAG,
v. (...zagen), handzaag van fijner anode.
ROFFEN, (rofte, heeft geroft), (Zuidn.) zich
met lets bemoeien, zich ergens mode inlaten.
1. ROG, zie ROGGE.
2. ROG, m. (-gen), zekere zeevisch (raja clavata). 1 M. lang bijna, tot de group der kraakbeenvisschen behoorende ; — (spr.) was er slimmer rog
in zee, hij zou bij mij aan boord komen, slechter of
erger kon ik het niet treffen. ROGJE, ROGGETJE,
o. (-s).
ROGATE, m. de vijfde Zondag na Paschen,
zoo genoemd Haar rogate, vraagt en gij zult ververkrijgen (Joh. XVI : 23 — 30), den aanvang van
een kerkgezang.
ROGATOIRE COMMISSIE, v. opdracht aan
een rechterlijk ambtenaar om een beschuldigde
of getuige to hooren in een proces dat elders gevoerd wordt.
ROGBORD, o. (zeet.) platbodemd vaartuig.
ROGE . v. (-n), (Zuidn.) kuit van visch.
ROGGE, ROG, v. eene welbekende graansoort
(secale cereale), met vezeligen wortel ; zomerrogge,
winterrogge, ijle rogge ; helm, zandhaver of vrouwenkoorn behooren hiortoe ; — de roggekorrels ; een
roggebrood. ROGGETJE, o. (-s), eon roggebroodje.
ROGGEAAR, v. (...aren), aar van eon roggehalm ; ...AKKER, m. (-s), akker met rogge bebouwd.
ROGGEBROOD, o. (-en), brood, van roggemeel
gebakkon. ROGGEBROODJE, o. (-s).
ROGGEKEVERTJE, o. (-s), een 1 cM. lang
fraai kevertje (anisoplia fruticola) dat als de rogge
bloeit, de bloom of het beginsel der vrucht aivreet.
...MEEL, o. ; ...MEELBLOEM, v. bloem van roggemeel ; ...MIK, v. (-ken), brood van roggebloem
gebakken.
ROGGENVANGST, v. het vangen van roggen.
ROGGEOOGST, m. de oogst van de rogge ;
...PAKHUIS, o. (...zen) ; ...SCHOOF, v. (—von);
...STROO, o. uitgedorschte roggebalmen.
1. ROK, m. fabelachtige vogel van reusachtige
grootte, veel in Oostersche volkssprookjes voorkomend.
2. ROK, m. (-ken), een kleedingstuk van mannen, als slaaprok, koorrok enz ; de Heilige rok,
eene der reliquieen van Christus : de Heilige rok
van Trier; — kleedingstuk voor heeren inz. dat
aan de zijden uitgesneden, het lichaam tot aan de
heupen omgeeft, loch van voron do dijen onbedekt
laat, staatsierok : gekleed in rok en witte das ;
een kleedingstuk bij vrouwen dat van de heupen
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tot aan de voeten reikt en het onderlijf, de dijen
en beenen geheel bedekt ; — (plantk.) bladachtige
deelen van een plantenbol, die den bol geheel
omgeven, in tegenstolling met de schubben, die
dat slechts ten deele doen. ROKJE, o. (-s).
ROKBESCHERMER, m. (-s), toestel aan een
da.mesrijwiel, waardoor de japonrok niet in het wiel
kan verwarren ; ...BROEK, v. (-en), kort rokje
in den vorm van eene wijde broek ; ...KOSTUUM,
o. (-s), heerenkostuum waarvan de jas als rok
gemaakt is.
ROKELIJN, o. (R. K.) wit kleed dat de priester
draagt over zijn toga als hij de vesper doet of
de kruiswegoefeuing, echter niet in de H. Mis.
1. ROKKEN, o. (-s), ROK, o. (-ken), werktuig
waarom men het vlas windt dat men spinnen wil ;
vlas waarmee het rokken gevuld is.
2. ROKKEN, (rokte, heeft gerokt), vlas of
wol op een spinrokken winden ; — (fig.) ontwerpen,
schetsen : gelijk gij 't rokt, zult gij het spinnen,
ge moogt het naar eigen goedvinden doen, maar
ge moet zelf ook de verantwoordolijkheid ervan
dragon.
1. ROKKENBAND, o. band of lint voor rokken.
2. ROKKENBAND, m. (-en), (wev.) band van
papier om bet vlas op het rokken.
ROKKENBONT, o. zekere geweven stof.
ROKKENEN, (rokkende, heeft gerokkend), zie
ROKKEN 2 ; — kwaad stoken, berokkenen.
ROKKENNAAISTER, v. (-s), naaister die alleen de rokken van japonnen maakt.
ROKKENSTOK, m. (-ken), het rondo gedraaide
hout waarop het vlas wordt gewonden.
ROKSBAND, m. (-en), band van een vrouwenrok ; ...SNOOP, m. (-en) ; ...PAND, o. (-en),
onderstuk van een mansrok ; ...ZAK en ROKZAK,
m. (-ken).
1. ROL, v. (-len), cilinder van hout of andere
stof : de rot van een rolgordijn ; de rollen van een
mangel ; rotten van eene speeldoos ; zware rol van
hout, ijzer of steen (landhouwwerktuig): het
land, het gras met de rot geiijkmaken ;
—spilvane windas;-cilndervomigeschijf,
inz. die om eene spil draaibaar is : vaste, losse rollen ; rolletjes under de pooten van stoeten en tafels ;
sehaatsen op rolletjes ; dat gaat als op rolletjes, dat
gaat bijzonder goed, funk vooruit ; — schijf met
opstaanden rand, om daarop koord enz. op to
winden : het touw is van de rot geschoten ; het koord
van een rolletje laten loopen ; — (spr.) hij laat zijne
rolletjes go"d afloopen, hij weet het leven te
genieten ;
wat, op eene rol gewonden, in den cilindervorm opgerold of verpakt is : een rolletje zijde,
lint, klavierdraad ; — een rolletje centen ; eene rot
behangselpapier ; — (recht.) lijst, register der to
behandelen zaken : eene strafzaak op de rot zetten ;
-- betaalsrol ; monsterrol ;
uit een tooneelstuk geschreven partij voor
ben speler : (fig.) uit zijn, rot vallen, zich in zijn
waren aard doen kennen ; — de roller, omkeeren,
(pig.) de rollen in eon tooneelspel vorwisselen,
(fig.) de onderlinge verhouding tusscheu twee personen verwisselen, zoodat iem. b. v. van beschuldigde
aanklager wordt; — de hoofdrol spelen ; — ergens
eene rot spelen, iets verrichten dat (gewoonlijk)
niet tot eer verstrekt ; — eene groote rot spelen, veel
invloed hebben ; de rot van aanl-lager vervullen.
als aanklager opstreden. ROLLETJE, o (-s), kleine
rol: een rolletje garen.
2. ROL, m. het rollen ; — (fig.) aan den rot
zijn, veel uitgaan en zich bedrinken.
• ROLAAP, m. (...apen), eene soort van aap
(cebus) met behaarden staart, die niet tot grijpen
dient ; inz. de faunaap (cebus fatuellus), hij komt
veel in Braziliö voor.
ROLANDSLIED, o. (-eren), episch gedicht
uit de M. E. uit den Karolingischen sagenkring;
...ZUIL, v. (-en), ruw steenen mansbeeld met een
zwaard in de hand, in veel Duitsche steden als
symbool van zekere stadsrechten.
ROLBLINDE, v. (-n), buitenafsluiting van vensters, uit smalle houten staven bestaande welke,
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zich als Um geheel om eon spil laten op- en
afrollen.
ROLF, v. (...von), rollaag aan den kant eener
stoop waardoor in groote steden trottoirband gebruikt wordt. ROLFJE, o. (-s).
ROLGORDIJN, o. (-en), gordijn dat rollende
op- en nedergelaten wordt ; ...JALOEZIE, v. (-en),
soort van rolblinde, eenvoudiger en lichter van
bewerking.
ROLKLAVER, v. (plantk.) het geslacht lotus,
tot de familie der vlinderbloemigen behoorende.
ROLLAAG, v. (...lagen), (vest.) kleine verhevenheid van aarde ; — (mets.) rij steenen die men
gewoonlijk boven en beneden een kozijn, boven een
muur, aan den kant eener stoep, of terzijde van
eene open goot naast elkander op de smalle zijde
plaatst.
ROLLADE, v. (-s), opgerold stuk uitgebeend
vleesch.
ROLLEBOLLEN, (rollebolde, heeft gerollebold),
van eene helling (inz. van zand of gras) afrollen,
om de lengte-as van het lichaam.
ROLLEEREN, (rollende, heeft gerolleerd), de
rollen verdeelen.
ROLLEN, (rolde, heeft of is gerold), zich wentelende, draaiende over iets heen bewegen : knikkers en batten rotten goed ; het geld rolt over den
v/oer ; — (spr.) een stuivertje kan aardig, vreemd
rotten, de zaken kunnen een vreen3,den keer nemen;
— hij rolde van de trap ; —
de wagens rotten over de brug, rijden met een
dof dreunend geluid er overheen ; — de zee rolt,
de golven gaan hoog en maken een dof geraas ;
rommelt de donder ; —indevrtol ,
rollende voortbewegen ; een, doosje over den grond
rotten ; een, vat over de straat rotten ; — door rollende
voorwerpen toebereiden, in orde brengen : de
wasch rotten en mangelen; — het deeg rotten, er met
eene rol over gaan om het dun uit to spreiden; -tot eene rol maken, oprollon : matten rotten; —
op behondige wijze ontstelen, ontrollen, kapen :
in 't gedrang ward hem een horloge en eene portemonnaie gerold.
ROLLEND, bn. wat rolt : het rollend materiaal
(op spoorwegen), de wagons en locomotieven ; —
(spr.) een rollende steen vergaart Been mos, to veel
verandering deugt niet.
ROLLENDE, v. (-n), (slag.) opgerold stuk rundvleesch van de lende ; ...LENG, v. opgerolde
stokvisch.
ROLLER, m. (-s), (zeet.) zware golf, broker.
ROLLING, v. het rollen, gerol ; (zeet.) beweging
van het water, doming, matige golfslag.
ROLLOOD, o. dikke plaat opgerold lood; ...LUIK,
o. (-en), (tiram.) rolblinde ; luik dat met wieltjes
over sporen voortgerold kan worden, veel gebezigd tot zolderafsluiting.
ROLNAAD, m. (...naden), (naaist.) naad aan
den kant eenigszins bol, in den vorm eener rol.
ROLPAAL, m. (...palen), draaipaal op een havenhoofd, waarlangs de treklijn van schepen
gaan kan ; (zeet.) palen om touwen over den
bodem der zee te trekkers ; ...PAARD, o. (-en),
scheepsaffuit ; ...PENS, v. (-en), stuk pens dat,
met vleesch gevuld, zoodanig gevormd en toegenaaid is, dat het eenige gelijkheid met eene rol
heeft ; — (spr.) hij laat hem het patroon van de rolpens vragen, hij houdt hem voor den gek.
ROLROND, bn. cilindervormig.
ROLSCHAAR, v. (...scharen), tondeuze ; ...
SCHAATS, v. (-en), schaats op rolletjes.
ROLSCHAATSENBAAN, v. (...banen), gladde
baan om daarop met rolschaatsen te rijden ;
...RIJDER, m. (-s); ...RIJDSTER, v. (-s).
ROLSCHELP, v. (-en), kegelschelp van de
rolslak; ...SLAG, ra. eigenaardige slag in het gezang
van eeil vogel, inz. van eon nachtegaal en een
kanarie ; ...SLAK, v. (-ken), 2 tot 10 mM. lang
schelpdiertje (atlanta), dat bij millioenen in warmere zeeen voorkomt; ...SLANG, v. (-en), een
6 a 7 d.M. koraalroode slang in Suriname, die
levende jongen ter wereld brengt (ilysa seytale),
...STEEN, m. (-en), steen die in rivieren, door tegen
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andere aan te wrijven, zijne scherpe kanten verloren
het Romeinsche recht, van het Romeinsche rijk ;—
heeft en afgerond is ; — landbouwersgereedschap :
(fig.) een Romeinsch stuk, een heldenfeit.
1. ROMER, ROEMER, m. (-s), groot wijnglas.
zware steenen rol om het land gelijk to rollen;
2. ROMER, m.. (-s), (dichtk.) Romein, bewoner
...STOEL, m. (-en), stoel op rollen ; inz. een stoel
van het oude Rome.
op twee wielen en een stuurrad, waarop men zichzelt voortbewegen kan.
ROMMEL, m. (-s), allerhande prullen onder
elkander, rommelzoo.
ROLVAST, bn. (-er, -st), (toon,) zijne rol goed
ROMMELEN, (rommelde, heeft gerommeld),
van buiten kennende ; ...VERDEELING, v. (-en).
ROLVORMIG, bn. cilindrisch.
een dof geluid geven (b. v. van den donder);
romme/en in iets, al hetgeen zich daarin bevindt,
ROLWAGEN, na. (-s), laag wagentje op rollen,
in plaats van op wielen, voor zware lasten, op
dooreenhalen en overhoopwerpen.
booten en aan stations ; klein wagentje waarROMMELIG, bn. bw. (-er, -st), niet ordelijk,
verward, door elkander.
achter kleine kinderen loopen kunnen leeren.
ROMMELKAMER, y. (-s), ...BAST, v. (-en),
ROMAANSCH, bn. van het Oudromeinsch
afstammende ; — (bouwk.) de Romaansche stijl,
kamer of kast waarin alle voorwerpen verward
door elkander zijn geworpen of waarin Men ouden
de stijl die zich uit den Oudromeinschen en den
rommel bewaart.
Byzantijnschen ontwikkelde in de lade en 12de
eeuw; — de Romaansche talen, Italiaansch, Spaansch,
ROMMELPOT, m. (-ten), pot of pan met eene
blaas overspannen, waardoor men in het midden
Portugeesch en Fransch ; — de Romaansche volken,
een rietje gestoken heeft en dat door het met
de Wallachijers, Moldaviers enz.
vochtige hand in de length to wrijven, een eigenROMAN, m. (-s), een in prozastij1 geschreven
aardig rommelend geluid maakt ; ...ZOLDER, m.
verhaal van gene verdichte geschiedenis, als ware
(-s), prullenzolder ; ...ZOO, ...ZOOI, v. (...zooien),
het eene werkelijk gebeurde: ridderroman; herderoud goed, oude boeken op een hoop dooreenroman ; schelmenroman ; in een cnituurromun
gesmeten ; (fig.) veel voorwerpen tegelijk op eene
wordt een stuk beschaving ggeschiedenis gegeven ;
vericooping
gekocht.
—een zeden-, een familieroman, waarin aan de schilROMMELZOOTJE, o. (-8).
dering der zeden de meeste zorg is besteed ; aan
ROMMENTOM, tw. naar alle kanten hij zit
een historischen roman liggen historische feiten ten
rommentom in de schuld.
grondslag ; een tendenz-roman, waarmede eene
ROMP, m. (-en), lichaam zonder hoofd, armen
zekere strekking beoogd wordt ; — de psychologische
en beenen ; het grootste en teYens hole hoofdroman, schildert de karakterontwikkeling der
kedeelte des lichaaras (van menschen en dieren);
hoofdpersonen ; — net een roman, zeer avontuurlichaam van een
lijf (van een kleedingstuk);
lijk ; verdicht avontuurlijke liefdesgeschiedenis.
schip, van mastwerk en tuigage ontbloot ;
ROMANNETJE, o. (-s), kleine roman.
geraamte van een gebouw ; tremel (in een
ROMANCE, v. (-n, -s), een dichtstukje in den
korenmolen). ROMPJE, o. (-s)..
volkstoon, waarin eene edele aandoening wordt
ROMPPARLEMENT, o. (hist.) het Engelsche
opgewekt door haar voor to stellen in een persoon
parlement in 1648, nadat Cromwell de hem onof felt, hetzij waar of verdicht ; — (muz.) verhaaangename presbyteriaansche laden had laten
lend lied ; (ook) kleine instrumentals con:tpositie.
gevangenzetten ; naam van de rest der NaROMANCERO, m. (-'s), verzameling Spaansche
tionale Vergadering in Duitschland die 30 Mei
romans.
1849 naar Stuttgart ging.
ROMANCIER, na., ROMANCItRE, v. (-8), ro1. ROMPSLOMP, bw. ruw, wild, slordig, in
manschrijver, -schrijfster.
wanorde.
ROMANEN, my. algemeene naam voor die
2. ROMPSLOMP, m. warboel ; lastige omgevolken wier taal ontstaan is uit het Latijn.
ving ; — er is te veel rompslomp bij, bijzaken,
ROMANESK, bn. bw. (-er, -st), op de wijze
niet
direct noodig.
der romans, verdicht ; (fig.) die van het romaneske
1. ROND, bn. bw. (-er, -st), regelmatig gevormd,
houdt ; (ook) dweepachtig.
zonder hoeken, in tegenstelling met vierkant :
ROMANHELD, m. (-en), ...ECELDIN, v. (-nen),
- goed gevuld, vleezig : dikke ronde wangen ;
hoofdpersoon van een roman ; LECTUUR, v.
nauwkeurig gevormd, waaraan nets te veel of to
ROMANISCH, bn. Romaansch: Romanische talen.
weinig is : een ronde toon, zeer zuiver en vol ;
ROMANISEEREN, (romaniseerde, heeft geroeen rond getal, dat op eene of meer nullen eindigt ;
maniseerd), als een roman inkleeden ; Romaansch
— oprecht, openhartig : rond antwoorden ; —
waken, met het Romaansch samensmelten.
het is een ronde kerel, die met iedereen rond
ROMANISME, o. de R-K. godsdienst, zijne
(spr.) goed rond, goed Zeeuwsch, de
omgaat ;
grondstellingen.
Zeeuwen zijn oprechte menschen ;
zuiver : het
ROMANTICUS, m. (...ci), roraanschrijver.
is de ronde waarheid.
ROMANTIEK, v. smack der middeleeuwen
2. ROND, bw. in het rond. Met tal van werkw.
(door nieuwere dichters weder opgewekt); — de
vormt het scheidb. samenstellingen.
romantisehe poezie.
3. ROND, vz. rondom zij zaten rond de tafel.
ROMANTISCH, bn. bw. (-er, meest-), wat aan
4. ROND, o. (-en), rond voorwerp, cirkel.
de romans herinnert, 'gevoelvol, dwepend ; —
RONDAS, v. (-sen), rond schild.
verrukkelijk schoon: een romantisch gezicht; romanRONDBAZUINEN, (bazuinde rond, heeft rondtische omstreken.
gebazuind), (van nieuwtjes, verhalen, berichten)
RONIANTISME, o. de romantiek.
overal verspreiden, door ze met ophef rond to
ROMANWERELD, v. de wereld zooals die in
vertellen.
een roman geteekend wordt.
RONDBEKKEN, m. my. volksnaam voor de
ROME, v. hoofdstad van het Romeinsche rijk,
lampreien : eene orde der visschen.
later van den Kerkelijken Staat, en thans van
RONDBLOEM,
v. (-en), (plantk.) violetkleurige
Italia ; zetel van den pans ; (spr.) het is zoo oud
immortelle.
als de weg naar Rome, zeer oud, overbekend ;—
RONDBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) halfRome is niet op een dag gebouwd, alles vereischt
cirkelvormige boog in den Romaanschen stijl.
tijd ; — hij is te Rome geweest en heeft den Paus
RONDBORSTIG, bn. bw. (-er, -st), vrij, oprecht,
niet gezien, het Yoornaaraste heeft hij niet gezien.
openhartig, zonder achterhoudendheid.
1. ROMEIN, m. (-en), bewoner van de stad
RONDBRENGEN, (bracht rond, heeft rondRome ; ook van den (ouden) Romeinschen, van
gebracht), (van boeken, brieven enz, die bij de
den Kerkelijken Staat.
laden van zekere kringen moeten bezorgd worden)
2. ROMEIN, in tegenst. van Gotische en Duitze naar de rij at brengen of bezorgen bij elk
sche letters ; —LETTER, v. (-s), (boekdr.) Lader personen • — klikken, iedereen aanbrengen.
tijnsehe lettersoort waarvan de halen loodrecht
RONDBRIEVEN, (briefde rend, heeft rondzijn, in tegenstelling met cursief.
gebrietd), iets met een brief atom bekendmaken ; —
RomeinROMEINSCH, bn. van, nit Rome ;
(fig.) rondvertellen.
ache ctifers, in tegenstelling met de Arabische ;
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RONDE, v. (-n, -s), eene soort van visitoerpatrouille ter bewaking van den dienst der verschillende waohtposten en schildwachten in eenig
garnizoen; (leger ) bezoek van een officier om
to zien of alles in orde is : de ronde doer, overal
heengaan, ont to zien of alles in orde is ; — dit

bericht doet de ronde, wordt overal rondverteld ; —
eenmaal de baan in eene manege, wielerbaan
enz. (bij wedstrijden).
RONDEAU, o. (-'s), (in do Fransche poezie)
eene soort van klinkdieht ; — (in de muziek) een
stuk waarin een thema onder afwisselende en versehillende modulation telkens als refrein terugkeert.
RONDEDANS, m. (-en), dans hand aan hand
in het rond.
RONDEEL, o. (-en), rond voorwerp ; — (vest.)
rond buitenwerk, ronde sterke toren ; — ingesloten vlakte, rond van vorm ; — rondeail.
RONDEMENT, bw. ronduit, zonder omwegen:
rondem nt bekennen, voor iets aitkomen.
RONDEN, (rondde, heeft gerond), rondmaken,
een ronden vorm aan lets geven. RONDING, v.
het ronden, het rondmaken ; — meer ronding aan
ids geven ; — een rond gat.
RONDENTELLER, In. (-s), (bij een wedstrijd)
iem. die telt, hoeveel maal er rondgereden is (op
een paard, op schaatsen, op een rijwiel).
RONDER, m. (-s), iem. die lets rond maakt ;
inz. een kurkensnijder die de vierkante blokjes
kurk afrondt, rond bijsnijdt.
RONDFLADDEREN, (fladderde rond, heeft rondgefladderd), her- en derwaarts fladderen.
RONDGAAN, (ging rond, is rondgegaan), gaan
langs den omtrek van het aangewezen voorwerp,
rond iets heen gaan : hij ging het huffs, den tuin,
de zaal rond ; — in de rondte gaan : de wijzers
gaan road ; — in de rondte om lets heen gaan,
zoodat men op het punt van uitgang terugkomt :
hij ging de stad driemaal rond ; — verteld worden :
er gaut een praatje rond ; —die .tildschritten gaan
bij ons road, van den een aan den ander doorgeven,
zoodat beurtelings ieder het heeft ; — inz. van een
glas .of beker, die aan de tafel bij dischgenooten
van hand tot hand wordt overgereikt.
RONDGAAND, bn. in omloop : een rondgaande
brief, circulaire ; rondgaande cursus, van korten
duur, telkens op eene andere plaats gegeven.
RONDGAT, o. (-en), (zeet.) schip welks achtersteven rond is.
RONDGEVEN, (gaf rond, heeft rondgegeven),
naar de rij of ronddeelen of rond laten gaan, zoodat ieder zijn deel krijgt of aan de beurt komt.
RONDHEID, v. eigenschap van iets dat rond
is, ronde vorm ; — (fig.) de rondheid van iemands
karakter, oprechtheid.
RONDHOOREN, (hoorde rond, heeft rondgehoord), in de buurt, bij zijne kennissen inlichtingen
inwinnen.
RONDHOUT, o. (-en), (zeet.) hout dat rond
is (b. v. masten enz.).
RONDISTEN, (rondistte, heeft gerondist), voor
de tweede maal den diamant snijden en afronden,
wanner de steen van den slijper terugkomt.
RONDJE, o. (-s), klein rond ; sierlijk bodempje
in eene kindermuts ; — (kaartsp.) zooveel partijen
dat elk nog eenmaal geeft ; — rond beenen
plaatje als speelfiche, evenveel waard als 10, 20
enz. andere ; — (gew.) gezelschap, kransje : een
theerondje ; club : een schaakrondje ; — ik geef
nog een rondje, ik betaal voor elk persoon van
ons gezelschap nog een glas bier of een borrel.
RONDKIJKEN, (keek rond, heeft rondgekekon),
her- en derwaarts kijken, om zich heen kijken.
RONDKOMEN, (kwam rond, is rondgekomen),
naar de rij at bij ieder komen ; — (fig.) met eene
som gelds rondkomen, er genoeg aan hebben om
alle noodige uitgaven to bestrijden.
1. RONDKOP, m. (-pen), klein spijkertje met
bolvormigen van onderen hollen kop; behangersnageltje.
2. RONDKOP, m. en v. (-pen), iera. met een
rond hoofd ; (Eng. gesch.) bijnaam der puriteinen,
tijdens Cromwell.

RONDVRAAG.

RONDKRAAIEN, (kraaide rond, heeft rondgekraaid), iets met veel ophef overal en aan iedereen mededeelen.
RONDKRUISEN, (kruiste rond, heeft rondgekruist), (zeet.) (van gewapende schepen) heren derwaarts kruisen, in eene bepaalde streek
om er de schepen of to wachten, welke men
moot beschermen, bijstaan of aanvallen.
RONDLICHT, o. (-en), (bouwk.) radvenster.
RONDLOOP, m. (-en), (gymn.) zweefmolen.
RONDLOOPEN, (liep rond, heeft en is rondgeloopen), om lets heen loopen ; in de rondte loopen:
de minuutwijzer loopt eens in een uur rond ; — heren derwaarts loopen, zich in verschillende richtingen bewegen ; — er loopen leelijke praatjes van
je rond, worden van je verteld.
RONDOM, bw. vz. om (lets) heen, (iets) insluitende : de grachten rondom, de stad.
RONDREIS, v. (...zen), omreis; — BILJET,
o. (-ten), reisbiljet of boekje met biljetten dat
voor eene geheele rondreis geldig is.
RONDREIZEN, (reisde rond, heeft en is rondgereisd), nu Hier dan daar heen reizen.
RONDREIZEND, bw. een rondreizend koopman,
die rondreist, Been vaste standplaats heeft.
RONDSCHADUWIGEN, m. my. (aardr.) (w. g.)
bewoners der twee koude luchtstreken.
RONDSCHARRELEN, (scharrelde rond, heeft
rondgeseharreld), met moeite rondkomen: met een
gering inkomen rondscharrelen ; hij scharrelde den
heelers dag in den twin rond, was daar voortdurend
met het een of ander bezio.
RONDSCHRIFT, o. zoogenaamd Fransch schrift,
met rondo omhalen en dik in de rondingen ;
—PEN, v. (-nen), pen voor rondschrift, met
stompe punt of met moor dan twee punten.
RONDSCHRIJVEN, o. schrijven van eene autoriteit aan eene categorie van ambtenaren, van
een bestuur eener vereeniging aan alle leden,
circulaire.
RONDSEL, o. (-s), deel van een raderwerk,
klein rad waarin de tanden van een grooter vatten, of, aan eene persspil, waarin de boom wordt
gestoken ; —RAD, o. (-eren).
RONDSLENTEREN, (slenterde road, heeft roadgeslenterd), zonder haast to maken en zonder
bepaald doel rondloopen.
RONDSTROOIEN. (strooide rond, heeft rondgestrooid), in het rondo strooien ; bloemen, geld
rondstrooien, naar alle richtingen strooien ; —:
leelijke praatjes rondstrooien, rondvertellen, in
omloop brengen.
RONDTE, v. (-n), rondheid : de rondte van een,
kogel, een cirkel ; — het ronde : uren in de rondte
wist men het en sprak ervan • kring.
RONDTREKKEN, (trok road, heeft rondgetrokken), zich naar verschillencle plaatsen begeven.
RONDUIT, bw. vrij uit, zonder omwegen.
RONDVAART, v. (-en), vaart met eene boot
en weer naar het uitgangspunt terug : rondvaart
op de Brasemer- en Kagermeren.
RONDVAREN, (voer, vaarde rond, heeft roadgevaren), langs den omtrek van iets varen : de
stad, een eiland rondvaren • — her- en derwaarts
varen, zonder bepaald doei: op de gracht rondvaren ; — den tijd met varen doorbrengen.
RONDVENTEN, (ventte rond, heeft rondgevent), (van koopwaren, inz, die welke in 't klein
verkocht worden) er overal mede rondloopen
om ze aan den man to brengen.
RONDVERTELLEN, (vertelde rond, lieeft rondverteld), (van berichten, verhalen, praatjes) ze
wereldkundig maken, ze overal vertellen.
RONDVISCH, v. stokvisch die bij het drogen
zijn ronden vorm behouden heeft.
RONDVLUCHT, v. (-en), (van luchtreizigers,
inz. vliegeniers) groote vlucht waarbij men op
het punt van uitgang weer terugkomt : de Europeesche rondvlucht.
RONDVRAAG, v. omvraag : iets in rondvraag
brengen, aan de aanwezigen vragen hoe zij over
de zaak denken ; in stemming brengen ; — vraag
aan het einde eener vergadering aan 'alle leden
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op de beurt af of zij nog iets in het midden
hebben te brengen.
RONDVRAGEN, (vraagde, vroeg rond, heeft
rondgevraagd), vragende bij iedereen rondgaan ; —
aan alle kennissen, belanghebbenden, personen
van zekeren kring op de beurt af vragen.
RONDWAREN, (waarde rond, heeft rondgewaard), als een spook rondgaan.
. RONDWENTELEN, (wentelde rond, heeft rondgewenteld), met veel moeite ronddraaien ; in bet
rond wentelen.
RONDZEGGEN, (zegde, zeide rond, heeft rondgezegd, ...gezeid), bij vrienden en bekenden zeggen : ik heb den, flood van mijr6 broeder laten rondaan iedereen zeggen.
zeggen ;
RONDZIEN, (zag rond, heeft rondgezien),
naar alle kanten zien, om zich heen zien.
RONDZWERVEN, (zwierf rond, heeft rondgezworven), overal heen zwerven
RONG, v. (-en), eene der vier staande sporten
van eene wagenladder ; zware ijzeren nagel ; STOK, in.( -ken), stok waartegen de wagenladder
steunt.
RONGGENG, v. (-s), (Ind.) inlandsche dansmeid.
RONKEN, (ronkte, heeft geronkt), heyig snorken in diepen slaap ; zijn roes uitslapen.
RONS, v. (-en), rad eener drukpers.
RONSELAAR, m. (-s), werver voor den krijgsdienst (ter zee of te land); (eert.) iem. die nummerverwisselaars en remplaeanten aanneemt en Levert (in 1898 bij de wet algeschatt);
schacheraar.
RONSELEN, (ronselde, heeft geronseld), werven ;
ruilen, kwanselen.
RONTGENAPPARAAT, o. (...raters), toestel
om rontgenstralen te verwekken of iets met rontgenstralen to onderzoeken ; ...BEELD, 6. (-en),
rontgenogram ; ...BUIS, v. (...zen), Geisslersehe
buis voor rontgenstralen ; ...FOTO, v. (-'s), foto
met behulp van rontgenstralen gemaakt, rtintgenogram : ...INSTALLATIE, v. (-s,
RONTGENOGRAM, o. (-men), rOntgenfote ;
...GRAPHIE, v. het fotografeeren met röntgenstralen ; ...LOGIE, v. toepassing der röntgenstralen.
RONTGENONDERZOEK, o. onderzoek met
rontgenstralen.
RONTGENSTRALEN, my. onzichtbare stralen
die ontstaan wanner kathodestralen in eene
Geisslersche buis op eene hindernis stooten ;
zij gaan door den glaswand been, planters zich rechtlijnig voort, werken photographisch, drmgen door
bout, vleesch, leer, papier bijna onverzwakt, doch
door metalen, beenderen enz. minder naarmate den
dichter ziin : de RO Pdgenstralen werden in 1895 door
W . K. Röntgen te W itrzburg ontdekt ... TECH NIEK,
v. techniek voor het Rtintgenonderzoek ; ... WAGE N,
m. (-s), verplaatsbaar ROntgenlaboratorium.
RONZEBONS, v. (...zen), marionettenspel, draagbare poppenkast ; (Ind.) inlandsche fanfare- of
harmonieorkest.
ROOBOL, v. (plantk.) (gew.) moeras- en akkerpaardestaart.
1. ROOD, o. eene der zeven hoofdkleuren ;
Engelsch rood, rood ijzeroxyde ; een glaasje rood,
!oode jenever ; — hij behoort tot de rooden, de
;ocialisten.
2. ROOD, bn. (-er, -st), van eene roode kleur ;
dat staat met eene roode letter aangeteekend, wordt
n hooge eere gehouden ; — (van Karen) ros, rosLchtig • — de roode vlag, de bloedvlag ; de walvisch
oont de roode Wag, blaast bloed uit, doordat zijn
to en gewond zijn; -- de roode stam, het Ameri:aansche ras ; — (Zuidn.) vurig ; — de roode partij,
Lie der socialisten ; — het roode spook, de geest
ler ontevredenheid, het socialisme ; hij bent geen
ooden (halven) cent, hij bezit totaal niets.
ROODAARDE, v. roodkrijt, eene okerachtige
:leisoort.
1. ROODAARDEN, (roodaardde, heeft geroodand), met roodaarde inwrijven en poetsen.
2. ROODAARDEN, bn. roodaarden pot, van
ebakken steen.

ROOF.
ROODBAARD, m. (-en), iem. met een rooden
beard ; ...BANDVLINDER, m. (-s), (nat. hist.)
vlinder met een rooden halsband (arctia russula).
ROODBLOEDIG, bn. rood bloed hebbende
de roodbloedige dieren.
ROODBODEMIG, bn. met een rooden bodem
roodbodemig land, waarin eene ijzeroerbank is.
ROODBONT, bn. met rood doormengd (van
kleur): roodbonte koeier6.
ROODBORSTJE, o. (-s), een welbekend vogeltje
(dandalus rubecula), tot de orde der nachtegaalzangers behoorende, dat geheel Europa bewoont.
ROODBORSTTAPUIT, v. (-en), eene grastapuit (pratincola rubecula), die hier to lande zomervogel is ; onkele exemplaren overwinteren hier.
ROODBRUIN, bn. roodachtig bruin.
ROODEHOND, m. eene op mazelen gelijkende
besmettelijke ziekte.
ROODEKOOL, v. (-en), eene soort van kool,
alzoo genoemd naar de kleur der bladeren ;
KOORTS, v. (-en), scharlakenkoorts ; ...LOOP,
(scherts.
m. bloeddiarrhee : zekere ziekte ;
centen : ik heb alleen maar wat roodeloop.
ROODFOREL, v. (-len), ridderforel.
ROODGEEL, bn. roodachtig geel.
ROODGIETER, m. (-s), die roodkoperen voorwerpen giet. ROODGIETERIJ, v. (-en).
ROODGLOEIEND, bn. z66 gloeiend dat het
rood is, in tegenstelling met witgloeiend.
ROODHARIG, bn. met rood Naar.
ROODHART, m. Surinaamsche houtsoort die
stark aan scheuren onderheyig is en alleen gebruikt wordt, als het weinig bebout wordt.
ROODHEID, v. het roode, de roode kleur (van
iets.)
ROODHOUT, o. Braziliehout, fernambuk ;
...HUID, m. en v. (-en), iem. van het Amerikaansche
of koperkleurige ras ; ...IJZERERTS, o. (-en),
een der gewichtigste ijzerertsen (Fe 2 02); ...I.TZERSTEEN, o. ijzerhoudend gesteente ; ...KAPJE, o.
(-s), hoofdpersoon nit een sprookje van Moeder de
Gans ; (nat. hist..) zeker vogeltje der Antillen.
ROODKOP, m. (-pen), (nat. hist.) tafeleend
(anas ferina).
ROODKOPER, o. zuiver koper, in tegenstelling met geelkoper of messing.
ROODKOPEREN, bn. van roodkoper gemaakt.
ROODKORAAL, o. (...koralen), bloedkoraal.
ROODKORALEN, bn. van roodkoraal.
ROODKORST, v. van buiten rood geverfde
Edammer kaas ; o. vermenging van klei
met roodijzeroker : teekenen met roodkrijt.
ROODLOOIEN, o. eene bijzondere wijze van
runderhuiden en kalfsvellen to loosen, die duurzaam leder geeft ; ...LOOIERI.T, v. (-en); ...NEK,
m. (-ken), Rohe] dnaam voor een Engelsch soldaat
(inz. in Z.-Afrika); ...NEUS, m. en v. (...zen),
man of vrouw die een rooden netts heeft ; ...ROK, m.
(-ken), Engelsch soldaat.
ROOD-RUSLAND, o. landschap in het vroegere
Polen, thans een deel van Galicia.
ROODSCHAAR, v. (...scharen), eene soort
van stokvisch ; ...SCHIMMEL, m. (-s), paard
met roodgrijze kleur, ook wijnschimmel geheeten.
ROODSTAARTJE, o. (-s), een aschgrauw vogeltje met roode staartpennen (ruticilla phoenicurus), ook gekraagd roodstaartje, muurnachtegaal en blauwpaapje geheeten.
ROODVONK, o. (gen.) epideraische, zeer besmettelijke en soms uiterst gevaarlijke ziekte,
(scarlatina) waarbij het lichaam met roode vlekken, die uit dicht bijeenstaande pukkeltjes bestaan,
overdekt wordt.
ROODVOS, m. (-sen), roodkop ; een roodachtige vos (paard).
ROODWANGIG, bn. (-er, st), met roode wangen.
ROODZIJDEN, bn. roodzijden kleed, van roode
zij de.
1. ROOF, m. het rooden ; wegneming, diefstal;
op roof uitgaan; — het geroofde, buit, prooi.
2. ROOF, v. (roven), korst eener zweer.
3. ROOF, v. (roven), schuin opgaand deksel
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eener doodkist, ook roef geheeten ; — bovenste
gedeelte van een klomp.
4. ROOF, v. (rooven), streng wol, garen enz.
ROOFACHTIG, bn. (-er, -st), geneigd tot rooven,
diefachtig. ROOFACHTIGHEID, v.
ROOFBOUW, m. bebouwing van den grond
zonder deze of onvoldoende te bemesten, waardoor de grond armer, schraler wordt.
ROOFDIER, o. (-en), eene orde van zoogdieren
(carnivore), die zich met het vleesch van andere
dieren voeden en zich kenmerken door een sterk
gebit en sterke klauwen.
ROOFGIERIG, bn. (-er, -st), begeerig naar
roof. ROOFGIERIGHEID, v.
ROOFGOED, o. geroofde voorwerpen, prooi,
buit ; ...HAAIEN, m. my . een, geslacht van haaien
(galetts) ; ...HOL, o. (-en), verblijf van rooverg.
ROOFKEVER, m. (-8), groote zwarte roofkever
(staphylinus), zeker insect dat als larve en als
kever van rupsen, poppen en larven leeft.
ROOFMEEUW, ra. (-en), eene soort van zwemvogel, uitstekende vlieger, eon echte roofvogel
(stercorarius), ook jager geheeten; ...MIER, v. (-en);
...MOORD, m. moord gepleegd om te kunnen
stelen ; ...NEST, o. (-en), verblijf van roovers ;
...POOTEN, m. mv. (nat. hist.) zitvoeten of gespleten voeten met krachtige, sterk gekromde en
spitse klauwen, als een arend bv. heeft ; ...RIDDER,
m. (-s), ridder die van roof leefde ; ...SCHIP,
o. (...schepen), kaperschip ; ...SPELONK, v.
(-en), roovershol ; ...STAAT, m. (...staten), staat
die zeeroovers uitzendt ; (eert.) de roofstaten, de
Barbarijsche staten :...TOCHT, m. (-en).
ROOFVLIEG, v. (-en), een geslacht van vliegen
(asilus) uit de famine der langbekken.
ROOFVOGEL, m. (-a), eene orde van vogels
die van vleesch leven (raptatores).
ROOFZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), roofgierig.
ROOFZUCHT,' v. roofgierigheid.
ROOI, v. het rooien, het aanleggen en mikken
op iets (dat men beschieten wily; — (fig.) dear
is geene rooi mee te gchieten, daarmee is niets aan
te vangen ; — raai, rechte lijn: boomen op de rooi
zetten ; — regeling, schikking, afraeting ; hij houdt
geene rooi, hij mikt niet goed, hij meet niet goed.
1. ROOIEN (rooide, heeft gerooid), mikken :
iets goed rooien, juist treffen ; ik kan het zoo net
niet rooien, precies zeggen ; — ik kan het met hem
niet rooien, niet vinden, ik kan met hem niet
omgaan.
2. ROOIEN, (rooide, heeft gerooid), een vat
wijn rooien, pollen, roeien ; — een huis rooien,
onderzoeken of het geene gebreken heeft.
3. ROOIEN, (rooide, heeft gerooid), ontwortelen, uit den grond halen ; aardappels rooien,
wortels, stooven rooien, uit den grond graven, uittrekken ; — een akker rooien, van wortels enz.
zuiveren, tot bebouwing geschikt maken ;
rooien, ledigen. ROOIING, v. (-en), het
—engraf
rooien.
ROOIER, m. (-s), iem. die de rooilijn van te
bouwen huizen, to planten boomen aangeeft ; —
peiler, roeier van vochten ; — die aardappelen
rooit. ROOISTER, v. (-s), zij die rooit.
ROOILIJN, v. (-en), de rechte lijn waarin gebouwen, b. Y. de huizen eener straat, worden geplaatst : die huizen staan binnen, buiten de rooilijn;
...MEESTER, m. (-s), bouwopzichter ; opzichter
die de rooilijn aangeeft ; erfscheider ; opzichter
der groote wegen ; ...PAAL, m. (...palen), afstandswijzer (op eon weg).
1. ROOK, v. (-en), grootere hooistapel.
2. ROOK. m. zichtbare damp die bij het verbranden van lichamen opstijgt en onverbrande
koolstof benevens vluchtige deelen van het verbrandonde lichaam bevat; — (fig.) order den rook van
de stad woven, in de nabijheid der stad ;
vuur, niets zonder oorzaak, er
—gen'rokzd
gnat geen praatje of er is wat van waar ; —
al mijne hoop is in rook vervlogen, verdwenen,
opgegaan, wat ik hoopte, is niet vervuld.
ROOKAFDRUK, m. (-ken), (plaatsn.) afdruk
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van iets met behulp van rook ; ...AGAAT, o.
(delfst.) zwarte agaat ; ...ALTAAR, o. (...altaren),
altaar waarop reukwaren geofferd werden ;
...COUP2, m. (-'s), coupe van een spoortrein;
waarin gerookt mag worden.
ROOKDICHT, bn. z66 dicht dat er geen rook
doorgaat : eene kachel rookdicht maken.
ROOKDOOS, v. (...zen), doos met rookbenoodigdheden ; ...DUITJES, o. m y. rookcenten ;
...EEST, m. (-en), (bierbereiding) een eest waarin
de yerbrandingsproducten met de warme lucht
samenkomen, om aan den eestmout een eigenaardig aroma to geven.
ROOKEN, (rookte, heeft gerookt), rook van zich
geven : de schoorsteen rookt; — (fig,) daar kan de
schoorsteen niet van rooken, hiervan kan men niet
leven, dit levert niets op; —
tabaksrook inzuigen en uitblazen : tabak, sigaren, eene pijp rooken ; — eene vuile, eene leelijke
pijp aan iets rooken, ergens leelijk mee wegkomen ; —
(oudt.) offeren : Aaron en zijne zonen rookten op des brandoffers altaar ; — vleesch, visch
rooken, duurzaam maken door ze in den rook te
later hangen. ROOKING, v. het rooken.
ROOKEND, bn. waaruit rook opstijgt.
ROOKER, m. (-s), iem. die tabak of sigaren
rookt : hij is een matig, een sterk rooker ; — iemand
die visch, vleesch enz. rookt.
ROOKERIG, bn. (-er, -st), naar rook smakende ;
— vol rook ; — rookerige muren, behangsels, door
den rook bruin geworden.
ROOKERIJ, v. (-en), plaats waar visch, vleesch
enz. gerookt wordt.
ROOKGANG, v. (-en), (stoomw.) rookkanaal;
...GAT, o. (-en), gat tot doorlating van den rook,
schoorsteentje ; kamer of huis waarin het veel
rookt ; ...GELD, o. geld dat de slager in rekening
brengt voor het rooken van vleesch enz ; — geld
om er tabak of sigaren voor to koopen; ...GEREI,
o. alles wat tot het rooken noodig is ; ...HOEN, o.
(-ders), •hist.) hoen dat de poorters in Holland
en Gelderland, die eene eigen haardstede hadden,
den vorst jaarlijks moesten opbrengen.
ROOKKAMER, v. (-5), kamer waar het (tabak)
rooken geoorloofd is; ...KANAAL, o. (...kanalen),
kanaal waardoor de rook naar den schoorsteen
geleid wordt ; ...BAST, v. (-en), (aan stoorawerktuigen); ...KOLOM, v. (-men), opstijgende rookwolk.
ROOKLOOS, bn. zonder rook : rookloos kruit,
kruit dat verbrandt zonder veel rook to geven.
ROOKOPIUM, o. v. de tot het schuiven gereedgemaakte opium ; ...SALON, o. (-s), salon waarin
het rooken van sigaren enz. geoorloofd is ; inz.
aan boord en bij theaters ; ...SCHERM, o. (-en),
vuurscherm ; ...SPEK, 0. gerookt spek; ...SPIN, v.
(-nen), eene soort van spin (aranea fumigate) ;
...SPIER, v. (-en), (slagerst.) gerookte spier rundvleesch ; ...STEL, o. (-len), de benoodigdheden
voor een rooker.
ROOKTABAK, v. gesneden tabak om gerookt
to worden (in tegenst. van pruim- en snuiftabak);
...VLEESCH, o. gerookt vleesch; ...WORST, v.
(-en).
ROOKVRIJ, bn. vrij van rook.
ROOKZWAK, bn. zwak aan rook, weinig rook
gevende : rookzwak buskruit.
ROOM, m. de vette deelen der melk, waarvan
men boter bereidt : room in de koffie ; aardbeien
met geslagen room ; — (fig.) het bests, fijnste,
uitgelezenste : hij neemt den room van de melk,
hij trekt er het meeste voordeel van ; —
(dicht.) melk.
ROOMAFSCHEIDER, m. (-s), toestel om den
room van de melk te scheiden ; ...BOTER, v. boter
van room gemaakt.
ROOMEN, (roomde, heeft geroorad), den room
van de melk afscheppen ; room afgeven (van
melk).
ROOMGOED, o. geelachtig wit steenen goed
of fayence ; ...HOORN, m. (-s), ...HOORNTJE.
o. (-s), gebak in den vorm van een hoots en met
room gevuld ; ...HUIS, o. (...zen), huis waarin
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men room en roomwaren koopen en gebruiken
kan ; buitenuitspanning ; buitenherberg ; ...IJS,
o. banketbakkersijs met veel room toebereid ;
...KAAS, v. (...kazen), kaas van niet afgeroomde melk gemaakt ; ...KLEUR, v. geelachtig
Witte kleur, de kleur van room.
ROOMKLEURIG, bn. de roomkleur hebbende.
ROOMSCH, bn. van den katholieken godsdienst,
daartoe behoorende ; — de Roomsche curie, de
pauselijke beambten, waarvan het hoogste bestnur
der Roomsche kerk is toevertrouwd ; — de Roomsche kerk ; de Roomschen, katholieken ; — (plantk.)
roomsche kamillen, groote karaillen ; roomsche boonen,
groote boonen, boerenboonen ; — (scherts.) goed
roomsch zijn, van veel room in de koffle houden.
ROOMSCHGEZIND, bn. den katholieken godsdienst belijdende, then genegen.
ROOMSCHGEZINDE, in. en v. (-n).
ROOMSCH-KATHOLIEK, bn.
ROOMSCH-KATHOLIEKE, m. en v. (-n).
ROOMSCH-KONING, m. (gesch.) titel van den
Duitschen keizer v6Or hij door den pans gekroond
was : Graaf Willem il wend in 1247 tot RoomschKoning verheven.
ROOMSOES, v. (...zen), roes met room gevuld ;
...SPRITS, v. (-en), spritskoekje waarin room
gebakken is ; ...TAART, v. (-en), ...TAARTJE,
0. (-s).
ROOMVERSCH, bn. roomversche eieren, zeer
versch.
1. ROOS, v. (rozen), (plantk.) het geslacht
rosa, tot de farailie der roosachtigen behoorende,
in vele varieteiten gekweekt en waarvan er 7
soorten in Nederland in 't wild voorkomen ;
bloom van eene dozer planten; — Geldersche roos,
de gewone sneeuwbal of balroos ;
elk voorwerp dat den vorm eener roos heeft,
of welks gedaante die eener roos nabij komt :
roos van listen, van papier ;— het mikpunt der
schietschijf, dat zich in het midden bevindt ;
schijf van het kompas ; — (bouwk.) knop waarin
de naden van een Gothisch gewelf samenloopen ; —
dunne diamant, van schoon water, van boven met
facetten, van onderen plat ; — (jag.) de rand die
het gewei van het grof wild omvat ; —
de blos der wangen : zij loopt met de rozen op de
wangen ; —
(in spr.) geen rozen zonder doornen, alles heeft
zijne onaangename zijde ; — iets under de roos
vertellen, in het geheim ; — de tijd baart rozen, na
verloop van tijd komt er vergaderiug ten goede ;
—alshijct,dmneuw
rozen, hij lacht zelden
of nooit; — hi/ gaat op rozen, alles loopt hem
mee ; — slapen als eene roos, gezond en vast ; —
de Roode en de Witte roos, het huis van York
en het huis van Lancaster, die in 't begin der
vijftiende eeuw langen tijd in En eland vijandig
tegenover elkaar stonden. ROOSJE, o. (-s), kleine
roes in alle bet. ; inz. zeer kleine diamantjes
waarvan er 20, 30 of 40 in een karaat gaan.
2. ROOS, v. (erysipelas) eene met koorts gepaard gaande huidontsteking ; — roos op het
hoofd hebben, huidschilfers.
ROOSACHTIG, bn. (-s, -st), als eene roos ;
(plantk.) de roosachtige planten; — (geneesk.) rozig, eenigszins door roos (huidontsteking) aangedaan. ROOSACHTIGHEID, v.
ROOSGEWIJS, bn. bw. op de wijze van eene
roos, eene rosette.
ROOSJESSLIJPER, m. (-5), diamantwerker die
roosjes slijpt ; ...SNIJDER, m. (-s), diamantwerker
die roosjes sniidt.
ROOSKLEUR, v. rozerood, de kleur der gewone
helderroode rozen.
ROOSKLEURIG, bn. bw. de rooskleur hebbende :
dat kind ziet er rooskleurig uit, zeer gezond, met
rozen op de wangen ; — (fig.) dat ziet er niet rooskleurig uit, dat is bedenkelijk, daarvan is veel
to duchten.
ROOSTEN, (roostte, heeft geroost), op den
rooster bruin braden : geroost brood ; — zijn gezicht is van de zon geroost, donkerbruin geworden,
verbrand.

ROSARIUM.

ROOSTER, ra. (-s), houten of ijzeren traliewerk'
uit eene rij evenwijdige staafjes of uit twee rijen'
die elkander rechthoekig kruisen, bestaande en
tot velerlei doeleinden aangewend ; — ijzeren traRework om vuur op to leggen of om er boven het
vuur lets op to braden ; — (fig.) dat is hoot van den
rooster, pas gemaakt, pas besloten, afgesproken
enz. ; —
houten vloer op ingeheide palen om daarop
gebouwen of bouwwerken op to trekken op een
drassigen bodem.: een rooster op grondpalen ; —
lijst van personen, die naar ambten en posten
dingen ; — lijst der namen van personen (leden
van eene vergaderiug enz.), met aanwijzing van
het tijdstip, waarop zij ieder op de beurt eene
werkzaamheid to verrichten hebben of moeten
aftreden ; — een rooster van werkzaamheden, lijst
waarop de volgorde en de duur ervan staan opgegeven.
ROOSTEREN, (roosterde, heeft geroosterd),
roosten.
ROOSTERMAND, v. (-en), mand wier bodeni
niet gevlochten is, maar uit teenen bestaat, die
roostergewijze naast elkaar liggen ; ...SCHUIF, v.
(...ven), (stoomm.) bakschuif met twee kanalen
door den bak om stoom toe to laten tot een
tweede stel stoompoorten in de spiegaplaat;
schuif voor een luchtrooster ; ...SLINGER, m.
(-s), (nat.) een compensatieslinger waarbij de
slingerstaaf bestaat uit een samen.stel van drie
staven ijzer en twee staven zink.
ROOSTERVORMIG, bn. bw. den vorm van
een rooster hebbende.
ROOSTERWERK, .o. traliewerk ; — (bouwk.) de
balken en ribbon van een zolder, waarop men de
zoiderplanken legt.
ROOSVENSTER, o. (-s), (bouwk.) cirkelvormig
raam, radvenster.
ROOSVORMIG, bn. als eene roos, den vorm
van eerie roos hebbende.
ROOT, v. (roten), plaats waar het vlas to roten
ligt ; — hoeveelheid vlas dat in eens geroot wordt ;
— PUT, m. (-ten), put waarin vlas gerootis.
ROOVEN, (roofde, heeft geroofd), iem. jets met
geweld ontnemen, stolen : fangs den grooten weg,
op zee rooven ;— iemands ear rooven, hem belasteren ; — (fig.) een meisje rooven, haar schaken ; —
(fig.) onttrekken, innemen : zij roofde mijn hart,
zij trok mij onweerstaanbaar tot zich ; — plunderer.
ROOVER, m. (-s), dief ; aanrander op den openbaren weg : struikroovers ; eerroover, lasteraar.
ROOVERIJ, v. (-en), het rooven, roeftocht.
ROOVERBENDE, v. (-n), eene bende roovers ;
...GESCHIEDENIS, v. (:son), verhaal van de
daden eener rooverbende ; ...HOOFDMAN, m.
(-nen, ...lieden), ...KAPITEIN, m. (-s), aan.voerder
eener rooverbende.
ROOVgRSHOL, o. (-en), schuilplaats voor roovers ; plaats waar men iem. geld afzet ; ...NEST,
o. (-en), roovershol ; — (gesch.) kasteel van een
roofri d der.
ROPEN, (roopte, heeft geroopt), (Zuidn.) uittrekken ; gras roper.
ROPIJ, v. (-en), gouden en zilveren munt in
Indict en vender in Azle van veranderlijke waarde ;
de Britsche Compagnieropij = f 1,15 ; eene Perzische ropil = f 0,95 ; in Oost Afrika = f 0,80 ,
in Ned. Indict heet ook de gulden zoo.
ROPPEN, (ropte, heeft geroot), zoden branden,
afbranden der zoden van sleoht veenachtig
grasland.
1. ROS, o. (-son), edeler en deftiger naam voor
paard : hij besteeg zijn moedig ros ; vurig, moedig
paard; strjjdpaard; — (spott.) slecht paard, knol; —
eon staler ros, rijwiel.
2. ROS, m. slaag : ros krijgen.
3. ROS, bn. (-ser, -t), roodachtig, roodbruin :
een rosse gloed.
ROSACHTIG, bn. (-er, -st), naar het rosse hellende ; rosachtig haar.
ROSARIUM, o. (-a), rozenkrans, bidsnoer ; —
rozengaarde.

ROSBAAR.
1. ROSBAAR, v. (...baron), draagstoel die tusschen twee paarden of muilezels wordt gedragen.
ROSBAARD, m. (-en), roodachtige baard ;
...BEIER, m. (-s), paard van de vier 'teemskinderen ; pronkpaard ; (spott.) slecht paard.
RO3BIEF, o. zie ROASTBEEF.
ROSE, bn. rozerood, lichtrood; — o. de lichtroode kleur : lose staat haar beeldig.
ROSE T, ROSETTE, v. (-n), zie ROZET.
ROSGEEL, bn. roodachtig geel.
ROSHAAR, o. rosharig doek.
ROSHARIG, bn. met roodachtig haar ; rosharig doek, zekere geweven stof van linnet]. en paardenhaar.
ROSKAM, m. (-men), paardenkam ; (fig.) scherpe beoordeeling ; (spr.) Brie man en een roskam,
zeer weinig menschen.
ROSKAMMEN, (roskamde, heeft geroskamd),
kammen (een paard); (fig.) slaan, afrossen ; scherp
berispen, doorhalen.
ROSKLEURIG, bn. roodachtig.
ROSMARIJN of ROZEMARIJN, m. altijdgroone heester (rosmarinus officinalis), tot de fam.ilie
der lipbloemigen behoorende, die langs de kusten
der Middellandsche Zee op rotsachtige, zonnige
hellingen in groote menigte in 't wild groeit.
ROSMARIJNBOOM, m. (-en); ...OLIE, v. aetherische olio nit de bloemtrossen van den rosmarijn
geperst ; ...PLANT, v. (-en); ...TAKJE, o. (-a).
ROSMOLEN, m. (-s), molen, door een paard
in beweging gebracht ; — (spr.) 't is hier net een
rosmolen, zeer druk.
ROSOGLIO, v. fijne likeur ; rozenbrandewijn.
1. ROSSEN, (roste, heeft en is gerost), kammen
(een paard); — terdege uitkloppen, uitslaan, atborstelen ; (fig.) ism. afrossen.
2. ROSSEN, (roste, heeft geroot), hard rijden.
ROSSIG, bn. (-er, -st), rosachtig. ROSSIGHEID,v.
ROSS1NANT, m. (-en), het knokerige paard van
don Quichot ; (fig.) slecht paard, knol.
ROSVAAL, bn. zwartachtig bruinrood.
1. ROT, v. (-ten), zie RAT.
2. ROT, o. (-ten), hoop vereenigde menschen ;
een rot dieven, straatroovers; een goddeloos rot ; —
de twee manschappen die in de normaalstelling
achter elkander staan en bij 't marcheeren naast
elkander gaan ; dubbel rot, vier man : met dubbele
rotten marcheeren ; eenige geweven tegen elkander
gezet ; — aanhang, partij, k-liek ; gebroed, slechte
lieden.
3. ROT, bn. (-ter, -at), tot bederf overgegaan,
bedorven, verrot ; — (spr.) hij is niet rot, hij is
op alles gevat, west zich nit alles to redden.
4. ROT, o. het verrotte gedeelte.
ROTAN, o. het zoogenaarctde Spaansch riet,
waarvan de stengels sours meer dan 150 M. lang
zijn en het rotan opleveren (calamus rotan) ;
—PALM,m.(-en)sortvawiplm.
ROTATIE, v. (-a, ...tien), wenteling, draaiing
van een lichaam of projectiel om eene lijn, as genaamd ; inz. de dagelijksche beweging der aarde
om, hare as ; — loop van een rad; —DRUKKER,
m. (-s); — LOOP, m. (plantk.) kringloop ; — MACHINE, v. (-a), rotatiepers ; rotatietoestel ;
— MOTOR, m. (-en), (elect.) electrische motor
die eene ronddraaiende beweegkracht levert ;
— PERS, v. (-en), eene drukpers waarbij de gebogen gestereotypeerde vormen om cilinders
wordon bevestigd ; — POMP, v. (-en) ; — TOESTEL, o. (-len), (electr.) magneto-electrische machine waarbij men door omwenteling van eon
omwonden anker voor een sterken magnet elec.
triciteit verwekt.
ROTATOR, Di. (-a), ronddraaiende oven waarin
men onmiddellijk smeedijzer nit de ertsen bereidt.
ROTBAK, m. (-ken), steenen bak waarin men
de papierlompen laat verrotten.
ROTEEREN, (roteerde, heeft geroteerd), ronddraaien.
ROTEN, (rootte, heeft geroot), (van vlas, hennep) het aan aanhoudende inwerking van vochtigheid blootstellen om de kleverige zelfstandigheid
van den bast grootendeels to doen verdwijnen.
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ROTERIJ, v. (-en), plaats waar geroot wordt ;
gmv. het roten.
ROTGANS, v. (...zen), wilde Bans (branta bernicta), die des winters in groote troepen aan onze
stranden wordt aangetroffen; ...GEZEL, m. (-len),
lid eener bends ; wapenbroeder.
ROTJE, o. (-a), kleine rot of rat ; voetzoeker.
ROTONDE, v. (-n, -s), gebouw van binnen en
buiten rond ; inz. het beroemde pantheon to Rome ;
de passage is in het midden en rotonde gebouwd,
met een ronden koepel ; — lange vrouwenmantel
zonder mouwen.
ROTS, v. (-en), steenachtige verhevenheid
van grond (boven de oppervlakte der aarde of
boven den bodem der zee); klip ; — (fig.) toeverlaat,
steun, veilige toevlucht,
ROTSACHTIG, bn. (-er, -st), op eene rots gelijkende : een rotsachtig gebergte ; — met rotsen.
ROTSALUIN, v. natuurlijko aluin die als het
ware geheele rotsen vormt ; ...BANK, v. (-en),
uitgestrekte blinde klip ; ...BEEN, o. (-deren),
(ontl.) het been waardoor het inwendige oor gehecl ingesloten is ; ...BLOK, os (-ken).
ROTSEN, (rotate, heeft gerotst), een huisgevel
zoodanig bepleisteren, dat hij op een afstand
van rotssteen schijnt gebouwd.
ROTSFLORA, v. de plantengroei of flora op de
rotsen ; ...GEVAARTE o. (-n), zeer groote rotsen.
ROTSGROND, m. (-en), steenachtige grond,
grond gilt rots bestaando ; ...GRUIS, o. verweerde
en verbrokkelde rotsklompen : het rotsgruis door
de gletschers meegevoerd.
ROTSIG, bn. (-er, -st), van rotsen voorzien„
met rotsen omgeven.
ROTSKERS, v. (plantk.) gew naam voor de
vogelkers (prunus padus) ; ...KLOMP, m (-en),
stuk rots, rotsbrok ; ...KLO OF, v. (...kloven),
kloof tusschen de rotsen; ...KRISTAL, o. bergkristal ; ...BRUIN, v. (-en), top eener rots.
ROTSMUSCH, v. (...musschen), (nat. hist.)
eene soort van mulch (passer petronius) die een
weinig grooter is dan de huismusch en slechte
toevallig in one land verdwaalt ; ...MUUR, m.
(...muren), steile rotshellin g; ...PUNT, v. (-en),
puntige top eener rots.
ROTSSPELONK, v. (-en), somber° rotskloof ;
...SPLEET v. (-en) ; ...STEEN, m. (-en) ; ...TEMPEL, m. (-a), tempel in de rotsen uitgehouvv en.
ROTSVAST, bn. bw. een rotsvast geloof, vertrouwen,
onwrikbaar, onwankelbaar als eene rots.
ROTSWAND, m, (-en), steile zijkant van eene
rots ; ...WILG, m. (-en), Japansche sneeuwwilg
(spirea Thunbergii), heestertje met smalle bladeren
en een overvloed van witte bloemen.
1. ROTTEN, (rotte, is gerot), tot bederf overgaan ; — (vlas, hennep) roten ; — (pap.) (van
lompen enz.) ze weeken in water om de vezela
van het weefael weaker, murwer en geschikter
tot verdeeling to maken. ROTTING, v. het rotten, bederf ; het weeken van vlas of hennop.
2. ROTTEN, (rotte, heeft gerot), samenscholen
(met slechte bedoelingen).
ROTTING, m. (-en), rotan ; inz. dik stuk rotting voor wandelstok dienende ; in 't algemeen
wandelstok. ROTTINKJE, o. (-s).
ROTTINGBAND, m. (-en), sieraad aan een rotting ; ...OLIE, v. (fig.) rottingslag ; stokslagen.
ROTTINGSBACTERI1N, mv. die bacterien of
splijtzwammen welke het verrotten en vergaan
van organische overblijfselen veroorzaken.
ROTTINGSLAG, m. (-en), slag met een rotting;
...STRAF, v. het toedienen van rottingslagen.
ROTULATIE, v. (...ties, „Alen), het rotuleeren.
ROTULEEREN, (rotuleerde, heeft gerotuleerd),
gesohreven stukken naar volgorde merken en
samennaaien.
ROUÉ, (Fr.) m. (-'s), losbandig mensch uit den
aanzienlijken stand, die zijn verdorvenheid tracht.
te verbergen onder een vernis van voornaamheid
en geestigheid.
ROUGE-ET-NOIR, (Fr.) o. eene soort van hazardspel met 6 whistspellen = 312 kaarten.; zie
ROULETTE.
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ROULADE, (Fr.) v. (-s), eenig opgerold voorwerp (inz. kalfsvleesch); (muz.) toonval, toonlooper, waar vele noten, schielijk na elkander,
op eene lettergreep moeten gezongen worden.
ROULEAU, (Fr.) m. (-'s), rol, roLstuk ; rolgordijn.
ROULEERBANK, v. (-en), rolbank der knoopendraaiers.
ROULEEREN, (rouleerde, heeft gerouleerd),
omloopen, in omloop zijn, gangbaar zijn ; over
jets of iem. handelen.
ROULETTE, (Fr.) v. (-s), hazardspelgespeeld
op eene met groen laken bekleede tafel, waarop
jn eene ronde verdieping eene schijf ronddraait
met oploopenden rand, die tot baan dient voor een
bal ; —TAFEL, v. (-s).
ROUTE, (Fr.) v. (-s), koers, richting ; afstand ;
tocht • weg.
ROUTINE, (Fr.) v. vaardigheid, vlugheid, door
ewoonte verkregen.
ROUTINEEREN (ZICH), zich vlugheid in lets
verschaffen ; geroutineerd zijn, de noodige vlugheid,
bedrevenheid of ervaring bezittende.
1. ROUW, m. droefheid, smart, het treuren
(inz. over iemands dood); — uiterlijke teekenen
van rouw (door kleeding enz.) ; lichte, halve en
zware rouw ; — tijd gedurende welken men rouw
draagt, rouwtijd.
2. ROUW, m. (-en), kleederen (of het geld
daarvoor), welke aan bedienden worden tegeven
bij het overlijden van een der huisgenooten ;
floers dat als een teeken van rouw dient.
3. ROUW, bn. bw. (-er, -st), ruw.
ROUWARTIKEL, o. (-en), artikel dat door
de kleur aan den rouw herinnert ; ...BAND, In.
zwarte band om den arm of den hoed, als
teeken van rouw ; ...BEKLAG, o. betuiging van
deelnemiug bij een sterfgeval : brief van rouwbeklag,
condoleantiebrief ; ...BRIEF, m. (...ven), brief
met zwarte omranding van iem. die in den rouw is.
1. ROUWEN, (rouwde, heeft gerouwd), rouw
dragon : over wien rcnewt gij ?; — (spr.) het is altijd rouwen en trouwen, de wereld is vol afwisseling.
2. ROUWEN, (rouwde, heeft gerouwd), het
rouwt mij, ik heb er berouw van.
3. ROUWEN, (rouwde, heeft gerouwd), laken
herhaald strijken met de eivormige, vol kleine
weerhaken zittende vruchtomkleedselen der kaarddistel, waardoor de haartjes van het laken weer
en gelijkmatig naar buiten getrokken en in eene
zelfde richting neergestreken worden.
ROUWFLOERS, o. zwart krip, rouwsluier
...GEBRUIK, o. (-en), gebruik dat men in acht
neemt bij het gaan in of uit den rouw en bij het
in den rouw zijn ; ...GEDICHT, o. (-en), lijkdicht
...GELD, o. uitkoop waardoor men het recht
heeft eene verbintenis te verbreken ; ...GEWAAD,
o. (...ge-Waden) ; ...GOED, o. (-eren).
ROUWIG, bn. (-er, -st), bedroefd, treurig ;
daar ben ik niet rouwig om, dat spijt mij niet.
ROUWJAAR, o. (...jaren), jaar waarin men
rouw draagt ; zeer treurig jaar ; ...JAPON, v.
(-nen), japon die iem. in den rouw draagt ; ...KAMER, v. (-5), kamer waarin een lijk is neergezet ;
kamer met zwart behangen ; ...KAPEL, v. (-len),
deel eener kerk of kamer in rouw gehuld ;
KLACHT, v. (-en).
ROUWKLAGEN, (rouwklaagde, heeft gerouwklaagd), treuren over iemands dood.
ROUWKLEUR. v. kleur waardoor men rouw
aan den dag legt ; zwart algemeen in Europa,
wit in China, violet in Turkije, geel in Egypte,
.lichtbruin, in Perziö.
ROUWKOETS, v. (-en), volgrijtuig bij eene
begrafenis.
ROUWKOOP, m. geld dat iem. moet geven,
-als hij een gesloten koop ongedaan wil waken ;
-uitkoopgeld : rouwkoop geven.
ROUWLAK, o. zwart lak ; ...MAAL, o.
(...malen), begrafenismaal ; ...MANTEL, m. (-s),
lange zwarte mantel ; ...MIS, v. (-sen), (R. K.)
mis van Requiem, mis voor de overledenen opgedragen.

ROZESPONS.
ROUWMOEDIG, bn. bw. berouwvol.
ROUWPAARD, o. (-en), paard met een zwart
dekkleed bedekt ; ...PAPIER, o. postpapier met
zwarten rand ; ...RAND, m. (-en), zwarte rand
aan papier ; (gemeenz.) rouwranden aan zijne
nagels hebben, zwarte. vuile randen ; ...SLUIER,
(-s),
ROUWTIJD, m. tijd dat men rouw draagt ;
...VLAG, v. (-gen), doodsvlag, een voornamen.
doode op het schip aankondigende.
ROVEN, (roofde, heeft geroofd), de korst (roof)
afnemen.
ROW, (Ind.) v. opstootje, relletje.
ROYAAL, bn. bw. (...aler, -st), koninklijk,
vorstelijk ; (fig.) onbekrompen, mild ; royaal de
waarheid zeggen, zonder iets to verzwijgen of achterwege te houden.
ROYAALPAPIER, o. zeer groote papiersoort.
ROYALISME, o. koningsgezindheid.
ROYALIST, m. (-en), konigsgezinde ; aanhanger van het koningschap (naam eener partij in
Frankrijk).
ROYALISTISCH, bn. bw. koningsgezind.
ROYALITEIT, v. (-en), mildheid, onbekrompenhei d.
ROYEEREN, (royeerde, heeft geroyeerd), schrappen, doorhalen ;
iem. royeeren, als lid eener
vereeniging schrappen. ROYEERING, v. (-en).
ROYEMENT, o. het royeeren, doorhalen.
ROZEBLAD, o. (-eren, -en, ...blaren), blad
eener roos, zoowel van de bloom als van den struik ;
...BOOM, m. (-en), hoogstammige roos; ...BOTTEL,
v. (-s), bedekte vrucht der rozen; ...KNOP, m.
(-pen), knop eener roos.
ROZELAAR, m. (-s, ...laren), rozeboompje.
ROZEMARIJN, m. zekere altijdgroene heester,
zie ROSMARIJN.
ROZENAFTREKSEL, o. (-s), aftreksel van
rozebladeren ; ...AZIJN, m. azijn met rozebladeren bereid ; ...BALSEM, lippenporamade ;
...BED, o. (-den); ...BLADLUIS, v. (...zen),
(aphis rosae).
ROZENBOKJE, o. (-s), ...BOKTOR, v. (-ren),
(nat. hist.) een 2 it 2 1/2 lange boktor (aromia
moschata).
ROZENFEEST, o. (-en), landelijk. feest in den
zomer, waarbij het deugdzaamste meisje uit het
dorp met een rozenkrans versierd en rozenmaagd
genoemd wordt • ...GAARD, m. (-en), tuin van
rozen ; aangename gear der rozen ;
— (spr.) het is er niet enkel rozengeur en nuzneschijn,
bet is er niet alles, zooals men slechts wensehen kan.
ROZENHOED, m. (-en), krans van rozen ;
...HOEDJE, o. (-s), (R.-K.) '/3 van eenrozenkrans,
5 X 10 weesgegroetjes, voorafgegaan door het
Credo, het Paternoster en de kleine Gloria.
ROZENHONI(N)G, m. ; ...HOUT, o. hout van
den rozeboom.
ROZENKRANS, m. (-en), krans van rozen
gevlochten ; (R.-K.) paternoster, snoer koralen
bestaande uit 15 maal 10 kleine kralen, waarop
telkens eene groote volgt.
ROZENOBEL, m. (-s), oudengelsche gouden
count, welke Eduard III van 1343-1377 liet
slaan ; genaamd naar de roos op hare beide zijden
en haar fun gehalte • de waarde is /11 tt 112.
ROZENOLIE, v. ()lie getrokken uit de bladeren
van de honderdbladige roos en eenige andere Perzisehe soorten ; ...PERK, o. (-en) ; ...TINT, v.
ingezonde gezichtskleur ...WATER, o. welriekend
water, aftreksel van rozebladeren ; ...ZEEP, v.
(-en), eene fijne soort van zeep the naar rozen geurt ;
...ZONDAG m. (-en), (R.-K.) benaming voor den
Zondag-Laetare vvijl de Paus dan de gouden roos
wij dt.
ROZEROOD, o. rozenkleur ; bn. rozenkleurig.
ROZESPONS, v. egelantierappel uitwas op
de egelantiers, door den steek van de rozengalwesp
veroorzaakt ; ...STAM, m. (-men), stam eener
stamroos ; ...STEK, v. (-ken), stek van eene roos ;
...STOK, m. (-ken), do beenpitten op 't voorhoofdsbeen van herten waarop zich elk jaar het nieuwe
gewei ontwikkelt ; ...STRUIK, m. (-en).
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ROZET, v. (-ten), kleine roos ; eene soort van
diamant ; — roosvormig sieraad (in hout, metaal,
van lint) ; — (plantk.) krans bladen aan den voet
van den stengel, wortelrozet. ROZETJE, o. (-s).
ROZETAK, in. (-ken), tak met rozen ; tak
van een rozelaar.
ROZIG, bn. (-er, -st), opgezet, ontstoken,
gezwollen (van het aangezicht): varkensvleesch
en seek zijn nogal rozig, bevorderen de rozigheid;
— frisch, bekoorlijk als de rozen : een rozig
meisje.
ROZIJN, v. (-en), gedroogde druif ; — zekere
uitslag bij den mond.
ROZIJNENAZIJN, m. azijn op rozijnen getrokken;
...BAARD, m. krentenbaard ; ...BAARD, m.
en v. (-en), iem. die een rozijnenbaard heeft.
ROZIJNENPIT, v. (-ten), pit eener rozijn.
ROZINANT, m (-en), zie ROSSININT.
RUBBER, v. o. gummi ; — bn. van gun/raj.
RUBBERAANDEEL, o. (-en), ,aandeel in eene
rubbermaatschappij ; ...AANPLANTING, v. (-en),
aanplanting van rubberboomen ; ...BOOM, m.
(-en), boom waaruit rubber getapt wordt ; ...CULTUUR, v.; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en); ...NIJVERHEID, v. ; ...PRODUCT, o. (-en); enz.
RUB I CELLA, v. Katholiek gebedenboekje
voor de Mis.
RUBICON, m. in den Romeinschen tijd het
grensriviertje tusschen Italie en Gallia, waarover Julius Caesar 49 v. C. trok ; (fig.) den Rubicon overtrekken, den beslissenden stap doen.
RUBRICEEREN, (rubriceerde, heeft gerubrieeerd), in rubrieken verdeelen.
RUBRIEK, v. (-en), afdeeling, klasse, soort ;
opschrift ; (R.-K.) kerkelijk voorschrift betreflende den eeredienst.
RUCHTBAAR, bn. algemeen bekend, wereldkundig : ruchtbaar maker, ruchtbaar worden.
RUCH T BAARHEID, v.
RUDIMENT, o. (-en), aanvangsgrond, eerst
onderricht ; — (nat. hist.) niet meer tot ontwikkeling kofaend orgaan van planten en dieren.
RUDIMENTA, v. spraakkunst, eerste gronden
der taal ; grondbeginselen.
RUDIMENTAIR, bn. niet meer tot ontwikkeling
komend : rudimentaire organen.
RUDOLPHINISCHE TAFELS, v. my. tafels
ter berekening van den sterrenloop (door K e p 1 er
dus genoemd ter eere van keizer Rudolf I I).
RUFENEN, v. mv. verwoestende slijkvloeden ;
inz. in Zwitserland.
RUG, m. (-gen), deal van het lichaam van mensch
of dier, dat tegenover borst of buik gelegen is ;
bij menschen de achterzijde, bij dieren de bovenzijde van het lichaam ; — (spr.) dat zijn twee
rugger uit den varken, dat is een dubbel voordeel ;
—defortuinhmgoekrd,
hij heeft geen
geluk meer ; — dat is alweer achter d,n rug,
voorhij ;
van meubels, dat deel waartegen men met
den rug leunt : de rug van een stoel, eene canapé ; —
achtergedeelte van iets, tegenover de rechte zijde :
de rug van een schilderij ; — de bovenzijde van
iets, gewoonlijk min of meer gewelfd : de rug van
de hand, van den voet ; — de 'lug van een dijk,
de kruin ; — de rug van een berg, langgerekte gewelfde bovenzijde ; bergrug ; — eene straat met een
rug leggen, in het midden iets hooger, zoodat zij
goad afwatert ; — de rug van een mes, de zijde tegenover het scherp ; — de rug van een boek, waar de
bladen samengenaaid zijn. RUGJE, RUGGETJE,
o. (-s).
RUGBY (Eng.), v. (sport) voetbal met opnemen,
in tegenstellin.g met soccer.
RUGGEGRAAT, v. (...graters), (ontl.) de wervelkolom bij mensch en gewerveld dier ; de ruggegraat breken, den hals breken ; (fig.) iem. met vaste
ruggegraat, die van doorzetten, standhouden
weet, niet buigt, niet toegeeft.
RUGGEGRAATSVERKROMMING, v. (-en), zijwaartsche uitbuiging van de ruggegraat.
RUGGELINGS, bw. rug tegen rug ; ruggelings
over, naar achteren, achterover ; — op den rug.

RUGGELINGSCH, bn. achterwaartsdh : ruggelingsche sprong.
RUGGEMERG, o. (ontl.) de streng van zenuwzelfstandigheid, welke zich van de kleine hersenen
naar het einde der wervelkolom begeeft en in de
holte van het wervelkanaal is opgesloten.
RUGGEMERGSHOLTE, v. (-n), (ontl.) holte
in de rugwervels, waarbinnen het ruggemerg
opgesloten is ; ...ONTSTEKING, v. (-en), (geneesk.) ontsteking' in het ruggemerg ; ...TERING,
v. (geneesk.) vertering door opdroging van het
ruggemerg ; ...ZENUW, v. (-en).
RUGGEN, (rugde, heeft gerugd), een rugsteun
geven ; (boekb.) een boek van achteren bekleeden.
RUGGESPRAAK, v. gesprek, onderhoud, beraad
(met iem.); ruggespraak met iem. houden, overleg
plegen; ...STEUN, m. steun in den rug ; (ook fig.);
...STRENG, v. (-en), ruggegraat, inz. van dieren
gezegd.
RUGPOOTIGEN, m. my. (nat. hist.) familie
der tienpootige schaaldieren (notopoda), waartoe
de schildkrab en de kikvorschkrab behooren.
RUGSPIER, v. (-en), (ontl.) spier van den rug ;
...STEUN, m. (-en), steun in den rug ; (fig.) ondersteuning, steun ; iem. die bijstand, hulp verleent.
RUGSTEUNEN, (rugsteunde, heeft gerugsteund),
ondersteunen, bijstaan, versterken.
RUGTEEKENAAR, m. (-s), die op de keerzijde
van een wissel zijn naam heeft geschreven, endossant ; ...TITEL, m. (-s), Mel op den rug van een
boek ; ...VIN, v. (-nen), vin op den rug van een
visch.
RUGWAARTS, bw. naar de zijde van den rug ;
achteruit : rugwaarts gaan,trekken; ...WAARTSCH,
bn. eene rugwaartsche beweging, terugtrekkende,
achteruitgaande.
RUGWERING, v. (-en), achterzijde in eene loopgraaf, tegenover borstwering.
RUGWERVEL, m. (-s), —BEEN, o. (-deren),
(ontl.) wervel van de ruggegraat ; inz. de 12 borstwervels die op de halsweryels volgen.
RUGZENUW, v. (-en), (ontl.) gevoels- of bewegingszenuw van den rug ; ...ZIJDE, v. (-n), de
zijde van den rug ; de achterzijde ; de bovenzijde ;
...ZWEMMERS, m. ray. (nat. hist.) familie der
waterwantsen die op den rug zwemmen (notonectidae).
RUI, m. de ruitijd, het ruien (der vogels en
eenige andere dieren).
RUIDIG, bn (gew.) schurftig : een ruidig
schaap.
RUIEN, (ruide, heeft geruid), verveeren (van
vogels), verharen (van andere dieren), vervellen
(van slangen). RUIING, v. (-en), het rulen,
ruitij d.
RUIF, v. (...ven), RUIFEL, v. (-s), getralied
houtwerk, in schuine richting boven den bak
van een paard in paardenstallen aangebracht,
waarachter men het hooi, gras enz. werpt.
RUIG, bn. bw. (-er, -st), bedekt of bezet met
haar, wol, vederen enz.; harig, borstelig; — ruw,
ongelijk ; hard op het gevoel : ruige bladeren ;
—(fig.)onbeschad,wlvomp;—
het vriest
ruig, het rijpt een weinig.
RUIGHARIG, bn. met ruige haren bedekt.
RUIGHEID, v. het ruwe, hobbelige ; (fig.)
onwellevendheid.
RUIGPOOTIG, bn. met veeren aan de pooten.
RUIGSCHAAF, v. (...schaven), schaaf die het
ruwste van het hout wegneemt.
RUIGTE, v. (-n), het ruige, de ruige kant (van
eenig voorwerp); — allerlei wild door elkander
groeiend en rankend onkruid, inz. dat in water
groeit ; — (Z. A. ) heesters en struikgewas.
RUIKEN, RIEKEN, (rook, heeft geroken),
een gear van zich geven ; — een geur inademen :
ik ruik heerlijk gebraad ; — een bedorven reuk
van zich geven : koop die visch niet, ze ruikt al ; —
door middel van reuk gewaarworden : ik ben zoo
verkouden, dat ik nets ruik ; — (fig.) hij zal daar
niet aan ruiken, hij zal het niet hebben of krijgen ;

RUIKER.

717

hoe kon ik dat ruiken !, hoe zou ik het kunnen
weten, als men het mij niet verteld had ? ; het
riekt naar den mosterd, het is peperduur ; —
(fig.) bemerken, gewaarworden.
geur wear[Het versehil tusschen ruiken
nemen) en rieken
geur vorspreiden) is sleohts
een papieren verschil].
RUIKER, m. (-s), eenige bloemen bijeengeb onden.
RUIL, m. (-en), verwisseling ; het ruilen.
RUILEBUILEN, volkstaal voor RUILEBUITEN.
RUILEBUITEN, (ruilebuitte, heeft geruilebuit),
ruilen, verwisselen.
RUILEN, (ruilde, heeft geruild), verwisselen,
het eene voorwerp in de pleats van het andere
geven of nemen : postzegels, knikkers ruilen ; —
(schaaksp.) een stuk van de tegenpartij nemen
zich een zelfde stuk te laten nemen ; — ruilhandel drijven ; — ik zou met hem niet wipers
ruilen, ik vind mijne plaats, betrekking, mijn lot
beter dan de zijne.
RUILHANDEL, m. handel waarbij koopwaren
tegen andere in plaats van tegen geld verwissold worden.
RUILING, v. (-en), het ruilen, ruil.
RUILMIDDEL, o. middel waardoor waren,
zaken tegen elkander geruild worden : geld is een
algemeen ruilmiddel.
RUILVERDRAG, o. (-en), verdrag tusschen
twee of meer staten, waarbij zij elkander wederkeerig grondgebied afstaan.
RUILWAARDE, v. (-n), waarde die iets heeft, in
zooverre zij tegen andere zaken kan ingeruild
worden.
1. RUIM, bn. bw. (-er, -st), veel kunnende
bevatten of inhouden, uitgestrekt, wijd ; — ruimer
ademhalen, van den schrik bekomen zijn, (ook
fig.) ; — de handen ruim hebben, niet belemmerd
zijn in zijne handelingen ; (ook) over veel tijd,
veel geld te beschikken hebben •, — hij heeft een
ruim geweten, gaat niet nauwgezet te werk; —
goed voorzien, overvloedig, weer dan genoeg :
eene ruime keuze •, ruim voorzien van ; iets meer
dan : ruim f 100 ; ruim 6 weken vacantie ;
het was ruim 10 uur. RUIM—ietslardn:
HEID, v.
2. RUIM, o. uitgestrektheid, binnenste diepte
van een schip : in het ruim bergt men de goederen • —
tweed° of geringere plaats in eene trekschuit (tegenst. van reef); — inwendig deel eener kerk;
de vrije lucht, de dampkring ; —hetlucrim,
de geheele wereld.
—hetwrlduim,
RUIMANKER, o. (-s), (zeet.) noodanker, in het
scheepsruim bewaard ; ...BRAN, v. uitgestrektheid ; ruimbaan maken, plaats waken, belem.meringen wegnemen, (ook fig.) eene volksmenigte
uiteendrij yen.
RUIMEN, (ruimde, heeft geruimd), plaats maken, ledigen, wegnemen : eene kamer, eene kast
ruimen ; het puin uit den weg ruimen ; — schoonmaken : een put, eene sloot ruimen ; aan anderen
overlaten ; voor iem. het veld ruimen; (fig.)
bezwaren uit den weg ruimen, doen ophouden of
verdwijnen, wegnemen ; iem. uit den weg ruimen,
heimelijk van kant maken, dooden ; — de wind
,
ruimt, loopt door het W. near het N.
RUIMSCHOOTS, bw. (zeet.) den wind weer
achterlijk dan dwars : ruimschoots zeilen, met
ruimen schoot, met bagstagwind ; — (fig.) in mime
mate, in meer dan genoegzame hoeyeetheid :
zoo heb ik ruimschoots genoeg.
RUIMSCHOOtSCH, bn. ruimschootsche zeilen ;
ruimschootsche aalmoezen geven, overvloedige.
RUIMTE, v. (-n), plaats waarin de lichamen zich
bevinden en bewegen ; — uitgestrektheid: men
overziet hier eene heele ruimte ; — grootte, vvijdte :
ruimte in den rok ; — (over het algemeen) eene
plaats of plek tusschen muren, lijnen enz. besloten,
b. v. (boekdr.) ruimte tusschen de woorden ;
ruimte tusschen twee balken • — ladingsvermogen
van een schip ; (ontl.) ruimte tusschen de wenkgroote omvang; — open lucht,
brauwen;
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dampkring : vogels houden van de ruimte ; —
inhoud; —
overvloed : daar mind le cites in de ruimte ; —
opening tusschen eenige voorwerpen, die ingenomen
kan worden door andere voorwerpen : de ruimte
tusschen die huizen is gering ; (zeet.) de ruimte
kiezen, zich in voile zee begeven; (ook) zich aan
het gevaar onttrekken.
RU1MTE-EENHEID, v. (...heden), maat als
eenheid der ruinatematen aangenomen; ...MAAT,
v. (...maken), inhoudsniaat ; ...VREES, v ziekelijke
stoornis in de zenuwen, waarbij de Hider geen plein
of breede straat durft oversteken.
RUIN, m. (-en), gesneden hengst.
RUNE, (Fr.) v. (-s, -n), overbilifsel van een verwoest of door den ouderdom vervallen gebouw:
de ruin van Brederode ; (fig.) hij was eene rutne
geworden, zijn vroegere kracht en gezondheidlwaren
verdwenen ; — ondergang, verderf, verwoesting,
verlies van vermogen of fortuin.
RUINEEREN, (ruineerde, heeft geruineerd),
to gronde richten, tot armoede brengen, in het
verderf storten : hij zat rich nog rulneeren.
RUINEUS, bn. (...zer, -t), verderfelijk.
RUIS, m. (...zen), rietvoorn.
RUISCHBEZIE, v. (...ziên), (plantk.) besheide, kraaiheide (empetrum), zoowel struik als
vrucht.
RUISCHEN, (ruischte, heeft geruischt), een
niet onaangenaam en zacht geluid waken : de
wind ruischte in, door 't gebladerte ; een dof
geluid maken : de storm ruischte door het bosch ;
mijne ooren ruischen, ik ontwaar een dof geraas
in mijne ooren, mijne ooren tuiten mij ; — (Zuidn.)
wrijven, schurken : mijn sehoen ruischt.
RUISCHGEEL, o. oporment ; ...HOORN,
...HOREN, m. (-s), (nat. hist.) eenkleppige schaal,
kinkhoorn ; v. (-ex), eene soort van blaes*
speeltuig, doedelzak.
RUISMUIZEN. RUIZEMUIZEN, (ruismuisde,
heeft gernismuisd), geraas maken, roezemoezen ;
druk de kroegen bezoeken.
RUISVOORN, ...VOREN, m. (-s), rietvoorn.
1. RUIT, v. (-en), parallelogram met gelijIxe
zijden, inz. zulk een seheefhoekig parallelogram,
rhombus (in do meetkunde aangeduid door het
vierhoekig perkje op servetgoed ;
teeken
vierkante scbijf vensterglas ; (fig.) zijne eigen ruiten
ingooien, zelf zijne zaak bederven, zich nadeel
berokkenen ; — vierkant perkje op eon dam- of
schaakbord ; vierkant in een wapen; — de
vierkantjes in een wafelijzer, in eene wafel ; —
rood vierkantje op eene speelkaart.
2. RUIT, v. (plantk.) wijnruit (rota graveolens),
zeker storkriekend kruid dat als huismiddel tegen
stuipen van kleine kinderen gebruikt wordt.
3. RUIT, v. (gew.) schurft.
4. RUIT, o. (gew.) uitgetrokken, uitgewied
onkrui d.
RUITEN. v. my. een der vier figuren op de spoolkaarten : rood schuin vierkantje ; kaart met zulk
een vierkantje : ruiten is trod.
RUITEN, (ruitte, heeft geruit), ruiten maken
(op of in iets).
RUITENAAS, o. (...azen); ...ACHT, v. ;
o. (-en), kaarteblad van ruiten ; ...BOER, m.
(-en); ...DRIE, v.; ...HEER, m. (-en); enz. ver-schillende speelkaarten met ruiten.
RUITER, m. (-s), paardrijder ; soldaat tepaard, cavalerist ; (fig.) een oude ruiter, een
slimme vos, een doortrapte vent ; — (vest.) Spaansche miter, Friesche ruiter, boom of balk van 2 tot
4 M. lengte, met sterke pinnen en prikkeldraad
ter verdediging van ingangen enz.
2. RUITER, m. (-s). (nat. hist.) zwarte ruiter
(tetanus fuscus), op den kenaphaan gelijkende
vogel met een zwarten, aan den wortel der onderkaak hoogrooden of geelrooden snavel.
RUITERBENDE, v. (-n), aantalruiters; ...DROM,
m. (-men), ruiterbende.
RUITEREN, (ruiterde, heeft geruiterd), (Zuidn.)
zich verkniezen ; zich ergens niet op zijne plaats
gevoelen.
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RUITERGELD, o. (gesch.) zware maandelijksche schatting ten behoeve van den oorlog ;
...GEVECHT, o. (-en).
RUITERIJ, v. militairen te paard, cavalerie.
RUITERLIJK, bn. bw. (-er, -st), vrij, oprecht,
openhartig : hij kwam er ruiterlijk voor wit.
RUITERMANTEL, m. (-s), mantel van een
ruiter ; ...STANDBEELD, o. (-en), standbeeld
te paard ; ...STUKJE, o. (-s), stukje van een ruiter,
sprang te paard: luitenant A verrichtte een kranig
ruiterstukje ; ...WACHT, v.
RUITERZALF, v. soort van sterke zalf tegen
de schurft ; ook RUlTEZALF.
RUITIJD, ni; (-en), tijd waarin een dier, inz.
een vogel ruit. Zie RUlEN.
1. RUITING, v. (-en), degenkling.
2. RUITING, v. geklonterde melk.
RUITJE, o. (-s), kleine ruit; eene stof die geruit
is : zij droeg een ruitje, d. 1. eene japon van geruite
stof.
RUITJESGOED, o. stof die geruit is.
RUITSWIJZE, ...WIJS, bw. geruit, in den
vorm van ruiten.
RUITVORMIG, bn. in den vorm eener ruit.
RUITWATER, o. water op wijnruit getrokken ;
...WIJN, m. wijn op wijnruit getrokken ; ...ZAAD,
Q. het zaad van wijnruit.
RUIZEMUIZEN, (Zuidn.) roezemoezen.
RUIZELEN, (ruizelde, heeft geruizeld), ruischen,
ritselen : de wind ruizelt in de blaren.
RUIZEN, (ruisde, heeft geruisd), (Zuidn.) zich
vermaken.
RUK, m. (-ken), snelle beweging waardoor
lets met een schok van zijne plaats getrokken
wordt ; het trekken, schokken ; — (fig.) in
een ruk, in een oogenblik ; — een rukje, eene korto pool ; — hij deed het bij rukken, bij horten en
stooten, zoo nu en dan.
RUKKEN, (rukte, heeft gerukt), met een ruk
weghalen, aftrekken ; — de woorden uit hun verband
rukken, het verband met wat volgt of voorafgaat
verbroken ; — zich bewegen ; vooruitgaan, optrekken (van krijgsvolk); in het veld of te velde
rukken, zich gereedmaken tot den strijd (van een
leder).,
RUKWIND, m. (-en), plotselinge folio wind.
1. RUL, bn. (-ler, -st), ongelijk, hobbelig ; —}
erg los, weinig samenhangend, gemakkelijk verplaatsbaar: hij liep door het rulle rand.
2. RUL, o. rul van tabak,kort, zeer kleine
stukj es.
3. RUL, v. (-len), buitengewoon groote afzet
van koopwaren, driftige toeloop van koopers.
RULIJS, o. oneffen ijs.
RUM, v. geestrijke drank, bereid uit het sap van
het suikerriet. RUMMETJE, o. (-s), een gias
rum.
RUMBOON, v. .(-en), suikerboon, chocoladeboon met rum er in ; ...GROG, m. (-s).
. RUMINEEREN, herkauwen ; (fig.) nog eens
wikken en wogen.
RUMOER, 0. (-en), geraas, getier, geweld. leyen, opsehudding.
RU1VIOEREN, (rumoerde, heeft gerumoerd), rumoor, geraas maken.
RUMOERIG, bn (-er, -st), rumoer makende :
onstuimig : de zee is zeer rumoerig.
RUMPONS, ...PUNCH, v. een algemeen bekende
drank : pons, punch uit rum gestookt ; ...PODDING ; ...PUDDING, v. (-en), podding met rum
toebereid ; ...T NART, v. (-en).
1. RUN (Eng.) m. het rennen ; inz. (sport)
punt bij 't cricketspel ; — het in eene soort van
paniek gelijktij dig opvragen van inleggelden
enz. in eene bank : er was een run op die
bank.
2. RUN, v. fijngemalen eikenschors ter looiing
van leer; (ook) broei- en bemestingsmiddel.
RUND, o. (-ers, -eren), hoornbeest, holhoornig
herkauwend zoogdier (bos.). RUNDEREN, o. my.
hoornvee.
. RUNDERBOUT, m. (-en), vierde deal eener
geslachte koe ; ...FURST, m. (-en), dikke lende
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van een rund ; ...HUID, v, (-en), huld van een
rund : handel in gezouten runderhuiden ; ...L AP JES, o. niv. platte stukken rundvleesch ; ...ONGEL, v. rundervet ; ...00G, v. sierplant, met goudgele bloemkroon, uit Oost-Europa ingevoerd
(baphthalmum speciosum); ...PEST, v. veepest ,
...VET, o. vet van runderen, zoowel rauw als
gesmolten; ...WORST, v. (-en), worst van rundvleesch : versche, gerookte runderworst ; ...ZIEKTE,
v. (-n), ziekte bij runderen ; inz. de veepest.
RUNDVEE, o. hoornvee ; —STAMBOEK, o.
(-en), stanthoek voor runderen.
RUNDVET, o. rundervet ; ...VLEESCH, o.
vleesch van runderen.
RUNE, v. (-n), oudste letterteoken der Germanen,
uit het Latijnsche alphabet nagevolgd.
RUNENSCHRIFT, o. schrift in of met runen ;
...SPREUK, v. (-en), spreuk in runenschrift ;
...STEENEN, m. my. niet behouwen granietblokken der oude Noorsche volken, die of tot
grafsteenen, of tot grensscheidingen hebben gediend.
RUNZSCH, bn. in runenschrift, Oudnoorsch.
1. RUNNEN, (runde, heeft gerund), (Zuidn.)
huidvetten.
2. RUNNEN, (runde, heeft gerund), (gew.)
rennen ; — stollen, streramen (van melk enz.).
RUNsgL, o. stremsel, lab ; ...STOOF, v. (...stoyen), groot komfoor met gedroogde schors, waaruit
de looiqtof reeds getrokken is ; ...TURF, m.
(...ven), (collectief v. gmv.); in den vorm van
turf geperste run, na tot looien gediend to hebben ;
dient tot brandstof.
RUPS, v. (-en), vlinderlarve.
RUPSENDOODER, m. (-s), naam van onderscheidene diertjes, welke op rupsen azen.
RUPSENEI. o. (-eren), vlinderei.
RUPSENFAKKEL, v. (-s), spiritusbus met
brander boven op een stok bevestigd om daarmede rupsennesten uit te branden ; ...HAAG, v.
(...plagen), groote schade door ongewoon veel
rupsen.
RUPSKLAVER, v. (plantk.) bet geslacht medicago tot de familie der vlinderbloemigen behoorende,
waarvan 7 soorten in Nederland in 't wild worden
aangetr offen.
RUPTUUR, v. (...turen), breuk ; vredebreuk ;
oneenigheid, onmin.
RURAAL, bn. landeiijk : rurale gedichten, veldzangen.
RUS, m. (-sen), man uit Rusland; — Russisch
effect ; de koers der Russen vermindert.
RUSCH, m. (russchen), (plantk.) eene familie
van planten (juncaceae), in Nederland Bleats door
2 geslachten vertegenwoordigd : de bloembies
(juncus) en de veldbies (luzula).
RUSH (Eng.) m. (-es), (bij harddr.) voorsprong
van een paard, waarbij een ander het inhaalt
of voorbijsnelt ; — haastig trekken van een aantai
menschen naar eene plaats waar vermoedelijk
goud en diamanten gevonden worden ; plotselingo toestrooming van fortuinzoekers.
RUSLEDEREN, ...LEEREN, bn. van Russisch leer gemaakt.
RUSLEER, ...LEDER, o. Russisch leder, Moscovisch leder, juchtleer.
RUSSCHEN, bn. van rusch gemaakt.
RUSSIN, v. (-nen), Russische vrouw of
meisje.
RUSSIFICATIE, v. het Russisch maken en de daarmee gepaard gaande maatregelen van dwingelandij.
RUSSIFICEEREN, geheel en al Russisch- maken :
Finland wordt gerussificeerd.
RUSSISCH, bn. bw. van, uit Rusland ; Russisch zilver, nieuwzilver : zeker metaalmengsel
(zink, koper en nikkel); — Russische baden, dampbaden ; — Russische kerk, Grieksch-Katholieke kerk
aan wier hoofd de Czaar staat ; —, o. de
Russische taal.
RUSSOMANIE, v. groote voorliefde voor Rusland en al wat Russisch is.
RUSSOPHIEL, m. (-en), iem. die eene groote
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voorliefde heeft voor Rusland en al wat Russisch
is ; ook bn.
RUSSOPHOBIE, v. vrees voor de macht of
den invloed van Rusland.
I. RUST, v. bewegingloosheid ; het blijven
van eenig lichaam op dezelfde plaats : alle rust is
betrekkelijk ; mil. commando : op de plaats rust,
in tegenst.' met het staan in de houding ; — rust
roest, stilstand is achteruitgang, inz. in betrekking
tot studie, kennis, energie;
kalmte, gerustheid
de rust van 't geweten ; stilte vrede : rust nosh
dour kunnen vinden; — de openbare rust verstoren;
— slaap: zich ter ruste begeven, naar bed gaan, gaan
slapen ; de eeuwige rust, de dood ; hij is reeds in
ruste, hij is reeds gestorven ; —
(muz.) pauze : een kwart rust, zoolang eene
kwartnoot duurt ; — steunpunt van een hefboom,
inz. aan het slot van een schietgeweer : de haan
staat in de rust.
2. RUST, v. (-en), (mew.) zware planken die,
in hare breedte vlak liggende, aan het buitenboord
ter hoogte van het bovendek bevestigd zijn ;
ze dienen om aan de masten meer steun te
geven.
3. RUST, v. (plantk. gew.) bitterzoet.
RUSTBANK, v. (-en), bank om op to rusten,
inz. eene met een kussen bekleed ; canapé, sofa;
...BED, o. (-den), bed om op to rusten, in
tegenstelling met het bed om op to slapen; ...DAG,
m. (-en), dag waarop niet gewerkt wordt, heilige
dag, feestdag ; Zondag.
RUSTELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder rust,
in voortdurende, regelmatige beweging (in tegenstolling met onrustig, dat eene onregelmatige, gejaagde beweging to kennen geeft) ; — voortdurend, onveruioeid bezig en toeh niet gejaagd
rusteloos in de weer zijn ; een ru g teloos kind ;
—zerduk,mtbighnoverlad:
een rusteloos leven hebben ; — zonder rustplaats. RUSTELOOSHEID, v. voortdurende, onvermoeide bezigheid of beweging; ongedurigheid.
1. RUSTEN, (rustte, heeft gerust), in rust zijn,
blijven; zich niet bewegen, inz. rust nemen na
volbrachten arbeid, na in beweging geweest to
zijn : hij zit te rusten ; op zijne lauweren rusten ;
niet voortzetten : een werk laten rusten ; — niet
bebouwen ieder zevende jaar moesten de Joden
het land laten rusten, braak laten liggen ; — een
rustend predikant, een die zijn ontslag genomen
heeft, emeritus predikant ; een rustend geneesheer ;
slapen : hebt ge we/ gerust ?; — begraven
liggen: hier rust (op grafzerken), hier ligt begraven ; —
steunen op, ondersteund worden door : de balken rusten op den muur ; — gevestigd zijn op :
zijne blikken rustten met welgevallen op het bekoorlijke meisje ; — op hem rust eene zware verdenking, men verdenkt hem van een leelijk misdrijf.
2. RUSTEN (ZICH), (rustte zich, heeft zich
gerust),. toebereidselen maken, zich hot noodige
aanschaften voor rich ten strijde rusten.
RUSTHOUT, o. hout op de rust van een molen
tot behoud van de steenen.
RUSTHUIS, o. (...zen), rusthuis voor verpliegsters, waar zij een kalm, rustig thuis kunnen Yinden.
RUSTICITEIT, v. boerschheid, onbeschaafdheid.
RUSTIEK, bn. boersch ; landelijk ; ruw, onbeschaafd ; — rustiek hout, sierlijk gedraaid, kromloopend (van nature); — een rustieke wandelstok,
met zeer Yee', natuurlijke knobbels.
RUSTIG, bn. bw. (-er, -st), kalm, gerust, stil,
bedaard : rich rustig houden ; de zieke had een
rustigen nacht ; rustig antwoorden, zonder gejaagdheid of vrees; — frisch: nu rustig aan den
arbeid ; rustig in 't gevaar.
RUSTIGJES, bw. op rustige wijze.
RUSTING, v. (-en), wapentuig ; (dichtk.) maatsuede, cesuur.
RUSTJAAR, o. (...jaren), sabbatjaar; . „LA.IVIER,
V. (-s), wapenkamer, tuighuis.

RUZIEMAKER.
RUSTKUUR, v. (...kuren), rust voorgeschreven aan iem. die zich overspannen heeft.
RUSTLAND, o. (-en), (Z. A.) land dat men
laat rusten, braak laat liggen.
RUSTLIEVEND, bn. van rust houdende.
RUSTOORD, o. (-en), plants, streak waar men
uitrust ; ...PLAATS, v. (-en), plaats waar men
uitrust ; pleistorplaats ; verblijfplaats ;
slaapplaats, nachtverblijf ; ...PUNT, o. (-en), punt
waarbij men rust of rusten most ; steunpunt ; —
(nat.) knoop van eene trillende snaar ; ...STOEL,
m. (-en), stool met hoogen rug, leuningstoel ;
kussenzetel ; — davits van eene boot ; ...STAND,
m. (-en), (gymn.) stand waarbij het lichaam een
weinig rust.
RUSTTEEKEN, o. (-s), (muz.) teeken dat eene
rust to kennen geeft ; ...TIJD, m. tijd, gedurende welken niet gewerkt wordt ; stilstand,
vacantie ; ...UUR, o. (...urea), uur waarin men
rust of rusten kan ; ...VERSTOORbER, m.
(-s), iem. die de rust verstoort ; ...VERSTORING, v. (-en).
RUT, bn. (gemeenz.) ik ben rut, ik bezit, ik
heb nets meer; iem. rut spelen, hem alles afwinnen.
RUTHENEN, RUSSINEN, M. my. Klein-Russen : zekere Slavische volksstam in Gallicie, het
noorden van Hongarije, Podolie, Volhyniö en
Litthauon.
RUTSCHBAAN, v. spoorbaan die
afwisselend hoog en laag is, hobbelbaan, vermakelijkheid op kermissen en in speeltuinen.
RUTSCHEN, (rutschte, heeft gtrutscht), langs
lets afglijden.
RUW, ook ROUW, bn. bw. (-or, -st), hobeelig, oneffen : een ruwe weg ; niet glad ; — ongelijk : ruwe steenen, ruw metselwerl; — ongeschaafd:
eene ruwe plank ; — onbewerkt : de rime voortbrengselen van den bodem ; ruwe metalen,
zooals zij uit den smeltoven komen ; — ruwe
suiker, niet geraffineerd ;
ruw rout, ongezuiverd ; — (van het weer) onaangonaam, wild,
onstuimig een ruwe wind ;
onbeschaafd,
ongemanierd ruwe taal, ruwe manieren ; ruw
'te werk gaan , een stuk manner in het ruwe
bewerken, er eenigermate den vereischten vorm
aan geven.
RUWAARD, m. (-s), (eert.) landvoogd (eener
provincie. ).
RUWAARDSCHAP, o. de betrekking van
ruwaard ; gedeelte land waarover een ruwaard
het gebied voerde.
RUWBLADIG, bn. ruw van blad.
RUWBLADIGEN, v. my . eene plantenfamilie
(asperifolien), aldus geheeten, omdat de meeste
harer leden ruwbladige stengels en bladeren
hebben.
RUWEN, (ruw de, heef± geruwd), rouwen ;
de wol op de dekens brengen in eene deken..
fabriek.
RUWHEID, v. (...heden), ruwe toestand ;
oneffenheid ; hobbeligheid ; onaangenaamheid, ongemanierdheid.
RUWIJZER, o. gietijzer ; ...KOPER, o. het
koper vOOr het gelouterd wordt, bevattende
60-95 0/ zuiver koper.
RUWMACHINE, v. (-s), machine om dekens
to ruwen; ...MOLEN, m. (-s), molen om te
ruwen ; v. (...schaven), minder iijne
schaaf voor het ruwe werk.
RUWSCHAVEN, o. het bijschaven der gegoten
lettervormen.
RUWSTAAL, o. staal gevormd uit rnwijzer
door credeeltelijke onttrekking der koolstof.
RUWZINK, o. platen of breeds staven zink,
zooals zij in den handel gebracht worden.
RUZIE. v. (-s), twist, krakoel ; hoogloopend
geschil, gekijf: hij heeft altijd rude; rude
maken.
RUZIEACHTIG, bn. (-er, -st), twistziek.
RUZIEMAKER, m. (-s), ...ZOEKER, m. (-s),
die ruzie maakt, zoekt ; ...TOON, m. kijfzieke
toon.
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S, v. (-'s), 19de letter van het alphabet; — de
gezamenlljke namen of woorden in een adres- of
woordenboek die met S beginnen;
Romeinsch
oi3fer voor het getal 90 ;
verder in afkortingen
S.
— salus
heil, welzijn;
senates
senaat; - signa, signetur
teeken,
merk, wonderteekon;
sive — dat is, to weten;
- solo (muz.), zie aldaar;
soprano (muz.), zie aldaar;
- Stare — kub. Meter; S.
S.
- steamer — stoomschip;
S. of Sign.
signetur (op recepten) — het
worde geteekend;
S. of Sin.
- sinistra (muz.) — de linkerhand; S. of St.
- sanctus, saint, stint
heilige
of heilig;
S. A.
- Salvation Army — heilsleger;
8. a.
- sine anno (bij bibliographische
opgaven)
zonder jaar;
Sc. of Sculps. - sculpsit — hij heeft het gegraveerd;
Scr.
- scripsit — hij heeft het geschreven;
S. D. A. P.
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij; —
S. D. A. P.-er - lid der S. D. A. P.;
S. D. G.
- soli Deo gloria
Gode a,lleen
zij de eer; S. E.
- Son Eminence of Son Excellence — Zijne Eerwaardigheid of Zijne Excellentie; S. E. C.
- salvo errore calculi — behoudens eene rekenfout;
Sect.
- sectio — eene afdeeling;
S. E. et O.
- salvo errore et amissione
—behoudensmis lagenuitlating;
Sen.
- senator, zie aldaar;
Sen. of Sr.
- senior — de oudste;
Sept.
September; Seq. of Sq.
- sequens — de of het volgende;
8. g.
- soortelijk gewicht, zie aldaar, S. H.
- salvo honore — behoudens de
eer; S. H. et S.
- salvo honore et stipendio
—metbehoudvane ren
jaarwedde; S. H. et T.
- salvo honore et titulo — met
behoud van eer en titel;
sh.
-shilng,
zie aldaar;
Sign.
- signatum (erat) — (het was)
geteekend;
S. J.
societatis Jesu — van het
genootschap van Jezus (de
Jezuieten);
S. L.
- suo loco — to zijner plaatse; S. L. E. A.
- sine loco et anno — zonder
plaats en jaartal; S. M.
- salvo meliore — met voorbehoud van beter;
S. M.
- Sa Majeste . — Zijne of Hare
Majesteft; —

Sacri ministerii candidatus
candidaat van het heilige
leeraarsambt; —
Solv .
solvatur — het worde opgelost (op recepten), of betaald;
S. P. D. salutem plurimam dicit (het
gewone opschrift in een
Latijnschen brief) — hij
groat u zeer;
S. P. Q. R. — senates populusque Romanusde Romeinsche senaat en
het Romeinsche yolk; —
zoo ook in Den Haag : S.
P. Q. H., in Amsterdam :
S. P. Q. A., in Rotterdam :
S. P. Q. R. enz.;
S. q. (op recepten) — sufficiens quantitas — de
toereikende hoeveelheid;
of Salva rat. — salva ratification
—S.R
behoudens de bekrachtiging;
—
S
r
.
sieur — /leer;
- senior — de oudste ;
S. R. I.
— sacri Romani imperii — van
het heilige Roomsche rijk;
—S.
— Sa Saintetê
Zijne Heiligheid;
- sacra scriptura — de Heilige
S. M. C.

Schrift;

S. S.
S. S.

Staatsspoorwegen; - stoomschip : aangekomen per
s. s. Sunda;
Sunda; -

8. s.

— soldatenschool, zie ald.;
s. s. (op recepten) — semis — de helft (van het
opgegevene);
s. s. t. t. (et h.) (op adressen) salvis titulis (et
honoribus) — behoudens
zijne titels en eer;
81. (ter aandulding van muntspecien) — stuivers; —
S. T. of S. T. Deb. — salvo titulo debito — met
verschuldigde eer; —
Stbl..
Staatsblad;
Stet.
— Staatscourant; —
S. T. D. sacrae theologise doctor —
doctor in de heilige godgeleerdheid; —
s. t. e. h.
— sans titres et honneurs — zonder eer of titols;
St. N.
stili novi — van den Nieuwen
Stijl;
St. V.
stili veteris — van den Ouden
Stijl;
Sup.
— supra — boven;
- superior — de vorige;
—S.V
salva venia — met verlof;
—
S. v. p.
s'il vous plait
als het u
belieft; —
S. V. V.
- sit venia verbo — met verlof
synd
geziceagadi,

Synd.
—
zie ald.
SA, tw. om iem. aan to moedigen, to prikkelen,
to tergen : welaan !, komaan I
1. SAAI, o. v. (my. -en, in de beteekenis van :
soorten van saai), licht gekeperde wollen stet
2. SAM, bn. bw. (-er, -st), langzaam, vervelend,
droog : het is een saaie vent; een saaie boel is 't bier.
1. SAAIEN, onverb. bn. van saai.
2. SAAIEN, o. (-s), nauw gebreid net voor de
garnalenvisscherij

SAAIFABRIEK.

721

SAAIFABRIEK, v. (-en), fabriek waarin saai
geweven wordt; ...FABRIKANT, m. (-en); ...HAL,
v. (-len), markt voor den saaiverkoop; plaats waar
de stukken saai werden gemerkt (eert. te Leiden).
SAAM, bw. Zie SAMEN.
SAAMGEZWORENE m. (-n), iem. die deelneemt aan eene samenzwering.
SAARWIJN, m. wijn uit de Saarstreek; —, (-en),
soorten van Saarwijn.
SABAETSME, o. sterrendienst, inz. degodsdienstige vereering der zon en der planeten.
SABBAT, m. (-ten), (eig.) feestelijke rust : bij
de Israelieten de laatste dag der week ; — bij de
Christenen heet de Zondag ook wel sabbat; (bijgeloof) feestdag, feestelijke bijeenkomst der heksen.
SABBATDAG, m. (-en), dag waarop men sabbat
houdt : (bijb.) gedenk den sabbatdag, dat gij dien
heiligt.
SABBATIST, m. (-en), iem. die den Zaterdag
als rustdag viert, lid eener sekte, door Johanna
Southcote gesticht.
SABBATSDAG, m. (-en), sabbatdag; ...JAAR,
o. (...jaren), zevende of rustjaar, bij de oude Israelieten, het jaar dat de landerijen braak moesten
liggen en geen schulden werden geind, volgens
den Talmud zelfs werden kwijtgescholden.
SABBATSREIS, v. (...zen), bepaalde uitgestrektheid, zijnde 2000 ellebogen of schreden, die
de Israelieten op den sabbat zich van hunne woning
mochten verwij deren; elke afstand van 2000 schreden.
SABBATTARIERS, m. my. eene godsdienstige
sekte die en Zaterdag en Zondag als rustdag
vierden.
SABBELEN, (sabbelde, heeft gesabbeld), kwijlend
belikken, opzuigen, zabbelen.
SABBEREN, (sabberde, heeft gesabberd), knoeien, kladden; (fig.) kletsen, babbelen.
1. SABEL, v. (-s), snijdend wapentuig aan eene
zijde scherp, zwaard; zwaar plat hout met handvat om den inslag van eene mat stiff aan te slaan.
SABELTJE, o. (-s), kleine sabel; (fig.) zijde tong is
een scherp sabeltje, hij spreekt nogal scherp en
hekelend.
2. SABEL, m. (-s), zeker zoogdier (mustela
zibellina), tot de familie der marterachtigen behoorende, een weinig grooter dan de marter ; een
halsdeksel van het bont van den sabel; — halsdeksel van bont in het algemeen. SABELTJE,
0. (-a).
3. SABEL, o. bont van de yacht van 't sabeldier.
4. SABEL, o. (wapenk.) zwart.
SABELBONT, o. Babel (3de art.).
SABELBOONEN, v. my. kromme snijboonen
(phaseolus vulgaris).
SABELDIER, o. (-en), dier dat het sabelb6nt
geeft.
SABELEN, (sabelde, heeft gesabeld), houwen,
hakken met eene label: de ruiterij sabelde op de
achterhoede in; rechts en links sabelen.
SABELGEVEST, o. (-en), gevest aan eene Babel;
...HOUW, m. (-en), houw met eene sabel, zoowel het houwen als de daardoor veroorzaakte
wonde.
SABELKLING, v. (-en), kung eener sabel; ...KOPPEL, in. (-s), koppelriem waaraan de sabel gedragen wordt; ...KORF, m. (...von), gevest aan eene
sabel, waarbij de hand geheel voor slagen beschut
is; ...KWAST, m. (-en).
SABELSPRINKHAAN, m. (...hanen), de sabelsprinkhanen (locustidae) vormen eene familie
onder de rechtvleugelige insecten; het wijfje heeft
eene sabelvormige legboor.
SABELTASCH, v. (...sschen), laag afhangende
tasch 14 de sabel der huzaren.
SABERS, in. my. eene godsdienstige sekte in
Aziatisch Turkije, die Johannes den Dooper voor
hun voornaamsten profeet en den stichter hunner
gemeenschap houden.
SABON-FRACTUUR, v. (boekdr.) de grofste,
dikste drukletter.
SABOTAGE, v. den fabrikant of werkgever
stelselmatig heimelijk nadeel toebrengen, zonder
in de termen der strafwet to vallen.
Van Dale, Handwoordenboek.

SAFFRAAN.
SABOTEEREN, (saboteerde, heeft gesaboteerd),
sabotage plegen.
SABOTEUR, m. (-s), die sabotage pleegt.
SABOTTEN, m. my. (Zuidn.) holsblakken,
klompen.
SABREEREN, (sabreerde, heeft gesabreerd),
neersabelen.
SABREUR, m. (-a), die er woest op inhouwt,
woeste soldaat of aanvoerder.
SACCHARINE, v. eene uit steenkoolteer gewonnen zoetstof, verzoet 300 maal zooveel als eene
gelijke hoeveelheid suiker, geraffineerde saccharine wel 550 maal.
SACOHAROMETER, m. (-s), eene soort van areometer, om daarmede het suikergehalte eener yloeistof to bepalen.
SACERDOTAAL, bn. priesterlijk.
SACHEM, m. (-s), Indiaansch opperhoofd.
SACHERIJN, m. (-en), (volkst.) chagrijnig
mensch, iem. met een lastig humour.
SACHERIJNIG, bn. bw. (volkst.) met een boos,
lastig humour hij is altijd even sach,erijnig.
SACRA, m. my. heilige voorwerpen.
SACRAMENT, o. (-en), zekere uitwendige verrichtingen, voor zooverre zij als middel en teeken
der goddelijke genade worden aangezien, in welken
zin de R.-K. Berk zeven sacramenten heeft, bondzegel; — de sacramenten toedienen.
SACRAMENTALIN, my. (R.-K.) alles wat de
Berk wijdt of zegent tot godsdienstig gebruik.
SACRAMENTEEL, bn. tot het sacrament behoorondo; (ook) aangenomen en door het gebruik
gewettigd.
SACRAMENTSDAG, m. (-en), zeker R.-K. feast,
de tweede Donderdag na Pinksteren.
SACREEREN, (sacreerde, heeft gesacreerd), heiligen, wijden.
SACRIFICIE, v. (-a), opoffering.
SACRIFIEEREN, SACRIFICEEREN, (sacrifleerde of sacrificeerde, heeft gesacrifleerd of
gesacrificeerd), offeren, opofferen.
SACRILEGE, m. heiligschennis; heiligschenner.
SACRISTEIN, m. (-en), zie SACRISTIEMEEST E R.
SACRISTIE, SACRISTIJ, v. (-en),
(R.-K.) vertrek waarin ales, wat tot den altaardienst noodig is, bewaard wordt On de geestelijken
zich aankleeden tot het verrichten der kerkelijke
bedieningen.
SACRISTIEMEESTER, m. (-a), SACRISTEIN,
m. (-en), (R. K.) koster der kerk.
SADDUCEER, m. (-a, ..,teen), aanhanger eener
aan Christus vijandige sekte in het oude Jeruzalem; zij behoorden tot de Joodache tempelaristoeratie en loochenden het bestaan van geesten, de
opstanding der lichamen en het leven na den
dood.
SADDUCEESCH, bn. van de Sadduceen.
SADO, v. (-'a), (Ind.) dos-&-dos, licht rijtuigje
op twee wielen; —KEREL, m. (-s), —VOERDER,
m. (-a), koetsier van eene sado.
SAFE (Eng.), bn. veilig, zeker; —, v. (-s), brandkas; brandkluis; bewaarkluis.
SAFE-DEPOSIT (Eng.), v. (-a), inrichting om
geld, geldswaardige papieren enz. veilig to bewaren, brandkluis; ...INRICHTING, v. (-en); ...LOKET, o. (-ten), loket of yak tot veilige bewaring
van golden, geldswaardige papieren enz. in eene
safe-deposit; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en).
SAFFIAAN, o. marokijnleder.
SAFFIER, o. (gray. als atofn.); m. (-en), voor den
steen : zeker holder als ster fonkelend edelgesteente
van donkerblauwe kleur; door kabalt-oxyde gekleurd blauw glas.
SAFFIERBLAUW, bn. zoo blauw als saffier;
o. donkerblauw.
safflerblauwe chalcedoon;
SAFFIEREN, bn. van Baffler.
SAFFIERSTEEN, m. (-en), ongeslepen saffier.
SAFFLOER, SAFFLOERS, o. verfdistel of
wilde saffraan, loved roode en gale verfstaf.
1. SAFFRAAN, v. (plantk.) gewone saffraan
(crocus sativus), een bolgewas, tot de familie der
46
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lischbloemigen behoorende ; — de bekende specerij,
uit de snel gedroogde stempals en een gedeelte
van het stijltje van de gewone saffraan bereid;
— gele verfstof uit de saffraan bereid.
2. SAFFRAAN, o. oranjegeel; ook als bn.
SAFFRAANAPPEL, m. (-s), eene soort van
appel; ...BOOM, m. (-en), een boom (memecylon),
op Ceylon voorkomende, welks bladeren na het
afvallen eene hooggele kleur aannemen en als saffraan gebruikt worden.
SAFFRAANGEEL, bn. zoo geel als saffraan; —,
0. kleurstof uit de saffraan bereid; ...KLEIJR, v.
de kleur van saffraan; ...MELK, v. met saffraan
gekookte melk; ...PEER, v. (...peren), gele, sappige peer; ...PLANT, v. (-en).
SAFFRANEN, (saffraande, heeft gesaffraand),
met saffraan toebereiden; met saffraan verven of
kleuren.
SAFFRANEN, bn. van saffraan-.
SAFFRANIG, bn. saffraanachtig.
SAGAAI, v. (-en), large spies der Negers, Kaffors, Hottentotten.
SAGE, v. (-n), volksoverlevering.
SAGEN. Zie VERSAGEN.
SAGO, v. het voedzame merg van den sagopalm.
SAGOMEEL, o. poedervormige sago; ...MELK,
v. melkdrank met sago.
SAGOPALM, m. (-en), eene soort van palm.
(cycas circinalis) die in Zuid-Azie en op de Soendaeilanden groeit en van 10 tot 13 M. hoog
wordt ; ... WEER, v. palmwijn.
SAGRIJN, o. eene zijden stof met effen grond.
SAHARA, v. groote woesAn in N. Afrika.
SAIEK, v. (-s), een zeer licht roeischip met 2
masters, doch zonder bramzeilen, op den Donau
en den Dniester.
SAILLANT, bn. (-er, -st), vooruitstekend; (fig.)
n het oog loopend; o. (-en), vooruitspringend
deel van een vestingwerk.
SAILLIE, v. (-s), (bouwk.) uitstek, uitsprong,
vooruitsteeksel; — (fig.) geestige zet, inval.
SA NMI, m. eene soort van aap; eekhorenaapje,
doodekopje in Guyana en Brazilie.
SAJET, v. o. (mv. -ten, in de bet. van : soorten
van sajet), getwijnd wollen garen.
SAJETTEN, bn. van sajet : sajetten kousen.
SAK, m. (-ken), ruime japon der 18de eeuw.
SAKE, SAKI, v. Japansche geestrijke drank,
uit rijst gebrouwen, bevat 12-14°/,, alcohol.
SAKI, m. (-'s), aap met een vossestaart (simia
pithecia).
SAKKERLOOT, t.w. basterdvloek.
SAKS, m. (-en), inwoner van Saksen. (SAKS verdient de voorkeur boven SAKSER.)
SAKSEN, o. land waar de Saksen wonen.
SAKSISCH, bn. wat op Saksen of zijne inwoners
betrekking heeft; uit Saksen.
SALADE, SLA, v. (saladen), een plantengeslacht
(lactuca)), tot de familie der samengesteldbloemigen
behoorende ; eene soort van sla, gewoonlijk de
tuinsla, met azijn en slaolie toebereid ; — klein
gesneden bladgroente die men rauw nuttigt: koolsla ;
sla van andijvie ; — naam van sommige spijzen,
die men koud nuttigt ; haringsla ; sla van
ansjovis; — (fig.) poespas, rommelzoo.
SLAATJE, o. schotel met sla; — (fig.) er een slaatje
uit hebben, ergens uit slaan, er geldelijk voordeel van
hebben.
SALADEBAK, m. (-ken), bak waarop men de
salade gereedmaakt; ...BED, o. (-den), bed met
salade beplant; ...BLAD, o. (-eren); ...BOONEN, v.
my. (plantk.) prinsessenboontj es ; ...O LIE, v.
SALADINKOFFIE, v. geroosterde mais als koffiesurrogaat; aftreksel hiervan.
SALAMANDER, m. (-s), eene orde der tweeslachtige dieren, met een zijdelings samengedrukten
staart, eene naakte huid en zonder nagels op de
teenen ; — volgens de Ouden een gift en vlammen
spuwend ondier; — scheldnaam : leelijke salamander; — (fig.) vuurgeest : een vuurwerk dat eene
kronkelende slang voorstelt; — naam van een vuurhaard. SALAMANDERTJE, o. (-s).
AMAMANP,E.FINAMI 9? geileg94 !ilvererts in
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fine draden in den grond voorkomende; ...HAGE DIS, v. (-sen); ...WOL, v. amiant, eene hoornachtige
steensoort.
SALAMANDRIJN, m. (-en), salamander-hagedis.
SAL-AMMOMIAK, o. zie SALMIAK.
SALAMINE, v. zware zijdestof met gekleurde
puntj es.
SALANGAAN, v. (...ganen), klipzwaluw in
Indiö en Zuid-Aziö (collocalia nidifica) die de eetbare vogelnestjes levert.
SALARIEEREN, (salarieerde, heeft gesalarleerd),
bezoldigen, salaris geven.
SALARIS, o. (-sen), bezoldiging, vast loon.
SALDEEREN, (saldeerde, heeft gesaldeerd),
(kooph.) het saldo vereffenen, rekeningen afsluiten.
SALDO, o. (-'s), (kooph.) overschot, rest, verschil
tusschen debet en credit: een batig saldo; een naaeelig
saldo, verlies ; per saldo, blijft.
SALEMLIK, v. verblijf der mannen in Turkije;
wekelijksche plechtige optocht van den sultan en
zijn gevolg naar de moskee.
SALEP, v. zeker geneesmiddel, uit den wortel van
sommige soorten van het tweebladig standelkruid
(orchis mascula) bereid, gebezigd tegen diarrhee;
—DRANK, m. (-en), —DRANKJE, o. (-s).
SALET, o. (-ten), (veroud.) gezelsehapszaal en het
daar vereenigde gezelschap; bezoek: salet houden;
(spr.) op salet zitten, mooi aangekleed zitten en niets
uitvoeren.
SAJETJONKER, m. (-s), pronker, modegek;
...JUFFER, v. (-s), opgesruukt juffertje.
SALICYLOPLOSSING, v. (-en), (geneesk.) oplossing van salicylzuur in water, alcohol of aether,
een antiseptisch middel; ...PILLEN, mv.; ...POEIERS, my. ; ...WATTEN, v. my. antiseptische
watten met eene salieyloplossing gedrenkt.
SALICYLZUUR, o. eene scheikundige verbinding
van koolzuur en phenolnatrium, zoetachtig zuur
van smack.
1. SALIE, v. (plantk.) een geslacht (salvia), tot de
familie der lipbloemigen behoorende; saliemelk :
wij drinkers salie op het ijs.
2. SALIE, v. (fig.) Jan Salie, schimpnaam voor een
langzaam, futloos mensch, dat niets aandurft.
SALIFICATIE, v. (scheik.) zoutvorming.
SALINE, v. (-n), zoutwerk, zoutmijn; zoutkeet,
zoutziederij.
SALINISCH, bn. zilt, zoetachtig, zout bevattende.
SALINOMETER, m. (-s), zoutmeter.
SALISCH, bn. van do oude Saliers.
SALMI, o. ragout van gebraden gevogelte.
SALMIAK, SALMONIAK, v. (scheik.) zoutzure
ammonia: eene verbinding van chloor met ammonia;
geest van salmiak, vliegende geest, oplossing van
ammoniakgas in water.
SALOMO, m. beroenad koning der IsraOlieten,
1015-975 v. C. ; zoo wijs als Salerno, zeer wijs;
zoo wijs als Salonio's kat. zeer dom.
SALOMON SLELIE, v. (...lien), lelienarcis.
SALOMONSZEGEL, v. (-s), (plantk.) eene overblijvendeplant (polygonatum), tot de familie der
lelieachtigen behoorende, die op beschaduwde,
houtrijke plaatsen voorkomt en in Mei of Juni
bloeit.
SALON, o. en m. (-s), groote zaal, ontvangkamer.
SALONNETJE, o. (-s), kleine salon.
SALONAMEUBLEMENT, o. (-en), sierlijk amenblement in een salon, voor een salon geschikt;
...BOOT, v. (-en), keurig ingerichte passagiersboot;
...HELD, m. (-en), iem. die in een salon gevierd is;
...TREIN, m. (-en), koninklijke trein met
salonwagens; ...WAGEN, m. (-s), een wagon als
een salon ingericht : de kcminklijke salonwagen.
SALPETER, o. salpeterzure potasch : het wordt
in de geneeskunde aangewend en is een hoofdbestanddeel van het kruit; — salpeterachtige uitslag
op muren, gesteenten enz.
SALPETERIGZUUR, o. (scheik.) eene verbinding
van 1 deel stikstof, 2 deelen zuustof en 1 deel waterstof.
1. SALPETERZUUR, o. (...zuren), (scheik.) storkwater : het zuur dat in alle salpeter voorkomt en
daaruit ook verkregen wordt.
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2. SALPETERZUUR, bn. salpeterzuur bevattende : salpeterzuur goud, koper.
SALSAPARILLE, SARSAPARILLE, SASSAPARILLE, v. (-s), (plantk.) eene Amerikaansche aspergeachtige plant (smilax) waarvan de wortel in de
geneeskunde als zweetdrijvend middel wordt aangewend.
SALTO, m. (-'s), sprong: salto mortale, doodelijke,
hoogst gevaarlijke sprong (van kunstenmakers);
(fig.) een te groot waagstuk.
SALUBRITEIT, v. gezonde staat, gezonde eigensehap (van lucht, land enz.).
SALUEEREN, (salueerde, heeft gesalueerd),
groeten, begroeten, inz. bij militairen.
SALT. o. welzijn; heil, gegroet; aan allen die
dezen zullen hooren, salut! (aanhet van koninklijke
besluiten, wetten enz.).
SALUTATIE, v. (-s, „Alen), begroeting; het m.ilitaire saluut maken.
1. SALUUT, v.(...luten), zekere visch, ook meerval
geheeten.
2. SALUUT, o. (...luten), begroeting op soldatenwjjze (uit bet kanon, met den degen enz.).
SALUUTSOHOT, o. (-en), een schot ter eerbewijzing aan personen van hoogen rang enz.
SALVA, behoudens, met : salva approbation, behoudens goedkeuring; salva ratification, behoudens
nadere bekrachtiging.
SALVATOR (Lat.), m. Redder, Heiland.
SALVE, woes gegroet.
SALVO, o. (-'s), het gelijktijdig losbranden van
een groot aantal geweren of kanonnen; — algemeen
handgeklap ; —VUUR, o.
SAMAAR, v. (...maren), eertijds lang en deftig
vrouwenkleed.
SALVE REGINA, woes gegroet koningin; lofzang
ter eere der H. Maagd, naar de aanvangswoorden
aldus geheeten.
SAMARITAAN, m. (...taken), bewoner van
Samaria of Midden-Palestina, ten tijde van Jezus;
de barmhartige Samaritaan.
SAMARITAANSCHE, v. (-n), vrouw uit Samaria.
SAMBAL, v. (-s), (Ind.) algemeene naam voor
allerlei bij de rijst gebruikte toespijs; — (Z. A.) bij
vleesch gebruikte toespijs van fijngesneden komkommers, uien enz. met azijn toebereid.
SAMBALBROEK, v. (-en), (Ind.) large wijde
broek der Maleiers.
SAMBOK, v. (-ken), (Z. A.) korte karwats om,
trekdieren aan te drijven, inz. de achterste ossen.
SAMBREEL, v. (-en), (Z. A.) regen- en zonnescherm. SAMBREELTJE, o. (-s), (Z. A.) zonnescherm.
SAMEET, o. fiuweel.
SAMEN, TE ZAMEN, bw. bij, tot, met elkander;
— zij zijn, het samen eens, denken, handelen eenstemmig. — [Samen vomit zeer vele scheidbare
sawenst, met ww. ; slechts enkele zijn opgenomeni.
SAMENBINDEN, (bond samen, heeft samengebonden), bij elkander, bijeenbinden ; — aaneenbinden : handen en voeten samenbiv,den.
SAMENDOEN, (deed samen, heeft samengedaan),
bij elkander doen; vereenigen, samensmelten; in
vereeniging met iem. doen, handelen.
SAMENDRUKBAAR, bn. samengedrukt kunnende worden. SAMENDRUKBAARHEID, v. (nat.).
SAMENDRUKKEN, (drukte samen, heeft samengedrukt), dicht, vast op elkander drukken; — de
deelen van een lichaam dichter in elkaar drukken,
zoodat het een kleiner volume inneemt ; — door
drukken aan elkander vastmaken.
SAMENFLANSEN, (fianste samen, heeft samengefianst), met haast samenstellen : een opstel samenflansen; een boek samenflansen, haastig in elkander
zetten door overal wat aan te ontleenen, zonder
dit grondig verwerkt te hebben.
SAMENGAAN, (ging samen, heeft en is samengegaan), met een of meer menschen gaan ; — (fig.)
in overeenstemraing handelen, dezelfde mewling
toegedaan zijn.
SAMENGESTELD, bn. niet enkelvoudig, uit verscheidene deelen bestaande : eene naaimachine is
=gal samengestelc1;— (taalk.) een samengesteldevolzin,
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een volzin die bestaat uit twee of meer gedachten,
die met elkander een geheel vormen; — (plantk.) een
samengesteld blad, waarbij verscheidene blaadjes aan
een bladsteel zitten ; — samengestelde bloem, eene
bloeiwijze die veal op eene enkelvoudige bloom gelijkt, doch inderdaad samengesteld is Of uit veel
lintbloempjes, Of uit buisbloempjes, of uit beide; =(wick.) een samengesteld getal bestaat uit een geheel
getal + eene breuk, bv. 2 1 /4; — eene samengestelde
breuk, waarvan Of teller, Of noemer, 6f beide gebroken gotallen zijn ; — samengestelde interest, wanneer na verloop van zekeren termijn (een half of
een heel jaar gewoonlijk) de verschenen interest bij
het kapitaal gevoegd wordt en daarvan ook interest berekend wordt; samengestelde interestrekening; — Met eenvoudig ; — verward, niet helder.
SAMENGESTELDBLOEMIGEN, v. my. (plantk.)
eene talrijke plantenfarailie (compositae), zoo geheeten naar hare samengestelde bloemen.
SAMENGEZWORENE, m. (-n), die deelneemt
aan eene samenzwering.
SAMENGROEIEN, (groeide samen, is samengegroeid), aaneen- of ineen,groeien, tot eön ' geheel
groeien : samengegroeide vingers.
SAMENHANG, m. onderling verband; — (nat.)
samenklevende kracht, cohaesie : de samenhang is
bij de metalen zeer groot; — (fig.) de samenhang
eener partij, het elkander steunen, op elkander
rekenen.
SAMENHANGEN, (hing samen, heeft samengehangen), verbonden zijn aan, vereenigd zijn met,
zoowel van verschillende voorwerpen als van de
deelen onderling van ben voorwerp ; (fig.) in
nauw verband tot elkander staan.
SAMENHANGEND, bn. in geregelde volgorde:
een same,,ha vend verjAal.
SAMENHECHTEN, (hechtte samen, heeft samengehecht), hechtende bijeenbrengen.
SAMENKLANK, m. overeensteraming; het harmonisch samenklinken : twee muziekinstrumenten in
samenklank brengen.
SAMENKLINKEN, (klonk samen, heeft samengeklonken), samen, op denzelfden tijd klinken : de partijen van een muziekstuk klinken goed samen, barmonieeren goed.
SAMENKOMEN, (kwam samen, is samengekomen), bijeenkomen; vergaderen; elkander ontmoeten : wij zouden daar samenkomen.
SAMENKOMST, v. (-en), sam,enkomen; bijeenkomen, onderhoud; ontmoeting ; — (sterrenk.) schijnbare ontmoeting van twee dwaalsterren in hetzelf de
teeken (aangeduid door het teeken A ).
SAMENKOOIEN, (kooide samen, heeft samengekooid), (boekdr.) de vormen ineenslaan.
SAMENLEVEN, (leefde samen, heeft samengeleefd), met elkander leven, to zamen wonen. SAMENLEVING, v. het samenleven; — burgermaatschappb; woordenboek der samenleving, encyclopaedia.
SAMENLOOP, m. het bij elkander loopen, het ineenloopen; toevloed van menschen; plaats waar
voorwerpen samenloopen; aan den samenloop van
twee rivieren, vereeniging; door een samenloop van
omstandigheden, door omstandigheden, die alien to
zarapn hebben tengevolge gehad, dat... ,
SAMENLOOPEN, (hop samen, is samengeloopen),
bijeenloopen, zich in grooten getale vereenigen; —
ineênloopen: de Waal en de Maas loopenbij Gorinchem samen; — stremmen, stollen, klonteren (van
melk, blood, olio ens.); — (fig.) raedewerken tot, mode
oorzaak zijn van.
SAMENPAKKEN, (pakte samen, heeft en is
samengepakt), bij elkander pakken : verschillende
taken samenpakken; — ophoopen.
SAMENPAREN, (paarde samen, heeft samengepaard), twee voorwerpen vereenigen. (Het
eenvoudige PAREN is voldoende).
SAMENPERSEN, (perste samen, heeft samengeperst), ineenpersen, persende samendrukken, zoodat
iets een kleiner volume heeft : samengeperste lucht.
SAMENRAAPSEL, o. (-s), wat van verschillende
kanten bijeengebracht is; mengelmoes : een sam,enraapset van leugens.
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SAMENRAPEN, (raapte samen, heeft samenge raapt), van verschillende kanten bijeenbrengen.
SAMENROEPEN, (riep samen, heeft samengeroepen), bijeenroepen; beleggen, beschrijven.
SAMENROTTEN, (rotte samen, heeft en is
samengerot), oproerig bijeenscholen.
SAMENSCHOLEN, (school& samen, heeft en is
samengeschoold), troepsgewijze bijeenkomen (van
men'chen, ook van visschen). SAMENSCHOLING.
v. (-en), het samenscholen; samengeschoolde menigte (inz. met kwade bedoelingen).
SAMENSMELTEN, (smolt samen, heeft en is
samengesmolten), ineensmelten ; smeltend samen
verbinden : suiker en boter samensmelten; (ook fig.)
de twee partijen zijn samengesmolten, tot ben geworden.
SAMENSNOEREN, (snoerde samen, heeft samengesnoerd), met een snoer vereenigen; een snoer om
iets nauwer toehalen : mijn hats is als samengesnoerd.
SAMENSPANNEN, (spande samen, heeft en is
samengespannen), bijoenspannen; zich met anderen
verbinden tot een zeker misdadig doel, een komplot
maken : tegen iem., een, overheerscher, den Staat
samenspannen. SAMENSPANNING, v. (-en).
SAMENSPEL, o. het samen spelen, inz. van
musici : hun samenspel was zeer zuiver.
SAMENSPRAAK, v. (...spraken), tweespraak, gesprek, onderhoud tusschen twee personen.
SAMENSPREKEN, (sprak samen, heeft samengesproken), een gesprek voeren, in gesprek zijn.
SAMENSPREKING, v. (-en), het samenspreken,
overleg : kwade samensprekingen bederven de goede
zeden.
SAMENSTEL, o. wat samengesteld wordt of is,
toestel ; — inrichting, bouw ; — wijze van vervaardigen.
SAMENSTELLEN, (stelde samen, heeft samen esteld), bij elkander stollen, in goede orde schikken;
verschillende deelen tot een geheel samenstellen,
iets ver y aardigen, maken ; — een woord samenstellen, uit twee bestaande woorden een nieuw
woord vormen ; — opstellen, schrijven : eene
brochure samenstellen.
.
SAMENSTELLEND, bn. wat iets samenstelt : de
samenstellende deelen van een geheel.
SAMENSTELLING, v (-en), het samenstellen :
de samenstelling eener machine; — (taalk.) de vereeniging van twee bestaande woorden tot een ;
eigenlijke, echte samenstellingen, waarvan men de
deelen niet kan scheiden, zonder dat 't begrip der
samenstelling geheel verdvvijnt; oneigenlijke, onechte
samenstellingen, waarvan de beteekenis geheel of in
hoofdzaak behouden blijft, als men de samenstellende deelen los naast elkander zet ; — scheidbare
en onscheidbare samenstellingen (bij de werkwoorden), naarmate de deelen in de vervoeging wet of
niet kunnen worden gescheiden.
SAMENTREFFEN, (trof samen, heeft samengetroffen), toevallig ergens samenkomen; toevallig
gelijktijdig voorvallen, plaats hebben.
SAMENTREKKEN, (trok samen, heeft en is
samengetrokken), de deelen van een lichaam dichter
bij elkander trekken, nauwer bij elkander voegen ;
— verschillende lichamen bijeentrekken, samenvoegen : troepen samentrekken ; — de wolken, trekken
zich samen, worden dichter en meer in aantal ; —
(taalk.) twee lettergrepen samentrekken, tot eene
ineensmelten; — twee of meer zinnen samentrekken,
bij nevengeschikte zinnen de geraeenschappelijke
deelen slechts Bens uitdrukken ; — korter samenvatten : een opstel wat samentrekken.
SAMENTREKKER, m. (-s), samentrekkende
kringspier die eene opening afsluit.
SAMENTREKKINGSTEEKEN, o. (-s), (taalk.)
teeken (A), dat aanwijst dat eene lettergreep uit de
ineensmelting van twee lettergrepen ontstaan is.
SAMENVALLEN, (viol samen, is samengevallen), bij elkander komen ; die twee feesten vielen
samen, werden gelijk gevierd.
SAMENVATTEN, (vatte samen, heeft samengevat), bijeenvatten : het gezegde in een paar woorden, iets in een kort bestek samenvatten.
SAMENVLOEIEN, (vloeide samen, is samenge-
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vloeid), bijeenvloeien, vloeiende zich vereenigen :
al het water vloeide hier samen; de menschen vloeiden
van alle kanten samen. SAMENVLOEIING, v. (-en).
SAMENVOEGEN, (voegde samen, heeft samengevoegd), bijeenvoegen, vereenigen, paren, verbinden. SAMENVOEGING, v. (-en).
SAMENWEEFSEL, o. (-5), wat te zamen geweven
is; (fig.) een samenweefsel van leugens, misdaden enz.
SAMENWERKEN, (werkte samen, heeft samengewerkt), met elkander werken, gemeenschappelijk
arbeidon : aan een woordenboek samenwerken; — in
overleg handelon : aan de opvoeding der kinderen
moeten school en huisgezin samenwerken; - modewerken (tot of aan iets). SAMENWERKING, v.
SAMENWONEN, (woonde samen, heeft sam.engewoond), bij elkander wonen, to zamen bone wooing
in gebruik hebben ; samenleven. SAMENWONING, v.
SAMENZWEERDER, ra., SAMENZWEERSTER,
v. (-s), iem.. die deelneemt aan eene samenzwering.
SAMENZWEREN, (zwoer samen, heeft samengezworen), een komplot smeden, zioh tot het verrichten van iets (kwaads) met anderen verbinden :
zij hebben tot zijn verderf samengezworen; (fig.) alles
schijnt wet tegen mij samen te zweren, alles schijnt
tot mijn ongeluk mode to werken. SAMENZWERING, v. (-en), het samenzweren; komplot, verbond tot het verrichten van iets kwaads.
SAMIEL, SAMARL, m. booze geest; bij de oude
Israelieten de opperste der duivelen.
SAMMELEN, (saram.elde, heeft gesammeld),
leuteren, teuten, talmen.
SAMOEM, m. wind die dikwijls tusschen 21 Juni
en 21 September stootsgewijze of bij rukken in de
Arabische en Afrikaansche woestijnen waait en
zich kenmerkt door zijn hooge temperatuur en
wolken van opgejaagd stofzand.
SAMOJEDEN, m. my. een volksstam in noordelijk
Siberie.
SAMOREUS, v. (...zen), eene soort van groote
aak op Sambre en Meuse (Maas).
SAMOWAR, v. (-s), Russisch toestel om thee to
zetten.
SAMPAN, m. (-s), klein Chineesch en Japansch
kustvaartuig,
SAMPIT, m. (-s), wapen, op Borneo als boog en
als werpschicht gebruikt.
SANATOGEEN, o. licht oplosbaar wit poeder,
bestaande uit 5 0/0 glycerinephosphorzure natron en
95 °/° casein.
SANATORIUM, o. (-s, ...ria), inrichting in eene
gezonde onageving waar zwakke personen, of zij die
eene chronische ziekte hebben, of van eene acute
ziekte herstellende zijn, volkomen genezing of
althans vermindering van hun lij den kunnen Yinden.
SANBENITO, o. (-'s), ketterhemd : geel hemd
waarin de ketters werden verbrand, met een rood
Sint-Andrieskruis en met duivels beschilderd;
(ook) mute die men den ketters opzette.
SANT-BARBARA, v. (zeew.) kajuit achter in het
schip voor de onderofficieren.
SANCTIE, v. (-s, ...tien), bekrachtiging, bevestiging : de sanctie weigeren aan; ergens zijne sanctie aan
verleenen ; tot wet verheven : de Pragmatieke
Sanctie.
SANCTIFIOATIE, v. (-s, –Alen), heiliging, heiligspreking.
SANCTIFIEEREN, SANCTIFICEEREN, (sanctifleerde of sanctificeerde, heeft gesanctifieerd of
gesanctificeerd), heiligen, heiligspreken.
SANCTIONNEEREN, (sanctionneerde, heeft gesanctionneerd), goedkeuren, bekrachtigen; (fig.)
zijn zegel hechten aan.
SANCTUARIUM, o. (-s), (R.-K.) de omtrek van
een altaar, inz. van het hoogaltaar; de plaats waar
de gewij de voorwerpen en reliquieen der kerk worden
bewaard.
SANCTUM SANCTORUM, o. het Heilige der
Heiligen (in den tempo! van Salomo to Jeruzalem).
SANCTUS, o. (R. K.) het vierde van de vaststaande gezangen onder de Mis.
SANCY, (de), v. beroemde peervormige oitroengele diamant van 33 karaat, in het bezit van den
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keizer van Rusland, eens het eigendom van Karel
den Stouten.
SANDAAL, v. (...dalen), schoeisel inz. der oude
volken : bindzool, met banden om den voet vastgebonden ; — lichterschuit aan de noordkust van
Afrika.
SANDALWOOD (Eng.), (-s), kleine soort van
paarden in N. India, van het Sandelhouteiland of
Soemba afkomstig.
SANDARAK, zie SANDRAK.
SANDELBOOM, m. (-en), groote, schoone Indische
boom (santalum), die het welriekende sande/hout
levert.
SANDELHOUT, o. donkerrood, zeer hard en
zwaar hout van den sandelboom, dat gebruikt wordt
voor de draaibank en als verfhout.
SANDELHOUTEN, bn. van sandelhout gemaakt.
SANDRAK, o. droge doorschijnende geelwitte
hars, die vloeit uit de schors van den in N. Afrika
groeienden callitris quadrivalvis.
SANDWICH (Eng.), m. (-es), twee sneetjes brood
met vleesch er tusschen; zeker banketgebak.
SANDWICHMAN, in. (-nen), schertsende bonaming voor iem. die met een advertentiebord op den
rug en de borst rondloopt.
SANEL, SANELLA, o. eene soort van geweven
katoen.
SANELLEN, bn. van sanel.
SANGUINISCH, bn. sanguinisch, temperament,
driftig gestel, lichtgeraaktheid.
SANHEDRIN, o. naam van den hoogen mad der
Joden.
SANIDIEN, o. eene grauwe of gale soort van veldspaat, die in trachiet gevonden wordt.
SANIKEL, v. sanieula berenoor, meesterwortel :
zekere plant die als heelmiddel wordt aangewend.
SANITAIR, bn. de gezondheid betreffende : sanifair tovicht ; sanitaire eis0,en.
SANITAS, (Lat.), gezondheid.
SANS, bw. zonder; sans fa,on, zonder omslag;
— sans gene, vrij en ongedwongen sans souci,
zonder zorg, zorgeloos; naam van een koninklijken
lusthof to Potsdam.
SANSCULOTTE, m. (-s), naam welken men in
den aanvang der Fransche omwenteling spottenderwijze aan de arme burgers van Parijs gaf, wijl zij
geen kniebroeken, maar lange broeken droegen;
(later) de democraten.
SANSKRIT, o. de klassieke Oudindische taal;
(ook) de oudere vorm dier taal, alleen overgebleven in de Veda's enz., de oudste godsdienstschriften
van India.
SANSKRITISCH, bn. wat op het Sanskrit betrekking heeft : de Sanskritische taal.
SANSKRITIST, m. (-en), keener, beoefenaar
van het Sanskrit.
SANT, m. (-en), heilige.
SANTE ! tw. gezondheid ! heilwensch, bij het
drinken toegebracht.
SANTENBOETIEK, v., ...KRAAM, v. de ganeche kraam, de heele boel, alles bij elkander.
SANTIN, v. (-nen), heilige, vrouw die een heilig
leven leidt. SANTINNETJE, o. (-s), (Zuidn.)
prentje waarop eene vrouwelijke heilige is afgebeeld.
SANTJE, o. (-s), (Zuidn.) prentje waarop een
heilige atgebeeld staat.
SANTJES, tw. sante.
SANTONINE, v. werkzaam vergif tegen de ingewandswormen,. eene kleurlooze gekristalliseerde
stof uit het wormkruid bereid; (-s), een koekje
tegen de wormers.
SANTORIE, v. (plantk.) kleine santorie of duizendguldenkruid (erythraea centaurium en erythraea
littoralis).
SANTRI, m. (-'s), (Ind.) leerling eener koranschool.
SAP, o. (-pen,), vocht, levensvocht (in planten,
vruchten en dieren) : de omloop der sappen ; —
(fig.) wat hij zegt, heeft sap nosh kracht, wat hij
zegt, bezit totaal geene waarde.
(-s), eene soort van aap in ZuidSAPAJOU,
Amerika.

SARDONYXSTEEN.
SAPANHOUT, o. zekere houtsoort, afkomstig
van een in Oost-India groeienden boom, den sapanhoutboom (caesalpina sappan), die zeer goad verfhout levert; —BOOM, m. (-en).
SAPGROEN, o. zekere verfstof, afkomstig van
de zwartgroene bessen van den zaagbladigen wegedoom; —BOOM, m. (-en), wegedoorn (rhamnus
catarctica).
SAPIENT! SAT (Lat.), voor den wijze genoeg; een
goad verstaander heeft maar een half woord noodig.
SAPONIET, o. zeepsteen, eene zeer weeke vettigaanvoelende delfstof, bij het fabriceeren van porselein gebruikt.
SAPONINE, v. een plantensap dat voor 0,1 oh.
met water vermengd, dit doet schuimen als zeepwater ; —OPLOSSING, v. (-en), deze oplossingen
worden gebruikt bij mousseerende wijnen en mineraal waters.
.SAPPE, v. (-n), (mil.) voorloopige ingraving die°
later tot loopgraaf verbreed wordt.
SAPPEEREN, (sappeerde, heeft gesappeerd)
sappen maken; al sappen ntakende naderen; ondergraven, ondermijnen.
SAPPELOOS, SAPLOOS, bn. zonder sap, uitgedroogd.
SAPPERDEBLEU, SAPPERBLEU, tw. basterdvloeken. (Verbastering van Sacre-Dieu.)
SAPPERLOOT, tw. basterdvloek.
SAPPERMENT, tw. basterdvloek.
SAPPEUR, m. (-s), (mil.) in Nederland zijn de
sappeurs met de mineurs tot e,en korps vereenigd.
SAPPEURSBAARD, m. (-en), lange voile board.
SAPPHO, v. beroemde Grieksehe lierdiehteres
± 600 v. C.
SAPPIG, bn. (-er, -st), vol sap, smakelijk (van
vruchten) : sappige perziken; sappige planten,
met dikke, vleezige bladen; sappig vleesch, zacht,
en malsch; (fig.) zij ziet er nog sappig en Jong uit.
SAPRIJK, bn. (-er, -st), vol sap; smakelijk.
SAPRING, rn. (plantk.) jaarring, de ringen aan
boom.stammen, waardoor men hun ouderdom kan
bepalen.
SAP i/6.1RF, v. (...ven), doorschidnende waterverf, uit plantensap bereid.
SARABANDE, v. (oudt.) een Spaansche deftige
dans, ernstig en gracieus, in de 3/, mast en de
daarbij behoorende muziek.
SARACEEN, m. (...cenen), naam waarrctede de
Arabieren in Spanje en aan de noordwestkust van
Afrika benoemd werden; (oudt.) Oosterling.
SARACEENSCH, bn. wat op de Saracenen betrekking heeft.
SARCASME, o. (-n), bijtende spot, bitter° hoon.
SARCASTISCH, bn. (-er, meest -), bijtend,
spottend.
SARCINE, v. (-n), eene soort van bacterien,
rood of geel van kleur.
SARCODE, v. protoplasma.
SARCOPHAAG, v. (...agen), oorspronkelijk de
naam der grafgesteenten of lijkkiston, die uit,
sponsachtige kalksteen uit de omstreken van
Assus in Mysie vervaardigd waren ; (thans) elke
steenen doodkist; zerk of grafteeken in antieken vorm.
SARDELLE, v. (-n), sardijn.
SARDIJN, v. (-en), SARDINE, v. (-n), een
vischje (clupea sardina), tot het geslacht der haringen behoorende, dat in groote menigte in de
Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan
tot even in het Kanaal wordt aangetroffen.
SARDINENBLIKJE, o. (-s), blikken doosje
waarin de sardinen ingezouten of in de one gelegd
verzonden worden: ...MESJE, o. (-s), ntesje om
een sardinenblikje open to maken; ...VANGST,
v. (-en).
SARDONISOH, bn. bw. sardonisch lachen, onnatuurlijko, buitensporige lach; (fig.) sarcastisch
lachen.
SARDONYX, o. [m. (-en), als voorwerpsn.)
een uit veelkleurige lagen bestaande onyx, die
door de Ouden tot cameeen word gebruikt.
SARDONYXSTEEN, m. (-en), zeker edelgesteente,
eene verscheidenheid van cornalijn, walks met
witte en roode of bruine strepen en lagen afwisselt.
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SARGASSO-ZEE, v. wierzee, krooszee (gedeelte
van den Atlantischen Oceaan ten westen der
Azorische eilanden).
SAREKAT ISLAM, v. v3reeniging van 0. I.
Mohammedanen, ter bevordering van hun vooruitgang en ter verdediging van him belangen.
SARONG, v. (-s), kokervormige rok of doek in
Oost-Indict zoowel door mannen als vrouwen
gedragen; ook door Eur. dames, inz. in huis.
SARRAS, m. (-sen), ruitersabel.
SARREN, (sarde, heeft gesard), tergen, prikkelen, kwaad maken.
SARRIG, bn. (-er, -st), tergend; plaagziek.
SARSAPARILLA, SASSAPARILLA, v. de wortel
van de Amerikaansche winde (smilax sarsaparilla),
die als krachtig bloedzuiverend en zweetdrijvend
middel in den handel komt.
1
SARSENET, o. dicht als linnen geweven katoenen stof, die stark geglansd is, vooral als voering
gebruikt.
1. SAS, o. (-son), schutsluis; kolk, sluiskolk; —
in zijn sas zijn, in zijn schik zijn, het naar zijn
zin hebben.
2. SAS, v. (-son), mengsel van zuurstofieverende
lichamen en brandbare zelfstandigheden, die naar
de snelheid der verbranding in snelle en matte
onderscheiden worden.
SASDIJK, m. (-en), dijk langs de sluisruimte
tusschen de deuren.
SASMEESTER, m. (-s), sluiswachter.
SASSEFRAS, m. (-son), laurierachtige boom in
N. Amerika, met genee-krachtige bla 4.eren, bast
en bout ; o. aftreksel van bladeren en bast
van den sassafras
, SASSEN, (caste, heeft gesast), de sluisdeuren
opendoen om het hoog water, dat v66r het sas is,
naar een lager water to laten afvloeien.
SASSENBLOED, o. (volkstaal) het gaat van
sassenbloed (des harten blood), met de grootste
opofferingen gepaard.
SASSER, m. (-s), sluiswachter.
SA S SLU I S, v. ( ...zen), schutsluis.
SATAN, m. (-s), duivel, hoofd der booze geesten;
(fig.) helsch wezen: een satan van eene vrouw.
SATANISCH, bn. als een satan, duivelsch.
SATANSCH, bn. bw. helsch, duivelsch, vervaarlijk, op eene satansche wijze : ik was satansch, nijdig;
een satansch levee, helsch rumoer.
SATANSKIND, o. (-eren), slecht kind; slechte
man of vrouw; ...WERK, o. goddelooze, booze
streek; hoogst verdrietig of vervelend work.
SATEH, v. aan een bamboestokje geregen
gebra,den stukjes vleesch ; ook SAM
SATELLIET, m. (-en), wachter, trawant : de
mean is de satelliet der garde; (fig.) fem. die steeds
een ander vergezelt; (ook) blind werktuig.
SATER, m. (-s), (fab.) naam van zekere Peloponnesische boschgoden, in 't gevolg van den wijngod,
gewoonlijk als gedrochtelijke schrikverwekkers
voorgesteld; — (fig.) een Dude sater, wellusteling;
— (nat. hist.) eene soort van dagvlinder.
SATERDANS, m. (-en), dans der saters, als de
saters.
SATIJN, o. (-en), glanszijde, eene zijden stof van
,ongedraaide zijde, zeer glad geweven met hoogon
glans; — linnen en wollen stof op die wijze geweven; — zoo zacht als satijn, zeer zacht.
SATIJNACHTIG, bn. (-or, -st), als satijn een
satijnachtige glans; eene satijnachtige huid, zeer
zacht of fijn (op het gevoel).
SATIJNEN, onverb. bn. van satijn.
SATIJNHOUT, o. eene zware en harde houtsoort afkomstig uit West-Indie; gepolitoerd is het
schitterend goudgeel.
SATIJNHOUTEN, bn. van satijnhout.
SATIJNVOGEL,
(-5), Australische zangvogel
Wiens veeren als satijn glanzen (chlamydodera holosericea), 24
12 cM.
SATINEEREN, (satineerde, heeft gesatineerd),
glad en glanzig maken, maken als satijn : gesatineerd
papier; zeer glanzend verven.
SATINET, o. (-ten), zeer fijne satijnachtige stof,
half wol, half katoen, Of heel katoen.

SAVELBOOM.
SATIRE, v. (-n), hekeldicht, hekelend geschrift;
hekelende, bijtende uitdrukking; daad, welke dient
om eene andere (of een persoon) in een kwaad of
bespottelijk daglicht to plaatsen.
SATIRENDICHTER,
(-5), hekeldichter.
SATIRICUS, m. (...ci), hekeldichter, spotter.
SATIRIEK, (-er, -st), SATIRISCH, bn. bw.
hekelend, spottend, bijtend : een satiriek gezegde;
een satirisch mensch, die overal eene satire op zegt;
op hekelende wijze : satirisch spreken.
SATISFACTIE, v. (-s, Alen), voldoenin g ; genoegdoening (na eene beleediging) satisfactie vragen,
geven, weigeren.
SATRAAP, m. (...trapen), titel der stadhouders
in het Oude Perzische rijk van de provincien, die
satrapieen genoemd warden; — (fig.) willekeurig
heerscher; heerschzuchtig mensch.
SATRAPIE, v. (-en), Aziatische landvoogdij.
SATUR &EREN, klareu van het suikersap met
koolzuurgas.
SATURNALIEN, v. my. het Saturnusfeest een
Romeinsch volksfeest, dat in December gevierd
ward.
SATURNIET, o. bruin looderts.
SATURNISCH, bn. tot de hooge oudheid behoorende; de saturnische tijd, de gouden eeuw; —
(fig.) gelukkig, onschuldig, eenvoudig.
SATURNISME, o. chronische loodvergiftiging.
SATURNUS, na. (myth.) vador der goden Jupiter, Neptunus en Pluto ; god van landleven,
la,ndbouw en alien overvloed ; — naam saner
planet, die na Jupiter de grootste van ons
zonnestelsel is; daze planet is bekend om hare
ringen on 10 maken.
SAUCIJS, v. (...zen), kleine rctetworst; saucijzebroodje.
SAUCIJZEBROODJE, o. (-s), klein broodje van
fijn deeg met een stark gekruid metworstje erin
gebakken.
SAUCISSE, v. (-n), SAUCISSON, m. (-s), lederen,
met kruit gevulde zak tot het doers springen eener
mij n.
SAUCISSE DE BOULOGNE, v. eene fijne soort
van worst.
SAUF-CONDUIT (Fr.), o. vrijgeleibrief.
SAUMON (Fr.), bn. zalrakleurig, bleekrood.
SAUS, v. (-en), toebereid vocht, gekruid nat
(met boter, vet enz.) om bij de spijzen to eten ;
— (fig.) hetgeen de aangenaamheid van een genot
verhoogt : de saus van het Leven; — (spr.) wij
krijgen saus, het zal wel gaan regenen ;• —
(fig.) scherpe berisping : hij gal hem eene geduchte
saus; — toebereid vocht out iets gereed to maken;
(goudsm.) verdund zuur waarin men goudwerk
kookt en kleurt; — afkooksel van allerhande
stollen, waarin men tabak dompelt of die er mode
besprenkelt om or een beteren reuk of smaak
aan to geven.
SAUSEN, (sausto, heeft gesa-u.st), smakelijk toebereiden (met specerijen enz.); (fig.) veraangenamen : het levee, zijn gesprek sausen;
stortregenen: het zal gaan sausen;
berispen.
SAUTEEREN, vleesch of aardappelen op een
Think vuur snel bruin braden.
SAUTOIR, o. (wap.) een dwars staand kruis
waarvan de armen in de beide bovenhoeken van
het schild uitloopen.
SAUVEEREN, (sauveerde, heeft gesauveerd),
redden; zich sauveeren; een sauve qui peut, eene
algemeene ordelooze vlucht.
SAUVE-GARDE, v. een post, hij eene plants,
een huis of eon bijzonder persoon, om daze to
waarborgen tegen geweld of overlast van de eigen
troepen; (fig.) beveiliging.
SAVANNE, v. (-n, -s), graswoestijn; inz. naam,
der uitgestrekte moerassige grasvelden in 't Noorden
van Z.-Amerika.
SAVANNENHOND, m. (-en), wilds hondensoort
in de savannen, een listig en roofzuchtig dier
(canis cancrivorus).
SAVANTE (Fr.), v. (-5), blauwkous.
SAVELBOOM, ZEVENBOOM, m. (-en), eene
soort van den (juniperus satin a).
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SAVOIR-FAIRE, o. bedrevenheid, behendigheid;
welgemanierdheid, wereldkennis.
SAVOIR-VIVRE, o. wellevendheid, kunst om
met menschen om te gaan.
SAVONET, v. (-ten), zeepbal ; bolrond horloge.
SAVONNERIE-TAPIJTEN, o. my. tapijten met
fluweelachtige, levendige kleuren.
SAVOUREEREN, (savoureerde, heeft gesavoureerd), smaken, proeven; met smaak eten; iets
recht genieten.
SAVOYAARD, m. (-s), iem. afkomstig nit Savoye;
inz. de jongens die als schoorsteenveger, liedjeszanger, marmottenjongen enz. bier te lande moeten
rondzwerven : de arme Savoyaard in 't Noorden.
SAVOYEKOOL, v. (-en), eene soort van wittekool
met gekrulde bladeren; in sommige streken hoort
men ook alleen savoye; toespijs van savoyekool.
SAWAH, m. (-s), benaming der natte rijstvelden
op Java; —SLANG, v. (-en), soort van python.
SAWOEBOOM, m. (-en). schaduwrijke vruchtboom (mimusops), tot de familie der Sapotaceae
behoorende, veel op Oost-Java en Bali voorkomende.
SAWOEHOUT, o. een zwaar, fraai, bruinachtig
rood hout, dat zOO hard is, dat het als metaal afslijt.
SAXHOORN, m. (-s), koperen blaasinstrument,
ook SAXOPHONE; v. (-s).
SCABIENS, bn. (...zer, -t), schurftachtig.
SCABIOSA, v. schurftkruid.
SCAGLIOLA,. o. een raengsel van fijngemaakt
gips en glimmer, met lijm tot een deeg gekneed,
waarvan steenharde beelden gemaakt worden.
SCALA, v. (-'s), toonladder, vanwaar schaal,
toonschaal.
SCALP, m. (-en), hoofdhuid met hot daarop bevestigde hoofdhaar; inz. de door do Noordamerikaansche wilden aan hunne vijanden afgetrokken
schedelhuid, die zij als zegeteeken bewaren.
SCALPEEREN, (scalpeerde, heeft gescalpeerd),
de huid van de hersenpan trekkers.
SCALPEL, o. (-s), ontleedmes der wondheelers,
aan de punt tweesnijdend.
SCANDEEREN, (scandeerde, heeft gescandeerd),
verzen (inz. Latijnsche) naar de maat opzeggen.
SCANDINAVISCH, bn. Scandinavische (Noorsche) talen, het Zweedsch, het Deensch en het Noorweegsch.
SCANSIE, v. het scandeeren.
SCAPHANDER, m. (-s), zwem-, reddinggordel;
toestel waarmee personen, die niet zwemm.en
kunnen, zich drijvende kunnen houden.
SCAPULIER, SCHAPULIER, o. (-en), (R.-K.)
schouderkleed, als verkleinde monnikspij bedoeld; — lapjes gewijde stof op borst en rug bedragon.
SCARABEEN, v. my. kevers, keversoorten; inz. de
heilige kever der Egyptenaren.
SCARAMOUCHE, m. (-a), hansworst, grappenmaker.
(heelk.) het zetSCARIFICATIE, v. (-s,
ten van bloedige koppen.
SCENE, v. (-s), schouwtooneel; plaats die het
tooneel in een stuk moot verbeelden; — elk tooneel of
elke afdeeling van een bedrijf, elk afgerond gedeelte
der handeling door het optreden of vertrekken van
een hoofdpersoon der handeling bepaald ; — (fig.)
hij heefthier eene geduchte scene gemaakt, een geducht
standje, herrie, kabaal.
SCENOGRAPHIE, v. de kunst om decoration to
schilderen; perspectiefschildering.
SCEPTICISME, o. leer, stelsel der twijfelaars; die
richting in de wijsbegeerte, die lijnrecht tegenover
de dogmatiek staat; zij drukt een twijfel uit, maar
tegelijk een onderzoek naar en een denken over
alles.
SCEPTICIST, M. (-en), twijfelaar, twijfelend wijsgoer, aanhanger van het scepticism°.
SCEPTISCH, bn. bw. aan alles twijfelend, twijfelzuchtig.
1. SCHA, v., zie SCHADE.
2. SCHA, v. (gew.) schaduw.
SCHAAF, v. (schaven), (timm.) werktuig era

SCHAALGIETERIJ.
door stootend snijden krullen van het to bewerken
voorwerp wog to nemen on het daardoor glad of effen
to maken, of er eon zekeren vorm aan to geven ;
-7-- (fig.) de schaaf over iem..laten gaan, hem vormen,
beschaven; werktuig om iets fijn of to snijden,
door to snijden: koolschaaf, komkommerschaaf; schaafmes. SCHAAFJE, o. (-s), kleine schaaf.
SCHAAFAARDE, v. aarde die de pottenbakkers
van de gevormde ongebakken voorwerpen met het
schaafraes afsehaven; ...BANK, v. (-en), bank of
tafel waarop de tiranterm.an planken schaaft;
...MACHINE, v. (-s); ...MES, o. (-son), mos bij vele
ambachten in gebruik; ...PAPIER, o. tintpapier.
SCHAAFSGEWIJZE, bw. (plantk.) schaafsgewijze
ingesneden bladeren, vinspletige bladeren met naar
den bladvoet gerichte slippen.
S CHAAF STRO 0, o. winter p aardestaart, schu urnet der meubelraakers.
1. SCHAAK, o. schaakspel; — stalling waarbij
den koning of de koningin gevaar dreigt : de koning
staat schaak; (SCHAAK is ontleend aan het Perzische woord, dat koning beteekent; het schaakspel is
dus eig. het koningsspel).
2. SCHAAK, tw. verplichte waarschuwing in het
schaakspel om den koning zoo mogelijk to behoeden.
SCHAAKBORD, o. (-en), bard met 64 ruiten
(velden), waarop men schaak speelt; ...CLUB, v. (-s).
SCHAAKCONCOURS, o. (-en), schaakwedstrijd;
...CONGRES, o. (-sen). vergadering van schaakspelers uit vele landen.
SCHAAKGEZELSCHAP, o.• en gezelschap
van schaakspelers.
SCHAAKMAT, bn. staling van den koning in het
schaakspel, waardoor de partij verloren is ; (fig.)
hij is schaakmat, kan niet verder, west geen uitweg.
SCHAAKPROBLEEM, o. (...problemen), opgave
van ingewikkelde zetten ; v. (-en), in,
kranten en tijdschriften : rubriek aan schaakproblemen gewijd; ...SPEL, o. (-len), het spelen van
schaak; (ook) al de stukken die er toe behooren.
SCHAAKSPELEN, o. hot spelen van schaak.
SCHAAKSTUK, o. (-ken), stuk dat tot het schaakspel behoort (inz. in tegenst. der pionnen of boeren).
1. SCHAAL, v. (schalen), lijn die in deelen wordt
afgedeeld, waarmede KM., M., geographische
raijlen, voeten, graden en rainuten enz. worden voor
gesteld en di€, op eene kaart, plan of teekeninggesteld,
dient om de afstanden en hoegrootheden tot de
ware grootte terug to brengen; schaal van 10 mijlen;
— (fig.) op groote schaal iets verrichten, zeer grootsch;
rechtopstaande lijn, in cM., dM. en M. verdeeld
om de diepte van een vaarwater aan to geven:
peilschaal; rechtopstaande lijn in graden verdeeld,
om den stand van barometer of thermometer of
to lezen: barometer-, thermometerschaal; — (muz.)
toonschaal, toonladder.
2. SCHAAL, v. (schalen), dop, schil; kalkachtige schelp bti de weekdieren, walks dient om
het lichaam to beschermen; eierdop; — platte
schotel (voor groenten enz.); — (zilveren) bekken
op een voet, wearrnede men collecteert;
werktuig om to wegen, (ook) bekken eener wow-.
schaal •,— (fig.) dat haat de schaal over, beslist ten
voor- of nadeele van iemand; dat lest gewicht in de
Schaal, is van belang, van beteekenis ; — wat in
eons op eene schaal gewogen wordt : eene schaal
vlas, 50 K.G. ; —
(zeew.) schedel, wang : zeker stuk hout van meer-,
dere of mindere lengte, een weinig hol aan de eene
en bol aan de andere zijde, dat men tegen een ander
aanbrengt om dit laatste to versterken.
SCHAALBOTER, v. boter die in het klein wordt.
verkocht; ...COLLECTE, v. (-n), collects die met
open schalen gehouden wordt.
SCHAALDIER, o. (-en), dier dat eene sehaal of
schelp heeft.
SCHAALGIETERU, v. (-en); hardgieterij ;
...RECHTEN, o. my. accijnzen, differentieele
rechten op bepaalde graansoorten, met ingang van
1 Oct. 1847 afgeschaft; ...VERDEELING, v. (-en),
de verdeeling eener schaal, inz. op thermometers;
...VISCH, mt. (...sschen), zekere visch met harde,
beenachtige schubben, koffervisch (ostracion)..
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SCHAAMACHTIG, bn. bw. (-er, -st), vol eerbaarheid, kuisch, — verlegen, bedeesd.
SCHAAMBEEN, o. (-deren), (onti.) het kleine
naar voren gelegen deel van het heupbeen, waar de
eig. schaamte mede gevormd wordt.
SCHAAMROOD, bn. blozende van schaamte, van
bedeesdheid ; —, o. schaarateblos.
SCHAAMSCHOENEN, in. my. (fig.) de schaamschoenen uittrekken, wegwerpen, ale eergevoel verbannen.
SCHAAMTE, v. het gevoel dat ism. ondervindt,
als hij in tegenwoordigheid van anderen aan zijne
eigen fouten denkt ; — onaangenaam gevoel dat
men ondervindt als men dingen in het openbaar
hoort, ziet of doet, die strijdig zijn met de eerbaarheid, de eerlijkheid of de zedigheid; — (spr.) bij
gebrek aan brood, is de schaamte deed, uit nood doet
men veel, dat men Bever naliet.
SCHAAMTEBLOS, m. blos die bet schaamtegevoel op het aangezicht brengt; ...GEVOEL, o.
SCHAAMTELOOS, bn. bw. die geene schaamte
heeft : een schaamteloos mensch ; — in hooge mate
onbeschaamd : een, schaamtelooze leugenaar; —
schaamtelooze taal, woorden, gebaren, waardoor
iemands schaamtegevoel gekwetst wordt. SCHAAM TELOOSHEID, v.
SCHAAP, o. (schapen), zeker woldragend holhoornig herkauwend dier (orris), inz. het volwassen
vrouwelijke dier, in tegenst. met het manlijke, dat
ram en het jong, dat lam beet; — de een scheert
de schapen en een ander de varkens, de eene krijgt
veel, de ander° weinig ; — is er gen schaap over
den dam, clan volgen er meer, toespeling op de
volgzaamheid der schapen; — het verloren schaap
is terecht, wat men kwijt was, is teruggevonden ; —
arm, dom mensch, sukkel; onnoozel kind of
meisie ; arm schaap I; onnoozel schaap I; — schaap
zijn of blijven, aan een koop blijven hangers; —
christen ten opzichte van zijn herder.
SCHAAMACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een
schaap; (fi g.) dom, onnoozel.
SCHAAPGOED, o. boerenhofstede waar men zich
op de schapenteelt toelegt.
SCHAAPHERDER, m. (-s), ...HERDERIN, v.
(-nen), schapenhoeder, -hoedster; (spr.) den, wolf tot
schaapherder maken, de kat bij het spek zetten.
SCHAAPJE, o. (-s), klein schaap; — zijne schaaples scheren, van zijne inkomsten leven; (ook) op
geraakkelijke wijze groote winst waken; —zijne
schaapjes op het droge hebben, onbezorgd kunnen
leven; — schaapjes aan de lucid, een heldere
herael met kleine wolkjes.
SCHAAPKAMEEL, o. (-en), lama; alpaca.
SCHAAPOS, m. (-son), geslacht van dieren dat
zoowol op de schapen als de runderen gelijkt (ovibos
moschatos).
SCHAAPSCHAAR, v. (...scharen), groote schaar
om de wol der schapen of to snijden; ...SCHOP, v.
(-pen), herdersstaf.
SCHAAPSDOORN, m. (plantk.) (gew.) kattendoom (ononis spinosa); ...DRAVIK, v. schapengras
(festuca ovina) ; ...KLEEDEREN, KLEEREN,
o. my. een wolf in schaapsklee,ren, boosaardig
mensch die den sehijn van yriendelijk aanneemt ;
...KOOI, v. (-en), hok voor de schapen.
SCHAAPSLEDEREN, ...LEEREN, onverb. bn.
van schaapsleer geraaakt.
SCHAAPSVACHT, v. (-en), yacht van een schaap;
...VEL, o. (-len), vel van een schaap.
1. SCHAAR, v. (scharen), raenigte, groote verzameling van menschen, hoop, rij : de legerscharen.
2. SCHAAR, v. (scharen), werktuig om to snijden
(uit twee op elkander draaiende lemmers bestaande);
— (fig.) dear hangt de schaar nit, het is daar duur,
men wordt er geschoren ; ploegschaar ; de scharen
der kreeften en krabben, de knijpers. SCHAARTJE,
o. (-s), kleine schaar; — dat is als met een,
schaartje geknipt, juist zoo als het wezen moot;
—hetgintuschen ongeMakelijvanhetscartje,
geducht er van langs.
3. SCHAAR, v. (scharen), (gew.) gemeenschappelijke weld(); kudde die er graast; 6On stuk Yee

SCHABULLIG.
4. SCHAAR, v. (scharen), (plantk.) akkervederdistel.
5. SCHAAR, v. (schapen), (gew.) oever, schoor,
schor; schaardijk.
SCHAARBEKKEN, m. m y. eene soort van meeuwvogels op de Antillen (rhynchops nigra), met een
langen, zijdelings zeer stark saraengedrukten snavel.
SCHAARBOSCH, o. (...ssehen), kreupelbosch.
SCHAARBRIEF, m. bij gewijzigden schaarbrief
van 25 April 1889 Ain vastgesteld de rechten van hen
die tot het schaarweiden bevoegd zijn.
SCHAARD, v. (-en), SCHAARDE, v. (-n), eene
kerf of breuk in het scherp van een of ander snijtuig;
de schaarden uitslijpen, een mss scherpen, (fig.) een
gebrek verhelpen; — scherf van aardewerk. steen.
SCHAARDEN, (schaardde, heeft geschaard),
schaarden maken (in een mos, beitel, schaar enz.).
SCHAARDIJK, m. (-en), dijk die onraiddellijk
aan eene rivier ligt en niet door uiterwaarden dearvan gescheiden is.
SCHAARGRAAF, m. (...graven), (hist.) ten tij de
der Franken ieee. met rechterlijk gezag bekleed, ten
teeken waarvan hij eene schaar droeg.
SCHAARIJZER, o. (-s), eene soort van hoefijzer
dat, evenals eene schaar, uit twee beweeglijke stukken bestaat, zoodat het door middel van eene
schroef voor hoeven van verschillende grootte ken
gesteld worden.
SCHAARLIJSTER, v. (-s), gew. naam voor den
kramsvogel of veldlijster.
SCHAARS, bw. bijna niet, ternauwernood ; —
zelden.
SCHAARSCH, bn. (-er, meest-), weinig voorkomend, weinig voorhanden : een schaarsche tijd,
waarin niet veel to krbgen is ; — karig, spaarzaam.
SCHAARSCHHEID, SCHAARSCHTE, v. geringheid, karigheid, zeldzaantheid (van iets), gebrek:
schaars-ht- van levensmiddelen.
SCHAARSLIJP, ...SLIEP, m. (-en), scharenslijper.
SCHAARWACHT, v. (-en), (veroud.) rondo,
patrouille.
SCHAARWEIDE, v. (-n), gemeenschappelijke
weide.
SCHAATS, v. (-en), houten pleat waaronder een
zeer smal ijzer dat aan de onderzijde tlauw gebogen
is, wordt met banden of riemen aan den voet vastgemaakt en dient om er snel mode op het ijs to
loopen; later in eenigzins anderen norm: Amerikaansche schaatsen; kunstschaatsen ; (fig.) eene vreemde
schaats rijden, zich vreerad aanstellen, een Relitzinnig leven leiden; — rolschaats; — (Zuidn.)
stelt.
SCHAATSBAND, m. (-en) ; (o. als stofn,); band
waarmee de schaats wordt vastgebonden.
SCHAATSEN, (schaatste, heeft geschaatst), op
schaatsen rijden.
SCHAATSENBAAN, v. (...banen), eene baan
waar men op rolschaatsen rijdt; het gebouw waar men
zulk eene bean heeft; ...LOOPER, m. (-s), eene soort
van langbeenige insecten die zich snel over de oppervlakte van het water kunnen bewegen; ...RIDDEN,
o. het rijden op schaatsen; ...RIJDER, m. (-s),
...RIJDSTER, v. (-s); ...SLIJPER, m. (-s).
SCHAATSER, m. (-s), schaatsenrijder.
SCHAATSHOUT, o. (-en), onbeslagen schaats;
...IJZER, o. (-s), ijzeren roede onder de schaats;
...RIEM, m. (-en), riem waarraede men de schaatsen aan de voeten bevestigt.
SCHAB, v. (-ben), (w. g.) lichte mantel of kleed;
veal, versleten kleedingstuk.
SCHABBE, v. (-n), (gew.) kiel, inz. blauwe kiel
die door boeren, boerenwerklieden enz. gedragen
wordt.
SCHABBERIG, SCHABBIG, bn. bw. (-er, -st),
armoedig, kaal, versleten : eene schabberige jas.
SCHABEL, v. (-len), klein voet- of zitbankje.
SCHABELLETJE, o. (-s), (Ind.) ook : een laag
torras voor eon café enz.
SCHABELETTER, m. (-s), (Zuidn.) politieagent.
SCHABRAK, v. o. (-ken), rijk versierd paardedekkleed.
SCHABULLIG, bn. bw. (-er, -st), armoedig,
kaal, haveloos.
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SCHACH, ook SJACH, SJAH, m. (-s), heer,
koning (van Perziö enz.) .
SCHACHELAAR, m. (-s), iem. die schachelt.
SCHACHELEN, (sohachelde, heeft geschacheld),
schacheren.
SCHACHERAAR, ra., (-s), kleinhandelaar, (op
min eervolle wijze); woekeraar.
SCHACHEREN, (schacherde, heeft geschacherd),
ruilhandel, kleinhandel drijven.
SCHACHERJOOD, m. (...joden), een food die
schachert, inz. een die woekerhandel drijft.
SCHACHT, SCHAFT, v. (-en), langwerpig dun
rond voorwerp of deel van een voorwerp met effen
oppervlakte, steel, stok, pijp; — de schacht van eene
veder, dat deel waaraan de baard bevestigd is;
(bij uitbr.) vleugel : de vogel drijft op zijne schachten; — steel eener schafpen; — so tiacht eener zuil ; —
koker, dat deel van laars of kous dat het been
omgeeft; — de schacht van eene mijn, de put waarin
men aidaalt.
SCHADDE, v. (-n), zode; eene soort van veen,
'dat gedroogd als brandstof gebruikt wordt.
1. SCHADE, v. nadeel, verlies, ongelijk, hinder,
letsel ; — (spr.) door schade wordt men wijs, het
ondergaan van verlies leert voorzichtig zijn; —
(kooph.) baten en schaden, voor- en nadeelen,
winst en verlies.
2. SCHADE, v. (gew.) schaduw.
SCHADELIJK, bn. bw. (-er, -st), schade doende,
nadeelig ; — onvoordeelig : die kaas is zeer schadelijk, men gebruikt er veal meer van dan gewoonlijk ; — (stoomw. en nat.) schadelijke ruimte, ruimte
tusschen den benedenkant van den zuiger en den
bodem der porapbuis (bij eene luchtpomp) of het
cilinderdeksel (bij een stoomcilinder) ; — op nadeelige wijze.
1. SCHADELOOS, zie SCHALOOS.
2. SCHADELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder
schade to- kunnen doen : een schadelooze drank ;
ik zal u schadeloos
—deglnschavrode:
zonder schade.
stellen ;
SCHADELOOSHOUDING, v. vergoeding van
schade.
SCHADELOO SSTELLEN, (stelde schadeloos,
heeft schadeloosgesteld), de schade vergoeden;
voor zijn moeite schadeloosstellen, hem die vergoeden; zich ergens voor schadeloosstellen, op andere
wijze vergoeden. SCHADELOOSSTELLING, v.
vergoeding; teruggave, herstel van geleden schade.
SCHADEN, (schaadde, heeft geschaad), schade,
nadeel toebrengen (in alle bet.) : overspanning
schaadt de gezondheid; dat schaadt u niet. (Schaden
bezit, evenals gehoorzamen en baton, doze eigenschap, dat de 3de naamval van den bedavenden
vorm als onderwerp (1 n.) in den lijdenden vorm
optreedt : het heeft u (3 n.) geschaad; gij zijt er door
geschaad ; hij (niet hem) is er door ge,schaad.)
SCHADEPOST, m. (-en), lets waarbij men
schade, nadeel heeft ; onvoorziene uitgaaf.
SCHA(DE)VERGOEDING, v. (-en), teruggave
van geleden verlies : schadevergoeding geven, vragen.
SCHADEVERHAAL, o. (...halen), ...VERHALING, SCHAVERHALING, v. (recht.) brieven
van schaverhaling (voor kaperEichepen in geval
van verlies).
SCHADUW, (-en), [dicht. ook SCHADUWE, v.
(-n), en SCHAAUW[, de donkere plek die ontstaat,
wanner eon ondoorzichtig lichaam lichtstralen
opvangt en belet in hun loop voort to gaan; het
gebrek aan licht achter een ondoorzichtig lichaam;
het daardoor ontstane beeld : de schaduw van een
toren; in de schaduw staan ; hij kan in zijn
schaduw niet staan, is verrew eg zijn min&re ; —
geen licht (zon) zonder haduw, alles heeft zijn
voor en tegen ; — duisternis : de schaduwen des
doods ; — de schaduw van den y acht;
in betrekking tot het . opvangen der verwarmende
of verhittende zonnestralen en de daaraan verbonden koelte, frischheid : in de schaduw zitten; —
beschutting, bescherming (bijb.) verberg mij ander
de schaduw uwer vleugelen, neem mij in uwe hoede;
de nijverheid bloeit in de schaduw van den vrede; —
iem. in de schaduw stellen, hem ver overtreffen; —
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schaduwbeeld, schim : hij is bang voor zijne eigen
schaduw; eerie schaduw amhelzen, eene hersenschim najagen; — zinnebeeld : de oude plechtigheden waren slechts schaduwen; — er blijft mij geene
schaduw van hoop over, in 't geheel geen
hoop; —
(schild.) donkere kleur die men in eene teekening
of schilderij gebruikt om de verlichte voorwerpen
meer op den voorgrond to plaatscn, diepsel • —
(fig.) dat werpt eene donkere schaduw op zijn anders
zoo flunk karakter, donkere vlak.
SCHADUWBEELD, o. (-en), beeld door de
schaduw van een voorwerp gevormd; schim,
schijnbeeld, hersenschim schaduwbeelden najagen;
— (schild.) silhouette.
SCHADUWBOOM, m. (-en), vluggroeiende boom
geplant om andere gewassen schaduw to geven.
SCHADUWEN, (schaduwde, heeft geschaduwd),
(took.) diepen, donker teekenen of schilderen.
SCHADUWGESTALTE, v. (-n), schim; ...HOUT,
o. boomen die in de schaduw nog goed groeien,
zooals dennen en beuken.
SCHADUWING, v. (-en), (teak.) het teekenen
der schaduw.
SCHADUWKEGEL, m. (-s), (sterrenk.) kegelvorm.ige schaduw van eene planeet, kernschaduw;
...LETTER, v. (-s), letter waarlangs schaduw
aangegeven is.
SCHADUWLOOZEN, m. my. bewoners der tropische landen, die tweemaal 's jaars om 12 uur
de zon loodrecht boven zich hebben.
SCHADUWRIJK, bn. (-er, -st), veal schaduw
gevende : eene schaduwrijke laan.
SCHADUWSPEL, o. (-len), Chineesche schimmen; ...ZIJDE, v. (-n), zijde waar schaduw is ; —
(fig.) het nadeel, het schadelijke.
SCHAFFEN, (schafte, heeft geschaft), bezorgen,
verstrekken, opleveren : geld, read, hulp schaffen;
opdisschen : daar wordt goed geschaft, daar is
het eten ruim ; — (fig.) eten, hot middagmaal
nuttigen (inz. van werklieden).
SCHAFT, v. (-en), zie SCHACHT.
SCHAFTEN, (schaftte, heeft geschaft), opdisschen; eten : het werkvolk is schaften.
SCHAFTGAT, o. (-en), gat in eene deur, waardoor het eten wordt geschoven (inz. in gevangenissen); ...KELDER, m. (-s), kelder, gaarkeuken
waar arbeiders en werklui komen eten ; ...TIJD,
m. (-en), etensa d ; ...U(JR, o. (...uren).
SCHAKEEREN, (schakeerde, heeft geschakeerd),
een zachten overgan.g waken; allengs doen toe- of
afnemen, ineensmelten; kleuren mengen; (fig.)
afwisselen : rang met snarenspel schakeeren.
SCHAKEL, v. (-s), kettingring, schalm • —
mans, steak (van een net); — schakelnet; — (fig.)
verbinding, band, samenhang ; — keten, volgreeks : een schakel van electrische elementen.
SCHAKELAAR, m. (-s), toestel om in- en nit
to schakelen.
SCHAKELBORD, o. (-en), bord op een telefoonkantoor om de verschillende verbindingen tot
stand to brengen.
SCHAKELEN, (schakelde, heeft geschakeld),
door schakels verbinden, aaneenhechten; (fig.) in
behoorlijke orde op elkander laten volgen ; —
met het schakelnet visschen. SCHAKELING, v.
(-en), het schakelen, verbinding.
SCHAAELLIJM, v. vloeibare lijm ; ...NET, o.
(-ten); driedubbil gem.aasd net.
1. SCHAKEN, (schaakte, heeft geschaakt),
schaak spelen een partijtje schaken.
2. SCHAKEN, (schaakte, heeft geschaakt), rooven, met geweld wag- of ontvoeren een meisje
schaken; zij liet zich, door Naar minnaar schaken.
SCHAKING, v. (-en), ontvoering.
3. SCHAKEN, (schaakte, heeft geschaakt), (zeew.)
vieren, opgijen : de schooten, de toppenants schaken.
4. SCHAKEN, (schaakte, heeft geschaakt), (gew.)
schoonmaken, zoowel gezegd van de groote jaarlijksche schoonmaak, als van de wekelijksche.
1. SCHAKER, m. (-s), schaakspeler.
2. SCHAKER,
(-s), die een meisje of vrouw
ontvoert.
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SOHAKO, v. (-'s), soldatenhoed, militair hoofd4deksel, thans SJAKO geschreven.
SCHAL, m. galm, toon, geluid.
SCHALBIJTER, m. (-s), scharrebijter.
SCHALIE, v. (-s, ...lien), (Zuidn.) lei, deklei.
SOHALIEDAK, SCHALItNDAK, o. (-en),
,(Zuidn.) leiendak; ...DEKKER, m. (-s), leidekker.
SCHALIER, v. (-en), de twee kantstijlen van
-eene ladder.
1. SCHALK, m. (-en), gait, grappenmaker;
het is zoo'n kleine schalk; — (timm.) drie rechtstaande balken van boven met touwen te zamen
,gebonden; — (bouwk.) rank halfzuiltje.
2. SCHALK, bn. (-er, -st), schalksch; — een schalk
-oog hebben, achterdocht hebben.
SCHALKS, bw. (-er, -t), op guitige vvijze : schalks
.lachen; zij zag mij schalks aan.
SCHALKSCH, bn. (-er, meest -), guitig : met
schalkschen lath; zij beef t schalksche oogen.
SCHALKSCITHEID v. (...heden), schalkachtigteid.
SCHALLEBIJTER, m. v-s), scharrebijter.
SCHALLEN, (schalde heeft geschald), galmen,
'klinken : wij hoorden de trompetten schallen.
SCHALLIG, bn. t-er, st), (gew.) schallige haring,
-waarvan de bulk begint te bederven.
SCHALM, m. (-en), schakel; kettingring; —
(Zuidn.) kavel boomen, die te koop zijn.
SCHALMPJE, o. (-s).
SCHALMEI, v. (-en), zeker blaasinstrument, herdorsi:Wit, veldpijp.
1. SCHALMEN, (schalmde, heeft geschalmd)
(zeew.) de luiken schalmen, de presennings, waarmede de luiken overdekt worden, vastmaken.
2. SCHALMEN, ts3halmde, heeft geschalmd),
(gew.) lets van zijde oneffen of uitstekende deelen
ontdoen met een scherp mes ; snoeien ; — boo,nen
schalmen, boomen die verkocht moeten worden,
merken, blessen.
SCHALOOS, SCHADELOOS, bn. werkeloos :
schaloos loopen; — een schadelooze lap, lap dien men
nog van een stuk Laken over heeft, en die tot weinig
weer dienstig is.
1. SCHAMEL, bn. bw. (-er, -st), armoedig, behoeftig, kaal; naakt : sch,amele armen.
2. SCHAMEL, m. (-s), laag houten bankje,
schemel ; — houten driepoot voor wasch- of kaas'tobbe ; disseltang.
SCHAMEN (ZICH), (schaamte zich, heeft zich
geschaamd), schaamte gevoelen (over of om iets),
'blozen : zich de oogen uit het hoofd schamen.
SCHAMP, m. (-en), houw van ter zijde.
SCHAMPAVIE, SCHAMPAVU, v. (Zuidn.) schampavi e spelen, het hazenpad kiezen, de hielen laten
zien.
SOHAMPDEK, o. (-ken), (zeew.) dek naast de
verschansing.
SCHAMPEN, (het schampte, is geschampt), van
ter zijde even raken, wonden.
SCHAMPER, bn. bw. (-dor, -st), bits, hoonend,
bitter, scherp : schamper antwoorden, lachen.
SCHAMPEREN, (schamperde, heeft en is geschvmperd), schamper lets zeggen ; — schampen.
SOHAMPPAAL,
(...palen), wrijfpaal.
SCHAMPSCHEUT, v. (-en), schamper gczegde;
elkander schampscheuten geven, steken onder water.
SCHAMPSOHOT, o. (-en), schot dat ter zijde
afglijdt, dat eventjes raakt; lichte wonde door een
vuurwapen : het is maar een schampschot.
SCHAND, v. zie SCHANDE.
SCHANDAAL, o. (...dalen), aanstoot, ergernis,
zaak of persoon die ergernis of aanstoot geeft.
SCHANDALEUS, bn. (...zer, -t), schandalig.
SCHANDALIG, bn. bw. (-er, -st), schandelijk.
SCHANDALISEEREN, (schandaliseerde, heeft gesehandaliseerd), schande, ergernis verwekken, aanstoot geven ; item, schandaliseeren, hem belasteren,
zijn eer rooven; — (gew.) besehadigen.
SCHANDBORD, o. (-en), (cert.) bord in eene
school ter opschrijving ,of te-pronk-stelling van
ondeugende kinderen ; — kruistitel.
SCHANDDAAD, v. (....daden), schandelijke daad.
SCHANDE, v. ellendige toestand waarvoor men
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zich schamen moat : iets te schande maken, het geheel bederven; — (rijsch.) een paard te schande
rijden, het geheel bederven door to lang en to hard
rijden ; hij kwam er met schade en schande af ; —
oneer : iem. te schande maken, hem oneer aandoen.
SCHANDEKOOP, bn. schandelijk goedkoop.
SCHANDELIJK, bn. bw. (-er, -st), schande veroorzakende, onteerend; op onteerende wijze; — in
hooge mate : 't is schandelijk duur.
SCHANDMERKEN, (schandraerkte, heeft geschandmerkt), iem. een schandmerk geven.
(...palen), paal waaraan de
SCHANDPAAL,
tepronk-gestelden worden vastgebonden; geeselpaal.
SCHANDTEEKENEN, (schandteekende, heeft
geschandteekend), brandmerken; (ook fig.).
SCHANDVLEK, v. (-ken), vlek die lets schendt ;
(fig.) smet, oneer (iem. aangedaan) : hij is .eene
schandvlek voor zime famili e.
SCHANDVLEKKEN, (schandvlekte, heeft geschandvlekt), oneer, schande aandoen; iets of iem.
schandvlekken, als schandelijk misprijzen.
1. SCHANS, v. (-en), (Zuidn.) takkenbos.
2. SCHANS, v. (-en), (vest.) elke verschansing in de
gedaante van een vier-, vijf- of zeshoek, fort, wal :
eene schans graven, opwerpen, verdedigen; — (spr.) oude
paarden jaagt men achter de schans, oude bedienden
schaft men (ondankbaar) af; (zeew.) bovenste
achterdeel van 't schip, boven de kajuit; — strafkolonie to Ommerschans: hij gaat naar de schans.
SCHANSJE, o. (-5),
SCHANSARBEID, m. arbeid aan eene schans.
SOHANSEN, (schanste, heeft geschanst), schansen
opwerpen; — verschansen, opstapelen.
SOHANSGRAVER, m. (-s), (vest.) iem. die schansarbeid verricht, sappeur.
SCHANSKORF, m. (...ven), cilindrische mand
van vlechtwerk, met aarde gevuld, van zeer ongelijke afmetingen, gebruikt tot bekleeding der borstweringen.
SCHANSKRAAL, v. (...kralen), (Z. A.) veekraal
met natuurlijke beschutting of verschansing tegen
koude, wind en weer.
SCHANSLOOPER , m. (-s), eene soort van lange
sluitende jas van grove stof, welke door krijgslieden,
die op de wacht staan, gedragen wordt; oud
paard.
SCHAPEBAND, m. (-en), (boekb.) band van
schapen- of kalfsleder; ...BORST, v. (-en); ...BOUT,
m. (-en), voor- of achterbovenstuk van een schapepoot. ...KOP, m. (-pen), kop van een schaap.
SCHAPE(N)LEDER, ...LEER, ook SCHAAPSLEDER, ...LEER, o. leer, bereid van schapevel.
SCHAPELEVER, v. (-s), ...LONG, v. (-en), lever,
long van een schaap.
SCHAPENAARD, m. aard van een schaap;
zachte aard; volgzaaraheid; ...DISTEL, —(fig.) v.
(plantk.) melkdistel (sonchus oleraceus); ...FOKKER, m. (-s), die zich met schapenfokken bezighoudt; ...FOKKERIJ.
SCHAPENHOK, o. (-ken), schaapskooi.
SCHAPENHORZELS, v. mv, eene soort van
horzels (oestrus ovis), die haar eieren in den neus
der schapen leggen; ...HUID, v. (-en), schapenvel.
SCHAPENKAAS, v. (...kazen), kaas van schapenmelk; — (plantk.) gew. naam voor heemst; ...00G,
o. (-en), oog van eon schaap;groot vooruitspringend
oog, inz. oog zonder uitdrukking; ...00R, o. (-en),
oor van een schaap; (plantk.) lamsooren (statice
limonium), ook limoenkruid; ...RAS o. (-sen), ras
van schapen; ...SCHA AR, v. (...scharen), schaar
waarmede schapen geschoren worden.
SCHAPENTEELT, v. schapenfokkerij.
SCHAPENVET, SCHAPEVET, o. vet van den of
meer schapen.
SCHAPENVOEDER, ...VOER, o. voeder, voedsel
voor schapen; ...WEI, v. hui van schapenmelk;
schapenweide; ...WEIDE, v. (-n), weide waar schapen op grazen; ..:WOL, v.; ...WOLKJES, o. mv.
halfbolvormige, in rijen gesehaarde wolkjes,
die zeer hoog in de lucht drijven bij zeer mooi weder.
SCHAPEPOOT, m. (-en), poot van een schaap.
SCHAPER, m. ( -s), sehaapherder, in Teel streken
scheper geheeten.
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SCHAPETONGEN, v. my. (plantk.) smalle weegbree; ...YACHT, v. (-en), schapevel met de daarop
groeiende wol; bereide schapenhuid met de daarop
aanwezige wol; (fig.) 't is een wolf in eene schapeyacht, die snoodaard doet zich zeer zachtaardig voor;
...VEL, o. (-len), vel, huid van een schaap.
SCHAPEVLEESOH, SCHAPENVLEESCH, o.
vleesch van 6On of meer schapen.
SCHAPEVLIES„ o. (...zen), schapevacht.
SCHAPPELIJK, bn. bw. (-er, -st), redelijk, goedkoop : die prijs is nogal schappelijk, billijk; — gij
meet het een weinig schappelijk met mij maken, mij
niet to veel atnemen; — tamelijk, vrij goed ; —
fatsoenlijk, ordentelijk, beleefd, gedienstig : 't is
een sehappelijke kerel.
SCHAPRAAI, v. (-en), (gew.) etenskas.
SCHAPULIER, o. zie SCAPULIER.
SCHAR, v. (-ran), een in de Noord- en Oostzee
gewone platvisch (pleuronectes limanda), die ook
langs onze kust menigvuldig wordt aangetroffen.
SCHARBIER, o. scharrebier, dun bier van geringe
kwaliteit.
SCHARDE, v. (-n), (gew.) stuk heigrond dat
gebrand wordt.
SCHARE, v. (-n), menigte. zie SCHAAR.
1. SCHAREN, (schaarde, heeft geschaard), rangschikken, ordenen : een leger in slagorde schaven; —
(fig.) alien stonden geschaard, in orde achter of naast
elkander geplaatst.
2. SCHAREN, (schaarde, heeft geschaard), vee in
de schaarweide brengen.
3. SCHAREN, (volksuitspraak van SCHAARDEN, dat de voorkeur verdient), breken, brokkelen
(van scherpe kanten, tanden enz.).
SCHARENSLIJPER, m. (-s), ...SLIJPSTER, v.
(-s), iem. die zijn beroep van het scharenslijpen
maakt (inz. op straat met een wagentje daartoe ingericht).
1. SCHARLAKEN, o. fijne wollen stof, van eene
hoogroode kleur, een weinig naar het gele zweemende.
2. SOHARLAKEN, bn. zeer holder rood, een weinig naar geel zweemend; een scharlaken tabbaard;
(fig.) zij werd scharlaken of scharlakenkleurig, zij
bloosde tot over de ooren.
SCHARLAKENKOORTS, v. (-en), besmettelijke,
meestal epidemische ziekte, inz. in het tweede tot
het tiende levensjaar; kenraerkt zich door scharlaken uitslag, van den hals wit over het lichaam,
meestal niet in het gezicht, en hooge koortsen.
SCHARLAKENLELIE, v. (-s), de Afrikaansche narcislelie met purperroode bloemen; ...LUIS, v. (...zen),
(nat. hist.) cochenille.
SCHARLAKENROOD, bn. zoo rood als scharlaken.
SCHARLAKENSOH, bn. van scharlaken
SCHARMINKEL, SCHERMINKEL, m. (-s),
lang en maser mensch.
SCHARNIER, o. (-en), beweegbare vereeniging
van twee stukken metaal, die in elkander grijpen en
met eene doorloopende pin vereenigd zijn, om welke
de beide deelen zich bewegen, ook knier geheeten.
SCHARNIERBLAD, o. (-en), heeft van een scharnier.
SCHARNIERGEWRICHT, O. (-en), gewricht
waarbij de beenderen zoodanig vereenigd zijn, dat
zij alleen buiging en strekking toelaten.
SCHARRE, v. (-n), (gew.) ploegschaar.
SCHARREBIER, SCHARBIER, o. dun bier.
SCHARREBUTER, SCHALLEBIJTER, m. (-s),
(nat. hist.) de scharrebijters (carabidae), ook loopkevers geheeten, vormen eene familie van schildvleugelige insecten, met groote voelhorens en uitstekende bovenlippen, van welke laatste zij zich
bedienen om het hout to doorboren ten einde er
hunne eieren in to leggen.
SCHARREL, m. het scharrelen : aan den scharrel zijn, een weinig verkeering hebben, zonder nog
verloofd to zijn.
1. SCHARRELAAR, m. (-s), iem. die scharrelt;
— brekebeen bij het schaatsenrijden, slecht schaatsenrijder; — iem. die nu eons dit, dan weer dat ter
hand'neem,t, ore zijn brood to verdienen, inz. venter;
— iem. die slechts met moeite in zijn onderhoud
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voorziet; — iem. die telkens met een ander meisje
scharrelt.
2. SCHARRELAAR, m. (-s), gewone scharrelaar,
zekere vogel (coracias garrula), zoo groot als eene
kerkkauw, maar slanker.
SCHARRELBEENEN, (scharrelbeende , heeft
gescharrelbeend), de beenen wijd uiteenzetten
(onder het loopen).
SCHARRELEN, (scharrelde, heeft en is gescharreld), wroeten, krabben : de hoenders scharrelen in
het nand; — iets bij elkander zoeken : wat goed
te zamen scharrelen; — met moeite bijeenbrengen ;
— met moeite in zijn onderhoud voorzien, het zeer
schraal hebben ; — telkens wat anders ter hand
nemen om in zijn onderhoud to voorzien; — langzaam, en moeilijk loopen, met moeite schaatsenrijden; — allerlei kleine bezigheden verrichten :
hij scharrelt den heelen dag in den twin; — met een
meisje scharrelen, haar het hof maken.
SCHAT, m. (-ten), (oudt.) have of good, hetzij
roerend of onroerend; — groote hoeveelheid van iota
kostbaars : een schat van geld, va 7 boeken; een
sch t van kennis, van w jsheid ; — alles wat met
zorg bewaard of als iets uitstekends beschouwd
wordt : gezondheid is een groote schat; — geliefd
persoon : mijn schat, mijn schatje; — voorraad
van kostbare of als kostbaar aangemerkte dingen :
een schat vinden, erven; — rijkdom: schatten bezitten.
SOHATBEWAARDER, m. (-s), bewaarder van
gelden; minister van financiön, thesaurier.
SCHATEKSTER, v. (-s), grauwe klauwier.
SCHATEREN, (schaterde, heeft geschaterd),
weerklinken (inz. van lachen).
SCHATERLACH, m. lach die luide weerklinkt.
SCHATERLACHEN, (schaterlachte, heeft geschaterlacht), schaterend lachen.
SCHATGRAVER, m. (-s), die naar schatten zoekt;
(ook fig.); ...KAMER, v. (-s), plaats, waar schatten
bewaard worden: de koninklijke schatkamer; — (fig.)
verzameling van kostbare voorschriften: schatkamer
der gezondheid.
SCHATKIST, v. (-en), geldkist, -kast; (fig.) 'a lands
golden, openbare geldmiddelen, financien ; —
BILJET, o. (-ten), biljet of briefje, hetwelk door
de schatkist moot betaald worden; — PROMESSE,
v. (-n), promesse met vooruitbetaalde rente door
de regeering uitgegeven om in de geldbehoefte van
het oogenblik to voorzien.
SCHATLIJSTER, v. (-s), gew. naam voor de
koperwiek of oranjelijster (turdus iliacus).
SCHATMEESTER, m. (-s), schatbewaarder.
SCHATPLICHTIG, bn. cijnsbaar.
SCHATRIJK, bn. zeer rijk.
SOHATTEN, (schatte, heeft geschat), daarvoor
houden, meenen, gissend bepalen : de ho )gte van,
een Toren, ien a ds leeftijd schatten ; — van waarde
achten, op prijs stollen : een zeer geschat friend;
— waardoeren, den prijs bepalen (van overheidswege) : brood, vleesch schatten ; — zich rekenen :
hij mag zich nog gelukkig schatten.
SOHATTER, m. (-s), waardeerder, prijsbepaler,
inz. welke van hoogerhand daartoe is aangesteld,
vooral bij de directs belastingen; taxateur.
SCHATTIG, bn. bw. (-er, -at), als een schat,
alleraardigst, lief : een schattig kind; schattig kijken.
SCHATTING, v. (-en), het schatten; taxatie ; —
belasting.
SCHAVEELEN, SCHAVIELEN, (schaveelde,
schavielde, heeft en is geschaveeld, geschavield),
(gew.) plaats maken, opschuiven: — (fig.) 't begint
te schaveelen, to schikken, het wordt voortdurend
beter; — (zeew.) de wind schaveelt, ruimt.
SCHAV,LING. m. (-en). (vow.) Echaafkrul.
SCHAVEN, (schaarde, heeft geschaafd), de ruwe
deelen (van iota) wegnem,en, gladmaken (met eene
schaaf) : planken schaven; — zeer fijn snijden met
eene schaaf : keel schaven, komkommers schaven ;
dien jongen valt nog heel
—(fig.)beschavn:
wat te schaven; — verbeteren, overzien.
SCHAVERDIJN, v. (-en), (Zuidn.) schaats.
SCHAVOT, o. (-ten), stoning, stellage, kleermakerstafel; — (molenb.) nauwe doorgang bij de trap
waardoor men op de stalling komt; — (inz.) stellage
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waarop lijfstraffelijk veroordeelden hun vonnis
ondergaan.
SCHAVOTKLEUR, v. hoogrood, bloedrood.
SCHAVOTPAAL, m. (...palen), geeselpaal, staak
voor de tepronkstellingen; ...STRAF, v. (-fen).
SCHAVOTTEEREN, (schavotteerde, heeft geschavotteerd), op een schavot eene straf aan iem.
voltrekken; (fig.) schande aandoen.
SCHAVOTTIG, bn. bw. (-er, -st), (gew.) haveloos,
slordig : er schavottig uitzien.
SCHAVUIT, m. (-en), schelm, boef, deugniet.
SCHAVUITENSTREEK, m. (...streken), ...STUK,
,o. (-ken), ...WERK, o. (-en), misdrijf, schelmerij.
SCHEBATH, v. vijfde maand van den Israelietischen kerkelijken kalender.
SCHEBEK, v. (-ken), driemaster, door bijna alle
aan de Middellandsche Zee wonende nation voornamelijk tot lichtere oorlogsdiensten gebezigd.
SCHEDEL, m. (-s), (ontl.) het beenige gedeelte van
het hoofd, hetgeen het omhulsel van de hersenen
vormt, hersenpan; — top, kruin van het hoofd; —
(fig.) hoofd.
SCHEDELBEEN, o. (-deren), (ontl.) een der
beenderen van den schedel; ...BERG, m. Calvarieberg; ...LEER, v. stelsel van Gall om uit den
vorm en de knobbels van den schedel iemands geaardheid en aanleg to leeren kennen, craniologie.
SCHEDELMETER, m. (-s), werktuig dat men
gebruikt om uit den schedel iemands geaardheid
en aanleg to leeren kennen; ...METING, v. (-en),
het m,eten van den schedel , voor Bertillonnage.
SCHEEDE, (-n), SCHEE, v. (-en), inz. een leeren
koker, waarin men snijdende voorwerpen steekt; —
(fig.)het zwaard in de scheede steken, den oorlog staken;
voorwerp dat min of meer den vorm eener scheede
heeft, omkleeding van som.mige deelen der dieren
of planten : de snuit van vele insecten zit in eene
scheede; — (plantk.) bladscheede; dop. SCHEETJE,
o. (-s).
SCHEEDEVLEUGELIG, bn. schildyleugelig (van
insecten).
1. SCHEEF, v. (schepen), (landb.) stukje van den
houtachtigen stengel in het vlas en hennep.
2. SOHEEF, bn. bw. (...ver, -st), van de behoorlijke richting afwijkend, niet recht, schuin ; — (fig.)
een scheeven mond trekken, een scheef gezicht zetten,
ten teeken van onvergenoegdheid; — verkeerd, niet
zooals 't behoort, valsch : de zaak gaat scheef, loopt
tegen, loopt verkeerd; — scheeve begrippen, onjuiste; — scheef oordeelen, verkeerd, valsch.
SCHEEFHOEK, m. (-en), een parallelogram met
scheeve hoeken.
SCHEEFHOEKIG, bn. (-er, -st), met scheeve
hoeken : scheefhoekig parallelogram.
SCHEEFLOOPEN, (liep scheef, heeft scheefgeloopen), zoo loopen dat bets scheef wordt.
SCHEEFOOGIG, bn. met scheeve oogon : de
scheefoogige Japanners.
SCHEEFTE, v. scheefheid.
SCHEEFVOET, m. en v. (-en), scheenbeen, horrelvoet; ...ZEILER, m. (-s), schip, met eene slagzijde, dat aan de eene zijde zwaarder is of dieper
ligt dan aan de andere.
SCHEEGAATJES, o. my. (zeew.) gaatjes voor de
Tiemen; ...HOUTJES, o. ra y. (zeew.) houtjes waarmee de scheegaatjes gesloten kunnen worden.
1. SCHEEL, bn. bw. (scheler, -st), scheef, uit den
hack : (timm.) dat bout is scheel getrokken;
hij ziet scheel ; onvrien—schef-,dwarzin:
delijk, afgunstig; dat geeft schele oogen, verwekt
nijd, afgunst; iem. met schele oogen aankijken,
aanzien, met afgunstige oogon; — schele hoofdpijn,
,migraine, hoofdpijn slechts aan eene zijde van
het hoofd.
2. SCHEEL, o. (schelen), (vereud.) verschil, twist.
3. SCHEEL, o. (-en), (gew.) deksel; — (Zuidn.)
daar en is geen potteken, of er past een scheelken op,
iedere man kan wel eene vrouw krijgen.
4. SCHEEL, o. (-en), haarscheiding, gewoonlijk
schei geheeten.
SCHEELEN, (scheelde, heeft gescheeld), who'.
den : het haar scheelen; zij draagt gescheeld haar; —
,schoonmaken, zuiveren.
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SCHEELOOG, m. v. (-en), iem. met schele oogen.
SCHEELZIEN, o. met schele oogen zien.
SCHEEM, v. (...schen/en), (Zuidn.) schaduw.
SCHEEN, v. (schenen)', voorste deel van het
onderbeen van een mensch; (ontl.) het daarin
zich bevindende pijpbeen, scheenbeen; — (spr.)
zijne schenen stooten, niet slagen, iets zien mislukken; — eene blauwe scheen, mislukte huwelijksaanvraag; — (fig.) iem. iets voor de schenen werpen,
hem iets verwijten ;— in technische uitdrukkingen,
wat min of meer op een scheenbeen gelijkt : lange
dunne voorwerpen inz. die dienen om iets to
beleggen, to orakleeden, to bevestigen.
SCHEENBEEN, o. (-deren), (ontl.) pijpbeen in het
benedenbeen.
SCHEEP, bijw. uitdr. op, in het schip : scheep
gaan, scheep komen; scheep ! scheep !, aan boord; —
(spr.) varen waarvoor men scheep komt, beirekend
zijn voor dat, waarvoor men zich uitgeeft; — ga
niet scheep, zonder beschuit, neem uwe voorzorgsmaatregelen, alvorens iets to ondernemen; — (fig.)
die scheep is, moet varen, waar men eenmaal mee
begonnen is, moot men mee voortgaan.
SCHEEPJE, o. (-s), verkleinw: van schip; (zeet.)
't zijn scheepjes met zure appelen, die wolkjes voorspellen een geduchten storm.
SCHEEPJESSCHELLING, m. (-en), Bert. zeker
zilveren muntstuk, waarop een scheepje afgebeeld
was ( = f 0.30).
SCHEEPRIJK, bn. rijk aan schepen,
SCHEEPSAANDEEL, o. (-en), aandeel in een
schip; ...AANGELEGENHEDEN, v. mv. alles
wat op een schip betrekking heeft; ...AFFUIT, v. o.
(-en), rolpaard ; ...BEHOEFTEN, v. my. victualien ; ...BERICHT, o. (-en), scheepsjournaal ;
...BESCHIETER, m. (-5), timmerman die in
bzeren schepen het houtwerk maakt; ...BESCHUIT,
v. (-en), eene soort van harde beschuit; ...BOUW,
m. ; ...BO UWKUNDIG, bn. kennis van den scheeps,
bouw hebbende : seheepsbouwkundig ingenieur ;
...BOUWMEESTER, m. (-s).
SCHEEPSCH, bn. (zeew.) betrekking hebbende
op een schip of op de zeevaart ; (fig.) op zijn
groot scheepsch, zooals de groote lui.
SCHEEPSDEK, o. (-ken), verdek;...JAGER, m.
(-s), bestuurder, eigenaar of huurder, van den of
moor paarden, die schepen van de eene plaats
naar de andere trekken; ...JONGEN, m. (-s),
(zeew.) kajuitsj ongen; JOURNAAL, o. (...j ournalen), dagboek op een schip gehouden; ...KAAK,
v. zeebeschuit ; ...KAPITEIN, m. (-s), (zeew.)
gezagvoerder van eon schip.
SCHEEPSKELDER, m. (-s), fiesschenkist; kist
met afdeelingen waarin de zeeofficieren hun wijn
en andere spiritualien raeenemen ; ...LADING,
v. (-en) ; ...LAST, m. lading van 1000 KG. ;
...LEDEN, o. my. leden of ribbon van een schip ;
...LENGTE, v. (-n), lengte van het schip als
afstandsbepaling gebezigd : wij waren geen 10
scheepslengten verwijderd.
SCHEEPSMAAT, v. (...maten), afmeting van een
schip; m. (-s), jong matroos; ...MAATJE, o.
(-s), jong matroos; ook maatje waaruit de m.atrozen
hun oorlam krijgen.
SCHEEPSPAPIEREN, o. bewijsstukken aan
boord van schepen ten aanzien van nationaliteit,
eigenaar, lading, mansehap, reis enz.
SCHEEPSRAAD, m. (...raden), raadpleging
door den schipper van scheepsofficieren en voornaamste scheepsgezellen ; ...RECHT, o. recht
aan boord van een schip gedaan ; — (spr.) driemaal is scheepsrecht, alle goede zaken bestaan in
drieen.
SCHEEPSREMMER, (-s), zuigvisch (echeneis
remora), omdat men vroeger meende dat doze visch
de vaart der schepen kon remmen.
SCHEEPSROEPER, m. (-s), groote spreekhoorn,
op schepen in gebruik; ...ROMP, m. (-en), romp
van een schip; ...RUIM, o. (-en), ruim van een
schip; ...RUIMTE, v. inhoud van een schip (bepaald door het aantal tonnen); ...TIMMERMAN,
m. (...lui, ...lieden); ...TIMMERWERF, v. (...*en),
plaats waar schepen worden gebouwd of hersteld;
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...TON, v. ( - nen), ruiratermaat voor een schip ; let
men alleen op de ruimte, dan = 1 M 3 ; let men op
het gewicht, het draagvermogen dus van het schip,
dan = 1000 KG. ; ...TOUWWERK, o. takelage.
S CHEEP S VERKLAR IN G, v. (-en), verklaring
betreffende de reis, afgelegd door den schipper en
een voldoend deel der bemanning.
SCHEEPSVICTUALIE, v. (widen), allerlei benoodigdheden aan boord, waaraan men zich vOör
het vertrek voorziet ; ...VOLK, o. matrozen, zeelieden; ...VOOGD, m. (-en), gezagvoerder ; (ook)
reader; ...VRACHT, v. (-en), al de goederen die
een schip kan laden; (ook) wat voor het vervoeren
van personen of goederen betaald wordt; ...WANT,
0. takelage.
SCHEEPVAART, v. riviervaart, zeevaart : de
scheepvaart bloeit; scheepvaart op de rivieren, tangs
de kust; de scheepvaart verstaan; —AKTE, v. (gesch.)
akte van het besluit betreffende de scheepvaart, inz.
die Cromwell in 1651 uitvaardigde in 't belang van
de Engelsche zeevaart; —BELANGEN, o. nay.;
—BEWEGING, v.; —INSTALLATIE, v. (-s),
installatie voor draadlooze telegraphie aan boord
van schepen; —TRUST, v. machtige vereeniging
van verschillende scheepvaartlijnen tot eene
maatschappij ; ...VERKEER, o.
SCHEER, v. (scheren), bank die in twee ver uitstekende punten, evenals eene geopende schaar,
uitloopt; inz. voor Stockholm, die zich 16 17
mijlen ver in zee uitstrekken en het binnenloopen
in de havens onveilig maken,
SCHEERAPPARAAT, o. (...raten), toestel om
made te scheren, inz. veiligheidsscheermes.
SCHEERBAAS, m. (...bazen), barbier; ...BEKKEN, o. (-s), bekken voor het zeepwater, waarro.ede men zich scheert of geschoren wordt, barbiersbekken; (fig.) bord of schotel, uit welks rand
een stuk halfcirkelvormig gebroken is.
SCHEERDER, m. (-s), barbier; iem. die garen
scheert; lakenscheerder; — (fig.) iem. die zich weer
doet betalen dan billijk is, afzetter.
SCHEERDERSWINKEL, nt. (-s), winkel van
,een barbier.
SCHEERDOEK, m. (-en), doek die bij het scheren
voorgebonden wordt; ...DOGS, v. (...zen), door
die benoodigdheden tot het scheren bevat;
...DRAAD, m. (...draden), (wev.) draden der
schering; (ook) de opgespannen draden bij het
ntazen en stoppers.
SCHEEREN, v. my. (plantk.) plantje met zwaardvormige, gesleufde, doornig getande, donkergroene
-bladen en Witte bloemen, algemeen in slooten en
veenplassen voorkomende, (stratiotes abides).
SCHEERGANG, v. (-en), (zeew.) schaarstok;
...GAREN., o. (-s), (wev.) garen, dienonde om den
ketting to maken.
SCHEERKAM, m. (-men), weverswerktuig; ...KAMER, v. (-s), kamer waarin men zich scheert of
laat scheren; (wev.) plaats in eene weverij waar
de schering op de boomen gezet wordt.
1. SCHEERLING, v. (Zuidn.) scheersel.
2. SCHEERLING, v. (-en), (gew.) touw dat aan
twee of drie hoeken van een vlieger is vastgemaakt
,en waaraan het vliegertouw bevestigd wordt.
3. SCHEERLING, v. (plantk.) wilde of dolle
kervel eene vergiftige plant (conium maculatum).
SCHEERMES, o. (-sen), mes waarmede men de
baarden scheert; (fig.) zij heeft eene tong als een
scheermes, eene bitse, snijdende tong.
SCHEERNET, o. (-ten), net dat over de geheele
breedte eener sloot uitgespannen wordt, om het
vischwater of to sluiten en de visch het ontkomen
to beletten.
SCHEERPOEDER, o. scheerzeep in poedervorm;
(ook) poeder om de baardharen te doen verdwijnen.
SCHEERRAAM, o. (...ramen), (wev.) kam,
werktuig waarop de wol geschoren wordt; roam
waar de kettings op den boom geschoren worden;
...RIEM m. (-en), aanzetriem voor scheermessen.
SCHEERS, SCHAARS, o. (-en), (Zuidn.) scheermes; ploegschaar.
SCHEERSALON, o. (-s), net ingerichte scheer-

kamor; kapperszaak.

SCHEIDSRECHTSPRAAK.
SCHEERSEL, o. afval van hetgeen afgeschoren
is (wol, haar enz.).
SCHEERSPIEGEL, (-s), spiegel voor personen, die zichzelf scheren, dikwijls vergrootend;
...TUIG, o. gereedschap van den scheerder, om to
scheren; ...WAND, m. (-en), Spaansche wand ;
...WATER, o. water om te scheren; ...WINKEL,
m. (-s), barbierswinkel; ...WOL, v. (wev.) geschoren, gekaarde wol, vilt; ...ZEEP, v. zeep die sterk
schuintt en niet snel opdroogt om den baard voor
het scheren in to zeepen; ...ZOLDER, m. (-s),
(Zuidn.) vliering, bovenste verdieping van een huis.
SCHEEZAK, at. (-ken), zak die tot scheede
dient, waarin eene scheede steekt, voor een mes.
SCHEG, v. ( -gen), SCHEGGE, v. (-n), wigvormig
stuk hout, voor verschillende doeleinden; — (gew.)
dikke snee of homp brood.
SCHEI, v. (-en), scheede; scheiding; scheiding
in het haar; (zeew.) dwarshout.
SCHEIBOTER, v, boter van de melk, die eene
koe geeft, als zij pas in do weide is, het midden
houdende tusschen hooiboter en grasboter.
SCHEID, m. (-en), (gew.) grens, afscheiding.
SCHEIDBAAR, bn. gescheiden kunnende worden; (taalk.) eene scheidbare samenstelling. SCHEIDBAARHEID, v.
SCHEIDBOOM, m. (-en), grensboom; ...BRIEF,
m. (...ven), (bijb.) brief van den man aan zijne
vrouw, haar
echtscheidin
g aankondigend (in
het oude talmudisehe recht).
SCHEIDEN, (seheidde, heeft en is gescheiden),
alzonderen : het vleesch van de beenen scheiden; het
hoofd van den romp scheiden; (fig.) het kaf van het
koren, de bokken van de sch,apen, het kwade van het
goede scheiden; — verdeelen, vaneenbrengen ; —
(recht.) verwijderen, vaneenbrengen, maken dat
zij niet langer vereenigd blijven : twee echtgenooten
scheiden, hun huwelijk ontbinden; (fig.) de dood
heeft hen gescheiden, hunne vriendschap doen ophouden; — twee vechtenden scheiden, van elkander
verwijderen; — een boedel scheiden, vereffenen en
verdeelen; — (scheik.) ontbinden door smelting,
afdrijving, oplossing enz. : het zilver van het koper
scheiden; scheuren, vaneenrijten, bersten, splijten, vaneengaan ;
zich afscheiden : van de kerk scheiden;
uit zijn beroep scheiden, dit neerleggen; vertrekken, heengaan, verlaten : zij scheiden vrij koel; —
uiteengaan : het gezelschap, de vergadering scheidde
om 10 uur; — (spr.) bij het scheiden van de markt
leert men de kooplui kennen, wanner het op eene
beslissing aankomt, leert men de rctenschen eerst
goed kennen; — (fig.) uit het levee scheiden, sterven.
SCHEIDING, v. (-en), het scheiden (in alle bet.);
scheiding der metalen, loutering; afscheiding,
schei : hij heeft de scheiding van het haar in 't midden;
— bepaling, afperking, grens (van landerijen);
vertrek, afreize.
grens (tusschen twee rijken) ;
SCHEIDINKJE, o. (-s), kleine scheiding.
SCHEIDINGSBRIEF, m. (...ven), scheidbrief;
...DAL, o. (-en), dal dat de scheiding vormt tusschen twee bergreeksen of berggroepen; ...KRIB,
v. (-ben), krib die twee rivierarmen scheidt; ...LIJN,
v. (-en).
SCHEIDMERK, o. (-en), merk dat eene afscheiding, eene grens aantoont; ...PAAL, m. (...palen),
grenspaal.
SCHEIDSGERECHT, o. (-en), gerecht waaraan
eene zaak ter beslissing is opgedragen, inz. wanneer
dit gerecht uit deskundigen en niet uit rechtsgeleerden bestaat, arbitrage ; ...MAN, M. (...lieden),
lid van een scheidsgerecht, scheidsrechter, arbiter;
...MUUR, (...m,uren), tusschenmuur, muur die
twee ruimten van elkander scheidt ; — (fig.) wat
twee taken of personen van elkander scheidt, beletsel, hinderpaal.
SCHEIDSRECHTER, m. (-s), scheidsman, lid
van een scheidsgerecht, arbiter ; — laat uw vader
scheidsrechter zijn, beslissen, het geschil uitmaken.
SCHEIDSRECHTERLIJK, bn. bw. van, door
een scheidsrechter scheidsrechterlijke uitspraak.
SCHEIDSRECHTSPRAAK, v. rechtspraak door
een scheidsgerecht.
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SCHEIDSTEEN, ra. (-en), grenssteen.
SCHEIDSVROUW, v. (-en), bemiddelaarster.
SCHEIGOUD, o. eene soort Iran proefgoud.
SCHEIK, SJEIK, SJEICH, SJECH, m. (-s), eig.
grijsaard, oud man; hoofd van een Bedoelnenstara;
(ook) geleerde, leeraar; scheik oel Islam, hoogste
priester in Turkije, als zoodanig lid van het ministerie.
SCHEIKUNDE, v. wetenschap die zich bezighoudt met de wetten der samenstelling en ontbinding
der lichamen, hunne elementen, verwantschap en
hunne eigenschappen, chemie : Lavoisier is de
varier der nieuwere scheikunde.
SCHEIKUNDIG, bn. bw. tot de scheikunde behoorende; — scheikundig laboratorium, ingericht
tot het doen van scheikundige onderzoekingen,
berekeningen en bewerkingen.
SCHEIKUNDIGE, m. (-n), beoefenaar der scheikunde; iem. die in de scheikunde ervaren is, chemist.
SCHEISEL, o. (-s), hetgeen tot afscheiding dient.
SCHEISLOOT, v. (-en), sloot die tot scheiding
dient.
SCHEITEEKEN, o. (-s), (taalk.) lees-, zinteeken
(als komma, punt enz.) : de kennis der scheiteekens,
punctuatie; scheidmerk.
SCHEIWEG, m. (-en), weg die de scheiding tusschen twee landerijen, twee polders enz. vormt;
tusschenpad; weg die zich verdeelt, kruisweg.
SCHEIZEN, (scheisde, heeft gescheisd), (Zuidn.)
steenen uithalen.
SCHEIZER, m. (-s), (Zuidn.) steengraver.
1. SCHEL v. (-len), bel, klokje. SCHELLETJE,
o. (-s), kleine schel.
2. SCHEL, v. (-len), zie SCHIL; (bijb.) de schellen
zullen hem van de oogen, vallen, hij zal zijne dwaling
inzien. SCHELLETJE, SCHILLETJE, o. (-s).
3. SCHEL, bn. bw. ( -ler, -st), helderklinkend, hard
(van geluid) : eene schelle stem; een schel geluid; —
(gew.) zeer helder : schel licht ; de lucht is schel;
schelle kleuren.
SCHELDBRIEF, m. (...ven), ...SCHRIFT o.,
(-en), schotschrift, libel.
SCHELDE, v. eene der drie hoofdrivieren in
ons land.
SCHELDEN, (schold, heeft gescholden), (gew.)
berispen, knorren, kijven : de baas scheldt den
heelen dag, heeft altijd wat aan to merken; —
hoonende woorden (tegen of op iem.) uiten ; —
uitvaren, tieren : hij began te schelden en te razen.
SCHELDER, m., SCHELDSTER, v. (-s),
uitvaart, scheldt, raast.
SCHELDNAAM, m. (...namen), hoonende benaming, spotnaam; iem. sch,eldnamen geven; ...WOORD,
o. (-en), hoonend, beleedigend woord.
SOHELDRAAD,
(...draden), ijzerclraad aan
'
eene schel.
SCHELEEND, v. (-en), (nat. hist.) kiappereend,
kwakereend (anas clangula).
SCHELEN, (hij of het scheelde, heeft of het heeft
gescheeld), verschillen : dat scheelt veel; — het kan mij
niet schelen, het maakt voor mij goon verschil nit,
(ook) het is mij precies hetzelfde, (ook) ik geef er
niets om; — ontbreken • — inz. van lichamelijke
of geestelijke ongesteldheid gezegd: scheelt u wat?,
gevoelt gij u niet goad?; — (fig.) het scheelt hem in
den bol, hij is niet recht bij zijne zinnen.
SCHELERWTEN, v. my. (gew.) peulerwten.
1. SCHELF, o. (...van), bias, wier, vandaar:
Schelfzee,
2. SCHELF, v. (...van), SCHELVE, v. (-n),hoop,
stapel hooischelf. SCHELFJE, o. (-s).
SCHELFER, m. (-s), dun blaadje dat zich alscheidt, schilfer.
SCHELFZEE, v. (aardr.) eene golf der Roode Zee.
SCHELHEID, v. hardklinkend geluid; scherpe
klank ; — groote helderheid.
SCHELIJZER, o. (-s), klinkhamer, werktuig der
koperslagers met eene ronde inzinking.
SCHELING, v. (Z. A.) ongesteldheid.
SCHELHOUT, o. (-en), talhout, eiken stok waarvan de bast voor run verwijderd is.
SCHELKLINKEND, bn. (-er, -st), dat schel
klinkt.

SCHELVISCHDUIVEL.
SCHELKNOP, in. (-pen), belknop; ...KOORD, v.
(-en), koord waaraan men trekt om to schellen.
SCHELKRUID, o. (plantk.) stinkende gouwe
(chelidonium, majus).
SCHELLAK, o. het op pisangbladeren uitgegoten
gesmolten en gezuiverde gomlak.
1. SCHELLEN, (schelde, heeft gescheld), aan eene
schel trekken, de schel doen klinken; — de meid schellen, haar door eene schel het sein geven to koraen.
2. SCHELLEN, (schelde, heeft gescheld), (gew.)
schillen.
SCHELLENBOOM, m. (-en), rauziekinstrument :
stok met schellen en rinkels die op de maat der
m,uziek meeklinken.
SCHELLENRAD, o. (-eren), (R. K.) beweegbaar
rad waarop eenige harnionisch gestenade klokjes
zijn bevestigd, gebezigd als raisschellen.
SCHELLING, m. (-en), Oudned. zilveren muntstuk ( = 6 stuivers of 30 cent). SCHELLINKJE, o.
(-s), verkleinw. van schelling; (bij uitbr.) in eene
komedie, gebouw enz. de laagste rang, de engelenbak.
SCHELLISEEREN, wijn met glycerine zoetmaken.
SCHELM, m. (-en), deugniet, booswicht, schurk;
— die arme schelm !, drommel, ongelukkige; — als
liefkoozend woord, inz. tegen kinderen : waar zit de
kleine schelm?; o, het is zoo'n schelmpje!.
SCHELMAOHTIG, bn. bw. (-or, -st), als eon
schelm, bedrieglijk.
SCHELMENROMAN, m. (-s), roman waarin de
hoofdpersonen schelraen zijn ; ...STREEK, m.
(...streken), streak van een schelm, scheLmstuk:
SCHELMERIJ, v. (-en), schurkerij, schurkenstreek, bedriegerij; — moedwil; — schalkschheid.
SCHELMSCH, bn. bw. (-er, meest-), schelmachschalksch, guitachtig.
tig : eene schelmsche daad;
SCHELMSTUK, o. (-ken), schelmerij.
SCHELP, (gew. ook) SCHULP, v. (-en), kalkachtige zelfstandigheid, huisje der weekdieren;
(fig.) in zijne schelp kruipen, bevreesd worden,
inbinden; — (ontl.) gebogen kraakbeenachti g
oorschelp, neusschelp ; — (bouwk.)-lichamsde:
trompetgewelf.
SCHELPAARDE, v. schelpmergel, een bemestingsraiddel in sommige deelen van Frankrijk;
...BANK, v. (-en), bank van of met schelpen.
SCHELPDIEREN, o. my. de schelpdieren (conchifera) maken eene klasse der weekdieren uit;
zij zijn koploos en geheel bedekt door een tweeschalige schelp.
SCHELPENGERECHT, o. schervengerecht;
...PAD, o. (-en), met schelpen verhard ;
...VISSCHER, m. (-s); ...ZUIGER, m. (-s), toestel
om schelpen op to zuigen, voor de schelpenviswhoa .
SCHELPGOUD, o. met honig of gom gemengd
goudpoeder ter vergulding, dat in schelpen verkocht
wordt; ...KABINET, o. (-ten), kabinet van schelpen.
SCHELPKALK, v. kalk uit schelpen gebrand;
...NET, o. (-ten), net waarmede schelpen gevischt
worden ; ...STEEN, m. (-en), conglomeraat van
schelpen ; ...TANDJES, o. my. oneffenheden der
schelp, waar de slotband de beide schalen vereenigt;
...VISCH, m. (...sschen), (b. v. raosselen, oesters).
SCHELPVORMIG, bn. den vorm van eene schelp
hebbende.
SCHELPWEG, m. (-en), weg met schelpjes bestrooid; ...ZAND, o. fijngemaakte schelpen, polder
van schelpen; zand waarin veal schelpen voorkomen;
...ZIJDE v. eene soort van zijde, geleverd door zekere schelpdieren, inz. door do pinna marina, die zich
met een vezelig weefsel aan de rotsen hecht.
SCHELUW, bn. bw. scheef, scheel.
SCHELUWTE, v. scheefheid, schuinte, schuinschhei d.
SCHELVEN, (schelfde, heeft geschelfd), (Zuidn.)
tassen, aan schelven zetten.
SCHELVINK, m. (-en), gew. naam voor den oink.
SCHELVISCH, m. (...sscbon), (v. gmv. als stofn.):
eene soort van zeer sm,akelijke zeevisch (gadus
aeglefinus) tot de familie der dorschen behoorende;
— (fig.) domoor, (ook) stoute guit.
SCHELVISCHDUIVEL, m. (-s), (nat. hist.) pit-
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visch (callionymus lyra); ...00GEN, o. my. oogen
van een schelvisch ; — groote uitpuilende oogen,
zonder uitdrukking.
SCHELWORTEL, v. (plantk.) stinkende gouwe.
SCHEMA, o. (-'s), model, voorbeeld, schets.
SCHEMATISCH, bn. bw. bij wijze van schets, zeer
eenvoudig : schematische teekening eener pomp.
SCHEMEL, m. (-s), voetbankje van een rijtuig.
SCHEMER, m. schemering, zie aldaar; halfduister.
SCHEMERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), schemerig;
onvolkomen, onduidelijk.
SCHEMERAVOND, m. (-en), avondschemering.
SCHEMERDONKER, bn. een weinig donker :
het is nog schemerdonker; —, o. half duister.
SCHEMEREN, (het schemerde, heeft geschemerd),
een flauw, half licht verspreiden ; — nog een
weinig donker zijn, reeds duister worden: het
schemert nog ; — onduidelijk, als door een fibers
zien : het schemert mij voor de oogen ; — (fig.)
het schemert hem niet (voor de oogen), hij is recht bij
de hand, hij is slim genoeg; — er schemert mij iets van
voor den geest, ik herimaer het mij zeer flauw; --= er
schemert geen straal van hoop meer, alle hoop is vervlogen ; — in de schemering zitten.
SCHEMERIG, bn. (-er, -st), een weinig donker,
tusschen licht en donker : het wordt al schemerig.
SCHEMERING, v. (-en), zonlicht door de dampkringslagen boven ons naar de aarde teruggekaatst,
wanneer de zon reeds (of nog) onder de kimmen is :
avond-, morgenschemering; — de schemering valt, het
wordt avond; — de sterrenkundige schemering duurt
tot de zon 16° beneden de kim is gedaald; de
burgerlijke schemering, zoolang men zonder kunstlicht zien kan.
SCHEMERINGSCIRKEL, in. (-s), kleine cirkel,
16° beneden de kim, als grens van den scheraeringsgordel; ...GORDEL, m. (-s), strook van 16° beneden
den horizon, waar beneden de zon niet dalen kan,
zonder dat de schemering ophoudt.
SCHEMERINGSVLINDER, m. (-s), avondylinder,
SCHEMERLAMP, v. (-en), lamp die een zacht
licht verspreidt, waarbij men 's avonds zit to schemoron; ...LAMPJE, o. (-s).
SCHEMEROCHTEND, m. ochtendschemering.
SCHEMERTIJD, m. vroege ochtend, vroegavond;
(fig.) de schemertijd der wetenschappen, het einde der
middeleeuwen; ...UUR, o. (...uren), uur der schemering.
SCHENDBRIEF, m. (...ven), brief vol laster ;
...B ii OK, m. v. (-ken), lasteraar.
SCHENDEKEUKEN, m. v. (-s), iem. die bij goede
voe-,ing er toch schraal nitziet.
SCHENDEN, (schond, heeft geschonden), bederyen, breken, misvormen ; — (spr.) wie zijn neus
schendt, schendt zijn aangezicht, wie kwaad spreekt
van zijn bloedverwanten, onteert zichzelven; —
onteeren ; — iemands eer schenden, hem belasteren ; — ontwijden, ontheiligen : kerken, graven
schenden; — verbreken, overtreden : zijn woord,
belofte, eed schenden.
SCHENDER, m. SCHENDSTER, v. (-s), die
schendt (in alle bet.)
SCHENDERIJ, v. (-en), het schenden, vooral gebezigd in samenstellingen : straatschenderij enz.
SCHENDEVENTEN, (schendeventte, heeft geschendevent), (gew.) voor een schandelijk lagen
prijs verkoopen.
SCHENDIG, bn. bw. (-er, -st), schandelijk; eerroovend, lasterlijk : een, schendige meineed.
SCHENDTONG, m. v. (-en), kwaadspreker ;
lasteraar.
SCHENDZIEK, bn. lasterzuchtig.
SCHENK, m. (-en), naam van den steel der pub in
de pijpenfabrieken to Gouda.
SCHENKAGE, v. (-s), schenking, geschenk, gave.
SCHENKAMBT, o. (-en), post van schenker (aan
een hof); ...BLAD, o. (-en), thee-, koffieblad, groot
presenteerblad; ...BLAADJE, o. (-s); ...BORD, o.
(-en), houten presenteerblad.
SCHENKEL, SCHINKEL, m. (-s), (ontl.) dij,
deel van het been boven de knie tot aan de heup, zoowel bij menschen als groote dieren; — stuk vleesch
van de dij van een rund.

SCHEPPEN.
SCHENKELDIJK, ra. (-en), dijk die twee andere
dijken verbindt.
SCHENKELVLEESCH, o. (slag.) vleesch van den
schenkel van een rund.
SCHENKEN, (schonk, heeft geschonken) , uit-,
overgieten (uit eene flesch, pot of kan) : wijn, bier,
water, koffie, thee schenken; — in het klein verkoopen,
Bitten (dranken): bier wordt geen jenever geschonken;
— (spr.) last ons klaren wijn schenken, de zaken
juist benoemen, duidelijk onze meening zeggen ;
zeggen waar het op staat; — geven, vereeren,
begiftigen : wat zult gij hem op zijn, verjaardag
schenken?; — iem. geloof, gehoor schenken, hem
gelooven, naar hem hooren : — iem. de vrijheid
schenken, hem in vrijheid stolen.
SCHENKER, m., SCHENDSTER, v. (-s), die
oudtijds aan de hoven er mee belast was den vorst
den wijn to schenken; — gever, vereerder, vereerster : wie is- de schenker er Van ?
SCHENKING, v. (-en), het schenken; — geschenk,
gave : vele kloosters en kerken zijn door schenkingen
rijk geworden ; sc'tenking met de warme hand, terwijl m-n nog leeft.
SCHENKKAMER, v. (-s), buffetkamer; ...KAN, v.
(-nen), groote water- of wijnkan; ...BETEL, m.
(-s), waterketel (aan de theetafel); ...KURK, v.
(-en), doorboorde kurk met pijpje erin, om zonder
worsen wijn enz. to schenken.
SCHENNEN, (schon, heeft en is geschonnen), zie
SCHENDEN,
SCHENNIS, v. schending, ontheiliging; wandaad,
misdaad, onteering; schande, oneer; vooral in sullenstellingen : heiligschennis, sabbatschennis enz.
SCHEP, La. (-pen), zooveel in eenmaal kan opgeschept worden : een schep kolen op het vuur doen;
— (overdr.) veel, zeer veel: dat kost een schep
geld; — eene groote menigte. SCHEPJE, o. (-5),
kleine schep ; — klein plat lepeltje dat van voren
nogal breed is.
SCHEPBAK, ra. (-ken), bak waaruit men schept;
...BORD, o. (-en), bord aan een watermolenrad.
SCHEPEL, o. (-s), zekere inhoudsmaat (voor droge
waren); (oudt.) 1 /4 van een Amsterdamsch mud;
(thans) = 0.1 HL. of 1 DL. ; mast zelf, zoowel
als de inhoud ; — zooveel land als met een
schepel koren wordt bezaaid.
' SCHEPELING, m. en v. (-en), al wie zich aan
boord van een schip bevindt, met uitzondering van
de passagiers.
SCHEPEL(S)MAND, v. (-en); ...ZAK, m. (-ken),
wand, zak die een schepel inhoudt.
SCHEPEMMER, m. (-s), putemmer.
1. SCHEPEN, m. (-en), (oudt.) rechter; — schout
en schepenen, het stadsbestuur; (oudt., Zuidn.)
wethouder ; de jongste schepen w;jst het vonnis. de
jongeren, de kinderen willen het altijd beter weten,
hebben vaak het hoogste woord.
2. SCHEPEN, (scheepte, heeft gescheept), inschepen, voren, scheep zijn : wij scheepten derwaarts.
SCHEPENBANK, v. (-en), rechtbank der schepenen; zitplaats der schepenen (b. v. in eene kerk);
...BRIEF, m. (...ven), lastbrief, voor een of moor
schepen opgemaakt.
SCHEPENDOM, o. het college der schepenen;
het stadsbestuur.
SCHEPENKAMER, v. (-s), kamer waarin de
schepenen zitting hielden, gerechtszaal; het gerecht,
de schepenbank.
SCHEPER, m. (-s), schaapherder.
SCHEPERIJ, v. (-en), huis met land en tuin,
waar de scheper vrij woont; gewoonlijk het eigendom der marke.
SCHEPKORF, m. (...ven), eene soort van
platten korf, waarin de imkers de jonge zwermen
bijen opvangen; ...LICHT, o. (-en), vallicht, lichtschema; ...NET, o. (-ten), net waar visch mode
geschept wordt, kruisnet.
1. SCHEPPEN, (schepte, heeft geschept), putten,
uit eene vloeistof met eon hol voorwerp nemen :
een emmer water scheppen; — met een lepel ergens
uithalen : soep, groenten op een bord scheppen;
aardappelen
—metnschoprgi-,den:
in een zak scheppen; — inademen, tot zich nemen :
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lucht, adem scheppen; — (fig.) weer adem scheppen,
na drukke bezigheden, beklemraenden angst enz.

vrij er ademhalen, zich meer vrij gevoelen; —
moed scheppen, mood vatten ; vreugde, vermaak,
behagen in iets scheppen.
2. SCHEPPEN, (schlep, heeft geschapen), jets
uit niets vormen, in het levee roepen, voortbrengen : God schiep ' het heelal; — die kunstenaar bootst
goed na, doch weet niet te scheppen, niets uit eigen
vinding voort to brengen.
SCHEPPER, m. (-s), die schept (in alle bet.);
de Schepper, God, de Almacht; — ieder is de schepper
van zijn eigen geluk, bewerker ; — schepvat ; —
lid van een dijksbestuur; — werkman in eene
papierfabriek, die de stof op den vorm schept.
SCHEPPING, v. (-en), het scheppen : sedert de
schepping der wereld; — al het geschapene.
SCHEPPINGSBOEK, o. het eerste book van
Mozes : Genesis, dat de geschiedenis der schepping
bevat; ...DAG, m. (-en); .,.GESCHIEDENIS,
v. geschiedenis van de schepping der wereld, inz.
de Mozalsche; ...KRACHT, v. voortbrengende
kracht, vermogen om to scheppen, inz. van een
kunstenaar; ...THEORIE, v. de leer aangaande
de schepping der wereld ; ...VERHAAL, o. (...verhalen) ; ...VERMOGEN, o. (-s) ; ...WOORD, o.
(fig.) het woord der Almacht (als : er zij licht !
en or was licht).
SCHEPPLANK, v. (-en), schepbord.
SCHEPRAD, o. (-en, -eren), rad van watermolens
of stoomwerktuigen enz., waarmede water uit
jets geschept wordt, doordat de schoepen het
toestroomende water over een dam slaan; —
(van raderstoombooten) rad waardoor de boot in beweging gebracht wordt.
SCHEPRIEM, m. (-en), pagaai.
' SCHEPSEL, o. (-s, -en), geschapen wezen, inz.
mensch of dier : de grootheid Gods is in Zijne
schepselen zichtbaar; — (fig.) zeker scheldwoord
(inz. tegen vrouwen) : foei, Welk een schepsel!
SCHEPTER, m. (-s), koningsstaf, rijksstaf : den
schepter houden, voeren, zwaaien, regeeren.
SCHEPVAT, o. (-en), vat onct mode to scheppen :
puts, hoosvat enz.
SCHEREN, (schoor, heeft geschoren), met een
scherp werktuig de oppervlakte van jets glad of
kcal snijden, inz. met mes of schaar : iem. den
baard scheren, zich scheren, zich laten scheren; —
(fig.) hij heeft zijne schaapjes geschoren, zijne
schaapjes op het droge; — (fig.) zij zijn alien
over gen kam geschoren, zij zijn alien aan elkander
gelijk, de een is niet beter dan de ander; — de
heggen, de boomer scheren, de takken op gelijke
lengte afsnijden; geschoren palm; — kort afbijten :
de lammeren scheren het gras; — rakelings snel
langs iets vliegen : de zwaluw scheerde langs het
watervlak, langs de huizen ; — steentjes langs het
water scheren, kiskassen ; —
spannen : een touw, eene lijn scheren.
SCHERF, v. (— yen), stuk van een aarden pot,
glazen enz.; ...GRANAAT, v. (...naten), springende
granaat, werkt ongeveer als de granaatkartets,
doch met geringer dieptewerking.
SCHERIF, nt. (-s), bij de Mohammedanen :
titel van de afstaramelingen van Mohammed door
Fatima.
SCHERING, v. (-en), het scheren (in alle bet.); —
(wev.) de lengtedraden van het weefsel; — (naaist.)
de rechte draden die men spant bij het raazen en
stoppen; (fig.) schering en inslag, het geheel, alles
waarop het rust,
1. SCHERM, In. bescherraing.
2. SCHERM, o. (-en), opstaande, met papier of
andere stof beplakte draagbare wand, afschutting :
tocht-, wand-, vuurscherm; — tooneelgordijn, voorhangsel : het scherm ophalen, laten zakken; — (fig.)
achter de schermen blijven, niet voor den dag komen,
niet openlijk optreden; — (plantk.) eene bloeiwijze
waarbij de gesteelde bloemen straalvormig, schijnbaar uit een punt ontspringen en meest op gelijke
hoogte slaan. SCHERMPJE, o. (-s), klein scherm;(plantk.) onderdeel van een samengesteld scheren.
SCHERMBLOEMIGEN, v. rave eene planten-

SCHERPSCHUTTER.
famille (umbelliferae), wier bloemen tot schermen
vereenigd zijn; ...DAK, o. (-en), luifel; (oudh.)

sohilddak (in de veldslagen der Romeinen);
...DEGEN, m. (-s), floret.
SCHERMDRAGEND, bn. de schermdragende
gewassen, de scherrabloemigen.
SCHERMEN, (schermde, heeft gescherrad), naar
zekere kunstraatige regels den degen hanteeren (ale
gymnastische oefening); ook schermen met de tans,
de bajonet, den langen en den korten stok; — (fig.)
veal en ijdel praten, snoeven : in den wind schermen ; met woorclen. in het w ld schermen ; — lang
over en weer dingen en bieden : zij schermden
Lang over dien koop.
SCHERMER, v. naara van een drooggentaakt
moor in Noord-Holland.
SCHERMHANDSCHOEN, m. (-en), leeren handschoen waarvan de bovena de stark opgevuld is,
dien men bij het schermen aanheeft.
SCHERMKUNST, v. ; ...LES, v. (-son) ; ...MASKER, o. (-5), van ijzordraad gevlochten masker
dat bij 't schermen gedragen wordt ; ...MEESTER,
m. (-5).
SCHERMUTSELEN, (scherrautselde, heeft geschermutseld), (oorl.) met kleine benden en ongeregeld vechten, wat tot geene beslissing leidt.
SCHERMUTSELING, v. (-en), klein, tot geenerlei
beslissing voerend gevecht.
SCHERMUTSEN, (schermlitste, heeft geschermutst), schermutselen.
SCHERMVEREENIGING, v. (-en), vereeniging
ter beoefening der schermkunst; ...WE D ST RIJ D ,
m. (-en), wedstrijd in het schermen ; ...ZAA f„ v.
1. SCHERP, bn. bw. (-er, -st), goed snijdend (in
tegenstelling met bot, stomp) : scherpe messen,
sabels, zwaarden, zeisen, scheren, dorens; — (fig.)
de honger is een scherp zwaard, het is pijnlijk niet
to eten to hebben, (ook) door den honger gedreven,
zal men veal dingen doen, die men anders afkeurt;
— smal en spits toeloopend : scherpe hoeken,
kanten en punters; — (wisk.) een scherpe hoek, die
kleiner is dan 90*; — een paard scherp zetten, beslaan, met ijsnagels of scherpe kalkoenen beslaan,
zoodat het op ijs en sneeuw niet uitglijdt; —
(zeew.) scherp gebouwd schip, met smallen spits
toeloopenden bodem, waardoor het snel varen kan;
een scherpe boeg;
een sterken, soma pijnlijken indruk op de zinnen
makende : scherpe mosterd, peper, tabak, kaas; —
een scherpe wind, doordringend koud ;
een sterken, pijnlijken indruk op den geest
makende : scherpe spot; — scherp berispen, scherpe
critlek ; —
juist, nauwkeurig en duidelijk uitkomend (in
tegenstelling met wat onraerkbaar in elkander
overgaat) : scherpe randen; iets scherp teekenen; —
snel, nauwkeurig en bepaald waarnemende :
scherpe zintuigen; een scherp gehoor, gezicht hebben;
— heftig, zonder na to laten : een scherp gevecht,
een scherpe strijd; het ging er scherp toe, met woorden of met daden; in een scherpen draf.
2. SCHERP, o. kogels, schroot.
3. SCHERP, o. scherpe zijde.
SCHERPEN, (scherpte, heeft en is gescherpt),
slijpen, wetten, aanzetten, scherp maken ; een
moleneeen scherpen, billen ; — (fig.) aanzetten :
het verstand, het geheugen scherpen, oefenen ;
—zichopetsrn,
toeleggen, bevlijtigen, (ook)
or scherp over nadenken ; — (zeew.) de wind
begint te scherpen, uit een verkeerden hook te waaien.
SCHERPHEID, v. (...heden), hoedanigheid van
scherp to zijn (in alle bet.); het scherpe.
SCHERPHOEK, m. (-en), (wisk.) platte figuur
met scherpe hoeken.
SCHERPHOEKIG, bn. met scherpe hoeken.
SCHERPKORT, bn. (sprk.) onvolkomen : scherpkorte o (b .v. in slot).
SCHERPLANG, bn. (sprk.) volkomen : scherplange e; scherplange o.
SCHERPRECHTER, m. (-s), beul, vroeger
meester van den scherpen zwaarde geheeten.
SCHERPSCHUTTER, m. (-s), uitstekend schutter : lid van eene scherpschuttersvereeniging.
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SCHERPSNIJDEND, bn. zeer scherp : honger
fs een scherpsnijdend zwaard.
SCHERPTE, v. (-n), scherpheid ; — de scherpte
van het gehoor, het gezicht; — de scherpte van oordeel, van verstand; — de scherpte van de lucht.
SCHERPZIEND, bn. dat scherp ziet : zijn
scherpziend oog; (bij uitbr.) iem. met .een scherp
gezicht.
SCHERPZINNIG, bn. bw. (-er, -st), begaafd met
een bijzonder scherp en fijn onderscheidend oordeel,
zoodat men het kleinste onderscheid en de eigenaardigste kenmerken snel ziet : een scherpzinnig denker;
wat daarvan getuigt : scherpzinnig antwoorden.
SCHERPZINNIGHEID, v. (...heden), fijn doordringend oordeel; zeer fijne onderscheiding.
SCHERTS, v. boert, spotternij, klucht, kortsplatte, gemeene scherts; iets als scherts opnemen.
SCHERTSEN, (schertste, heeft geschertst), boerten, kortswijlen, iets zeggen of doen voor de grap:
hij schertste maar, meende het niet in ernst;
hij neemt alles ernstig
—methvalniscre,
op, duldt niet dat men met hem schertst.
SOHERTSEND, bn. bw. boertend, niet ernstig
gemeend : een schertsend gezegde; schertsend vragen.
SCHERTSENDERWIJS, ...WIJZE, bw. in
scherts, al schertsende.
SOHERVEN, (scherfde, heeft gescherfd), splijten,
brokkelen : de pot begirt te scherven, brokjes verglaassel beginnen los te laten; kerven, klein
snijden in den scherfmolen.
SCHERVENGERECHT, o. (oudt.) zeker gericht,
te Athene, waarbij ieder burger eene scherf ontving, waarop hij den naam moest schrijven van
een persoon, lien hij voor de veiligheid van den
staat gevaarlijk achtte; hij, die op deze wijze zes
duizend stemmen tegen zich had, werd voor den
tijd van 10 jaren uit Athene verbannen.
SOHERZANDO, bw. (muz.) schertsend, dartelend.
SCHERZO, o. het luimige, boertige, inz. van een
muziekstuk; (-'s), muziekstuk van een vroolijk,
boertig, luimig, schertsend karakter.
SCHETS, v. (-en), eerste ontwerp, eerste teekenin.g,plan (eener schilderij, eener kerk enz.);
kleine vluchtige teekening, afbeelding: schets in potlood; — (fig.) korte beschrijving (van iets of iem.);
beknopt, eenvoudig
—schetdralgmnies,
verhaal er van. SCHETSJE, o. (-s).
SOHETSBOEK, o. (-en), (schild.) boek waarin
men schetsen maakt.
SCHETSEN,(schetste, heeft geschetst), eene schets
maken; eene teekening in houtskool schetsen;
beschrijven, malen : hoe u mijn lijden te schetsen
SOHETSMATIG, bw. iets schetsmatig afbeelden,
in schets, schematisch.
SOHETSTEEKENING, v. (-en), teekening in
schets.
SCHETTEREN, (schetterde, heeft geschetterd),
een schel, luidklinkend geluid geven; — (fig.) door
ijdele woordenpraal de aandacht trekken, bluffen.
SCHETTEREND, bn. wat schettert.
SCHETTERIG, bn. bw. Piet deed heel schetterig,
heel druk, sprak nogal luid.
SCHEUKEN, (scheukte, heeft gescheukt), zich
wrijven, zich schurken (wegens jeukte).
SCHEUKPAAL, m. (...palen), een,paal in sommige
weiden, waaraan de dieren zich kunnen sobeuken.
SOHEUR, v. (-en), barst, spleet, kloof ; — vaneenrijting (in laken, katoen, in wollen stoffen,
papier enz.).
SOHEURBUIK, v. zekere ziekte die zich door
weekheid, zwelling, paarskleurige roodheid en pijn
van het tandvleesch, met het losstaan der tanden,
openbaart.
SOHEUREN, (scheurde, heeft en is gescheurd),
vaneenrijten, -trekken, -rukken, scheuren maken ;
— (fig.) zich uit iemands armen scheuren, losrukken;
scheuren krijgen, openbarsten : de grond is door
de droogte overal gescheurd, opengespleten.
SCHEURING, v. (-en), verdeeldheid, tweespalt
(inz. in de kerk).
SOHEURKALENDER, m. (-s).
SCHEURKIES, v. (...zen), groote kies met scherpe
knobbels der roofdieren; ...KOORD, v. (-en),
Van Dale, Handwoordenboek.

SCHIETEN.
...LIJN, v. (-en), koord of lijn waarmee de scheurbaan eener luchtballon gescheurd kan worden;
...LINNEN, o. oud linnen (clienende tot lappen,
windsels, pluksel enz.); ...MAKER, m. (-s), driftige
ijveraar (inz. in den godsdienst), die twist in
de kerk zaait, die het gezag der kerk verwerpt,
maar (in tegenst. met ketter) de kerkelijke leerstukken blijft belijden; o. oud, gebruikt
papier (beschreven of bedrukt).
SOHEURSEL, o. (-s), het gescheurde; scheur.
SOHEUT, m. (-en), schot, schoot; (plantk.) uitspruitsel, loot, stekje; — tong (aan een slot); —
zooveel als men op eens uit eene kan of fiesch giet:
een scheut wijn. SCHEUTJE, o. (-s), kleine
scheut; een scheutje azijn, brandewijn, eene kleine
hoeveelheid.
SCHEUTIG, bn (-er, -st),. rijzig, opgeschoten ; —
mild, vrijgevig : scheutig zijn zij daar niet.
SOHEUVEL, m. (-s), (gew.) schaats; (fig.) hij gaat
op scheuvels, waagt zich niet op den nacht ijs, gaat
niet door dik en dun mee.
SOHIBBOLETH, SJIBBOLETH, o. (-s), herkenningswoord (uit de Israelietische geschiedenis:
Richteren XII, vs. 4-6).
1. SOHIOHT, m. (-en), pijl (inz. dicht.).
2. SOHIOHT, v. (-en), (germ.) (aardr.) laag ; —
(plantk.) eene spiraalvormige bloeiwijze.
SCHIOHTIG, bn. bw. (-er, -st), schuw, vreesachtig, schrikachtig ;
onbesuisd snel.
SOHIOHTWOLK, v. (-en), (germ.) (aardr.) laagvormige wolk.
SOHIEDAMMER, m. onversneden jenever uit
Schiedam : Schiedammer drinkers.
SCHIEFER, o. (germ.) leisteen.
SCHIELIJK, bn. bw. (-er, -st), snel, spoedig,
haastig: schielijk loopen, spreken, eten; — overhaast.
SCHIELOOS, bn. (Zuidn., gew.) onvoorzichtig,
roekeloos.
SCHIEMAN, m. (...lieden, ...lui), (zeew.) onderofficier aan boord , die met het opzicht over de
tuigage van het voorschip belast is; bestaat bij
onze marine niet meer.
SOHIEMANNEN, (schiemande, heeft geschiemand), (zeew.) opredderen (inz. het twig).
SCHIEMANSGAREN, o. (zeew.) los, grof garen
nit oud touwpluis ter omwoeling der touwen, marling; ...GAST m. (-en), (zeew.) uitkijker die op het
voorschip staat; ...MAAT, m. (-s).
1. SCHIER, bw. bijna, ongeveer.
2. SOHIER, bn. (gew.) bedorven (van eieren).
SOHIERAAL, m. (... glen), (als stofnatun v.) beste
paling met zwarten rug en helderwitten buik; ...EI,o.
(-eren), onbevrucht ei, dat bij het broeden alleen
bederft; ...EILAND, o. (-en), land dat sleohts aan
zijde, vaak door acne smalle tong of landengte
met het vasteland is verbonden.
SOHIERINGER, (-s), (oudt.) (in Friesland) een
aanhanger van de volkspartij, die zich gedurende de
Middeleeuwen bijna 400 jaren tegenover de vetkoopers (den adel) deed Belden.
SOHIERMONNIK, m. (-en), (eert.) monnik ingrijze pij.
SOHIESOHUIT, v. (-en), eene soort van trekschuit.
SCHIETBAAN, v. (...banen), baan wear de schietschijven zijn opgesteld en oefeningen in het schieten gehouden worden; ...BROOD, o. (-en), vloerbrood; ...BUS, v. (-sen), (eert.) geweer, vuurroer;
klapbus, proppenschieter; ...DRAAD, m. (...draden), (wev.) inslagdraad.
SCHIETEN, (schoot, heeft geschoten), plotseling
en snel zich ergens heen bewegen of bewogen worden:
de valk schoot op den reiger ; hij schoot naar
laat hem schieten, laat hem heen.toe, op mij af ;
gaan, zich verwijderen, (ook) bemoei u niet meer
de
wind
schist near 't oosten, Hop
met hem ; —
snel daarheen ont ; het met sehdet uit de hand,
ontglipt ;
plotseling komen: daar schoot mij wat door het
hoofd of in de gedachte ; zijn naam wit mij niet
te binnea sehleten, ik kan nu niet op zijn naam
komen • tin den lath sehieten: tranen schoten hear
47
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in de oogen ; — plotseling vallen uit het venster
sch,ieten, ; —
vieren, loslaten een touw laten schieten; (zeew.)
het want, een steng schieten, laten zakken; (rijsch.)
den teugel van een paard laten schieten; — (fig.) de
teugels later, schieten, weer vrijheid laten, niet zoo
streng weer besturen, regeeren; een woord laten
schieten, laten ontvallen, glippen;
opkomen, uitbotten, groeien : de aardappelen
schieten, de oogen krijgen uitloopers; overal schiet
Act onkruid nit den, g ond; het koren schiet in de
aren, de vrucht begint zich to zetten ; in het
zaad schieten ; — (fig.) die ondeugd heeft in zijn
,hart wortel geschoten;
wat met zekere kracht, snelheid of spoed ge,schiedt : de zon schoot hare stralen loodrecht op onze
iwofden, hare stralen kwamen brandend hest op ons
neer; — (fig.) toornige blikken schoten uit zijne
(oogen; — knit schieten, werpen ; eene sloot, een kuil
Schieten, vlug delven ; — (fig.) ergens een schotje
voor schieten, voor het vervolg beletten;
schoten uit vuurwapens lossen: met een geweer, een
kanon, een pistool schieten; — een schip in den
grond schieten ; treffen, doodschieten hazen,
eendvogels schieten ; dat geweer schiet ver, just, men
kan er ver, juist mee schieten ; met spek schieten,
grootspreken, bluffers, leugens vertellen ; een bok
schieten; zijne krach,ten sehoten te kort, waren niet
teereikende ; — de zon schieten, poolshoogte nemen.
1. SCHIETER, m. (-5), mot, suikergastje: schietmot.
2. SCHIETER, m. (-s), die schiet ; schoot van
een slot ; schietschop ; schietspoel.
SCHIETGAT, o. (-en), opening waardoor men
schiet (uit eene vesting , uit een schip enz.); gat in
lets geschoten : de schietgaten in eene schijf; ...GEBEDJE, o. (-s), kort gebedje, gebedje in den hood.
SCHIETKATOEN,o. boomwol of watten stork
met salpeterzuur of zwavelzuur gedrenkt, dat bij
verwarming ontploft en krachtiger van uitwerking
is dan buskruit.
SCHIETLOOD, o. (-en), paslood, draad met een
looden balletje, om den loodrechten stand van
iets to onderzoeken.
SCHIETMASKER, o. (-s), toestel om slachtvee
snel te dooden.
SCHIETMOT, v. (-ten), gewone mot ; kokerjuffer,
watermot.
SCHIETSCHOOL, v. rijksinrichting waar proeven
met het schieten worden genomen.
SCHIETSCHOP, v. (-pen), platte breede schop
aan langen steel, waarmee de bakkers het brood in
den oven schieten.
SCHIETSCHOUW, v. (-en), ...SCHUTT, v. (-en),
pakschuit in geregelde beurtvaart.
SCHIETSLEUF, v. (-von), sleuf in walmuren,
blindeeringen enz. om door to schieten; ...SPOEL,
v. (-en), (wev.) werktuig tot doorschieting der
inslagdraden; ...STROOM, m. (-en), stroomversnelling.
SCHIETVAARDIGHEID, v. vaardigheid in het
juist schieten : de schietvaardigheid der troepen liet
niets te werbschen over; ...VEREENIGING, v. (-en),
vereeniging tot onderlinge oefening in het schieten;
...WAPEN, o. (-s), wapen om mode te schieten;
...WEDSTRIJD, m. (-en); ...WILG, na. (-en),
(plantk.) opgeschoten wilg (salix alba), in tegenstelling met knotwilg; ...WORM, m. (-en), eene
soort van mijt.
1. SCHIFTEN, (schiftte, heeft of is geschift),
scheiden, verdeelen: het koren van het kaf schif ten, (ook
fig.) het goede van het slechte afzonderen; — ratelen, dun en open worden (van Baas, zijden stollen
enz.), door het broken der inslagdraden; nagaan,
uitpluizen, onderzoeken.
2. SCHIFTEN, (schiftte, is geschift), zuren, runners,
samenloopen (van melk, soep enz.).
3. SCHIFTEN, (schiftte, heeft geschift), (de rails)
verschuiven om ze goed in het spoor to richten.
SCHIETER, m., SCHIFTSTER, v. (-s), die schift;
onderzoeker, onderzoekster.
SCHIFTIJZER, o. (-s), ijzeren staaf van 2 M.
lengte waarraede spoorrails geschift worden.

SCHIK.
SCHIFTING, v. (-en), het schiften (in alle bet.).
SCHIJF, v. (...ven), dunne suede, plakje van een
rond voorwerp ; — wat ongeveer denzelfden vorm
heeft: platrond voorwerp: koperen, gouden, zilveren
schijven, welke tot munten gestempeld worden;
veel geld; — (fig.) dat loopt
—(fig.)hjetscvn,
over veel schijven, daaraan werken vele personen
mede, (ook) daaraan is veel moeite verbonden; —
(plantk.) deel van den verheven bloembodem,
die honing afscheidt; deel eener belplant waaruit
de wortelvezels ontspringen; — schietschijf, doelwit.
SCHIJFAPPEL, m. (-s, -en), eene soort van
platten appel ; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.)
bloerapje dat op de bloemschijf staat, in tegenst.
met de randbloempj es (bij de composieten).
SCHIJFSCHIETEN, o. het schieten naar de
schijf tot oefening.
SCHIJN, lichtglans, door alle vurige en stralende voorwerpen verspreid; de schijn der zon,
der maan, eener lamp ; er is schijn noch, sch,aduw
van bewijs, hoegenaamd geen bewijs ; — (fig.)
uiterlijk doch onzeker voorkomen van iets ; ge(spr.) wacht u voor den
stalte, vorm, aanzien ;
schijn, oordeel niet naar het uiterlijk ; schijn
bedriegt ; schijn en zijn is twee; — voorwendsel
order den schijn yan vriendschap vanbelangstelling;
naar alien schijn. waarschijnlijk ; bijkomende
ornstandigheden : den schtjn van het wezen onderscheiden.
SCHIJNAAR, v. (...aren), (plantk.) iedere bloeiwijze die op het eerste gezicht op eene aar gelijkt.
SCHIJNAANVAL, m. (-len), aanval in schijn, inz.
om de aandacht van den eigenlijken aanval of to
leiden.
SCHIJNBAAR, bn bw. den schijn hebbende van ;
z66 als lets schijnt to zijn: schijnbare grootte van
iets, zoo groot het schijnt to zijn ; de schijnbare
beweging der zon om de garde.
SCHIJNBEELD, o. (-en), bedrieglijk beeld : de
bijmanen of bijzonnen zijn schijnbeelden; — (fig.)
hersenschina; spel der verbeelding; ...BEWEGING,
v. (-en), schijnbare beweging , beweging die slechts
schijnt to bestaan; ...BEWIJS, o. (...zen), schijnbaar bewijs; bewijs dat zeer onvast is;...CHRISTEN,
m. (-en), valsche christen, christen in naam;
...DOOD, bn. schijnbaar dood.
SCHIJNDOODE, m. en v. (-n), join. dien men voor
dood houdt, doch die nog leeft.
SCHIJNEN, (hij of het scheen, hij of het heeft
geschenen), glans, gloed, schijnsel, licht van zich
geven : de zon schijnt; — (spr.) hij laat de zon nooit
van zich schijnen, hij geeft niets weg, is gierig; hij
kan niet zien, dat de zon in 't water schijnt, dat een
ander eenig genot smaakt; — den schijn, het uiterlijke voorkomen van lets hebben; hij schiint een
braaf man.
SCHIJNGELEERDE, m. (-n), iem. die slechts
geleerd schijnt to zijn; ...GELOOF, o. valsch geloof;
...GELUK, o. geluk in schijn; ...GESTALTE,
v. (-n), (sterrenk.) de vorm dien iets schijnt to hebben : de 4 schijngestalten der maan.
SCHUNGROND, m. (-en), schijnbare, niet wezenlijke grond of reden; voorwendsel; spitsvondigheid.
SCHIJNHEILIG, bn. bw. (-er, -st), heilig, vroom
in schijn; geveinsd vroom. SCHIJNHEILIGHEID,
v. geveinsde vroomheid, huichelarij.
SCHIJNHEILIGE, m. en v. (-n), schijnvrome.
SCHIJNSCHOON, bn. schoon in schijn, niet
inderdaad ; schiinschoone redenen.
SCHIJNSEL, o. (-s), schijn, licht, straalflikkering.
1. SCHIJNTJE, o. (-s), er is geen schijntje van waar,
totaal niets;
(gemeenz.) weinigje, beetje.
2. SCHIJNTJE, o. (-s), (gew.) halfhemdje.
SCHIJNVRUCHT, v. (-en), (plantk.) vrucht die
niet alleen uit het vruchtbeginsel is ontstaan, doch
waarbij ook andere deelen der bloom aan de vruchtvorming hebben deelgenom.en : de aardbeien, vijgen
enz. zijn, schijnvruchten.
SCHIJVELING, m. (-en), soort van platten zoeten
appel.
SCHIK, m. (gew.) orde, opruiming, schikking: alles
is op zijn schik, van zijn schik, plaats waar het behoort;
genoegen, tevredenheid ik ben er recht in mijn
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schik merle; — hij is niet in zijn schik, niet in eene
goede luim ; — schik hebben, maken, vreugde,
vermaak; — met schik kan hij niet antlers doen, met
goed fatsoen.
SCHIKGODIN, v. (-nen), (fab.) de Brie schikgodinnen, (Clotho, Lachesis en Atropos), die over
's menschen levee en sterven beslisten.
SCHIKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), redelijk,
tamelijk toegevend, ordelijk ; — een schikkelijk
man, met wien men best kan omgaan; — hij maakt
het nogal schikkelijk, past tamelijk goed op ; — het
schikkelijk met iem. maken, niet to veel van hem
vragen, verlangen.
SCHIKKEN, (schikte, heeft en is geschikt), ordenen,
regelen, in orde brengen, rangschikken; — voegen:
zich tot werken schikken; — als het u schikt, kom
dan morgen, als het u voegt, gelegen komt ; —
zich om eene tafel schikken, naar orde plaatsnemen; — vorderen, goed worden : het begirt met
den zieke te schikken.
SCHIKKING, v. (-en), geregelde plaatsing ;
— opvolging; — (recht.) overeenkomst, transactie :
tot eene schikking komen.
SCHIL, SCHEL, v. (-len), bast, omkleedsel : de
schil der boatmen, van het vlas; — bolster; bekleedsel
eener vrucht of plant ; — dop (van een ei);
vlies. SCHILLETJE, o. (-s).
SCHILD, o. (-en), zeker verdedigingswapen,
vroeger hier te lande beukelaar geheeten, en dat tot
bescherming aan den linkerarm gedragen werd :
met speer en schild gewapend ; — (fig.) wat ons
zekere bescherming geeft : de Heer is mijn schild;
een adelaar in zijn schild voeren; —wapenbord:
ik weet niet, wat hij in zijn schild voert, welke
—(fig.)
geheime oogmerken hij heeft; — hard dekschild,
rugbekleedsel (der schildpadden enz.); — uithangbord : wat staat er op zijn schild I — count waarop
een wapenschild is afgebeeld; — wapenbord dat
op den spiegel van jachten en andere schepen
prijkt ; — stalen plaat aan snelvuurgeschut.
SCHILDER, m. (-s), die schildert (in alle bet.).
SCHILDERACADEMIE, v. (-s, ...mien), leerschool voor de schilderkunst.
SCHILDERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als geschilderd; uitnemend fraai, waard geschilderd te
worden •; — eene schilderachtige beschrijving, zeer
juist en ongemeen fraai. SCHILDERACHTIGREID, v.
SCHILDERDOEK, o. doek ora met olieverf op to
schilderen.
1. SCHILDEREN, (schilderde, heeft geschilderd),
met het penseel afbeeldingen maken, malen;
— (fig.) die jas zit u als (aan 't lijf) geschilderd,
keurig netjes ; — (fig.) beschrijven, voorstellen
(door een fraaien dig) : die schrijver weet zijne
personen te schilderen, te penseelen zelfs. SCHILDERING, v. (-en), het schilderen, tafereel, schilderij; (fig.) beschrijving. .
' 2. SCHILDEREN, (schilderde, heeft geschilderd),
op schildwacht staan ; — wachten, op en neer
loopen : wat sta 2i1 te sehilderen ?
SCHILDERES, v. (-sen), vrouw die schildert.
SCHILDERHUIS, o. (...zen), ...HUISJE, o.
(-s), wachthuisje, klein huisje, meestal van hout,
tot beschutting der schildwachten.
SCHILDERIJ, v. o. (-en), wat geschilderd is : eene
schilderij achter glas; inz. een schilderstuk in lijst ;
— levendige, keurige beschrijving; (fig.) ergens een
schilderij van ophangen, er een boekje over opendoen; — jets fraais : 't is een schilderijtje van een
kind. SCHILDERIJTJE, o. (-s).
SCHILDERIJ(EN)KABINET, o. (-ten), verzaraeling van schilderijen; kamer waar zulk eene verzameling zich bevindt; ...TENTOONSTELLING,
v. (-en), tentoonstelling van schilderijen.
SCHILDERIJKOORD, o. koord waaraan eene
schilderij opgehangen is; dik koord hiervoor geschikt; ...LIJST, v. (-en), lijst eener schilderij.
SCHILDERKUNST, v. beeldende kunst die met
lijnen en kleuren werkt.
SCHILDEROS, m. (-son), (Z. A.) gespikkelde os.
SCHILDERSBENT, v. vereeniging van schilders.
SCHILDERSCHOOL, v. (...scholen). school waar
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men schilderen leert; eigenaardige mauler van,
schilderen : de Nederlandsche, de Vlaamsche schilderschool.
SCHILDERSEZEL, m. (-s), schraag, toestel waarop men eene schilderij zet.
SCHILDERSTUK, o. (-ken), schilderij.
SCHILDEWERK, o. het geschilderde; te schilderen voorwerpen.
SCHILDHOEK, m. (-en), (wapenk.) kwartier
in een wapenschild; ...HOUDER, m. (-s), schilddrager ; (wapenk.) menschen- of dierenfiguur die
een wapen draagt of steunt.
SCHILDKEVER, m. (-s), (nat. gesch.) zeker
schilddragend insect (cassida), waarvan het borstschild ook den kop bedekt.
SCHILDKLIER, v. (-en), (ontl.) kleur die bij den
mensch aan de voorzijde van het strottenhoofd
tegen het schildvormige kraakbeen ligt.
SCHILDKNAAP, m. (...knapen), (in de middeleeuwen) jonker die onder leiding en in dienst van
een ridder zijne opleiding tot krijgsman genoot.
1. SCHILDPAD, v. (-den), de schildpadden (chelonia) maken eene orde uit onder de klasse der kruipende dieren; zij zijn met twee harde schilden bedekt,
waarvan het bovenste of ruggeschild het algemeen
bekende schildpad oplevert, dat tot velerlei kunstwork gebruikt wordt.
2. SCHILDPAD, o. bewerkt rugbekleedsel der
schildpadden, inz. van de Grieksche schildpad
(testudo).
1. SCHILDPADDEN, bn. van schildpad (gewerkt).
2. SCHILDPADDEN, (schildpadde, heeft geschildpad), als schildpad bewerken.
SCHILDPADSOEP, v. van schildpadden gekookt;
(ook) eene soort van soap van bruin-boonennat.
SOHILDRUPS, v. (-en), eene soort van vlinders,
vooral in het eikenhakhout, waarvan de heldergroene rups gale vlekjes op den rug heeft (thecla
ilicis) • ...VINK, m. (-en), de eig. oink ;
...VISCH, m. (...sschen), soort van zuigvisschen
met eene platte, langwerpige ronde schijf of schild
op den kop waarmee zij zich aan de schepen vastzuigen (echeneis remora).
SCHILDVLEUGELIG, bn. (nat. hist.) schildvleugelige insecten of de schildvleugeligen, insecten
(coleoptera), wier voorste paar vleugels boom.- of
lederachtig zijn.
SCHILDVORMIG, bn. (plantk.) de schildvormige
bladeren, bladeren wier stelen niet aan den rand,
waar min of meer naar het midden van het ondervlak bevestigd zijn.
SCHILDWACHT, m. (-en), (v. de gezamenlijke
wachters), uitgezette post die tot bewaking van
eenig voorwerp of tot waarneming van eenig
terreing edeelte is opgesteld.
SOHILDWACHTHUISJE, o. (-s), sehilderhuisjes
1. SCHILFER, v. (-s), dun blaadje (kalk, metaalroost ens.), hamerslag; de kalk volt in schilfers af;
schilfers op het hoofd, dune atbladering der huid.
2. SCHILDER, o. schiefer, leisteen.
SCHILFERAOHTIG, bn. (-er, -st), bladerig (van
kalk, verroest ijzer, lei, de huid van het hoofd enz.).
SCHILFEREN, (schilferde, heeft of is gesohilford), in schilfers alvallen, bladerig worden.
SCHILFERIG, bn. (-er, -st), licht schilferend;
roestig (van ijzer), bladerig (van eene genezen wond).
SCHILFERKOOL, v. bladerige steenkool;
...STEEN, m. (-en), met ijzer gemengde kiezelzure
aluinaarde; schilferige glimmer van lilaroode kleur.
SCHILLEN, (schilde, heeft geschild), de schil
afnemen : appels, peren schillen; (fig.) een appeltje
met iem. te schillen hebben; — ontbolsteren ; —
doppen, pellen.
SCHILLENBOER, m. (-en), boar die schillen,
inz. aardappelschillen opkoopt tot voeder voor
zijn vee; ...MAND, v. (-en).
SCHIM, v. (-men), schaduw, atschijn.sel ; — (fig.
hij ziet er uit als eene schim, zeer wager en bleek; —
geest van een afgestorvene, spook : het rijk' der
schim,men, het onderaardsche rijk, de onderwereld.
SCHIMMETJE, o. (-s).
1. SCHIMMEL, v. schim.m,elplantjes; kaan (op
azijn), kant (op bedorven wijn).
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2. SCHIMMEL, m. (-s), witachtig grainy paard;
eene soort van gezelschapsspel (ook klok en hamer
geheeten); — blauwgrijze, gemengd bruin vlinder (cidaria truncata).
SCHIMMELACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins
beschimmeld; op schimmel gelijkende.
SCHIMMELBLES, m. (-son), wit p4ard met een
tiles of vlek op het voorhoofd.
SCHIMMELDRADEN, my. de eigenlijke planten
van verschillende schimraelsoorten.
1. SCHIMMELEN, (schimmelde, is geschimmeld),
,zich met schimmel bedekken, beschimmelen.
2. SCHIMMELEN, (schiraxctelde, heeft geschimTaeld), met het schimmelspel spelen.
SOHIMMELIG, bn. (-er, -st), beschim,meld.
SCHIMMELKLEUR, v. grijswit, kleur als die
van een schimmel (paard); ...KLEURIC4, bn.
SCHIMMELPLANTJES, o. my. microscopisch
kleine plantjes, de familie der draadzwammen
uitm,akende, (inz. oomycetes en zygomycetes).
SCHIMMELSPEL, o. zeker gezelschapsspel, ook
klok-en-hamer geheeten.
SCHIMMENRIJK, o. (fah.) verblijf der afgestorvenen in de onderwereld, Elyseesche velden.
SCHIMP, m. hoop, beleedigende spot.
SCHIMPBRIEF, m. (...ven), hoonende brief;
...DICHT, o. (-en), schotschrift (in rijm).
SCHIMPEN, (schimpte, heeft geschimpt), hoonen, schelden, afgeven op.
SCHIMPLIED, o. (-eren), hoonend lied.
SCHIMPNAAM, m. (...namen), spot-, scheldnaam;
...REDE v. ,(-non), redevoering, taal vol beleedigende uitdrukkingen enz. (togon ierct.).
SCHIMPSCHEUT, m. (-en), hatelijke toespeling ;
...SCHRIFT, o. (-en), schotschrift, libel; ...SCHRIJVER, m. (-s), vervaardiger van libellen ; ...WO ORD,
o. (-en), hoonend, beleedigend woord, scheldwoord.
SCHINDEN, (schindde, heeft geschind), (gew.)
villen, het vel afstroopen.
SCHINDER, m. (-s), (gew.) vilder.
SCHINDEREN, (schinderde, heeft geschinderd),
(Z. A.) schenden, misvorm.en; (ook) lasteren,
kwaadspreken.
SCHINDERHANNES, m. vildersknecht; naam,
van een rooverhoofdman die tegen het einde der
18de eeuw de orastreken van den Rijn onveilig
maakte.
SCHINK, m. (-en), gezouten achterdeel (van
varken of rued), ham.
SCHINKEBEEN, o. (-deren), been uit een schink.
1. SCHINKEL, m. (-s), schenkel, dijbeen, dij;
(ook) scheenbeen, onderbeen inz. van paarden.
2. SCHINKEL, SCHENKEL, m. (-a), (zeew.)
draairing, kort en dik touw om een mastkop,
waarvan de enden op het want hangen.
SCHINKELHAAK, m. (...haken), touw met
haken, om vaten moo op to hijschen.
SCHIP, o. (schepen), vaartuig; — schoon schip
maken, opruiraen, wegnemen al wat niet deugt; —
het schip der woestijn, de kameel; — (bouwk.) ruim
eener kerk, groote zaal; — (sterrenk.) het schip
Argo, naam van een sterrenbeeld. SCHEEPJE,o.(-s).
SCHIPBREUK, v. (-en), vergaan van een schip
door noodweer, stranding, aanvaring, brand enz.;
schipbreuk lijden; — (ook fig.) mislukking, ondergang : die onderneming heeft schipbreuk geleden.
SOHIPBREUKELING, in. en v. (-en), die schipbreuk lijdt of geleden heeft; ...BREUKELINGE,
v. (-n).
SCHIPBRUG, v. (-gen), onderling verbonden
piatboomde vaartuigen op eenigen afstand naast
elkander verankerd, waarover een bruggedek.
SOHIPPER, m. (-s), beheerder van een schip;
onderofficier met den rang van sergeantmajoor,
bij de marine ; gezagvoerder ; — (fig.) hij is schipper to voet geraakt, hij is afgezet, uit zijne betrekking ontslagen.
SCHIPPEREN, (schipperde, heeft en is geschipperd), beredderen, regelen ; ik zal dat wel schipperen ; dan moet men maar schipperen, naar orastandigheden handelen, geven en nemen.
SOHIPPERIJ, v. (-en), scheepvaart (op de binnenwateren); (ook) degenen die zich er op toeleggen.
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SCHIPPERKE, SCHIPPERTJE, o. (-s), klein,
levendig, wantrouwig hondje, veel door schippers als waakhondje gebezigd.
SCHIPPERSBOEK, o. (-en), inventaris van
scheepsbehoeften aan boord.
SCHIPPOND, o. (-en), oude gewichtseenheid
= 300 Amst. ponden (ongeveer 140 KG.), om het
gewicht van scheepsvrachten uit to drukken.
SCHISMA, o. scheuring, het zich afscheiden van
de kerk, de gehoorzaamheid aan den paus weigerend.
SCHISMATIOUS, m. (...ici), SCHISMATIEKER, m. (-s), scheurmaker in de kerk.
SCHITTEREN, (schitterde, heeft geschitterd) ,
eon stork glinsterend licht verspreiden, glinsteren,
fiikkeren, stralen, blinken ; — (fig.) pralen, uitblinken : door schoonheid, geestigheid, verstand schitteren. SCHITTERING, v. (-en).
SCHITTEREND, bn. bw. (-er, -st), blinkend,
stralend : schitterend licht; — prachtig, glansrijk:
schitterende overwinningen; buitengewoon voorspoedig : eene schitterende loopbaan.
SCHITTERGLANS, m. schitterende glans;
...LICHT, o. beyond, fiikkerend licht; schitterend,
bijzonder mooi licht.
SCHLEMIEL, m. (-en), (diev.) ongeluksvogel;
een Lange schlemiel, slungel.
SCHMINK (Germ.), m. grimeersel.
SCHMINKEN (Germ.), (schminkto, heeft geschrainkt), voor het tooneel blanketten, grimeeren.
SCHNEIDIG (Germ.), bn. bw. echt militair,
kranig, fink.
1. SCHOB, v. (-ben), (Zuidn.) overdekt kot;
kraam.
2. SCHOB, v. schub; schilfer.
SCHOBBEJAK, m. (-ken), (oudt.) jak van
ijzeren schobben of schubben, dat de geringere
krijgslieden in den strijd droegen; zulk een goring
krijgsman; iera. die zich laag aanstelt; (thans)
scheldnaam voor deugniet, schooier.
SCHOBBEJAKKEN, (schobbejakte, heeft geschobbejakt), afjakkeren; mishandelen; den deu g
-nietspl.
SCHOBBEN, (schobde, heeft geschobd), schubben;
schurken, schuren, waven.
SCHOBBERD, m. (-s), (scheldwoord) schobbejak.
SCHOBBERDEBONK, bw. uitdr. op schobberdebonk loopen, op de klap loopen.
SCHOE, v. (-nen), (gew.) schoen.
SCHOEIEN, (schoeide, heeft geschoeid), de
voeten bekleeden met schoenen of laarzen ; —
(fig.) zij zijn alien op eene leest geschoeid, alien van
hetzelfde slag; — den waterkant beschermen,
bekleeden met hout of steen. SCHOEIING, v. (-en),
het schoeien; het beplanken.
SCHOEIPLANK, v., ...BORD, o. (-en), plank,
dienende tot beschoeiing van wallen enz.
SCHOEISEL, o. (-s), .schoenen, laarzen, alle voetbekleedsels van leder; houten schoeisel, klomp,
holsblok.
SCHOELJE, m. (-s), fielt, schurk.
SCHOELJENSTUK, o. (-ken), schurkenstreek.
SCHOEN, m. (-en), gewoon leeren voetbekleedsel,
lets hooger dan de enkels reikende, lager dan
eene laars en hooger dan pantoffel of muil; — (spr.)
ieder weet het best waar hem de schoen wringt, wat
hem kwelt, waarvan hij last heeft, wat er aan
hapert; — wien de schoen past, trekke hem aan,
hij die zich schuldig gevoelt, zal op zichzelven
wel iedere zinspelling op zijn gedrag toepassen; —
vast in zijne schoenen staan, zeker van zijn
zaak zijn ; — de moed zonk hem in de schoenen,
hij verloor den mood ; — zijn eoute schoenen aantrekken, zich verstouten; met to den schoenen gaan,
traag, langzaam ; — men moet Been oude schoenen
wegwerpen, voor men nieuwe heeft, men moot het
zekere niet voor het on7ekere opofferen ; — ik
zou niet gaarne in zijne schoenen willen staan, in
zijne plants, in zijn toestand ' willen zijn ; —
wat min of moor op eon schoen gelijkt : de schoen
eener sabelscheede, metalen om,kleeding der punt;
zuiger eener pomp; hiel eener piek; hosing onder
aan een paal; bus, aangegoten deel aan de achter-
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har of onderregel bij deuren; remschoen; ankerschoen; (zeew.) smeerhout om niasten te versjouwen. SCHOENTJE, o. (-s), kleine schoen; —
(plantk.) schoenties en laarsjes, rolklaver; schoentjes
en muilties, volksnaam voor den gouden regen.
SCHOENBORSTEL, m. (-s), borstel waarmede
schoenen gepoetst worden.
SCHOENENFABRIEK, v. (-en), ...WINKEL,
m. (-s).
SCHOENER, SCHOONER, ra. (-s), (zeew.) een
zeeschip met scherpen boeg en platten Spiegel.
SCHOENGESP, nt. (-en), gesp waarmede een
schoen vastgegespt wordt; breede (zilveren enz.)
gesp, op lage schoenen tot sieraad; ...HOORN,
m. (-s), een metalen of hoornen werktuigje, uitgehold naar den vorm der Mel, waarlangs deze gemakkelijk in den schoen glijdt.
SCHOENKLOMP, ra. (-en), klorap met leeren
bovenstuk; ...LAPPEN, o. het bedrijf van schoenlapper; ...LAPPER, m. (-s), man die schoenen
lapt ; eene soort van gebak.
SCHOENLAPPER, (-s), (nat. hist.) zekere
dagvlinder (vanessa) met schoone vleugels, tot de
familie der nymplut/iden behoorende.
SCHOENLEDER, ...LEER, o. leder dat dient
ona er schoenen (inz. bovenleer) van te maken;
...LEEST, v. (-en), houten of ijzeren vorra waarop
een schoen wordt geraaakt; ...MAKER, m. (-s),
iem. wiens ambacht het is, schoenen en laarzen te
maken; (spr.) schoenmaker, howl u bij uwe leest,
mensch, bemoei u met zaken, die gij verstaat.
SCHOENPOETSEN, o. het poetsen van schoenen ;
...POETSER, m. (-s), iem. die schoenen poetst; inz.
in een hotel die de schoenen der logeerenden poetst.
SCHOENRIEM, m. (-en), leeren riem om schoenen
inz. sandalen aan den voet vast te maken; (spr.)
(bijb.) hij is niet waard, dat hij de sch,oenriemenvoor
u losmaakt, hij is u geheel en al onwaardig, is niet
waard dat hij in uwe nabijheid komt.
SCHOENSMEER, o. zeker mengsel om na uitwrijving het leder op kleur en lenig te houden ;
...WISCH, v. (...sschen), wollen lap om de schoenen te reinigen of te wrijven enz.; ...ZOOL, v. (...zolen), onderst plat gedeelte van den schoen (zonder
den hak of den hiel).
SCHOEP, v. (-en), waterbord van een waterrad; — een der kleine schuinstaande plankjes bij
zonneblinden;
(gew.) korenschop.
1. SOHOER, m. (-en), (gew,). onweersbui.
2. SCHOER, m. (-en), (gew.) schouder.
SCHOERHAAI, m. (-en), zeeengel : zekere visch
(squalus squatina).
SCHOFFEL, v. (-s), een aan een langen steel bevestigd schuin tjzer, om daarmede den grond los
of om te woelen, gelijk te maken, enz.
SCHOFFELEN, (schoffelde, heeft geschoffeld),
losstooten, met de schoffel het onkruid uithalen.
1. SCHOLT, v. o. (-en), vierde gedeelte van een dag
(onder de werklieden) in het eerste sch,oft iets
doen.
2. SOHOFT, v. (-en), schouder, schenkel inz. van
dieren : sterk geschoft (gebouwd) zijn.
3. SOHOFT, ra. (-en), schoelje, schurk, vlegel.
SCHOFTEN, (schoftte, heeft geschoft), rusten om
zijn maal to nuttigen (van werklieden).
SCHOFTERIG, bn. bw. (-er, -st), schoftachtig.
SCHOFTTIJD, m. rust-, etenstijd der werklieden.
1. SCHOK, m. (-ken), scoot, ruk, bons; — schudding: de schonken van eene aardbeving; — (fig.) schrik,
plotselinge opwelling, treffende ramp.
2. SCHOK, o. (-ken), zekere maat, gewoonlijk =
60, soms ook = 20, soms ook = eene onbepaalde
hoeveelheid : een schok eieren.
SCHOKKEN, (schokte, heeft geschokt), schudden, rukken, bonzen, stooten ; — schokken krijgen,
hossebossen • — (fig.) hevig aandoen, nadeelig
werden op : dat schokte zijne gezondh,eid ; (gew.)
schrokken, gulzig eten.
1. SCHOKKER, m., SCHOKSTER, v. (-s), gierigaard, inhalige vrouw.
2. SOHOKKER, m. (-s), een schipper van 't eiland
klein visschersvaartuig.
Schokland;
SCHOKKERS, in. my . eene soort van erwten.

SCHOOF.
SCHOKLINNEN, o. zwaar, zeer grof linen, dat
bij het schok (60 el) wordt verkocht.
SCHOKSCHOUDEREN, (schokschouderde, heeft
geschokschouderd), de schouders ophalen, optrekken, gewoonlijk om er made to kennen to geven,
dat men niets van de zaak weet.
SCHOKTORPEDO, v. (-'s), torpedo die bij elks
aanvaring springt, dus ook bet water voor eigen
schepen onveilig maakt.
1. SCHOL, v. (-len), groote platte aardkluit;
drijvend groot stuk ijs. SCHOLLETJE, o. (-s).
2. SCHOL, v. (-len), eene soort van smakelijke
platte zeevisch (pleuronectes platessa), die in de
meeste zeeen van Europa wordt aangetroffen;
zij wordt tot 6 dM. lang en 7 K. G. zwaar.
SCHOLARCH, m. (-en), (w. g.) schoolbestuurder.
SCHOLASTICUS, m. (...ci), beoefenaar, aanhanger der scholastiek ; iem. die aan schoolsche vormen hangt.
SCHOLASTIEK, v. schoolsche wijsheid, die wetenschap, wijsbegeerte en godgeleerdheid, welke in de
hoogescholen der middeleeuwen onderwezen ward;
ra. (-en), student, Jong kloosterling die zich
op de studien toelegt.
SCHOLEKSTER, v. mv. een geslacht van vogels
(haematopus), tot de familie der plevieren behoorende.
SCHOLEN, (schoolde heeft geschoold), in menigte bijeenzijn of bijeenkomen ; — samenscholen.
SCHOLIAST, m. (-en), uitlegger, verklaarder,
schrijver der scholiön.
SCHOLIEN, v. my. verklaringen van Grieksche
of Latijnsche schrijvers, welke voornamelijk door
de oude spraakkunstenaars daarbij geyoegd werden.
SCHOLIER, m. (-en), SCHOLIERSTER, v. (-s),
kind dat school gaat, schoolkind, leerling, schooljongen, schoolmeisje. SCHOLIERTJE, o. (-s).
SCHOLLEVAAR, m. (-s, ...varen), aalscholver
zekere watervogel (phalacrocorax carbo) ook waterraaf geheeten ; — (fig.) lomperd.
SCHOLPEN, (scholpte, heeft gescholpt), zachtjes
aankloppen, tikken; kabbelen (van het water).
SCHOLT, m. (-en), ...SCHOLTEBOER, m. (-en),
boar die op eene eigen hofstede woont ; voorname
boar met veel invloed.
SCHOLVER, SCHOLVERD, m. (-s), schollevaar.
1. SOHOMMEL, m. (-s), twee neerhangende
touwen met een bankje of bak, waarin men keen
en weder zweeft.
2. SOHOMMEL, m. en v. (-s), iem. die aanhoudend
in beweging is; inz. vrouw die niets doet dan wisdik vrouwspersoon.
schen en reinigen;
SCHOMMELEN, (schommelde, heeft geschontmeld), in een schommel been en weder zweven of
doen zweven : willen wij gaan schommelen; — op en
neder gaan : het ranke bootie schommelt op de golven;
de prijzen schommelen, worden hooger en lager;
— de barometerstand schommelt hier meestal titsschen 73 en 77 cM.; — schudden, bewegen ; —
den huisboedel schoonmaken, reinigen; — overhoophalen tom lets te vinden): wat schommel-je tochl ;
waggelend gaan.
SCHOMMELEND, bn. zwevend, keen en weder
gaande : eene schommelende beweging,
SCHOMMELIG, bn. een schommelig vrouwtje
steeds bedrijvig in de weer.
SCHOMMELJONGEN ,m. (-s), jongen die bij den
schommel staat; (wets.) maatje ; ...STOEL, m.
(-en), stool waarin men gem,akkelijk been en weer
schommelen kan, omdat hij op gebogen stokken
rust.
SCHOMMELVARIATIE, v. ('s), tijdelijke, niet
erfelijke variatie bij planten en dieren, hangt van de
omstandigheden af.
SCHOMPERMUILEN, (schorapermuilde, heeft
geschoraperrauild), spottend glimlachen, meesmuilen.
SCHONK, v. (-en), grof been, bot.
SCHONKIG, bn. (-er, -st), met grove schonken of
bonkon : een schonkige kerel.
SCHOOF, v. (schooven), armvol gemaaid koren
tot eenbundel, garf samengebonden: schoavenbinden.
500 stuks (in den houthandel). SCHOOFJE, o (-s):
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SCHOOFCIJNS, m. (...zen), recht der heeren
om eene zekere hoeveelheid schooven van de hun
oijnsbare akkers to heffen; ...LAND, o. (-en), tiendland (waarvan de zesde schoof nog boven de tiende
wordt betaald).
SCHOOL m. het schooien : den sch,00i opgaan, gaan
soh° oien.
SCHOOIEN, (schooide, heeft geschooid), bedelen ;
— als schooier ronddolen ; — smeekend, dringend
vragen.
SCHOOIER, m. SCHOOISTER, v. (-s),bedelaar,
landlooper, landloopster; smeerlap; inz. als Beheldnaara.
1. SCHOOL, v. (scholen), inrichting waarin aan
vele personen (inz. aan kinderen) tegelijk onderwijs
gegeven wordt; — wanneer men meer let op den
Bard van het onderwijs: hooge, middelbare en lagere
scholen; yolks-, burgerschool; Latijnsche school;
school voor huisvlijt, handenarbeid, landbouw, voor
blinden; — de openbare school, die van de overheid
uitgaat; bijzondere scholen, door particulieren of
vereenigingen opgericht; — de neutrale school, waar
neutraal onderwijs gegeven wordt; sekteschool,
dogmatische school, waar het onderwijs op godsdienstigen grondslag gegeven wordt ; — (fig.) uit
de school klappen, geheimen vertellen, overbabbelen;
— boek waaruit men in geregelde orde en opklimming iets leert : school voor de piano; — alle
personen die in eene school onderwijs ontvangen
of geven : de heele school was wandelen; gebouw
waarin school gehouden wordt (in daze bet. ook
o.);
(op kunsten, wetenschappen, letterkunde toegepast) : school maker, volgelingen en medestanders
verkriken voor eenig i dee; — stelsel, leerwijze, zekere
gelijkheid in richting, inz. de navolging van groote
raeesters : de school vanRaphael, van Rembrandt ;
—(mil.)reksofng:
de soldatensc',00l, de bataljonsschool enz. ; (rijsch.) regelraatige oefening van
alle bewegingen, zoowel in betrekking tot het rijdier als tot den berijder : de school afrijden.
2. SCHOOL, v. (scholen), groote raenigte, verzameling : eene school visschen; — gedeelte van een
vischnet tusschen twee kurken : een net van 6
scholen drijft dus op 7 kurken.
SCHOOLARTS, m. (-en), geneesheer belast met
het toezicht op de schoolhygiene.
SCHOOLATLAS, ra. (-son), verzameling van,
aardrijkskundige kaarten ten dienste van de scholen; ...AUTORITEIT, m. (-en), iem. die gezag
over de school heeft; ...BAD, o. (-en), bad aan eene
school verbonden voor de daar schoolgaande kinderen; het baden van een schoolgaand kind.
SCHOOLBANK, v. (-en), bank met daaraan verbonden tafel, zooals men die in school gebruikt ;
...BATALJON, o. (-s), afdeeling schoolkinderen die
militaire oefeningen waken en militair ingedeeld
zijn (in Frankrijk) ; ...BEHOEFTEN, v. my.
leien, cahiers, pennen, boeken enz. die bij het onderwijs to pas komen ; ...BEZOEK, o. ; ...BLAD,
o. (-en), nieuwsblad op schoolgebied.
SCHOOLBLUVEN, (bleef school, heeft schoolgebleven), bij het eindigen der school niet naar hula
raogen gaan, na schooltijd blijven tot straf.
SCHOOLBOEK, o. (-en), boek dat op school gobruikt wordt; ...BOEKHANDEL, m.; ...BORD, o.
(-en), zwart houten bord op scholen gebruikelijk;
...COMMISSIE, v. (-8, commissie van
toezicht over de lagere scholen; ...DAG, m. (-en),
dag dat er school gehouden wordt: in een jaar
zijn er 250 schooldagen ; ...DOKTER, m. (-s),
schoolarts; ...EXAMEN, o. (-s), examen of de
leerlingen verhoogd kunnen worden ; openbare les;
...FEEST, o. (-en), feest voor schoolkinderen.
SCHOOLGAAN, (ging school, heeft schoolgegaan),
ter school gaan : ik heb drie jaren schoolgegaan; goat
dat kind al school?; — (spr.) bij hem kunt gij nog wel
sch,00lgaan, van hem kunt gij nog veel leeren,hij
blinkt ver boven u uit.
SCHOOLGAAND, bn. die ter school gaan :
schoolgaande kinderen.
SCHOOLGELD, o. (-en), geld dat voor het schoolonderwijs betaald wordt: het innen der schoolgelden;
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—HEFFING, v. (-en), het heffen van schoolgeld :
schoolgeldheffing moest niet bij de wet verplicht zijn.
SCHOOLGELEERDE, ra. (-n), die zijne kennis
uit boeken verkregen heeft; (ook) betweter, schoolvos, pedant; ...GELEERDHEID, v. scholastiek;
(ook) betweterij; ...HOOFD, o. (-en), hoofd of
directeur eener school.
SCHOOLHOUDEN, (hield school, heeft schoolgehouden), na schooltijd houden tot straf : een kind
een uur sdhoolhouden; — eene school houden, ondeewijs geven; — eene schoolklasse goad beheerschen.
SCHOOLHYGIENE, v. onderdeel der gezondheidsleer dat nauw verband houdt met de school
(gebouw en leerlingen).
SCHOOLJAAR, o. (...jaren), jaar, door een kind
op de school doorgebracht : toen ik nog in mijne
schooljaren was; (ook) jaar dat van de eene groote
(jaarlijksche) vacantie tot de andere verloopt,
waarnaar het onderwijs ingericht is, jaarcursus;
...KIND, o. (-ers, -eren), kind dat de school bezoekt;
...KLOK, v. (-ken), klok die in eene school hangt
om het uur aan to wijzen; ook eene klokplaat
waarop men in school den kinderen de klok leert;
...LOKAAL, o. (...kalen), schoolkan:ter.
SCHOOLLIGGEN, (lag school, heeft schoolgelegen), op kostschool zijn : hij heeft to B. schoolgelegen.
SCHOOLLUCHT, v. eenigermate bedorven lucht
in eene school.
SCHOOLMAKKER, m. (-5), schoolkameraad;
...MAN, m. (-nen), deskundige in schoolzaken :
de schoolmannen zijn, het er over eens, dat...;
...MEESTER, m. (-s), (meestal minachtend) onderwijzer 't is een, echte schoolmeester ; den schoolmeester spelen, uithangen, alles willen berispen en
ordenen ; ...MEESTERACHTIG, bn. bw. verwaand,
pedant, uit de hoogte : iem., lets schoolmeesterachtig
bed illen.
SCHOOLMEISJE, o. (-s), schoolgaand m.eisje;
...MONARCH, m. (-en), schoolmeester die in hooge
mate zijne waardigheid gevoelt; ...MUSEUM, o.
(-a), museum van allerhande leermiddelen en schooluitgaven : te, Amsterdam treft men het Neclerlandsch
schoolmuseum aan ; ...OPZIENER, m. (-5).
SCHOOLPLAATS, v. (-en), (Z. A.) boerenplaats
waarop eene buitenschool is.
SCHOOLPLICHT, m. (-en), plicht Bien men op
school moat nakomen; wettelijke verplichting, de
kinderen, die in de schooljaren vallen, naar eene
school to zenden: schoolplicht is strenger dan leerplicht.
SCHOOLPLICHTIG, bn. bij de wet gehouden zijne
kinderen ter schole to zenden; schoolplichtige kinderen, de kinderen die volgens de wet verplicht
zijn naar school to gaan.
SCHOOLRECHT, o. (-en), recht of voorrechten
der school; (ook) recht dat op eene school wordt
uitgeoefend; ...REGLEMENT, o. (-en); ...REIS,
v. (...zen), reis met schoolkinderen, tot uitspanning
en tot leering; ...REISJE, o. (-s); ...RIDDEN, o.
SCHOOLSCH, bn. bw. (-er, meest -), van eene
school; volgens gebruik, naar de wijze der school :
de schoolsche (pedantische) manieren.
SCHOOLSTRIJD, strijd tusschen verschillende
partijen over de regaling der scholen : de schoolstrijd
is opnieuw begonnen; ...TAAL, v. taal zooals men
die op school gebruikt ; ...TIJD, m. (-en), tijd
om naar school to gaan ; tijd dat men schoolhoudt : onder, buiten schooltijd ; schooljaren
...TOEZICHT, o. ; ...TUCHT, v. tucht die op
eene school heerscht ; ...TUIN, m. (-en), tuin bij
de school behoorende ; tuin ten behoeve van het
onderwijs in de natuurlijke historie ingericht;
...UUR, o. (...uren), uur dat er schoolgehouden
wordt, leeruur.
SCHOOLVACANTIE, v. (-s, ...tien), tijd gedurende welken de leerlingen vrijgesteld worden
van het bezoeken der school ; ...VEREENIGING,
v. (-en), veree.uiging tot het stichten en onderhouden van bijzondere scholen ; ...VERGADERING, v. (-en), vergadering der gezamenlijke
onderwijzers ter bespreking van verschillende schoolaangelegenheden ; ...VERZUIM, o. ; ...VOEDING,
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v. schoolkindervoeding ; ...VOS, ra. (-sen), spotnaam voor : schoolmeester.
SCHOOLWANDELING, v. (-en), wandeling met
eene klasse schoolkinderen.
SCHOOLWERK, o. (-en), dat op eene school
verricht is of wordt; (fig.) dat is maar schoolwerk,
gebrekkig, afgeroffeld; ...WET, v. (-ten), wet op
het onderwijs; (ook) reglement in de school van
kracht; ...WETGEVING, v.; ...WEZEN, o. alles
wat tot de inrichting en het bestuur der scholen
behoort; het onderwijsstelsel; ...WIJSHEID, v.
kennis, wijsheid op school verkregen.
SCHOOLZIEK, bn. ziek veinzen to zijn, om van
de school vrij to zijn; ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte
waaraan inz. schoolkinderen blootstaan.
1. SCHOON, bn. bw. (-er, -st), wat het gezicht
door vorm, kleur, verhouding enz. aangenaam
aandoet, wat bewondering wekt; in het algemeen,
wat een aangenamen indruk op de zinnen, op den
geest maakt, wat fraai, mooi, sierlijk, behaaglijk,
regelmatig, verlokkelijk, bekoorlijk is; — wat ons
zedelijk gevoel treft : schoone daden ; schoone
gedachten ; —
rein, zuiver, het tegendeel van vuil ; — f 500
schoon geld, na aftrek van alle onkosten, zuivere
verdienste ; —
geheel en al : alles is schoon opgegeten; ik heb
mijn geld schoon uitgegeven. SCHOONHEID, v.
(...heden), de eigenschap van schoon to zijn; alles
wat schoon is; schoone vrouw, schoon kind.
2. SCHOON, o. wat schoon is : (dicht.) het godlijk
schoon; het eeuwig schoon.
3. SCHOON, vw. ofschoon, (al)hoewel, ter inleiding van een toegevenden bijwoordelijken bijzin.
SCHOONBRANDEN, metalen voorwerpen door
branding van de oxydekorst reinigen; ...BROEDER, m. (-s), behuwdbroeder, zwager, broader
van den man of de vrouw; ...DOCHTER, v. (-s),
behuwddochter, vrouw van den zoon; ...DRUB,
m. (boekdr.) de eerste gedrukte zijde van een
geheel vel ; (ook) afgedrukt blad.
SCHOONE, v. (-n), schoone vrouw of meisje.
SCHOONEN, (schoonde, heeft en is geschoond),
reinigen, het vuil wegnemen, schoonmaken.
SCHOONER, m. (-s), zie schoener; --BRIE, v.
(-ken), eene brik als een schooner opgetuigd.
SCHOONHOUDEN, (hield schoon, heeft schoongehouden), zorgen dat iets niet vuil of smerig wordt ;
—geregeld iederen dag of iedere week iets schoonmaken.
SCHOONKLINKEND . bn. (-er, -st), wat schoon
of fraai klinkt; (inz. fig.) schijnschoon.
SCHOONMAAK, v. het schoonmaken van het
geheele huis, dat jaarlijks plaats heeft; —DUIVEL,
m. de schoonmaak als mannenplaag beschouwd.
SCHOONMAAKSTER, v. (-s), vrouw die voor
daghuur schoonmaakt of werkt enz.; werkster.
SCHOONMAKEN, (maakte schoon, heeft schoongemaakt), reinigen, het vuil wegnemen.
SOHOONMOEDER, v. (-s), raoeder der vrouw of
van den man, behuwdraoeder; ...OUDERS, m. my.
SCHOONPRATER, m., ...PRAATSTER, v. (-s),
fem. die fraai spreekt, doch het slecht meant, vleier,
vleister; flikflooier, ...star.
SCHOONRIJDEN, o. het op eene schoone wijze
rijden, volgens de regelen der kunst; ...RIJDER,
m. (-s), ...RIJDSTER, v. (-s), die schoon rijdt ;
...RIJDERIJ, v. het schoonrijden: de schoonrijderij
lokt altijd toeschouwers.
SCHOONSCHIJNEND, bn. bw. (-er, -st), uiterlijk
fraai en goad, doch innerlijk slecht of valsch : met
schoonsch inende redenen.
SCHOONSOHRIFT, o. (-en), een net gesohreven
schrift; ...SCHRIJFKUNST, v. kunst van fraai
schrijven, calligraphie; ...SCHRIJVER, m. (-s),
kunstschrijver, calligraaf.
SCHOONTIJD, m. (-en), (recht.) gesloten vischtijd.
SCHOONTJES, bw. liefelijk, vleiend, zoetsappig :
hij weet zoo schoontjes to praten, rich voor to doer; —
heel mooi, fljn : hij heeft me schoontjes gefopt; —
zoo dat er nets overblijft : alles is schoontjes opOgden-
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SCHOONVADER, m. (-s), vader van den man of
de vrouw, behuwdvader.
SCHOONVEGEN, (veegde schoon, heeft schoongeveegd), door vegan schoonmaken.
SCHOONVEL, o. (-len), (boekdr.) afgedrukt vel;
...ZICHT, o. fraai uitzicht; belvedere; ...ZOON,
m. (...zonen, -8), man van de dochter, behuwdzoon; ...ZUSTER, v. (-s), zuster van den man
of de vrouw, behuwdzuster; vrouw van een broader.
1. SCHOOR, m. (schoren), aangespoeld land,
schor.
2. SCHOOR, m. (schoron), steun, steunsel onder
iets geplaatst opdat het niet valle, afbreke enz.;
inz. pawl in schuine richting onder iets gezet.
3. SCHOOR, bw. schrap, vast : rich school. zetten.
SCHOORBEELD, o. (-en), draagbeeld; ...HOEK,
ra. (-en); gemetsolde hoek tot steun.
SCHOORIJZER, o. (-s), houten, ijzeren steun
of stut; ...KRUID, o. (plantk.) steungewas; ...LAT,
v. (-ten); ...MUUR, m. (...rauren), muur tot steun
tegen iets aangebouwd; ...PAAL, in. (...alen),
steunpaal, stut; ...PIJLER, m. (-s), schoorpilaar;
...PLANK, v. (-en), plank in mijnen of andere
graafwerken om de aarde tegen to houden.
SCHOORSTEEN, m. (-en), oorspronkelijk een
gemetselde haard, waarop het vuur werd gestookt :
de haard van den schoorsteen; — (thans) langwerpig
ronde of vierkante, hooge pijp om den voor de verbranding noodigen luchttrek to krijgen en tot doorlating en uitleiding van rook: hooge schoorsteenen van
fabrieken; de schoorsteen eener locomotief; — (spr.)
daar kan de schoorsteen niet van rooken, dat geeft
geen winst; — gedeelte van den schoorsteen boven
het dak ; — gedeelte van den schoorsteen boven
het vertrek tot aan het dak ; — de schoorsteenmantel : de pendule staat op den schoorsteen.
SCHOORSTEENBAND, m. (-en), ijzeren band
om een schoorsteen; ...BOEZEM, m. (-s), ruimte,
ingang aan een schoorsteen; ...BRAND, m. (-en),
brand in den schoorsteen; ...GELD, o. (-en), belasting op de schoorsteenen; ...GORDIJNTJE, o.
(-s), schoorsteenvalletje ; ...HAAL, v. (...halen),
ijzeren haak met ketting waaraan de ketel, de
pot boven het vuur hangt.
SCHOORSTEENMANTEL, m. (-s), breeds lijst
aan de buitenzijde van den schoorsteen boven den
haard in eene kamer; ...SCHUT, o. (-ten),
schut van papier, stof enz. voor of binnen
den schoorsteenm.antel, om de ruimte onder den
schoorsteen aan het oog to onttrekken; ...STUK,
o. (-ken), schoorsteenschut; (ook) schilderij voor
of tegen een schoorsteen ; ...TAFEL, v. (-s),
vierkante schoorsteenkap op 4 pootjes rustende ;
...TONG, v. (-en), scheiding in een schoorsteen
om twee rookgeleidingen to hebben.
SCHOORSTEENVAL, m. (-len), ...VALLETJE, o.
(-s), doorloopende breeds strook (van stof of leder),
om een openliggenden schoorsteenmantel opgehangen; ...VEGEN, o. het ambacht, bedrijf, de kunst
van den schoorsteenveger; ...VEGER, m. (-s),
die schoorsteenen veegt; —, m. (-s), (nat. hist.)
snap : zekere visch.
SOHOORVOETEN, (schoorvoette, heeft geschoorvoet), sig. de voeten schoor zetten, zich schrap
zetten; — (thans) aarzelen.
SCHOORVOETEND, bn. aarzelend, weifelend;
ongaarne, langzaam : iets schoorvoetend doer.
SCHOORWAL, m. (-len), schaarwal, wal, dijk
zonder voorland.
SCHOORWERK, o. wat tot schoor dient; ...ZUIL,
v. (-en), draagzuil, inz. oaryatide.
1. SCHOOT, m. (-en), (zeew.) touw, aan den
benedenhoek van ieder zeil vastgemaakt en dienende om het to spannen; de schooten vieren, minter,
aanhalen; — de schoot van eene gierpont, het touw
waarmede de pont min of meer schuin voor stroom
gelegd wordt. SCHOOTJE, o. (-s).
2. SMOOT, m. (-en), bocht tusschen onderlijf
en dijen van een zittend persoon; de dijen van een
op den schoot van ism. zitten; —
zittend-(
spr.) het hood in den schoot leggen, zijn weerstand
laten varen, zich onderwerpen; --hone tusschen
de dijen van een zittend vrouwelijk wezen, als
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zlj de dijen een weinig van elkander verwijdert,
zoodat de rok eene holligheid bekomt : hij wierp
appelen, geld in Naar schoot; — (spr.) het wordt
hem zoo maar in den schoot geworpen, hij behoeft
er in het geheel geone moeite voor to doen; —
binnenste, wat iets omdat, bergt, boezem, kring •
in den schoot der kerk, zijner familie terugkeererb;
— kleedingstukken die den schoot omgeven : schoot
eener japan, jak, jas. SCHOOTJE, o. (-s).
3. SCHOOT, m. (schoten), pijnlijke -stook.
4. SCHOOT, v. (schoten), scheut, eene bepaalde
hoeveelheid : eene schoot melk.
5. SCHOOT, v. (schoten), (plantk.) loot, spruit;
eene schoot krijgen ; — schoot van een slot, dat deel
wat bij sluiting baton het slot uitspringt, schieter.
SCHOOTBLOK, o. (-ken), (zeew.) blok van den
schoot (le art.).
SCHOOTGAAN, (ging schoot, is schootgegaan),
weggaan, ergens mee heengaan : zijn vlieger gaat
schoot; (fig.) hij is met dat meisje schootgegaan,
hij is er mee weggeloopen, (ook) heeft hear
gehuwd.
SCHOOTGAT, o. (-en), (zeew.) gat in den zijkant
van een schip waardoor de groote schoot vaart;
...HARING, m. (-en), (v. g•ray . als stofn.) haring
die na den tijd van het rijen en kuitschieten gevangen is en minder duurzaam en tevens minder
lekker is; ...HONDJE, o. (-s), sierlijk klein hondje,
door dames vaak op den schoot genomen, geliefkoosd en vertroeteld ; ...KINDJE. o. (...kindertjes), kindje dat nog op schoot zit ; ...PLAAT,
v. (...platen), slotplaat.
SCHOOTSHOEK, in. (-en), (mil.) hook door de
as der ziel van een kanon met de grondlijn gevormd
plus de opslaghoek of min do neerslaghoek;
...LINIE, v. (...linen), (mil.) schootsruimte,
schootsveld; ...RTJIMTE, v. (-n), ruintte die een
afgeschoten kogel doorloopt of kan doorloopen.
SOHOOTSVEL, o. (-len), lederen voorschoot van
werklieden.
SOHOOTSVELD, o. (-en), schootsruimte.
SOHOOTVRIJ, bn. beveiligd tegen do schoten,
bomvrij; beveiligd voor gevaar.
SCHOOTWATER, o. (zeew.) zoet water in zee,
rivierwater dat in zee stroomt.
SOHOOVEN, (schoofde, heeft geschoofd), in, tot
schooven binden.
SCHOOVENBINDER, m. (-s), SCHOOVENBIN.DSTER, v. (-s), iera. die geraaaid koren tot schooven
bindt.
SCHOOVERSKOELTE, v. (zeew.) zachte wind.
SCHOOVERZEIL, o. (-en), (zeew.) zeil aan den
grooten mast.
1. SCHOP, m. (-pen), trap, stoot (met den voet) :
ion. een schop geven; (fig.) den schop krijgen,
afgezet, bedankt worden.
2. SCHOP, v. (-pen), schorctmel.
3. SCHOP, v. (-pen), werktuig om aarde, zand enz.
op to nemen: kolenschop, zandschop, aardappelschoN
een schopvol, zooveel er op eene schop liggen kan.
1. SOHOPPEN, v. my. eene der figuren of kleuren
van het kaartspel: een staand, zwart, hartvormig
blaadje op steel : in schoppen spelen.
2. SCHOPPEN, (schopte, heeft geschopt), whoppen, trappen geven : hij schoot iedereen ; —
aohteruitslaan (van paarden); — (fig.) bonzen :
tem. van den Croon schoppen; — waken, veroorzaken : een standje schoppen.
8. SCHOPPEN, (schopte, heeft gesohopt), (gew.)
schommelen.
SOHOPPENAAS, o. (...azen),
...ACHT, v.
...BOER, m. (-en), ...DRIE, v. enz.
SOHOPSTOEL, m. (-en), stoeltje, bakje aan den
schommel; — (fig.) op een schopstoel zitten, ieder
oogenblik ontslagen kunnen worden ; in onzekerheld verkeeren.
1. SOHOR, (-ran), SCHORRE, v. (-n), (in Zeeland)
de buitendijksche aanwassen, gelegen van iets
beneden de hoogwaterlijn tot hooger, wat men in
Holland gorzen en in Groningen kwelders heat.
2. SCHOR, bn. bw (-der, -st), heesch. SCHORREID, v. heeschheid.
1. SCHOREM, o. het gemeene yolk, gepeupel.
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2. SCHOREM, bn. tot bet schorem behoorende :
een schoreme vent.
SCHOREN, (sohoorde, heeft geschoord), stutten,
steunen, schragen : een muur schoren; (ook fig.).
SCHORLAND, o. (-en), buitendijksche aanslibbing, schor.
SCHORPIOEN, m. (-en). De schorpioenen vormen
eene onderorde der spinachtige dieren (sc,orpionidae)
en onderscheiden zich doordat hun tot een staart
verlengd achterlijf in een giftstekel eindigt; —
(fig.) een scherpe en wondende geesel : met schorpioenen kastijden; — een der hemelteekenen van
den dierenriem (aangeduid door (11).
SCHORPIOENGIF(T), o. het vergift van den
schorpioen ; ...SPIN, v. (-nen), eene orde der spinachtige dieren (solifugae), om hun beet gevreesd.
SCHORRE, (-n), zie SCHOR 1.
SCHORREMORRIE, o. samenraapsel, gepeupel, schorem.
SCHORS, v. (-en), buitenste deel van den bast ;
(fig.) buitenzijde, schijn ; aan de schors blijven
hangen, alleen naar het uiterlijke zien, zonder
de inwendige waarde in aanmerking to nemen.
SOHORSDOEK, o. uit boomschors vervaardigde
stof, bij sommige wilde volken in gebruik.
SCHORSELWOENSDAG, m. (-en), Woensdag
v6Or Paschen, omdat op dien deg alle muziek geschorst wordt tot Paaschzaterdag.
SOHORSEN, (schorste, heeft geschorst), uitstellen, opschorten : zijn oordeel schorsen ; —
tijdelijk sluiten : eene vergadering schorsen ; —
tijdelijk ontzetten (van een ambt).
SOHORSENEEL, v. (...neelen), schorseneer.
SCHORSENEER, v. (...neeren), —WORTEL,
m. (-s), eene zeer algemeen in de moestuinen gekweekte plant (scorzonera), waarvan de wortel,
die eene zwarte schil heeft, gekookt een gezond
en smakelijk voedsel oplevert.
SOHORT, o. en v. (-en), boezelaar.
SCHORTEBAND, m. (-en), band of lint van
eene schort.
SCHORTELDOEK, m. (-en), schootsvel ; schort.
SCHORTEN, (hij of het schortte, hij of het heeft
geschort), de kleeren opschorten ; — uitstellen : de
betalingen schorsen ; — haperen, deren, hinderen :
wat schort er aan I
SCHORTENBAND, ...LINT, o. band voor
schorten.
1. SCHOT, o. (-en), losbranding, loosing uit
een vuurwapen ; — buiten schot blijven, zich buiten
schot houden, zich niet blootstellen, zioh niet in
't gevaar begeven ; — de hoeveelheid kruit, hagol
enz., die men op een schiettuig laadt ; — (spr.) hij
is Been schot kruit waard, hij is niets waard.
2. SCHOT, o. vooruitgang, snelle voortgang :
er moet wat meer schot (spoed) bij ; — (zeew.) schot
geven, de kabels vieren, (fig.) iom. wat ruin/to van
tijd of middelen geven.
3. SCHOT, o. (-ten), (timm.) planken afsluiting, beschot, schutting ; afscheiding ; (fig.) een
schotje voor iets steken of schieten, lets beletten ;• —
(onti.) aischeiding in den neus ; — varkenskot ;
(spr.) die een varken is, meet in het schot, wie tot
het ongeluk geboren is, moet goon good verwachten
— schapenhok.
4. SCHOT, o. (gesch.) belasting, hoofdgeld ;
schot en lot betalen, behoorlijk zijn burgerplicht
vervullen.
5. SCHOT, rot. (-ten), inboorling van Schotland.
6. SCHOT, o. (gew.) beschot : de aardappelen
zijn van een good schot.
SCHOTDOORN, m. (-en), (plantk.) Amerikaansche schotdoorn, accacia.
SOHOTEL, m. (-s, -en), rondo of langwerpige,
min of moor diepe schaal, bestemd om er spijzen
op to doen : Platte, diepe schotels ; — spijs in
den schotel aanwezig : wij hadden drie schotels,
drie gerechten ; — ovenpaal, schietplank ; — deel
van een slot. SCHOTELTJE, o. (-s), kleine
schotel ; schaaltje : een kopje en schoteltje.
SOHOTELDIERTJE, o. (-s), zeker raderdiertje
(lepadella); ... DO EK, m. (-en), (gew. ) vaatdoek.
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SCHOTELEN, (schotelde, heeft geschoteld), op
een schotel doen, opdisschen.
SCHOTELHUIS, o. (...zen), bijgebouwtje bij
eene boerenwoning, waar allerlei vaatwerk gewasschen enz. wordt ; ...MAAL, o. (gew.) buurtmaal, een feest dat gegeven wordt door den
boer, die in do buurt komt wonen en waarop
ieder der genoodigden hem een of ander geschenk
raedebrengt ; ...RAK, ...REK, o. (-ken), keukenrek voor schotels en borden.
SCHOTFRACTUUR, v, ( ...turen), beensplintering
bij schotwonden.
SCHOTKALF, o. (...ven), kalf dat aangehouden
wordt om gemest of tot eene koe opgebracht to
worden.
SCHOTNAGEL, m. (-s), taaie ijzeren spijker
zonder kop.
SCHOTPINK, m.. (-en), pink die nog in het schot
gehouden wordt.
1. SCHOTS, v. (-en), stuk ijs, drijvende ijsklomp,
ijsschol : het ijs is aan schotsen gereden.
2. SCHOTS, bw. (-er, -t), op lompe, ruwe wijze.
1. SCHOTSCH, bn. (-er, meest-) scheef, verkeerd ;
alles lag schotsch en seheef ; het ging er schotsch toe,
lomp, ruw. SCHOTSCHHEID, v. lompheid, onbeleefdheid.
2. SCHOTSCH, bn. uit, van Schotland : de
Schotsche Hooglanden ; de Schotsche kerk; (plantk.)
Schotsche lindeboom, gewone eschdoorn of shorn.
3. SCHOTSCH, o. de taal van Schotland; stoffen met kleurige strepen of ruiten, in Schotland
gebezigd voor de nationale kleederdracht.
4. SCHOTSCH, ook SCHOTTISCH, m. (-en)
een Schotsche dans of danswijze van eene gematigde beweging in 3/4 of 4/4 maat.
SCHOTSCHBONT, bn. zie SCHOTSCH. 3.
SCHOTSCHRIFT, o. (-en), schimpschrift, libel, pamflet.
SCHOTSPIJKER, (-s), gesraede scheepsspijker met een ronden kop ; (spr.) er een handvol schotspijkers ander smijten, beuzelingen in 't
gesprek mengen.
SCHOTTER, v. (-s), koe die op haar derde
jaar nog maar eens gekalfd heeft.
SCHOTVAARS, v. (...zen), schotter ; ...VARKEN, o. (-s), mestvarken.
SCHOTVRIJ, bn. schootvrij.
SCHOTWAL, in. (-len), wal van aarde, bagger
of most op den kant van 't land geworpen om
's winters door to vriezen.
SCHOTWOND, v. (-en), wond door een schot
veroorzaakt.
SCHOUDER, m. (-s, -en), (ontl.) road bovendeel van den arm tot den hals, bovenste deal van
den rug : — (fig.) heel wat op de schouders hebben,
veel to doen hebben, voor veel verantwoordelijk
zijn, (ook) veel doorbracht hebben ; — hij heeft
breede schouders, (fig.) hij kan veel verdragen,
(ook) hij heeft geld; — iem. over den schouder
oanzien, met minaohting; — deel van een kleedingstuk dat de schouders bedekt.
SCHOUDERBAND, m. (-en), (ontl.) gewrichtsband van den schouder of het schouderbeen; —
draagband die over den schouder hangt ; ...BEDEKKING, v. (-en), versiering, bedekking op
den schouder van een kleed, inz. bij uniformen ;
...BEEN, o. (-en), ...BLAD, o. (-en), (ontl.) het
breede driekante been, dat zich achter aan de
bovenste ribbon van het menschelijk lichaara bevindt en waarin de bovenarm geleed is; ...BREEDTE, v.
SCHOUDEREN, (schouderde, heeft geschoudercl),
op den schouder nemen; het geweer schouderen.
SCHOUDERGORDEL, (-s), (ontl.) de beenderen welke de schouders vormor en verbinden ;
...HOOGTE, v. (-n), hoogte der schouders ;
...JICHT, v. jicht in de schouders; ...KWAST,
m. (-en), kwast bij offIcieren voor den schouder.
(-s), vrouwenmantel
SCHOUDERMANTEL,
zonder mouwen, *e los over de schouders hangt
de heupen reikt.
en meestal tot
SCHOUDEROPHALEN, o. het ophalen van
den schouder : iets met schouderophalen beant-
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woorden, ten teeken dat men lets niet begrijpt
lets onraogelijk vindt, het niet de moeite waard
acht er op to antwoorden enz.
SCHOUDERPASSANT, m. (-en), schouderversiersel, epaulet ; ...SNOER, o. (-en), schouderversiersel bij de officieren ; ...TOP, ra. (-pen),
(ontl.) top van het schouderblad.
SCHOUT, m. (-en), gerechtelijk beambte, baljuw ; (oudt. inz.) commissaris van politie (tot
voor een paar jaren in India het gewone woord ;
thans afgeschaft); (spr.) dat mag ik de deur
van den schout voorbijdragen, wat ik doe, is zeer
geoorloofd, wettig.
SCHOUTAMBT, o. betrekking, waardigheid van
schout.
SCHOUT-BIJ-NACHT, (schouten-bij -naeht,
schout-bij-nachts), (zeew.) vlagofficier bij de
marine, den rang onder den vice-admiraal.
SCHOUT-BIJ-NAOHTSVLAG, v. (-gen), vlag
van den schout-bij-nacht : de schout-bij-nachtsslag wordt aan de kruissteng gevoerd.
SCHOUTSDIENAAR, m. (...naren), (oudt.) agent
van politie ; ...RECHTBANK, v. (-en).
1. SCHOUW, bn. bw. schuw ; wild, woest
hij leeft zeer schouw ; liederlijk.
2. SCHOUW, v. (-en), langwerpig vierkant,
open riviervaartuig, geheel vlak en vrij groot,
dat van de eene zijde van een vaarwater naar
do ander° zijde vaart, aan een reap giert of langs
een touw getrokken wordt; elke open schuit.
3. SCHOUW, v. (-en), (gew.) schoorsteen, inz.
boven op een dak.
4. SCHOUW, v. (-en), bezichtiging, opneming,
beschouwing, inspectie ; — personen die met de
schouw belast zijn : de schouw is er geweest.
SCHOUWBURG, m. (-en), theater ; — (fig.) al de
aanwezige aanschouwers, publiek : de geheele
schouwburg juichte het nieuwe stuk toe.
SCHOUWCEDEL, v. (-s), het proces-verbaal
eener gerechtelijke lijkschouwing.
SCHOUWEN, (schouwde, heeft geschouwd),
zien (bijb.): Hij schouwt tot het einde der aarde;
de Heer schouwt uit den hemel ; bezien, beschouwen, in oogenschouw nemen, inz. door daartoe aangestelde ambtenaren of beambten : (recht.)
een lijk schouwen, onderzoeken om de oorzaak
van den dood to vinden ; dijken, wegen, vaarten
schouwen, hun staat opnemen, inspecteeren.
SCHOUWEND, bn. het schouwende leven in
de 15de eeuw, het zich oefenen in het zich ontvoeren aan het aardsche om zich tot het hemelsche
to verheffen.
SCHOUWER, m. (-s), die met de schouw van
iets belast is ; — lijkschouwer ; — (oudt.) ziener,
profeet. SCHOUWSTER, v. (-s), zij die schouwt.
SCHOUWING, v. (-en), het schouwen ; monstoring (van troepen); gerechteli)ke schouwing,
het onderzoek, door beeedigde dokters en heelmeesters, van lijken.
S CHO UWLU ST IG, bn. (-er, -st), kij kl ustig,
nieuwsgierig, : het sehouwlueg publiek.
SCHOUWMAN, m. (...lieden, ...lui), knecht,
workman op eene pont of schouw ; ...PLAATS,
v. (-en), plaats waar lets to zien is, voorvalt,
geschouwd wordt : schouwplaats van den strijd.
SCHOUWSPEL, o. (-en), elk voorval hetwelk
met eenige belangstelling wordt aangezien ; —
handeling welke tot uitspanning van de toeschouwers verricht wordt.
SCHOUWTOONEEL, o. (-en), plaats, ruimte
waar lets vertoond wordt of iets merkwaardigs
geschiedt ; — schouwburg ; — fig.) de wereld is
een schouwtooneel en wij zijn de spelers.
SCHOVE, v. (-n), vijfhonderd stuks (in den
houthandel). Zie SCHOOF.
1. SCHRAAG, v. (schragen), stut, kruisvormig
ineengewerkte houten om iets to dragon ; draagezel ; stelling. SCHRAAGJE, o. (-s), kleine
schraag.
2. SOHRAAG, bw. (gew.) schuin lets schraag
afzagen ; nauwelijks : er is schraag 1 M.; schaars.
draagbalk ;
m. (-en),
SCHRAAGBALK,
...BEELD, o. (-en), (bouwk.) zuilbeeld, caryatide.

SCHRAAGPIJLER.
SCHRAAGPIJLER, m. (-s), ...PILAAR, m.
(...p ilaren), beer, muurstut, steunpijler, steunpilaar ; ...STOEL, m. (-en), onderstel van een
stoel •, dakstoel.
SCHRAAGSGEWIJZE, SCHRAAGSWIJS, bw.
op de wijze van eene schraag.
SCHRAAL, bn. bw. (schraler, -st), mager, weinig
vet bevattende : een schraal ventie; er schraal
uitzien ; er schraal van levee, armoedig, karig;
onvruchtbaar: een schrale grond, akker; schraal land;
— een schrale troost, een schraalbewiis, nets beteekenende; — weinig bevattende, niet ruim: eene schrale
kas; schraal bij kas zijn; — (van het weer) ruw,
koud, guur : schraal weer ; een schrale wind ; —
(zeew.) een schrale wind, die bijna vlak van voren
korat, waarm,ee men niet veel vorderen kan.
SCHRAALHANS, m. (...zen), die gierig van aard
is, vrek •, schraalhans is er keukenmeester, er valt
daar niet veel to eten.
SCHRAALHEID, SCHRAALTE, v. vrekkigheld ; magerheid, gebrek, schaarschte ; dorheid,
droogte ; ruwheid.
SOHRAALTJES, bw. magertjes, armoedig : het
ziet er bij hem schraaltjes uit ; schraaltjes in de
kleeren mitten ; schraaltjes meten, karig, nauwelijks voldoende geven.
SCHRAAP, v. (schrapen), het schrapen ; (fig.)
iem. eene schraap geven, hem doorhalen ; — m.
en v. ism. die schraperig, inhalig is.
SOHRAAPIJZER, o. (-s), langwerpig stuk staal
met cone punt aan het vooreinde en driehoekig
of vierhoekig in doorsnede, met scherpe kanten
ore to schrapen of to krabben, krabber; ...MES,
o. (-sen), schraapijzer.
SOHRAAPSEL, o. (-s), hetgeen van lets afgeschraapt is, afschraapsel.
SOHRAAPZUOHT, v. groote inhaligheid, vrekkigheid, winzucht.
SOHRAB, v. (-ben), krab, schrap, lange, maar
niet diepe streep in de oppervlakte van iets gemaakt, inz. eerie dergelijke verwonding der huid.
SCHRABBELEN, (schrabbelde, heeft geschrabbold), schrabben.
SCHRABBEN, (schrab de, heeft geschrab d),
schrabben in lets waken; — schrapen, krabben :
een varken schrabben, het haar van de geschroeide
huid krabben.
SCHRABBER, m. (-s), stoepijzer tot reiniging
der schoenzoien.
SCHRABIJZER, o. (-s), ...MES, o. (-sen), schraapmes.
SOHRABSEL, o. (-s), schraapsel.
SOHRAFELEN, (schrafelde, heeft geschrafeld),
schrapen, inz. geld bijeenschrapen.
SCHRAFFEEREN, (schraffeerde, heeft geschraffeerd), (teak.) evenwijdige of elkander kruisende schaduwlijnen trekken, arceeren.
SOHRAGEN, (schraagde, heeft geschraagd),
steunen, stutten ; (inz. fig.).
SOHRALEN, (schraalde, heeft gesohraald), (van
den wind) inkrim,pen, d. i. minder gunstig beginnen to waaien ter bevordering van den koers van
het vaartuig.
1. SCHRAM, v. (-men), (gew.) varken : ter
markt aangevoerd 130 schrammen.
2. SCHRAM, v. (-men), eenigszins lange en
zeer ondiepe huidverwonding, meestal door alBehaving der opperhuid ontstaan. SCHRAMMETJE,
en SCECRAMPJE, o. (-s).
SOHRAMMEN, (schramde, heeft geschramd),
licht wonden of kwetsen • de huid even openrijten.
SCHRAMS, bw. (Z. A.) rakelings, bijna raak.
SCHRAMSCHOT, o. (-en), lichte wond door
een schietwapen.
1. SCHRANDER, bn. bw. (-der, -st), zeer verstandig, met een vlug doorzicht, gevat op voorkomende zaken een schrandere jongen; schrandere
oogen, die van schranderheid getuigen. SOHRANDERECEID, v. helder verstand, flink doorzicht ,
gevatheid.
1. SOHRANK, v. (-en), schraag, pawl, staak.
2. SOHRANK, v. (-en), zes bussels vlas.
SCHRANKELBEENEN, (schrankelbeende, heeft
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geschrankelbeend), met krom.rae beenen of voeten
loopen ; de beenen kruiselings over elkander slaan.
SOHRANKELEN, (schrankelde, heeft geschrankeld), scliran.kelbeenen ; — (tiro.ra.) buiten den
hack, scheef zijn : die deur schranken, is krom.getrokken.
SOHRANKEN, (schrankte, heeft geschrankt),
kruiselings over elkander leggen de beenen
schranken ; — krorarae, buitenwaarts staande
beenen hebben : die jongen schrankt een beetje ; —
(timm.) niet haaksch zijn.
SCHRANSEN, (schranste, heeft geschranst),
veel eten en drinkers ; zich to goad doen.
SCHRANSER, m., SCHRANSSTER, v. (-8).
schrans. SOHRANSERIJ, v. (-en).
1. SCHRAP, bw. scherp, gereed tot : zich schrap
zetten, met een vasten voet een stand of eene stolling innemen tegen een aanvaller, om een schok
to weerstaan enz. ; (ook fig.) zich tot weerstand
gereedmaken ; (zeew.) schrap zeilen, zoo scherp
mogelijk bij den wind brassen.
2. SOHRAP, v. (-pen), krab, schrab ; streep,
doorhaling : eene schrap door de rekening halen, als
niet geldig beschouwen ; — daar kun je de schrap
wel doorhalen, daarop valt niet meer to rekenen;
— afschrijving, kras : eene schrap met den passer
op een auk hout, een stuk plaatijzer. SCHRAPJE,
o. (-s), kleine schrap; ergens een schrapje bijzetten, een klein streepje, om het beter to onthouden, later gemakkelijk to vinden enz., (ook
fig.) ergens bij blijvon.
SCHRAPEN, (schraapte, heeft geschraapt), met
de gekromde vingers eener uitgestrekte hand
bijeenhalen ; (fig.) opstapelen ; vrekkig bijeenzamelon : geld bij elkander schrapen ; — met de keel
schrapen, het slijm in de keel zoeken los to krijgen ; —
iem. de tong schrapen, hem uithooren ; — afkrabben, schrappen : wortelen schrapen.
SCHRAPER, m., SCHRAAPSTER, v. (-s), die
schraapt (in alle bet.); (inz.) vrek, gierigaard.
SCHRAPIJZER, o. (-s), schraper ; schraapijzer ;
ritsijzer.
SOHRAPNEL, v. (-s), langwerpig hol projectiel dat behalve eene springlading, een aantal
kogels bevat : de schrapnel wordt tot ontploffing
gebracht door eene tijdbuis, Welke in den hop is vastgeschroefd; ook SHRAPNEL.
SOHRAPPEN, (schrapte, heeft geschrapt), schrabben, schrapen : wortelen, aardappelen schrappen ;
—dorhalen,stpoizen.
SOHRAPSEL, o. (-s), schraapsel, het geschrapte ;
een weinigje.
SCHRED, in. (-en), (dicht.) schrede.
SCHREDE, v. (-n), stap, tred ; — afstand van
eene schrede : hij woont hier sle,chts een paar
schreden vandaan ; (ook fig.) stap, daad, gedrag :
let op al uwe schreden, gedragingen. SCHREETJE,
o. (-s), kleine schrede.
SOHREDENTELLER, m. (-s), pedometer.
SOHREEF, v. (...schreven), streep, schrap
die met potlood, krijt enz. op iets wordt getrokken ;
— buiten, uit de schreef gaan, to ver gaan,
hij heeft een schreefje
niet to dulden zijn ;
veer, hij meg een potje breken, men ziet van hem
meer door de vingers dan van eon ander.
SOHREEUW, (-en), krijschend, hard geluid
met de stem : een harden schreeuw geven.
SOHREEUWAREND, m. (-en), soort van amend
(aquila pomarina), met zwak glanzig koffiebruine
kleur, in ons land vrij zeldzaam.
SOHREEUWEN, (schreeuwde, heeft geschreeuwd),
eon hard keelgeluid geven, krijschen : reword en
brand schreeuwen, schreeuwen als een mager varken,
vreeselijk schreeuwen ; hard roepen ; zeer luide
spreken ; schreien ; luid roepen (van vele
dieren): de paww schreeuwt iederen avond voor het
roesten ; — (fig.) die misdaad schreeuwt ten hemel,
tot God, roept om wraak ; — uitvaren, tieren:
daze predikant schreeuwt, raast en tiert, meer dan
hij preekt ; — pochen, opsnijclen : hij schreeuwt
wel, maar hij doet niet veel ; — (van kleuren)
scherp tegen elkander afsteken, waarbij het oog
onaangenaam getroffen wordt.
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SCHREEUWEND, bn. bw. met een hard en
schel geluid : eene schreeuwende stem ; — eene
schreeuwende onrechtvaardigheid, stuitend, die
iedereen afkeurt ; schreeuwende kleuren, die
sabril atsteken.
SCHREEUWERIG, bn. bw. gedurig hard
schreeuwende : een schreeuwerig kind, een drein;
eene schreeuwerige stem.
SCHREEUWLEELIJK, m. en v. (-en), schreeuwer.
1. SCHREIEN, (schreide, heeft geschreid),
schreeuwen, roepen ; — tranen storten, weenen,
huilen.
SCHREIER, m., SCHREISTER, v. (-s), die
gedurig schreeuwt of krijt; de Schreierstoren, Schreiershoek, een torentje op den Buitenkant te Amsterdam, waar oudtijds veelal de zeevarenden afsch6id
van hunne betrekkingen namen.
SCHREPEL, bn. (-er, -st), schraal, mager.
SCHRIEK, m. (-en), (nat. hist.) kwartelkoning
of spriet (crex pratensis).
SCHRIEL, bn. bw. (-er, -st), schraal, poovertjes,
karig : schriel met alles zijn, karig, deun,
inhalig ; mager, schraal : dat kind is erg schriel,
lang, dun en mager. SCHRIELHEID, v.
1. SCHRIFT, o. (-en), manier waarop men schrijft:
staand, toopend, rand schrift ;
wat geschreven is ; — (op school) schrtfoefening :
een schrift maken; — schuldbekentenis : van hem
heb ik Been schrift noodig ;
wat voor den lezer geschreven of gedrukt is,
geschrift, werk, boek : de boekbinder heeft het
schrift geraakt ; — schrijfboek.
2. SCHRIFT, v. de Bijbolboeken: de Heilige Schrift.
SCHRIFTELIJK, bn. bw. geschreven, in schrift :
een schriftelijk antwoord, bewijs ; in schrift, bij
geschrifte : zich schriftelijk verbinden ;— schriftelijk
werk, op school, het werk dat de leerlingen op
schrift moeten waken.
SCHRIFTGELEERDE, ra. (-n), die bedreven
is in de Heilige Schrift (inz. bij de Israelieten en
Moharamedanen), schriftuitlegger.
SCHRIFTKENNER, ra. (-s), schriftgeleerde, iem.
die de Schrift kent ; —len/. die bedreven is in het
lezen van allerlei handschriften, inz. van de schriften der oudheid ; ...KUNDE, v. kennis om uit
iemands schrift zijn karakter to bepalen, graphologie ; ...KUNDIGE, m. (-n), iem. die in de schriftkunde bedreven is, grapholoog; ...LEZER, m. (-s),
schriftkundige.
SCHRIFTMATIG, bn. (-er, -st), overeenkorastig
de Heilige Schrift. SCHRIFTMATIGHEID, v.
SCHRIFTUUR, v. (...turen), geschrift, geschreven stuk ; — de Schriftuur, (ook) de heilige
Schrifturen, de Bijbelboeken.
SCHRIFTUURLIJK, bn. bw. overeenkomstig
de Heilige Schrift : een schriftuurlijk verhaal;
iets schriftuurlijk bewijzen ; schriftuurlijke namen
zijn bv. Benjamin (voor jongsten zoon), N mr o d (voor jager), Salomo (voor wijze), N az a r e t h (voor arraoedig plaatsje), Judas
(voor verrader).
SCHRIFTVERVALSCHER, m. (-s), die een
geschrift of oorkonde vervalscht ; ...VERVALSCHING, v. (-en).
• SCHRIFTWOORD, o. het Bijbelwoord.
1. SCHRIJBEENEN, o. m y. wijd uiteengezette
beenen (onder het loopen).
2. SCHRIJBEENEN, (schrijbeende, heeft geschrij beend), met wijd uiteengezette beenen loopen.
SCHRIJ(DE)LINGS, bw. de beenen wijd uiteenzettende, houdende.
SCHRIJ(DE)LINGSCH, bn, met de beenen
uiteengezet: eene schrij(de)lingsche hooding.
SCHRIJDEN, (schreed, heeft of is geschreden),
met groote stappen gaan, zich bewegen ; zich
langzaara doch vast voortbewegen ; (fig.) (eene
zaak) met beradenheid ondernemen.
SCHRIJFBAKJE, o. (-s), bakje met schrijfbehoeften ; ...BEHOEFTEN, v. my. al wat tot
schrijven noodig is (papier, inkt, pennen enz.);
...BOEK, o. (-en), onbedrukt boek bestemd om or in
to schrijven, schrift, cahier ; zakboek ; ...BUREAU,
o. (-'s), schrigtafel met laden en loketten tot

i
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barging van papieren ; ...CASSETTE, v. (-n),
sehrijfkistje, tevens lessena,artje ; ...FOUT, v. (-en),
misslag in het schrijven, in de spelling; ...GARNITUUR, o. (...turen), inktstel met toebehooren;
GEREE D SC HAP, o . GE REI, o. allerlei schriif b eh oeften; INKT,
( -en).
SCHRIJFKRAMP, v. kramp die een schrijvende
in de vingers krijgt van het vasthouden der pen ;
(bij uitbr.) kramp in de spieren der vingers en
den arm; ...KUNST, v.; ...LES, v. (-sen); ...LESSENAAR, m. (-s); ...LETTER, v. (-s), met de
pen geschreven oj to schrijven letter.
SCHRIJFMACHINE, v. (-5), werktuig met
toetsen om snel to schrijven; ...MACHINESCHRIFT, o.; ...MAP, v. (-pen), portefeuille
voor sehrijfbehoeften; ...PAPIER, 0.; ...PEN, v.
(-non); ...TAAL, v. geschreven taal (meer regelmatig dan de spreektaal); ...TAFEL, v. (-s),
tafel waaraan men schrijft; (bij de ouden) tateltje
met was bestreken, om er in to schrijven; ...TRANT,
m. manier van schriftelijk zijn gedachten te
uiten ; ...WERK, o.; ...TELEGRAAF, v. de telegrad van Morse ; ...WIJZE, v. (-n), schrtftrant ;
...WOEDE, v. overdreven begeerte om to schrijven,
als schrijver op to treden.
SCHRIJLINGS(CH), zie SCHRIJDELINGS(CH).
SCHRIJN, o. (-en), kast (van fijn bout); (R-K.)
relequieenkastje.
SCHRIJNEN, (schrijnde, heeft geschrijnd),
afschaven van de opperhuid : de laarzen schrijnen
mij de voeten open; branden, gloeien (van wonden);
(fig.) eene schrijnende herinnering, die pijnlijk
aandoet. SCHRIJNING, v. (-en).
SCHRIJNHOUT, o. (-en), hout voor meubels,
voor schrijnwerk ; ...WERK, o. (-en), kastenmakerswerk.
SCHRIJNWERKEN (schrijnwerkte, heeft gesehrijnwerkt), fijne kasten en meubels waken.
SCHRIJNWERKER,
(-s), meubelraaker ;
werker in fijn hout.
1. SCHRIJVEN, (schreef, heeft geschreven),
met eene stift, pen, potlood, griffel, krijt enz.
letters op papier of andere voorwerpen waken;
er zeer veal Teed
—metnblodharscijven,
over gevoelen;
met betrekking tot hetgeen men schrijft : zijn
naam, een adres schrijven ; brieven schrijven ; een
opstel, een boek, eene opera, een wals schrijven, vervaardigen, samenstellen ;
met betrekking tot de manier waarop men
schrijft, inz. tot den stijl : in proza, in poezie
schrijven ; — in cijferschrift schrijven; hartelijk,
hekelend, op bevelenden Loon schrijven; —
, met aanduiding waarop men schrijft • op een
bord, op den muur schrijven; in iemands album
schrijven • in zijn zakboekje schrijven ; — (fig.)
op iemands rekening schrijven, het hem wijten,
hem er de schuld van geven ;
ten opzichte van de spelling ; dat woord is goed,
foot geschreven ; — hoe schrijft hij zich I, hoe
onderteekent hij zich I; hij schrijft zich doctor, hit
teekent zich alzoo ;
zich moede, ziek schrijven, z66 lang schrijven,
tot men er moede, ziek van wordt.
2. SCHRIJVEN, o. het schrijven valt mij zwaar,
het kost mij moeite to schrijven ; — brief : uw
schrijven is mij geworden ; een koninklijk schrijven,
vanwege den koning.
SCHRIJVER, (-s), die schrijft : een vlug; een
snel schrijver ; de schrijver van een brief, samensteller, vervaardiger ervan ; de schrijver van een boek,
een gedicht ; de gewijde, de ongewijde, de klassieke
schrijvers ;— (fig.) het work van een schrijver :
een schrijver lezen, bestudeeren, verklaren, ophelderen ;
— iem. die schrijnwerk voor een ander verricht ;
klerk, kantoorbediende ; — secretaris eener roderij kerskamer.
SCHRIJVERIJ, v. (-en), het schrijven, geschrijf,
gekrabbel: met die schrijverijen hood ik mij niet op.
SCHRIJVERSBENT, v., ...GILD, o. de gezaruenlijke schrijvers (spotnaam); ...PROEF, v.
(...ven), drukproef die door den schrijver zelf
.nagezien wordt.

SCHRIK.
SCHRIK, Ili. (-ken), plotselinge ontsteltenis,
ontroering • — (fig.) die schrik verspreidt: de leeuw
is de schrik der wouden ; — groot geweldenaar,
veroveraar : hij is de schrik der volken, der vijanden.
SOHRIKAANJAGEND, bn. wat schrik aanjaagt, wat bang raaakt.
SOHRIKACHTIG, bn. (-er, -st), licht sohrikkend
schichtig (van paarden).
SCHRIKBAREND, bn. bw. (-er, -st), verschrikkelijk, ijselijk : een schrikbarend schouwspel.
SOHRIKBEELD, o. (-en), gedaante, gestalte
die sohrik inboezemt ; vogelyerschrikker ; — (fig.)
angstwekkende voorstelling (van lets),
SCHRIKBEWIND, o. wreede, tirannieke regeering ; meestal van korten duur, van enkelen of 6On
man ; (gesch.) het schrikbewind van Sylla en Marius • het schrikbewind van Robespierre, Marat en
Danton (1793 en 94); voorstander, aanh,ainger van
het schrikbewind.
SOHRIKKELDAG, m. (-en), de dag Welke in,
de maand Februari (schrikkelmaand) van eon
schrikkeljaar tusschen den 23en en 24en wordt
ingelascht.
SOHRIKKELEN, (schrikkelde, heeft geschrikkeld), (Zuidn.) voorbijgaan, overslaan ; — nalaten, verzuimen.
SOHRIKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), schrik
aanjagend, ijselijk, verschrikkelijk ; — zeer, in
hooge mate : hij verkwist schrikkelijk veel geld.
SCHRIKKELJAAR, o. (...jaren), jaar dat
in onze tijdrekening, gewoonlijk om de vier jaar
met eon dag verlengd wordt; ...MAAND, v. (-en),
de maand Februari, ale zip 29 dagen heeft.
'SOHRIKKEN, (schrikte, schrok, is geschrikt
of geschrokken), door schrik bevangen worden,
van vrees, schrik opspringen, bang zijn, ontstellen, ontroeren; —
(schrikte, heeft geschrikt), doen schrikken :
iem. uit den slaap schrikken ; iem. wakker schrikken ; — lets, wat hoot is, plotseling afkoelen :
het witgloeiende ijzer in koud water schrikken.
SCHRIKKERIG, bn. (-er, -st), zeer schrikachtig.
SOHRIK(VER)WEKKEND, bn. (-or, -st), wat
schrik verwekt : schrikwekkencle duisternis.
SCHRIL, elan. bw. (-ler, -st), beschroomd, angstvallig; — schraal, scherp, schelklinkend: een schril
stemmetje; — zeer scherp afstekend: met schrille
kleuren iets teekenen; schrille tegenstellingen.
SCHROB, v. (-ben), verwijt.
SCHROBBEEREN, (schrobbeerde, heeft geschrobbeerd), scherp berispen, verwijten, doorhalen. SCHROBBEERING, v. (-en), iem. eene
schrobbeering geven, eon uitbrander, eene duchtige
berisping.
SCHROBBELEN, (schrobbelde, heeft geschrobbold), wol kaarden met de schrobbelmachine.
SCHROBBELMACHINE, v. (-s), breekkaardmachine.
SOHROBBEN, (schrobde, heeft geschrobd), den
vloer met water en eon bezem of stijven borstel
reinigen, schoonmaken ; — (zeew.) het dek schrobben, opzwabberen.
SCHROBBER, m. (-s), werktuig om to schrobben, bezem, stijve borstel ; (zeew.) hog, zwabber ; —
iem. die schrobt. SCHROBBERTJE, o. (-5).
SCHROBNET, o. (-ten), sleepnet dat langs
den grond wordt getrokken om visch to vangen.
SCHROBNETVISSOHERIJ, v. vangst der platvisschen langs de Nederlandsche kust.
SCHROBSTER, v. (-s), schoonmaakster.
SCHROBVISSCHERIJ, v. schrobnetvisscherij.
SOHROBZAAG. v. (...zagen), smalle, puntig
toeloopende zaag waarmede men rondo gaten
of langs kromrae lijnen zaagt.
SCHROEF, v. (...ven), cilinder met spiraaldraad ; gewoonlijk beweegt hij zich in eene moor ;
soms is de moor beweeglijk en de schroef vast •, —
(spr.) alles staat op losse schroeven, alles is onzeker,
er valt niet op to bouwen ; — (plantk.) eene
bloeiwijze als eon ongevorkt bijscherm waarvan
voortdurend aan eene zijdo de takken ontbreken ;
werktuig dat met eene schroef geopend en gesloten wordt om daarin lets vast to zetten, dat
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bewerkt moot worden : bankschroef, lijmschroef ,
klemschroef enz. ; — aan sohroefbooten, eon rad
van Brie bladen gewoonlijk, dat zich bij het roer
onder het whip bevindt en, door stoom in beweging gebracht, dient om de boot to bewegen.
SCHROEFAS, v. (-son), de as die de schroef
saner sohroefboot met de machines verbindt ;
...BACTERI gN, my. bacteri6n wier vorm eenigszins op eene sohroef gelijken ; ...BOOR, v. (—boron), boor om schroefmooren uit to boron; ...BOOT,
v. (-en), stooiuboot die door eene schroef wordt
bewogen; ...BOUT, ra. (-en), bout, aan het vooreind van eon schroefdraad voorzien, waarop eene
moor geschroefd wordt ; ...DRAAD, m. (...draden),
draad die om den cilinder heen loopt en de kracht
der schroef is.
SCHROEFFLESCH, v. (...ssehen), flesch met
geschroefde stop ; tinnen waterflesch ; ...LIJN, v.
(-en), spiraallijn, slakkelijn.
SOHROEFMICROMETER, m. (-s), micrometer die
Met schroeven zeer nauwkeurig gesteld kan worden;
...MOER, v. (-en), moor saner schroef, het van
schroefgangen voorziene gat waarin eene schroef
draait ; sluitstuk van eon schroefbout; ...MOLEN,
M. (-s), tonmolen ; ...NAGEL, m. (-s), houtschroef ;
...0 0 G, o. (-en), houtschroef met eon oog ;
...PAAL, m. (...palen), paal met schroefYormig uiteinde, bij fundeeringen : de schroefpalen
onder de wandelpier ; ...SLEUTEL, m. (-s), sleutel
om de raoeren van raoerschroeven aan to zetten
of los to draaien ; ...SLOT, o. (-en), soort van hangslot dat met eon schroefsleutel wordt geopend ;
...SLUIS, v. (...zen), sluis die door schroeven zich
opent.
SCHROEIEN, (schroeide, heeft en is geschroeid),
door de working van het vu.ur, de hitte de
haartjes of veertjes van de oppervlakte van
lets wegbranden : een geplukt hoen schroeien ;
eon geslacht varken schroeien ; — lieht branden,
zengen : zijn good schroeien; — zeer stark uitdrogen :
de zon schroeide het loover ; — (heelk.)‘ uitbranden,
dichtbranden ; — (plantk.) geschroeid koren, waar de
brand in is ; — snljden, snoeien : geld schroeien,
aan den rand wat afnem.en.
SCHROEIIJZER, o. (-s), ijzer om mode to schroeien ; brandijzer ; (heelk.) werktuigje om worden
dicht- of uit to branden.
SCHROEVEBOOM, in. (-en), (plantk.) boom
met schroefvormige zaadhuisjes (pandanus spiralis); ...DRAAIER, m. (-s), werktuig om schroeven aan to zetten.
SCHROEVEN, (scliroefde, heeft geschroefd),
eene schroef vastdraaien, aanzetten ; vastschroeven ;
— met schroeven bevestigen.
SCHROK, m. (-ken), gulzigaard, gulzig eter ;
(gew.) groote honger ; (fig.) yrek.
SOHROKAOHTIG, bn. bw. (-er, -st) gulzig :
hij is erg schrokachtig ; schrokachtig eten ;— vrekkig.
SOHROKEN, (schrookte, heeft gosohrookt),
zengen, schroeien. SCHROKING, v. het zengen.
SCHROKKEN, (schrokte, heeft geschrokt),
g•nlzig eten, slokken.
SCHROKKER(D), m., SCHROKSTER, v. (-s),
gulzigaard, slokop ; vrek.
SCHROLLEN, (schrolde, heeft geschrold), in
eene verdrietige luim zijn, grommen ; schimpen.
SCHROMELIJK, bn. bw. (-er -et), angstwekkend, vreeselijk, ijselijk : een schromelijk ongeluk ;
— in hevige mate, zeer : zich schromelijk vergissen.
SOHROMEN, (schroomde, heeft geschroomd),
ontzien, duchten : hij schroomt het gevaar niet ; —
vreezen, sidderen, bevreesd zijn ; zwarigheid maken ; aarzelen, nauwelijks durven : hij schroomde
near zijn varier to gaan.
SOHROMIG, bn. (-er, -st), schroomvallig.
SOHROMPEL, v. (-s), rimpel.
SCHROMPELEN, (schrorapelde, heeft geschrompeld), rimpelen, kreuken.
SCHROODBEITEL, m. (-s), ...IJZER, o. (-s),
(slued.) schrooier.
SCHROOIBAK, m. (-ken), bak waarin het
stroo geschroeid wordt.
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SCHROOIEN, (schroolde, heeft geschroold), lets
schuin of dwars doorsnijden, inz. stroo tot schrooilingen snij den.
SCHROOIER, m. (-s), iem. die schroolt, schrooilingen maakt ; — (silted.) een breede en zeer korte
beitel om stukken van dunne staven ijzer at to
hakken.
SCHROOM, m. beschroomdheid, vrees ; geen
schroam, gevoelen ; — aarzeling : zonder schroom
naar iem. toegaan ; — angstvalligheid : hij werkt
met te ved schroom. hij rordert niet.
SCHROOMHARTIG, bn. bw. ...VALLIG, bn.
bw. (-er, -st), beschroomd, verlegen.
SCHROOT, o. brokjes ijzer, lood, glas enz.,
waarmede men vroeger schoot ; (thans) schiethagel ; —
(schroten), muntplaatjes, afgehakte en voor een
deel gereedgemaakte metalen plaatjes waarvan
munten geslagen worden ; — (timm.) buitenste
plank van een boom gezaagd, dus aan eene zijde
vlak ; — smalle strooken hout van 1 dM. en
minder breedte : ook wel rachels, rafters en tengels
geheeten.
SCHROT, o. afval van appals en peren, inz.
die niet volgroeid zijn.
SCHUB, v. (-ben), SCHUBBE, v. (-n), dekvliesje op de huid van visschen en enkele kruipende
dieren, van zekere viervoetige dieren, op de pooten van vogels, op de vleugels van vlinders ; —
de harde huid van soramige kevers ; — schilferachtige loslatingen der opperhuid ; — (plantk.) deel
van een plantenbol dat den bol slechts voor een
klein deel bedekt ; — aanhangselen (schildjes van
een straalswijzen bouw) der opperhuid van bladen,
jonge takken, bloemen en vruchten. SCHUBJE,
SCHUBBETJE, o. (-s).
SCHUBBEN, (schubde, heeft geschubd), van
de schubben ontdoen : een visch schubben.
SOHUBVAREN, v. zekere varensoort wier veeren
aan de onderzijde geheel met schubben zijn bedekt ; ...VLEUGELIG, bn. met schubben op de
vleugels.
SCHUCHTER, bn. bw. (-der, -st), schroomvallig, bedeesd, schuw: een schuchter meisje. SCHUCHTERHEID, v.
SCHUDDEBOLLEN, (schuddebolde, heeft geschuddebold), het hoofd gedurig heen en weder
bewegen, schudden.
SOHUDDELINGEN, ra. mv. hoopje bijeengeveegde kruimels; (ook) wat in eene zeef blijft liggen.
SCHUDDEN, (schudde, heeft geschud), met
min of weer kracht heen en weder bewegen of
doen bewegen : een ketel schudden, om to hooren of
er nog jets in is ; — elkander de hand schudden,
bij begroeting of afscheid ; met het 1 & )old schudden,
ten teeken van verwondering, van afkeuring ; ook
van ouderdom ; neen schudden; iem. door elkander
schudden; het bed schudden ; — (fig.) zich het juk
der slavernij van den hals schudden, zich vrij
ro.aken ; — lets uit de moues schudden, lets gemakkelijk, zonder inspanning doen ;
in eene trillende beweging zijn : de lamp hangt
te schudden ; alles schudt door elkander.
SCHUIER, m. (-5), borstal.
SCHUIEREN, (schuierde, heeft geschuierd), borstolen, vegen; uitschuieren.
SCHUIF, v. (...van), het schuiven ; voortschuiyen : nog twee schuiven en ik heb dam ;
—jetsdamenschuivendbew gt;rendl,knip:
doe de schuif op de deur ; — houten deksel 'twelk
op eene doos wordt geschoven ; — valdeur
eener poort of waterkeering enz. ; — eene
schuif geld, zeer veel geld ; --holte, ruimte
waarin jets geschoven wordt : de schuif eener
lade • — ruimte waardoor lets gesohoven wordt :
de schuif van eene japon (voor den band). SCHUIFJE,
o. (-s), kleine schuif; — (R.-K.) hij kreeg het schuifje,
die biechteling ward uitgesteld, niet geholpen, wig
er redenen bestonden om aan het berouw of aan
het vervullen der voldoening to twijfelen.
SCHUIFBLAD, o. (-en), inschuifblad van eene
tafel ; ...BOUT, m. (-en); ...CAMERA, v. (-'s),
photographietoestel, dat uitgeschoven kan worden.
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SCHUIFDEUR, v. (-en), deur welke niet openslaat, waar open en dicht wordt geschoven.
1. SCHUIFELEN, (schuifelde, heeft geschuifeld),
(gew.) op de klap loopen.
2. SCHUIFELEN, (schuifelde, heeft geschuifeld),
blazon (van slangen); fluiten ; — telkens heen
en weer schuiven met de voeten.
SCHUIFGORDIJN, o. (-en), dat op zijde geschoven
kan worden ; ...IJZER, o. (-s), grendel, bout;
...KAR, v. (-ren), handkar; kruiwagen ; ...BAST,
v. (-en), (stoomw.) deel eener stooramachine dat
langs den stoomcilinder heen en weer schuift,
om beurtelings den stoom onder of boven den
zuiger in to laten : ...RAAM, o. (...ramen).
SOHUIFSLEDE, v. (-n), ...SLEE, v. (-en),
slede of sloe die over de sneeuw of het ijs voortgeschoven kan worden ; ...SLOT, o. (-en), slot
met eene schuif of met een platten grendel, waartoe
men geen sleutel behoeft.
SCHUIFTAFEL, v. (-s), tafel die men, door
er inlegbladen in to schuiven of zijbladen uit to
schuiven, grooter kan maken ; ...TROMPET, v.
(-ten), zeker blaasspeeltuig dat langer en korter
geschoven kan worden ; ...UIL, m. (-en), uil van
de grootste soort ; ...VENSTER, o. (-s), schuifraam.
SCHUIL, o. het schuilen : zich schuil begeven,
gaan schuilen ; — (Zuidn., geneesk.) spruw.
SCHUILEMUILTJE, o. (-s); schuilemuiltje spelen,
hetzelfde als schuilhoekje spelen.
SCHUILEN, (schuilde of school, heeft geschuild
of gescholen), zich verbergen, verborgen zijn ; —
zich ophouden : waar mag hij toch schuilen I —
ergens heengaan om zich to beschutten tegen
onguur weer : voor den regen schuilen onder een
boom ; — (zeew.) de wind gaat schuilen, het waait
minder, het wordt windstil ; — hier schuilt lets
achter. SCHUILING, v.
SCHUILEVINKJE, o. schuilhoekje, zeker kinderspel waarbij eenige kinderen zich verschuilen
en andere hen moeten zoeken : schuilevinkje spelerb;
— (fig.) hij heeft schuilevinkje gespeeld, hij heeft
zich geruimen tijd schuilgehouden, niet in 't publiek vertoond.
SOHUILGAAN, (ging schuil, is schuilgegaan),
zich verschuilen, verbergen : de zon, ging schuil
achter donkere wolken.
SCHUILHOEK, m. (-en), plaats waar men
zich verbergt of schuilhoudt ; — plaats waar men
zich met kwade bedoelingen schuilhoudt : roovers
uit hunne schuilhoeken verdrijven ; — de kleinste,
de meest verborgen hoekjes : de natuur in hare
schuilhoeken bespieden ; — (fig.) de schuilhoeken
van het hart, de verborgenheden.
SCHUILHOUDEN (ZICH), (hield zich schuil,
heeft zich schuilgehouden), zich verborgen houden ; zich niet in 't publiek vertoonen.
SCHUILNAAM, m. (...namen), pseudoniem.
SCHUILPLAATS, v. (-en), schuilhoek : iem.
eene schuilplaats verleenen; — toevluchtsoord ; —
(ook) vrijplaats, verzamelplaats voor boosdoeners.
SOHUIM, o. massa samenhangende blaasjes,
door in- en uitwendige working op de oppervlakto
van eene vloeistof vereenigd : het schuim der zee;
(dicht.) het zilte schuim, de zee ; — schuimachtigspeeksel, bruis : het schuim stond hem op den.
mond, van toorn ; — eene soort van gebak ; —
massa samenhangende blaasjes die bij het koken,
smelten, gisten naar boven komt en de vuile of
onbruikbare stoffen bevat : schuim van het kokenile
vleesch, afscheppen ; — afval van verwerkt goud en,
zilver, waarin geringer of grooter hoeveelheden
van dit raetaal vervat zijn ; (fig.) het slechtste :
het schuim (de heffe) des yolks ; (sprw.) geen goud.
zonder schuim, niets is volmaakt, alles heeft zijn
schaduwzij de.
SCHUIMAARDE, v. afval van beetwortels,
wat bij de suikerbereiding in den filter achterbit*, dienende tot meststof voor weilanden.
SCHUIMBEESTJE, ...DIERTJE, o. (-s), zeker
halfvleugelig insect (aphrophora spumaria), dat
zijn naam daaraan to danken heeft, dat het zich
in den toestand van larve met schuirablaasjes
bedekt.
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SCHUIMBEKKEN, (schuimbekte, heeft geschuirabekt), het schuim op den mond hebben ; (fig.)
schuimbekken van woede.
SCHUIMEN, (schuim,de, heeft geschuimd),
schuim opwerpen, dragen, geven : het bier schuimt ;
die zeep schuimt niet ; — schuim afnemen : de seep,
gegiste wijn schuimen ; — zuiveren, bevrtden : de
zee schuimen, van roovers zuiveren ; — rooven, afnemen, wegkapen : op zee schuimen, zeeroof plegen;
(fig.) de tafel schuimen, alles opeten, wegkapen, (ook)
op de kiap loopen.
SCHUIMER, ra. (-s), die schuim.t ; zeeroover ; —
klaplooper.
SOHUIMKETTING, m. (-en), mondketting
(van een paard); ...KOP, m. (-pen), wit schuim
op de kruin der golden ; de zee begint to schuimkoppen ; ...KRA.AN, v. (...kranen), kraan waardoor
een stoomketel wordt afgeschuimd ; ...KRUID,
o. (plantk.) waterkers, veldkers (cardamine),
waarop zeer yank het bekende koekoeksspeeksel
voorkomt ; ...LEPEL, ra. (-s).
SCHUIMPJE, o. (-s), een klein beetje schuim ;
—, zeker gebakje, hoofdzakelijk uit schuim van
eieren en sulker vervaardigd.
SOHU IM S CHOP, vgl. afschuim.en.
SCHUIMSPAAN, v. (...spanen), schuimlepel ;
...STEEN, 11/. (-en), (o. gmv. als stofn.) eene
soort van druipsteen, stalactiet.
SCHUIN, bn. bw. (-er, -st), niet loodrecht en
niet waterpas, daar tusschenin, hellend, scheef :
schuine letters ; eene schuine lijn ; — niet flink,
onbehoorlijk : een schuin leven Leiden, aan den
zwier zijn, doordraaien ; het ging er schuin toe;
sehuine moppen, uien, dubbelzinnige.
SOHUINBALK, m. (-en), (wapenk.) breeds
dwarslijn, die van boven rechts naar onder links
over het schild loopt.
SCHUINEN, (schuinde, heeft geschuind), sohnin
maken, snijden, bouwen.
SCHUINS, bw. (-er, -t), schuin : schuins toeloopen,
langzamerhand smaller, lager worden ; — (nteetk.)
die lijnen snijden elkander schuin, niet onder rechte
hoeken ; — (fig.) dwars ; donker : iem. schuins
aanzien, aankijken ; — verkeerd : de zaak loopt
schuins.
SCHUINSCH,
bn. (-er, meest-), schuin.
SCHUINSCHHEID, v. (...heden), schuine richting.
SOHUINSCHRIFT, o. het gewone schrift in
schuine richting, in tegenst. met het steilschrift
of loodrecht schrift.
SCHUINSLOOPER, m. (-s), ...MARCHEERDER,
m. (-s), een doordraaier, zwierbol.
SCHUINTE, v. (-n), schuine richting ; — helling : de schuinte van den weg.
SCHUIT, v. (-en), vaartuig op binnenwateren ;
trekschuit, lichter, praam. ; -- (fig.) hij komt in
mijne schuit, hij wordt het met mij Bens ; — de
kuwelijksschuit, de echtelijke staat ; — eene schuit
vol : eene schuit zand, turf.
SCHUITEBOER, na. (-en), een boar die zijne
waren met eene schuit ter markt brengt ; ...JAGER,
m. (-s), iem.. die eon jaagpaard geleidt.
SCHUITENGAT, o. (-en), Pleats waar des winters de bomschuiten geborgen worden.
SCHUITENHUIS, o. (...zen), overdekte ruirate
voor meer dan eene schuit, bootje of boeier, om
ze tegen de zon, tegen weer en wind to beveiligen.
...HUISJE, o. (-s).
SCHUITEPRAATJE, o. (-s), gesprek dat men
in eene trekschuit houdt of gehouden heeft ; (fig.)
ijdel gerucht ; ...VOERDER, IQ. (-s), schipper,
inz. op een lichter ; ...VRACHT, v. (-en).
SCHUITJE, o. (-s), kleine schuit, boot: in een
schuitje varen ; — (fig.) met iem. in gen schuitje
varen, dezelfde zaak willen, eene lijn trekken ;
—hetscuij
van een luchtballon, de daaraan
bevestigde wand waarin de luchtreiziger pleats
neemt; — deal saner weef- of naaimachine, waarin
het schietspoeltje zit ; — een schuitje ijzer, gees,
langwerpig stuk zooals het in den handel voorkomt,
na in den hoogoven gezuiverd to zijn ; — een
schuitje tin, blok tin van 1 12 pikol; ' — (plantk.)
schuitvormig blaadje onder aan eene bloom.

SCHULPKALK.
SCHUITJEVAREN, o. spelevaren ; (ook) zeker
gezelschapsspel.
SCHUIVEN, (schoof, heeft en is geschoven),
iets voortbewegen, zonder het op to lichten : een
stoel, de tafel naar de deur schuiven ; — (damspel)
eene schijf verplaatsen : ik most schuiven ; —
(spr.) iets op de lange baan, van den e,enen dag
op den anderen schuiven, uitstellen ; — fern. achter
de bank schuiven, hem minachtend behandelen ;
— iets vtsn, zijn hats schuiven, een ander ervoor
laten opdraaien ; — schuivende bewegen, voortbewegen : die grendel schuift niet ; dat ream schuift
gemakkelijk ; — afschuiven : er schoven pannen
van het dak ; — zich verplaatsen : schuif wat nailer
bij elkander ; — hij ging schuiven, hij ging er stil
van door, hij pakte zijne biezen ; — (opium) schuiven, rooken. SCHUIVING, v.
SOHUIVER, m., SCHUIFSTER, v. (-s), die
schuift ; (ook) die opium schuift; — (gemeenz.) een
schuiver maken, plotselinge zijdelingsche beweging.
SCHULD, v. (-en), de verplichting van de eene
partij om to voldoen aan hetgeen zij krachtens
eene verbintenis jegens de andere partij gehouden is;
inz. geldsom die men betalen moot: eene schuld aangaan, op zich nemen to betalen ; — kwade
schulden, die men niet ontvangen zal ; — belofte
maakt schuld, wat men beloofd heeft, moot men
vervullen ; — de schuld der natuur betalen, sterven ;
— song, kapitaal, door een Staat opgenomen tegen
eene zekere rents ; — de oorzaak van lets kwaads,
inz. began misslag, overtreding : iem. de schuld
geven ; — vergeef ons onze schulden, onze zonden,
tekortkoraingen.
SCHULDBEKENTENIS, v. (-son), onderteekend
geschrift waarbij men erkent eene zekere som
schuldig to zijn ; — obligatie : schuldbekentenissen
ten lade van den Staat ; — effecten, fondsen ; —
belijdenis van schuld (aan eene misdaad); ...BELIJDENIS, v. het belijden, bekennen van schuld ;
(R.-K.) belijdenis der zonden, in de biecht ;
...BESEF, o. besef dat men aan lets schuldig is ;
...BRIEF, m. (-yen), schuldbekentenis, obligatie ;
...EISCHER, m. (-s), ...EISCHERES, v. (-son),
die eene schuld to vorderen heeft ; crediteur.
SCHULDELOOS, bn. (...zer, -t), zonder schuld
(aan eene misdaad); onschuldig : een schuldeloos
wicht. SCHULDELOOSHEID, v. onsohuld.
SCHULDENAAR, m. (-s,...naren), SCHULDENARES, v. (-son), SCHULDENAARSTER, v.
(-s), die geld schuldig is, debiteur, debitrice.
SCHULDENLAST, m. gewicht der geraaakte
schulden, fouten, overtredingen ; alle schulden,
golden die men betalen moat, samen.
SOHULDIG, bn. (-er, -st), verschuldigd : iem.
de schuldige eer bewijzen, weigeren; — verplicht,
gehouden : iem. achting, gehoorzaamheid schuldig
zijn ; — in iemands schuld zijn : hoeveel is hij
u schuldig ? — hij bleef hem het antwoord schuldig,
hij kon hem geen antwoord geven ; — misdadig,
strafbaar : de rechter heeft hem schuldig verklaard ;
— des dood,s schuldig, den dood verdiend hebbende.
SCHULDIGE, m. en v. (-n), die schuldig is
(aan eene misdaad); veroordeelde.
SCHULDIGVERKLARING, v. (-en).
SCHULDVORDERING, v. (-en), het invorderen
saner schuld ; schuld die men to vorderen heeft,
pretentie : eene schuldvordering op iem. hebben.
SOHULP, v. (-en), schelp, zie aldaar ; — (fig.)
in zijne schulp kruipen, achteruitkrabben, zich
bang beginnen to toonen ; — (zeew.) schaaldier dat
zich aan de buitenhuid der schopen vasthecht ; —
schelpvorraig versiersel ; schelpvormige uitsnijding.
SCHULPJE, o. (-s), kleine schulp.
SCHULPBOOR, v. (...boron), lange, breeds
boor die ook ter zijde scherpe kanten heeft.
SOHULPEN, (schulpte, heeft geschulpt), als
schulpen bewerken, er in vatten.
SCHULPKALK, v. beter : schelpkalk ; ...WIT,
o. onvervalscht loodwit ; ...ZAAG, v. (...zagen),
eene soort van groote raamzaag, dienende om
balken in de len.gte of planken tot latten en
schroten to zagen ; ...ZAND, o. beter : schelpzand
schuurzand, (ook) tuinzand.
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SCHUNNIG, bn. bw. (-er. -st), armzalig, arMoedig, haveloos ; min, alles behalve netjes.
1. SOHUREN, (schuurde, heeft geschuurd), in
de schuur brengen.
2. SOHUREN, (schuurde, heeft geschuurd), jets
hard wrijven met zand, schuurpapier, enz. om
het schoon en glanzig to maken : de ketels, het
keukengoed, den vloer schuren ; droog, nat schuren ;
— wrijven, raken : het red schuurt tangs het
rijtuig ; — de herten schuren hun gewei tegen de
boomer, wrijven er het Vel at — schrijnen, afschaven:
het vel van den arm schuren.
1. SCHURFT, v. o. besmettelijke huidziekte
van menschen en dieren door de schurftmijt veroorzaakt: de schurft hebb en, krij gen; — plantenziekte.
2. SCHURFT, bn. (-er, -st), schurftig.
SCHURFTBEESTJE, ...DIERTJE, o. (-s), spinachtig diertje (sarcoptes scabie), dat zich in de
buigvlakte der ledematen of in het weefsel der
huid nestelt en eene ondraaglijke jeukte veroorzaakt ; ook SCHURFTMIJT.
SCHURFTIG, bn. (-er, -st), met schurft behept,
ruidig : een schurftige hoed ; (spr.) Ken schurftig
schaap steekt de gansche kudde aan, door slecht
gezelschap wordt men besmet.
SOHURK, m. (-en), schelm, gemeene, gewetenlooze kerel : het is een doortrapte schurk ; — paal
in de weide, waartegen de beesten zich wrijven.
SOHURKAOHTIG, bn. bw. (-er, -st), van, als
eon schurk, gemeen, laag, oneerlijk.
SCHURKEN (ZICH), (schurkte zich, heeft
zich geschurkt), zich wrijven tegen lets, (inz.
van beesten), om jeuk to doen ophouden.
SCHURKENSTREEK, m. (...streken), ...STUB,
o. (-ken), ...TREK, m. (-ken), ...WERK, o.
SOHURKERIJ, v. (-en), schelmstuk, oneerlijke
handeling.
1. SCHUT, o. (-ten), beschot, schotwerk, schutting, vuurschernt ; hinderpaal.
2. SCHUT, in. (gemeenz.) hij loopt voor schut,
voor schandaal, (ook) voor spot, voor gek.
SCHUTBLAD, o. (-en), onbedrukt blad voor en
achter in een bock ; — (plantk.) dekblad; ...BORD,
o. (-en), valdeur eener sluis ; ...DAK, o. (-en),
luifel, beschuttend dak ; ...GELD, o. geld
door den schipper to betalen voor het varen door
de schutsluis ; geld to betalen door hem wiens
vee geschut ward.
SCHUTKLEUR, v. (-en), beschermende kleur :
de schutkleur der dieren; ...KOLK, v. (-en),
ruimte tusschen de schutsluizen ; ...KRAAN, v.
(...kranen), (stow:11w.) kraan om een stoornketel
to laten leegloopen; ...LENGTE. v. (-n), afstand
tusschen de binnen- en buitendeuren eener schutsluis ; ...MEESTER, m. (-8), schutter van verdwaald vee ; opzichter over eene schutsluis.
SCHUTNET, o. (-ten), net waarmee eene sloot
over de geheele breedte wordt afgezet, om de visch
to beletten to ontsnappen ; ...PAAL, in. (...palen),
schuin geplaatste paal om de wielen der rijtuigen
van muren of deurposten at te houden ; ...PEIL,
o. pail van het water waarboven niet geschut wag
worden.
SCHUTS, v. beschutting, bescherming.
SCHUTSBOOM, m. (-en), houten staak of paal
waarop de gaai staat, waarnaar geschoten wordt ;
...BRIEF, m. (...ven), handvest ; privilege, octrooi, leenbrief ; brief van vrijgeleide.
SCHUTSEL, o. (-s), schutting ; kamerschut ; —
(fig.) bescherming.
SCHUTSENGEL, ra. (-en), beschermengel;
...GOD, ra. (-en), ...GODIN, v. (-nen); ...HEER,
m. (-en), beer aan wien de bescherming van sommige personen of plaatsen opgedragen is ; ...HEILIGE, m. v. (-n), beschermheilige.
SCHUTSLUIS, v. (...zen), dubbel stel sluisdeuren met een schutkolk or tusschen, waardoor
vaartuigen van een water in een ander, dat eon
hoogeren of lageren stand heeft, kunnen overgaan ; — sluis die polders of lagere deelen eener
stad voor overstrooming beschut.
SCHUTSPATROON, m. (...patronen), ...PATRO NES, v. (-son), bescherinheilige.

SCHUW.

SOHUTSTAL, m. (-len), stal waarin verdwaald
vee geschut wordt.
SCHUTSVROUW, v. (-en), beschermheilige.
SCHUTTEN, (schutte, heeft geschut), binnen
eene kooi, achter eene schutting opsluiten : verdwaald vee opvangen en schutten ; — beveiligen,
beschutten; afweren, tegengaan, beletten: dat rat ik
schutten, (ook) dat spreek ik tegen, daar kom
ik tegen op ; — een schip door eene schutsluis
laten ; — (schutte, is geschut), door eene schutsluis varen.
w
SOHUTTER, m. (-5), die schut ; — die schiet ;
iern. die in het schieten geoefend is; — gewapend
burger, soldaat der burgerwacht (sedert 1 April
1903 afgeschaft) ; — een der teekens van den
dierenriern (aan geduid door -1-..-).
SCHUTTEREN, (schutterde, heeft geschutterd),
tot schuttersdienst verplicht zijn, schuttersdienst
verrichten : hij is schutteren; — knoeien, spieken bij eon examen.
SCHUTTERIG, bn. bw. (-er, -st), (van personen)
beweeglijk, druk, zich telkens heen en wader
wendend : een schutterig heertje ; schutterig burger.
SCHUTTERIJ, v. (-en), de schutterij diende
in tijd van gevaar en oorlog tot verdediging des
vaderlands en to allen tijde tot behoud der inwendige rust ; zij bestond uit alle manlijke ingezetenen van 25 tot 35 jaren, die niet door de wet
waren vrijgesteld ; —MUZIEK, v.
SCHUTTERKONING, tn. (-en), len/. die bij een
schuttersfeest tot koning uitgeroepen wordt.
SCHUTTERSBOOG, m. (...bogen), boog van
een boogschieter ; ...DIENST, ut. dienst bij de
schutterij : vrij van schuttersdienst ; ...DOELEN,
m. (-s), (oudt.) oefenplaats, exercitieveld voor
de schutters ; ...MAALTIJD, nt. feestrnaal van
een schuttersgilde ; naara van eene bekende
schilderij, die zoo'n maal voorstelt.
SCHUTTEVAER, v. vereeniging ter behartiging van de belangen der binnenschippers en hunner
kinderen.
SCHUTTING, v. (-en), het schutten ; — afsluiting
van planken, omheining (van tuinen, bouwwerken
enz.) : eene houten schutting. SCHUTTINKJE,
o. (-s).
SCHUTTOUWEN, o. my. (zeew.) touwen die
een schip tegen den schok van raamstooten of
tegen de wrijving beveiligen.
SCHUUR, v. (schuren), eenvoudig gebouw,
uit vier wanden en een dak bestaande, tot bergplaats dienende ; inz. op hofsteden tot barging
der veldvruchten ; — loods, bergplaats ; — (spr.)
het huffs bij de schuur laten, geen onnoodige uitgaven waken. SCHUURTJE, o. (-s), kleine
schuur, bergplaatsje ; (spr.) het is daar haardje bij
schulortle, zeer beknopt, klein, alles dicht bij
elkander.
SCHUURBAK, m. (-ken), bak tot barging van
schuurgoed ; inz. een bak in hokjes verdeeld voor
de verschillende soorten van schuurzand.
SCHUURDEUR, v. (-en), deur eener schuur ;
groote deur : hij heeft een mond als eene schuurdeur ; — (fig.) zijne schuurdeur weer openzetten,
een grooten mond opzetten ; ...DOER, m. (-en),
schuurlap ; ...GEREI, o., ...GOED, o. alles wat
tot het schuren dient, inz. soorten van schuurzand ; ...KERKJE, o. (-s), (oudtijds) armelijk
kerkje, (als) eene schuur; ...LINNEN, o. linnen
met glas of amaril bekleed om daarmede roostvlekken wag to schuren of hout glad to wrijven ;
...MIDDEL, o. (-en), wat dient om to schuren ;
...PAAL, m. (...palen), wrijfpaal voor het vee in
de weide ; ...PAPIER, o. stark papier waarop,
fijngestooten glas of amaril gelijmd is om daarmede
hout glad to wrijven of uit ijzeren en stalen voorwerpen de roestvlekken to schuren ; ...PLANK, v.
(-en), plank waarop verschillende voorwerpen geschuurd worden.
SCHUURSEL, o. schuurgoed.
SCHUURSTEEN, m. (-en), (o. gm,v. als stofn.),
puimsteen ; ...ZAND, o. schcrp zand om te schuren.
SCHUW, bn. bw. (-or, -st), de nabijheid van
lets vreezende • lichtschuw, menschenschuw ; inz.
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de nabijheid der menschen vreezende ; — het' op een drogen . grond schilderen met waterverf,
in tegenst. Met frescoschilderen.
kind is schuw, bang voor vreemden; — een schuw
SECEEREN, (seceerde, heeft geseceerd), (ontl.)
man, beschroomd, verlegen ; — schuw rondzien,
snijden, openen (een lijk).
vol
vrees
;
schichtig,
schrikachtig.
angstig,
SECLUSIE, v. uitsluiting, afzondering; (gesch.)
SCHUWEN, (schuwde, heeft geschuwd), verActe van Se,clusie, besluit der Staten van Holmijden ale eon kwaad, hetzij uit vrees of uit afkeer.
land op 4 Mei 1654.
SCHWADRONNEEREN, (schwadronneerde, heeft
SECONDAIR, bn. ondergeschikt ; in de tweeds
geschwadronneerd), met degen, zwaard of stok
plaats : een secondair verschijnsel, dat van een
scherraen, zich verweren ; (fig.) opsnijden, snoevoorgaand
afhangt ; dat is van secondair belang,
ven, pochen.
van minder gewicht.
SCIFARIEN, o. houtcerctent, vaste, veerkrachtige,
SECONDANT, IQ. (-en), helper, getuige bij een
polijstbare stof, van zaagsel en een of ander bindtweegevecht ; — onderwijzer, inz. op een kostraiddel tot allerhande luxe-artikelen geperst.
school of instituut. SECONDANTE, v. (-s), onSCILICET, bw. namelijk ; to weten.
derwijzeres.
SCIOPTICON, ra. (-s), projectielantaarn, tooverSECONDE, v. (-n), zestigste gedeelte eener
lantaarn met sterke lenzen ; —BEELD, o. (-en); —
minuut, zoowel tijdmaat als maat bij graden
PLAATJE, o. (-s); —VERTOONING, v. (-en).
in de raeetkunde, daar aangeduid door ( y);
SOOLIOSE, v. (heelk.) ruggegraatsverkromming•
(muz.) de tweeds stem, of tweeds partij ; tweede
SCORBUT, o. scheurbuik.
toon in de diatonische toonschaal ; een interval
SCORBUTIEK, bn. aan scheurbuik lijdende.
van twee toontrappen ; groote, kleine seconde.
SCORE, (Eng.) v. (-s), (sport) aantal punten
SECONDEEREN, (secondeerde, heeft geseconin een wedstrijd behaald ; (ook) uitslag, verhouding
deerd), helpen, bijstaan, tot getuige dienen bij
der gemaakte punten.
een duel.
SCORIAEBRICK, v. (-s), baksteen, Eng. fabriSECONDENHORLOGE, o. (-s), horloge waarop
kaat, langwerpig met schuine kanten aan het
de seconden aangewezen worden ; ...UURWERK,
bovenvlak, lichtgrijs tot lichtblauw van kleur ;
o. (-en); ...WIJZER, m. (-s), klein wijzertje dat
veel gebruikt voor stadsstraten.
de seconden aanwijst.
SCOUT, (Eng.) m. (-s), verkenner.
SECONDESLINGER, m. (-s).
SCOUT-BOY, m. (-5), padvinder.
SECREET, o. (secreten), geheim.
SCRAPS, (Eng.) o. afval van smeedijzer en staal
SECRETA, v. my. (R.-K.) still° gebeden in
voor de staalgieterij.
de mis v6Or de prefatie.
SCRIBA, m. (-'s), schrijver, secretaris.
SECRETAIRE, v. (-s), schrijfkast met deurtjes
SCRIBENT, m. (-en), veelschrijver.
of laden onder en boven eene klep die neergelaten
SCRIBOMANIE, v. veelschrijverij, schafziekte.
kan worden om op to schrijven.
SCRIMMAGE (Eng.), v. (-s), (sport) worsteling,
SECRETARESSE, v. (-n), vrouwelijke secretaris.
gedrang, inz. bij het voetbalspel.
SECRETARIAAT, o. (...riaten), arctbt, betrekSCRIPS (Eng.), v. mv. tijdelijke certificaten,
king, (ook) kantoor van een secretaris.
interimbewijzen voor aandeelen.
SECRETARIE, v. (...regen), kantoor van een
SOROFULEUS, bn. (...zer, -t), klierachtig, met
secretaris ; — kantoor voor de akten en geschrifklieren.
ten eener gemeente ; gemeentehuis op een dorp ; —
SOROFIJLOSE, v. klierziekte.
de bearctbten aan eene secretarie verbonden. .
SCRUB (Eng.), o. (plantk.) waardeloos, lastig
SEORETARIS, La. (-sen), bestuurslid belast
kreupelhout op Nieuw-Holland.
met het schrijfwerk, de correspondentie en het
SCRUPEL, o. (-s), medicinaal gewichtje =
houden der notulen, griffier ; — ambtenaar der
1,3062 Gram (aangeduld door het teeken 9) ;
secretarie ; — secretarisvogel.
(ook) 1/10 Bin = 1 minuut.
SECRETARIS-GENERAAL, m. (secretarissenSCRIJPULE, v. (-s), bezwaar ; angstvalliggeneraal), hoogste ambtenaar na den minister
heid, nauwgezdtheid van geweten : scrupules
aan een ministerie.
maken.
SEORETARISVOGEL„ M. (-s), eene soort van
SCRUPULEUS, bn. bw. (...zer, -t), nauwgekraangier (gypogeranus serpentarius), in Zuid-Afrizet, al to voorzichtig ; zwaartillend.
ka, met lange veeren aan den achterkop.
SCRUTINEEREN, (scrutineerde, heeft gescruSECRETISTEN, ray . afgescheidenen.
tineerd), onderzoeken, diep uitvorschen, nasporen;
SECTARIS, M. (-sen), aanhanger, volgeling
(fig.) steramen opneraen, inz. bij de pauskeuze.
eener sekte, inz. eener niouwe sekte.
SCUDO, m. (...di), Italiaansche daalder van
SEOTARISCH, bn. bw. behoorende tot, eigen
zilver, thane = 5 lire.
aan, betrekking hebbende op eene sekte.
SCULLER (Eng.), m. (-s), roeiboot door 66n
SECTE, v. zie SEKTE.
persoon met twee korte riemen voortgeroeid.
SECTIE, v. (-s, ...Men), (heelk.) insnijding,
SCULPSIT (Lat.), heeft het gegraveerd.
operatie ; lijkopening ; — aideeling eener vergaSCULPTUUR, v. beeldhouwkunst ; beeldhouwdering : de Tweede Kamer is verdeeld in 5 secti,en;
work ; de graveerkunst.
— (mil.) de helft van een peloton soldaten, in
SCYLLA, v. (aardrijksk.) klip in de straat van
vredestijd ± 25 man, in oorlogstijd ± 60 man;
Messina (tegenover de gevaarlijke draaikolk
— wijk eener stad ; — zekere afstand bij een
Charybdis); (in de myth.) zeskoppig monster
tramrit.
aldaar dat dieren en menschen verslond; — (spr.)
SECTIECOMMANDANT, m. (-en), onderofficier.
van Scylla in Charybdis komen of vallen,
SECTOR, m. (-s, -en), (wisk.) dat deel van een
van de branding in den maalstroom, van den regen
cirkelvlak dat door een cirkelboog en twee stralen
in den drop komen.
wordt ingesloten.
SCYTHEN, m. my. nomadische volksstammen,
1. SECULAIR, honderdjarig ; (aardr.) seculaire
noordwaarts van de Zwarte- en Kaspische zee.
rijzingen en dalingen der kusten, zulke als men
SEANCE( Fr.) v. (-s), zitting, vergadering :
slechts na zeer groote tijdruimten kan waarspiritistische seances ; voorstelling van goochenemen.
laars enz.: eene séance seven, opheffen.
2. SECULAIR, bn. wereldlijk (in tegenst. van
SEC, bn. droog (Eng. dry), eene wijnsoort uit
geestelijk); het seculair gezag van den Paus.
gedroogde druiven geperst en daardoor meer
SECULAIRFEEST, o. (-en), eeuwfeest.
suiker en meer alcoholdeelen bevattende, zwaarSECULARISATIE, v. (...teen), het to gelde
der, scherper : Champagne sec, double sec.
waken van kerkelijke goederen ; het brengen
SECANS, v. (...ten), (wisk.) rechte Bin die eene
van goederen en instellingen die vroeger onder
kromme snijdt ; de lijn die in de driehoeksmeting
geestelijk beheer waren, onder het beheer van
uit het middelpunt des cirkels tot aan den top
leeken; -- verlof door den H. Stoel aan religieuzen
der tangens getrokken Wordt.
geschonken om buiten de Orde of de Congregatie
SECCO (It.), bw. droog : a secco ischilderen,
to leven. •
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SECULARISEEREN, (seculariseerde, heeft geseculariseerd), brengen in particulier eigendom
of in staatsbezit : geestelijke goederen seculariseeren.
SECULIEREN, my. wereldlijke geestelijken,
niet tot eene orde of congregatie behoorende geestelijken.
SECUNDA, v. (-'s), tweede wissel (na uitgifte
van den prima of eersten).
SECUNDAIR, bn. in de tweede plaats komend :
een secundair verschijnsel ; — (clear.) secundaire
stroomen, inductiestroomen ; — secundaire machine, door de electrische stroomen in beweging
gebracht, in tegenstelling met de primaire ; —
(aardr.) het secundaire tijdvak, deel onzer aardgeschiedenis tusschen het primaire en het terHaire in.
SECUNDE, v. zie SECONDE.
SECUNDEEREN, zie SECONDEEREN.
SECUNDUS, in. de tweede.
SEOUREEREN, (secureerde, heeft gesecure..;rd),
verzekeren; beveiligen.
SECURITAS, (Lat.), v. veiligheid, zekerheid.
SECURITEIT, v. zekerheid : veiligheid ; onderpand.
SEDECIMO, (16mo), o. (-'s), (boekdr.) forraaat
van 32 bladz. per vel druks, klein, breed form.aat
der Guldens- en Tauchnitz-edition by.
SEDEKAH, v. (-s), (Ind.) Moharamedaansch
godsdienstig offermaal.
SEDENTAIR, bn. zittend: een sedentair Leven.
SEDER, (Hbr.) godsdienstoefening aan huis ;
—AVOND, m. (-en), elk der beide eerste avonden
van het Israelietisch paaschfeest ; —DISCH, m.
paaschmaaltijd met sederavond ; —NACHT, m.
(-en), paaschnacht.
SEDERT, voorz. van tijd, om eene tijdruin:tte
aan to duiden, die op een zeker tijdstip bt gint :
sedert verleden jaw', sedert Paschen ben ik hier ;
— bw. sedert dien tijd (waarvan zoo even gesproken, melding gemaakt is): ik heb hem sedert niet
weer gezien ; — onderschikkend voegw.. ter inleiding van een tijdbepalenden bijwoordelijken bijzin : sedert gij hier zijt.
SEDES, m. zetel, woonplaats ; (ook) stoolgang.
SEDIMENT, o.(-en), bezinksel : de neptunische
gesteenten zijn uit sedimenten ontstaan.
SEDIMENTAIR, bn. uit sediment( n ontstaan.
SEDIS VACATIO, (R.-K.) het ledig staan godurende eenigen tijd van den pauselijken of bisschoppelijken stool.
SEDUCTIE, v. verleiding.
SEDUISANT, bn. verleidelijk, verlokkelijk.
SEDUM, o. vetkruid, huislook, in onderscheidone soorten.
SEEF, v. (Zuidn.) smaak van iets : belegen wilt;
krijgt eene krachtige Beef.
SEFFENS, bw. tevens ; dadelijk, aanstonds.
SEGMENT, o. (-en), (wisk.) een gedeelte van
een cirkelvlak, dat door eene koorde wordt afgesneden ; een bolsegment is het gedeelte van een
bol, door een plat vlak afgesneden. SEGMENTJE,
o. (-s).
SEGMENTAALORGANEN, o. rev. (natt hist.)
de uitscheidingsorganen der ringwormen.
SEGNO, (It.) o. (rauz.) teeken : dat segno, van
het teeken at (te herhalen).
SEGRIJN, —LEDER, —LEER, o. zeer hard
en toch fijn bereid leder met kleine verhevenheden als bezaaid, die veroorzaakt worden door
het fijne mosterdzaad, dat men op dit leer strooit,
eer men het in de pers zet.
SEGRIJNEN, —LEEREN, bn. van segrijn ;
(boekb.) een segrijnen band.
SEGRIJNROG, in. (-gen), (nat. hist.) eene soort
van rog (raja sephen), waarvan de huid eene fraaie
soort van segrijn oplevert.
SEICHES, (Fr.), v. my. (aardr.) periodieke
veranderingen in den waterstand van meren,
inz. van het meer van Geneve.
SEIDERAVOND, m. zie SEDER, enz.
SEIGNEUR, (Fr.), m. (-s), hoer : grand seigneur,
groote mijnheer, (ook spottond) iem. die den grooten
hoer uithangt.
Van Dale, Handwoordenboek.

SE1CTE.

SEIN, o. (-en), aangenomen teeken om iets
op een grooten afstand kenbaar te maken, inz.
als zee- en oorlogsterm gebruikelijk ; — (fig.) wenk,
aanleiding : dat tumult was het sein tot den apstand.
SEINBOEK, o. (-en), register waarin de verschillende seinen (op zee, bij spoorwegen enz.)
staan aangeteekend ; ...BORD, o. (-en), bord
waarmede seinen gegeyen worden.
SEINEN, (seinde, heeft geseind), seinen geven ;
— telegrapheeren, per telegraaf berichten.
SEINER, ra. (-s), SEINSTER, v. (-s), die seint.
SEINFLUIT, v. (-en), fluit om seinen to geven; ...GEVER, m. (-s), deel van een telegraaftoestel om de seinen over to brengen ; iem. die
het sein geeft ; ...HUISJE, o. (-s), wachthuisje
van den seingever ; ...KLOK, v. (-ken); ...HOREN,
m. (-s), horen om daarmede seinen tegeven (op
de jacht, bij de ruiterij, misthoren enz.); ...KORF,
In. (...ven), korf aan masters waarmede geseind
wordt ; ...LANTAREN, v. (-s), lantaren waarmede
geseind wordt, inz. op zee en bij spoorwegen ;
...LICHT, o. (-en), verschillend gekleurd licht om
seinen to geven.
SEINMOLEN, m. (-s), watermolen waarvan
de seinen worden gegeven tot het doen stilstaan
of weer in beweging brengen der andere molens,
die op denzelfden boezem uitslaan.
SEINONTVANGER, m. (-s), deel van eene telegraaf om de seinen over to nemen ; ...PAAL,
In. (...pales), pawl waaraan seinborden bevestigd
zijn ; ...POST, m. (-en), standplaats van hen,
die seinen moeten.
SEINRAKET, v. (-ten), (zeew.) raket om made
to seinen, veelal naar schepen, die dreigen schipbreuk to lijden ; ...REGISTER, o. (-s), register
der to wisselen seinen ; ...SCHIP, o. (...schepen),
adviesjacht ; ...SCHOT, o. (-en), een schot dat
tot sein dient ; ...SLEUTEL, m. (-s), seingever ;
...TOESTEL, o. (-len); ...VLAG. v. (-gen) ;
...WACHTER, m. (-s), spoorwachter met den
dienst van eenige lichtseinen belast ; ...WIJZER,
m. (-s), wijzer aan het uiteinde saner wijzertelegraaf.
SEISMISCH, bn. seismische kaarten, aardbevingskaarten; seismische lijnen, aardbevingslijnen.
SEISMOGRAAF, v. (...grafen), werktuig om de
richting en kracht eener aardbeving to bepalen ;
...LOGIE, v. leer der aardbevingen ; ...LOGISCH,
bn. seismologisch instituut, wetenschappelijke inrichting waar verschillende gegevens betreffende
de seismologic bewaard en verwerkt worden ;
...METER, m. (-s), seismograaf die tevens den
tijd geeft der aardschokken ; slinger- ell electrisch
registreer-apparaat.
SEIZEN, (seisde, heeft geseisd), (zeew.) door
middel van dunne touwen vastbinden, vastsjorren ; dunne touwen om zware touwen slaan.
SEIZING, v. (zeew.) het seizen ; —, (-s), min
of meer breede, platte met eene punt uitloopende
strong, dienende om eenig voorwerp to seizen
of to vatten.
SEIZOEN, o. (-en), jaargetijde ; inz. met betrekking tot wat in zekeren tijd veel geschiedt: het
seizoen der stamen; het badseizoen; reisseizoen; —
geschikte tijd : het is daarvoor nu juist het seizoen.
SEIZOENARBEID, m. arbeid die niet het geheele jaar door verricht kan worden ; ...ARBEIDER, m. (-s): steenbakkers zijn seizoenarbeiders ; ...ARTIKEL, o. (-en), die slechts gedurende
een bepaald seizoen verkocht worden ; ...BEDRIJF,
o. (...van), de steenbakkersindustrie is een seizoenbedrijf, het eigenlijke bedrijf wordt alleen 's zoraers
uitgeoefend.
SEK, v. zware zoete wijn, van ingedroogde
druiven, die in Spanje en op de Kanarische eilanden gewonnen wordt : kanarie-sek.
SEKREET, o. (sekreten), heimelljk gemak,
bestekamer. SEKREETJE, o. (-5).
SEKSE, v. (-n), kunne, geslacht ; de schoone
sekse, de vrouwen.
SEKTE, v. (-n), menigte die dezelfde geloofsbegrippen aankleeft, (inz.) die zich afgescheiden
heeft van de hoofdkerk : eene sekte stichten.
48
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SEKTEGEEST, m. ijver die onder de aanhangers
eener sekte leeft en hen drijft ; ...MAKER, m.
(-s), scheurmaker.
SEKTENHAAT, m. haat tusschen verschillende sekten ; ...IJVER, in. sektegeest.
SEKTE S CHO OL, v. (...scholen), school eener
godsdienstige sekte, in tegenstelling met neutrals
scholen.
SEKUUR, bn. bw. (-der, -st), zeker, voorzichtig : sekuur te werk gaan ; een sekuur man.
SELA ! (bijb.) een Hebreeuwsch rauziekteeken
in de psalmen, dat men gewoonlijk aan het eind
eener kleine afdeeling vindt en eene verandering
van maat of stem te kennen geeft, rustpunt.
10 SELADON, CitLADON, m.. verliefd herder ;
smachtend of sentimenteel minnaar (in de Fr.
herdersspelen).
SELADON, o. zeegroen : met blauw en grijs
vermengd groen.
SELADONIET, o. groenaarde.
SELADONPORSELEIN, o. het oudste Chineesche
porselein, bruin met rood- of zeegroen email.
SELAMLIK, (Turksch), gezelschapszaal, gehoorzaal ; plechtige opgang van den sultan naar de
moskee op Vrijdag.
SELDERIE, v. SELDERIJ, v. eene welbekende
scherm.bloemige moesplant (apium graveolens), ook
epee en juffrouwsmerk genoemd.
SELDREMENT, tw. drommels 1
SELECT, bn. uitgezocht, uitgelezen.
SELECTA, v. (-'s), keur, bloemlezing.
SELECTIE, v. keuze.
SELENE, v. maangodin.
1. SELENIET, m. (-en), maanbewoner.
2. SELENIET, o. maansteen: Moscauischglas, eene
doorschijnende verscheidenheid van bladerig gips.
SELENIETISCH, bn. tot de maan behoorende.
SELENOGRAPHIE, v. maanbeschrijving.
SELFMADE, (Eng.) bn. een selfmade man,
die zich door eigen kracht in de maatschappij
vooruitgebracht heeft.
SELTERSWATER, o. bronwater uit de omstreken van het dorp Selters, in Nassau, dat vrij koolzuur, zout, koolzure soda enz. bevat.
SELTZERWATER, o. een mineraalwater.
SELVA, v. (-'s), (aardr.) naam der ondoordringbare wouden in Zuid-Amerika.
SELVE, v. (plantk.) wilds selve, wilgenroosje
(epilobium angustifolium), (Selve was oudtijds de
naam der salie ; vandaar het raadselachtig spreekwoordelijk gezegde : zelf is het bests kruid).
SEMANTIEK, v. (sprk.) beteekenisleer der
woorden. SEMANTISCH, bn.
SEMAPHOOR, SEMAPHORE, v. (...phoren),
arratelegraaf, seintoestel aan de kust om den diepgang der haven, verwacht slecht weer enz. aan
to geven ; seintoestel bij het spoorwezen om aan
te geven of een blok veilig is of niet.
SEMASIOLOGIE, v. leer der beteekenis van
de woorden.
SEMASIOLOGISCH, bn. betrekking hebbende
op de semasiologie : semasiologische studien.
SEMBAH, v. (-'s), (Ind.) gest,e van aanbiddende
vereering waarblj de plat tegen elkaar gelegde
handen naar het voorhoofd gebracht worden.
SEMESTER, o. (-s), halfjaar, zes maanden.
SEMESTRAAL, bn. halfjarig.
SEMI, bn. half.
SEMI-ARTS, m. (-en), iem. die de bevoegdheid
heeft verkregen tot het afleggen van het practische artsexamen, d. w. z. dat hij het doctoraalgeneeskundig examen (als vroeger leerling van
een gymnasium en daarmee gelijkgestelden) of
het tweede natuurkundig examen (als vroeger
leerling eener H. B. S.), heeft afgelegd.
SEMIET, m. (-en), afstammeling van S e m,
oudsten zoon van Noach ; inz. Israeliet en Arabier.
SEMIETISCH, bn. de Semietische volkeik, die
beschouwd worden als de afstammelingen van
Sera ; de Semietische talen.
SEMILOR, o. haligoud, een mengsel van koper
en zink.

SENTIMENTEEL.

SEMINARIE, o. (-5, ...rien), SEMINARIUM, o. (-s,
...ria), inrichting waar jongelingen worden gevormd tot godsdienstleeraar.
SEMINARIST, m. (-en), leerling, kweekeling
van een serainarium.
SEMIOGRAPHIE, v. (rauz.) oraschrijving der
teekens en noten in het notenschrift.
SEMPEL, m. (-s), (wev.) gedeelte van het zijdegetouw.
SEMPER CRESCENDO, bw. (rauz.) steeds in
sterkte toenemende, aanzwellende.
SEMPER IDEM, altijd de- of hetzelfde, zichzelven altijd gelijk.
SEMPER VIRENS, altijdgroenend, immergroen.
SEN, v. (-s), kleinste Japansche bronzen munt
= 1,2 cent.
SENAAT, m. (senaten), mad (bij de oude volken); landsvergadering ; Eerste Kamer of Hoogerhuis (in Frankrijk en Belgiö) ; — bestuur eener
hoogeschool; — raad dor oudste studenten aan
eene hoogeschool.
SENATEUR, (-s, -en), SENATOR, m. (-en),
lid van een senaat : tot senator gekozen.
SENDGERICHT, o. (-en), geestelijke vierschaar
in de M. E.
SENE, o. SENEBLAD, o. (-en), bladen der
cassia senna, eene Egyptische plant, waarvan
de bladen als purgeermiddel gebruikt worden.
(Dit woord is in de volkstaal verbasterd tot zenuwbladen).
SENEGROEN, o. (plantk.) zenegroen.
SENEPLANT, v. (-en), ...STRUIK, in. (-en),
de cassia senna, zie sere.
SENIEL, bn. aan den ouderdom eigen : seniele
aftakeling, ouderdomszwakte.
SENILBOOM, m. (-en), linzeboom (colutea
arborescens).
SENIOR, Sr., bn. de oudste, de oudere (in tegenstelling van junior, Jr., de jongere), veelal achter
namen gesteld ; (sport) iem. die het vorige jaar
een of moor prijzen met roeien gewonnen heeft.
SENIORAAT, o. (...raten), recht van erfopvolging der oudsten ; majoraat ; ambt van oudste.
SENNA-BLADEREN, o. my. senebladen.
SENNHUT, v. (-ten) zomerhut der herders
op de hooge Alpen.
SENO
R, m. (Sp.) beer; SENORA, v. mevrouw;
SENORITA, v. jonge dame.
SENSATIE, v. (-s), algemeene beweging, indruk,
opzien, opschudding : sensatie maken, verwekken.
SENSATIEBERICHT, o. (-en), ...PROCES, o.
(-son), ...ROMAN, m. (-s), ...STUB, o. (-ken),
bericht, tooneelstuk dat, roman die sensatie
maakt ; ...VERHAAL, o. (...halen).
SENSATIONEEL, bn. bw. Rat sensatie maakt.
SENSIBEL, bn. gevoelig, aandoenlijk ; zeer
vatbaar voor indrukken.
SENSIBILITIET, v. gevoeligheid, prikkelbaarheid.
SENSITIEF, bn. zinnelijk, gevoelig.
SENSITIVISME, o. zekere weeke richting van
romanschrijven.
SENSITIVITEIT, v. overgevoeligheid.
SENSUALITEIT, v. zinnelijkheid.
SENSUEEL, bn. bw. (-er, -st), zinnelijk, naar
zinnelijk genot hakende : sensueele gedachten.
SENT, v. (-en), (zeew.) lijst, gording, tijdelijk
dienende op het geraamte van een schip in aanbouw, om de spanten op hunne plaats to houden.
SENTENTIE, v. (-s, „Alen), mooning, oordeel ; —
merkwaardige gedachte ; zedespreuk, kernspreuk ;
— rechterlijke beslissing, vonnis.
SENTENTIEUS, bn. (...zer, -t), loerrijk, pittig,
bondig.
SENTIMENT, o. gevoel ; kunstgevoel : er is
veel sentiment in dezen roman ; —, (-en), opine,
gevoelen, mooning.
SENTIMENTALITEIT, v. overdrevengevoeligheld, gemaaktheid : de sentimentaliteit in de letterkunde.
SENTIMENTEEL, bn. bw. (-er, - st), overdreven
gevoelig, overspannen : een sentimenteei minnextr.
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SEPARAAT, bn. afzonderlijk, gescheiden.
SEPARATIE, v. scheiding, afzondering ; —,
afscheiding.
(-a,
SEPARATIEDAM,
(-men), scheidingsdam.
SEPARATISME, o. geest, zucht tot afzondering
(in godsdienst en staatkunde).
SEPARATIST, m. (-en), die voor het sopa,ratisme ijvert, het bevordert.
SEPARATISTISCH, bn. als separatist, de afzondering bevorderende separatistische bewegingen.
SEPARATOR, ra. (-s), (in de zuivelbereiding)
melkontroomer ; (stoomw.) toestel om het modegevoerde water van den stoma af to scheiden, vO6r
hij tot den cilinder wordt toegelaten.
SEPAREEREN, (separeerde, heeft gesepareerd),
afzonderen, Beholden gesepareerd levee.
SEPIA, v. (schild.) bruine waterverf, bereid
uit het zwarte vocht dat in den inktzak van den
gewonen inktvisch (sepia officinalis) voorkomt ;
sepiabeen ; ...BEEN, o. kalkachtige Schaal, gegewoonlijk meerschuim of wit balein geheeten,
die op den rug van den gewonen inktvisch voorkorat.
SEPTEMBER, m. de negende maand van het
jaar, Herfstmaand (30 dagen); —DAG, m. (-en).
SEPTEMBRISADE, v. (hist.) de Septembermoorden zonder eenigen vorm van proces to Parijs in 1792.
SEPTET, SEPTUOR, o. een muziekstuk, voor
zeven stemmen of instrumenten.
SEPTIME, v. (muz.) 7de toon van een octaaf ;
(kaartspel) 7 volgkaarten.
SEPTOLE, v. (-n), (muz.) eene notenfiguur
van 7 noten, die even vlug gespeeld of gezongen
moeten worden als anders 4 of 6 dezer noten.
SEPTUAGESIMA, v. (-'s), negende Zondag
vOOr Paschen.
SEPTUAGINTA, v. zeventig ; de overzetting der
Septuaginta, der 70 Joodsche bijbelvertalers to
Alexandria.
SEPULORUM, o. graf ; (R.-K.) holte in de
altaartafel, waarin reliQuieen van Heiligen worden
bewaard.
SEQUENS, v. het volgende.
SEQUENTIE, v. (-s), (R.-K.) gezangen die
volgen op het Alleluja in de slotgebeden van den
Epistel in de Mis.
SEQUESTER, o. (recht.) persoon die de gesequestreerde zaken in bewaring neemt, gerechtelijk
bewaarnemer.
SEQUESTRATIE, v. (-s, ...tien), (recht.) het
in bewaring geven van eene zaak, waarover ge-.
schil is, in handen van een derde; opsluiting.
SEQUESTREEREN, (sequestreerde, heeft gesequestreerd), (recht.) beslag leggen op : de gesequestreerde waarde.
SERADELLE, v. (-n), eene plantensoort (ornithopus sativus) met rozenroode vlinderbloemen.
SERAF, m. (-s), SERAFIJN, m. (-en), hemelsch
wezen in menschengedaante met vleugels, in de
onmiddellijke nabijheid Gods lofliederen zingende,
engel. SERAFIJNTJE, o. (-s).
SERAFINE, v. (-a), SERAFINE-ORGEL, o.
(-s), een huisorgel, dat veel registers bevat en van
een klavier voorzien is.
SERAIL, o. (-s), het paleis des Turkschen keizers ; de woning van een Oostersch aanzienlijk
hoer en zijne vrouwen, waarvan de harem (de
vrouwenwoning, het vrouwenverblijf) slechts een
gedeelte is ; ook wel : de harem.
SERASKIER, SERASKER, SERIASKER,
(-a), in Turkije de` titel van den hoogsten militairen
arabtenaar.
SERAL, o. raiddel om de stof in schoollokalen
enz. to binden.
SERANI, (-'5), (Ind.) scheldnaam voor tot
het Christendom bekeerde Mohammedanen, en
voor de laagste soort van halfbloeds.
SEREHZIEKTE, v. ziekte van het suikerriet,
raisschien aan eene bacterie toe to schrijven.
SERENADE, v. (-5), de uitvoering des avonds
van rctuziekstukken, welke als huldebewijs in de
onmiddellijke nabijheid van iemands woning

SERUM.
plaats heeft iem. eene serenade brengen ; naam
van een muziekstuk : de serenade van Volkmann.
SERENISSIMUS, m., SERENISSIMA, v. doorluchtigste (eeretitel van vorsteli.jke personen);
(ook) van een a,cademischen senaat.
SERGE, SARGE, v. (-s), zekere lichte gekeperde wollen stof.
SERGEANT, m. (-a, -en), onderofficier ; —
(tiram.) houten gereedschap om planken, die met
de kanten aaneengelijmd zijn, vast to klemmen,
lijmschroef (eig. serrejoint). SERGEANTJE, o.
SERGEANT-MAJOOR, ra. (-s), de onderofficier die aan het hoofd eener compagnie staat,
veelal enkel majoor genoemd ; opperwachtmeester.
SERGEANT-SCHRUVER, (sergeants-schrijvers), sergeant die ala schrijver aan het ministerie
van oorlog geplaatst is.
SERGEANTSSTREPEN, v. m y. gouden strepen
op de mouwen van een sergeant ala teeken van
zijn graad.
SERGEN, bn. van serge gemaakt.
SERIE, v. (-s, serien), reeks, rij : zeker aantal
loten eerier loterij, die iri eens uitgeloot worden :
serien-trekking,
SERIELOT, o. (-en), in serien uitgegeven loten
eener loterij ; ...NUMMER, o. (-s), nummer eener
serie ; ...TREKKING, v. (-en).
SERIEUS, bn. bw. (...zer, -t), ernstig.
SERING, v. (-en), een plantengeslacht (syringa)
tot de familie der olijfachtigen behoorende ; sierheesters met sterk-geurende nagelbloercten, die
vroeg in 't voorjaar bloeien.
SERINGEBLOESEM, (-s), (v. gmv. als stofn.)
bloesem van den seringestruik ; ...BOOM, m.
(-en); ...STRUIK, m. ( - en).
SERMOEN, o. (-en), preek, vermaning.
SEROEN, in. (-en), ongelooide runderhuid
tot inpakking van droge waren ; bawl, koopmanswaar in zulk eene huid : twee seroenen indigo.
SEROET, v. (-en), (Z. A.) sigaar ; —KISTJE,
o. (-s), (Z. A.) sigarenkistje.
SEROLOGIE, v. wetenschap die zich bezighoudt
met de studie der serums.
SEROLOGISCH, bn. serologisehe diagnose, met
behulp van serumreactie.
SEROLOOG, m. (...loges), serumdeskundige,
SERPELING, in. (-en), kleine visch met dikken kop (leuciscus vulgaris) die in zoetwater leeft ;
wordt tot 25 cM. lang.
SERPENT, o. (-en), slang ; (muz.) slangvormig koperen blaasinstrument; — (fig.) boos
wijf
(er, -at), als een serpent,
SERPENTIG, bn.
boos, vinnig een serpentig wijf.
SERPENTIJN, v. (-en), zeer lang stuk geschut
der 18de eeuw.
SERPENTIJN, SERPENTIJNSTEEN, o. slangensteen, ophiet, een zwartgroene of donkerbruine
slangswijze gevlekte talksteen.
SERPENTIJNMARMER, o. mariner met slangvormige strepen, serpentijnsteen.
SERPENTINE, v. (-5), zeer lange opgerolde
strook van dun gekleurd papier waarmee bij vroolijke feesten de deelnemers elkander werpen.
SERPENTINISCHE VERZEN, o. m y. slangverzen ; verzen die met hetzelfde woord eindigen,
waarraede zij beginners.
SERPENTISCH, bn. bw. boos, kwaadaardig
(van vrouwen) serpentisch rvijdig.
SERPENTSLOOK, o. berglook, slangenlook
(allium scorodoprasum), zeker gewas tegen den
slangebeet.
SERRE, v. (-s), broeikas ; bloemenkamer ;
meestal smalle karaer achter de tuinkamer met
glas hiervan en van den twin afgescheiden.
SERREGORDIJN, o. (-en), gordijn in eene serre,
inz. om to sterken zonneschijn af to sluiten ;
MEUBEL, o. (-s, -en), meubel, meestal van riet
of teenen gemaakt, in eene serre ; ...PLANT,
v. (-en), plant in eene serre gekweekt ; ...STOEL,
m. (-en), ...TAFELTJE, o. (-s), lichte stool, tafeltje in eene serre, meestal van riet.
SERUM, o. (-s, sera), van vezelstof bevrijd

SERUMDIAGNOSE.

756

lichaamsvocht, •bloedwei ; inz. van dieren die stelselmatig met zekere smetstof zijn ingeent, waardoor zij in hun bloed zoogenaamde antistoffen
hebben verkregen die hen minder vatbaar, zelfs
immuun voor zekere besmetting maken.
SERUMDIAGNOSE, v. onderzoek door eene
seruminspuiting of iem. of een dier aan zekere
ziekte lijdende is.
SERUMINRICHTING, v. (-en), inrichting gewoonlijk van rijkswege, waar verschillende sera
gekweekt worden : de seruminrichting te Rotterdam
werd in 1904 geopend ; ...INSPUITING, v. (-en);
...SPUITJE, o. (-s); ...THERAPIE, v. het aanwenden van serum voor geneeskrachtige doeleinden.
SERUMZIEKTE, v. ziektetoestand ontstaan
door Oên- of meermalige inspuiting met serum ;
vaak op roodvonk gelijkende huiduitslag, gepaard
met koorts en zwelling der gewrichten.
SERVAL, m. (-s), tijgerkat, marapoet (in India,
Brazilie, Carolina).
SERVET, o. (-ten), doek waarvan men zich
aan tafel vooral bedient om zijne kleeren te bescherraen en mond en vingers of to vegen : papieren servetten ; tafeldoek minder groot dan een
tafellaken ; (spr.) te groot voor servet en te klein
voor tafellaken, tusschen mal en dwaas.
SERVETBAND, m. (-en), band om een opgerold
servet ; ...GOED, o. lijnwaad tot servetten ;
...RING, m. (-en), ring om een opgerold servet.
SERVICE, v. bediening, inz. in een hotel en
wat daarvoor in rekening gebracht wordt.
SERVIEL, bn. bw. (-er, -st), slaafsch, kruipend ;
laag.
SERVIES, o. (...zen), stel vaatwerk waarvan
men zich aan den disch (tot eten of drinken) bedient : een zilveren, parseleinen servies.
SERVIETEN, m. my. eene orde van bedelmonniken in 1233 to Florence ter eere van Maria
gesticht, ook Dienaars der Heilige Maagd geheeten.
SERVILISME, o. slaafschheid ; stelsel van kuiperij, laagheid.
SERVILITEIT, v. slaafsche geest.
SERVITEUR, m. (-s), dienaar ; (fig.) diepe
buiging.
SERVITUUT, o. (...tuten), (recht.) erfdienstbaarheid.
SESAM, v. sesamkruid.
SESAMBEENTJES, o. my. twee kleine beentjes
die aan de handpalmvlakte van het tusschen
het lste kootje van den duim en het voorhandsbeentje aanwezige gewricht liggen.
SESAMKRUID, o. vlasdotter, Egyptisch oliezaad : eon Oostersch peulgewas (sesamum indicum) uit walks zaden de zeer holder° en zoete
sesamolie geperst wordt ; ...OLIE, v.
SESSIE, v. (-s, ...sien), zitting (inz. van landsvergaderingen en gerechtshoven).
SETTER, na. (-s), langharige Engelsche staande
hond die teekent door to gaan zitten of liggen bij
de plaats waar het wild verborgen is.
SETTLER, (Eng.) m. (-s), kolonist.
SEULEN, (seulde, heeft geseuld), visschen met
een net, dat door een paard wordt getrokken.
SEVERE, bn. gestreng, hoog ernstig (inz. in
de kunst). SVERITEIT, v. ernst.
SEVRES, o. Franschporselein uit de stad van
dien naam.
SEXAGESIMA, v. (R.-K.) zesde Zondag vOOr
Paschen, tweed° Zondag ve6r de vasten.
SEXT, v. (-en), (muz.) zesde toon van de diatonische toonladder ; een interval van zes
toontrappen.
SEXTANT, v. (-en), (zeew.) hoogtemeter.
SEXTEN, my. (R.-K.) gebeden die in kloosters
of door priesters bij het brevier op de zesde ure
van den dag (om 12 uur) gelezen of gezongen
worden.
SEXTET, o. (-ten), muziekstuk voor zes instrumenten ; orkestje van zes personen ; — de zes
laatste regels van een sonnet.
SEXTIDE, m. (-n), zesde dag eener decade (uit
den tijd der Fransche omwenteling van 1789).

SIEGFRIED,
SEXTOLE, v. (-n), (muz.) eene notenfiguur
van 6 noten, die in denzelfden tijd gezongen of
gespeeld moeten worden als 4 noten derzelfde
soort.
SEXUEEL, bn. het natuurlijk geslacht betreffende ; sexueel dimorph zijn inseoten, als mannetje en wijfje opvallend verschillend zijn.
SFEER, v. (sferen), bol ; kring ; een bolrond
werktuig nit cirkels bestaande voorstellende die,
welke door de sterrenkundigen eertijds veronderstaid werden aan den hemel getrokken to zijn ;
de hemelsche sfeer, hemelbol; hoogere sferen, bovenaardsche werelden ; — (fig.) dat is mijne sfeer,
dat is de kring, waarin (of het gebied, Waarop)
ik mij beweeg.
SFERISCH, bn. bolvormig.
SFEROIDAAL, bn. afgeplat bolvormig.
SFEROIDE, v. (-n), afgeplatte bol.
SFINX, v. (-en), (myth.) een roofgierig monster,
hebbende het hoofd en den boezem van eene vrouw,
doch overigens naar een leeuw gelijkende,; — avondvlinder, vlinder met prismatische voelsprieten. •
SFORZANDO, SF ORZATO, bw. (muz.) versterkt, sterker.
SHAMPOOING, (Eng.) v. inz. het borstelen
en wasschen der hoofdhuid.
SHARE, (Eng.), v. (-s), aandeel.
SHAWL, (Eng.) v. (-p), zie sjaal.
SHERIFF, m.(-s), provinciaal rechter in Engeland.
SHERRY, (Eng.) m. witte wijn van de stad
Xeres in Andalusia.
SHILLING, m. (-s), Engelsche count (= ' /2 0 van
1 pond sterling of f 0,60 Nederl. ongeveer).
SHIRE, (Eng.) v. (-s), graafschap (in Engeland).
SHIRTING, (Eng.), o. eene soort van licht katoen
of linnen voor hemden.
SHOCKING, (Eng.) bn. onaangenaam, ergerlijk ;
aanstoot gevend, onkiesch ; beleedigend.
SHRAPNEL, zie SCHRAPNEL.
SHYLOOK, m. figuur uit Shakespeare's Koopman van Venetia : gelcigierige, wrdakzuchtige,
wreedaardige jood.
SI, v. (-'s), naam der zevende noot eener toonschaal.
SIAMEESCH, bn. van, uit Siam ; (fig.) 't zijn
de Siameesche broeders, gezegd van twee personen,
die altijd bij elkander zijn.
SIAMPAN, m. (-s), zie SAMPAN.
SIBYLLE, SIBILLE, v. (-n), bij de Ouden
eene profetes, waarzegster, verkondigster van
den goddelijken wil.
SIBYLLIJNSCH, bn. van, volgens de Sibyllen.
SIC, tw. let wel I ei ! —, zoo staat er woordelijk ; — sic transit gloria mundi, zoo gnat de wereldsche grootheid to niet.
SICCATIEF, o. een sneldrogend lijnolievernis,
dat men door verven mengt, die snel raoeten
dr ogen.
SICILIANO, m. (-'s), Siciliaansche herdersdans en zang in 6/8 mast.
SIDDERAAL, ra. (... glen), eene familie van visschen ((gymnotidae), tot de orde der weekvinnigen
behoorende, met een slangachtig lichaam die
electrische sohokken kunnen geven.
SIDDEREN, (sidderde, heeft gesidderd), stork
beven, trillen : van angst, vrees sidderen; voor iem.
sidderen, hem zeer vreezen. SIDDERING, v. (-en),
sterke beving, trilling ; het sidderen.
SIDDERGRAS, o. gemeen trilgras (briza media),
eene grassoort met zeer fijne stengels, waaraan de
aartjes voortdurend hangen to trillen ; ...ROG,
m. (-gen), (nat. hist.) eene soort van rog (torpedo)
in de Middellandsche Zee, met een stark electrisch
orgaan.
SIDERAAL, bn. de sterren betreffende.
SIDER I S CH, bn. siderisch jaar, sterrejaar.
SIDERISME, o. leer betreffende, geloof aan den
invloed der sterren.
SIDEROGRAPHIE, v. staalgraveerkunst.
SIEGFRIED, m. een der voomaamste helden
uit de Oudgermaansche sagen.
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SIEMENS, m. eene electrische maateenheid,
weinig verschillende van Ohm.
SIEPEL, v. (-s), (gew.) ui.
SIEPEREN, (sieperde, is gesieperd), onmerkbaar
doordringen van vocht, sijpelen.
SIER, v. opschik ; goede sier maker, fijn, lekker
later opdisschen, een prettig, vroolijk leventje
leiden.
SIERAAD, o. (...raden, wradien), tool, tooisel,
versiering ; opschik, opsmukking ; — (fig.) trots,
eer, lets waarop men room draagt : deugd is het
schoonste sieraad.
SIERBOOM, in. (-en), boom dien men tot sieraad kweekt.
SIERDUIF, v. (...ven), schoone soort van duiven,
ale raadsheeren, valkenetten enz.
SIEREN, (sierde, heeft gesierd), tooien, versieren : eene kamer, een altaar sieren ; — (fig.) tot
eer. verstrekken : deugden sieren den mensch meer
dan mooie kleeren.
SIERGEWAS, o. (-sen), ...HEESTER, m.
(-a), gewas, heester tot sieraad gekweekt ; ...KOOL,
eene varieteit van paarse of witte boerenkool
die men tot sieraad kweekt ; ...LETTER, v. (-s).
SIERLIJK, bn. bw. (-er, -st), fraai, net, bevallig,
elegant. SIERLIJKHEID, v. (...heden).
SIERPALM, ra. (-en), ...PLANT, v. (-en), palm,
plant tot sieraad gekweekt.
SIERRA, (Sp.) v. (-'s), berg, gebergte, inz. in
Spanje en. Portugal en Zuid-Amerika.
SIER EL, o. (-s), sieraad, versiering ; (fig.)
onwaarheid.
SIESTA, (It.) o. (-'s), middagslaapje, inz. op
het heetst van den dag; dutje na den maaltijd.
SIFFLEEREN, (siffleerde, heeft gesiffleerd),
uitfluiten ; door gefluit zijne afkeuring te kennen
geven.
SIGAAR, v. (sigaren), rolletje tabak, tot rooken
bestemd ; wat den vorm eener sigaar heeft, er
op gelijkt : chocoladesigaren ; — bloemaar der lischdodde. SIGAARTJE, 0. (-s).
SIGARENAANSTEKER, m. (-s), toestelletje van
verschillenden vorm, our sigaren aan to steken.
SIGARENASCH, v. asch van opgerookte sigaren;
...BEKER, m. (-s), eene soort van beker om daarin sigaren te bewaren, aan te bieden enz. ; ...DAMP,
m. dichte rook van brandende sigaren ; ...FABRIEK, v. (-en); ...FUST, o. sigarenkistjes ;
...HAMERTJE, o. (-s), haraer, spijkertang en
breekijzer aan een stuk, om sigarenkistjes te openen of dicht te slaan ; ...HANDELAAR, m.
(-s, ...laren) ; ...KIST, v. (-en), ...KISTJE, o.
(-s); kist, kistje voor sigaren ; (scherts.) plompe
schoenen met Platte neuzen, inz. soldatenschoenen; ...KOKER, m. (-s); ...MAKER, m. (-s);
...PIJPJE, o. (-s), pijpje waarin men sigaren
rookt, inz. ten deele opgerookte sigaren ;
Dl. ; ...SCHAARTJE, o. (-s), soort van schaartie
OM daarmede de punt van sigaren of to knippen ; ...STANDAARD, ...STANDERD, m. (-5);
...WINKEL, m. (-s); ...ZAKJE, o. (-s), vierkant papieren zakje waarin men sigaren in 't klein
verkoopt.
SIGARET, v. (-ten), cigarette, zie aldaar.
SIGARETTENPAPIER, o. bijzonder bereid papier waarvan men sigaretten maakt ; ...TABAK, v.
SIGILLUM, o. zegel ; sigillum confessions,
het zegel van de biecht ; (fig.) onder de strengste
gehelmhouding ; loco sigilli, plaats van het zegel,
den stempel.
SIGNAAL, o. (signalen), sein : men onderscheidt
hoorbare en zichtbare, dag- en nachtsignalen; waarsohuwingsteeken ; lens, wachtwoord ; —ARM,
m. (-en), semaphoor ; BLAD, o. (-en), gedeelte van eon signaalarm; —BORD, o. (-en), seinbord ; —HOORN, m. (-s), seinhoorn.; —MAST,
M. (-en), mast waaraan signalen opgehangen
worden.
SIGNALEEREN, (signaleerde, heeft gesignaleerd),
eel geven ; (zeew.) sere schip signaleeren, seinen ;
ismand signaleeren, zijn signalement opmaken,
hem gedetailleerd naar het uiterlijke beschrtven ;
-- zich onderscheiden.

SILVESTER
SIGNALEMENT, o. (-en), gedetailleerde beschrijving van iem. uiterlijk voorkomen om hem daaraan to herkennen : iemands signalement maker,
opgeven ; (ook fig.) zijn gedrag uiteenzetten.
SIGNALIST, M. (-en), de seinblazer bij de militairen.
SIGNATUUR, v. (...turen), merk, kenteeken ;
handteekening, onderteekening van eene akte ;
(fig.) reeds terstond bleek de signatuur van dit
congres, de bedoeling, de strekking, de hoerschende meening.
SIGNET, o. (-ten), handzegel, cachet. SIGNETSNIJDER, M. (-s), graveur, cachetsnijder.
SIGNIFICATIE, v. (-s, ...tien), beteekenis ;
(recht.) beteekening, gerechtelijke aanzegging.
SIGNIFICEEREN, (significeerde, heeft gesignificeerd), beteekenen ; (recht.) aanzeggen.
SIGNIFIEK, v. beteekenisleer der woorden,
semam ti ek.
SIGNIFISCH, bn. de sIgniflek betreffend, semantisch : signillsche studién.
SIGNORE, (It.) m. (...ri), hoer; gebieder. SIGNORA, v. (...re), dame, vrouw ; gebiedster.
SIGNORINA, v. jonge dame.
SIJFELEN, (sijfelde, heeft gest fold), blazon
(van slangen), schuifelen.
SIJPELEN, (hot sijpelde, is gesijpeld), onmerkbaar doortrekken van vochten.
SIJPEREN, (het sijperde, is gesieperd), sijpelen.
sieperen.
SUS, m. (...zen), snack, kwant, lichtzinnig
mensch : het is een vroolijke sijs.
SIJSJE, o. (-s), eene soort van vogeltje (fringilla spinus), tot de farailie der vinken behoorende.
1. SIK, v. (-ken), spits toeloopende baard voor
of onder de kin : hij draagt tegenwoordig een sik.
2. SIK, v. (-ken), geit. SIKJE, o. (-a).
SIKKEBLOKKEN, o. my. (zeew.) twee enkele
blokken in eon strop vereenigd, sours ook nit
ben stuk hout.
1. SIKKEL, (-s, -en), Joodsch gewicht,
wegende 4 drachnaen ; (ook) munt in het oude
Judea ; zilverling. SIKKELTJE, o. (-s).
2. SIKKEL, v. (-s, -en), werktuig met halvemaanvormig -lem,mer en korten steel, waarmedo
men koren snijdt, zicht ; vorm der maan, als
zij voor minder dan de heeft zichtbaar is.
SIKKENEURIG, bn. bw. (-er, -st), (gemeenz.)
zanekerig, vitziek, vervelend.
SIKKEPITJE, o., beetje, weinigje : hij zal er
geen sikkepitje van hebben.
SIKKER, (Hebr.) SIKKES, bn. (gemeenz.) beschonken : hij is sikker, half dronken.
SILENE, v. (-n), (plantk.) een plantengeslacht,
na aan de koekoeksbloem verwant, met ronden
opgeblazen kolk, tot de famine der sileneachtigera
behoorende, waarvan 7 soorten in Nederland
in 't wild gevonden worden. SILENTIUM, (Lat.). o. stilte ; het verplichte
stilzwijgon in eon klooster.
SILHOUET, v. (-ten), SILHOUETTE, v. (-n),
schaduworatrek, -beeld, -portret (naar den uitvinder dus genoemd).
SILHOUETTEEREN, (silhouetteerde, heeft gesilhouotteerd), een schaduwportret waken.
SILICATEN, o. mv. (scheik.) kiezelaarde-verbindingen ; kiezelzure zouten.
SILICIUM, o. (scheik.) kiezel ; —BRONS, o.
eene harde soort van brons, een weinig siliciuns
bevattende.
SILLIOIDEN, o. my. zekere delfstoffen : kiezelaardeverbindingen.
SILO, v. (-'s), graanpakhuis ; voederkuil ; kuil
in het land, waarin men het groenvoeder voor het
vee met zout irwaaakt, om het zoo voor den winter to bewaren.
(-s), toestel om de snelheid
SILOMETER,
der beweging van een schip aan to wijzen.
SILURISOH, bn. (aardr.) de silurieche formatie,
eene der oudste sedimentaire vormingen, waarin
weinig gewervelde therm, maar wel veel visschen
voorkomen.
SILVESTER, —MAAND, v. de laatste maand.

SIM.
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van het jaar ; --AVOND, m. (-en), oudejaarsavond ; Pans S i l v ester I stierf 31 Dec. 335.
1. SIM, v. (-men), snoer eener hengelroede ;
de top op de kurk, welke boven den hoek of haak
van een hengelsnoer op het water drijft ; (fig.)
tem. onder de sim hebben, hem in bedwang houden.
SIMMETJE, o. (-s), kleine sim..
2. SIM, v. (-men), aap. SIMMETJE, o. (-s).
SIMILGOUD, o. Mannheintergoud, op goud
gelijkende koperlegeering voor sieraden.
SIMILGOUDEN, bn. van similgoud.
SIMILBRILLANT, m. (-en), ...DIAMANT, m.
(-en), kunstdiaraanten, uit thaliurahoudend glas
vervaardigd, met een stark lichtbrekend verm,ogen.
SIMILOR, o. halfgoud, spinsbek, bijouteriegond.
SIMMEN, (sirade, heeft gesirad), (Zuidn.) pruilen,
veinzen to schreien, een huilend gezicht zetten.
SIMONIE, v. handel waarbij geestelijke goederen
of met iets geestelijks verbonden zaken tegen
tijdelijk voordeel worden verkocht, zoo geheeten
naar St mon den toovenaar.
SIMONISME (ST.), o. stelsel van S t. -Simon
(gab. 17 Oct. 1760, gest. 19 Mei 1825), om de
n:taatschappelijke raisstanden to - verbeteren, inz.
de afschaffing van het erfrecht.
SIMONIST (ST.), M. (-en), aanhanger van den
Franschen utopist S t. -Simo n.
SIMPEL, bn. bw. (-er, -st), eenvoudig, onkel :
een simpel woard ; hij is maar een simpel soldaat,
een gemeen soldaat ; — suf, zwak van hersenen,
wezenloos : zij is simpel gewarden.
SIMPLANKJE, o. (-s), klos waarom garen wordt
gewonden tot het breien van netten.
SIMPLICITEIT, v. eenvoudigheid, ongekunsteldheld, oprechtheid, opmhartigheid.
SIMULACRE, o. (-s), schijnbeeld, schijnvertooning.
SIMULANT, m. (-en), iem. die sirauleert.
SIMULATIE, v. (-s), het simuleeren.
SIMULEEREN, (simuleerde, heeft gesimuleerd),
veinzen, voorgeven : een gesimuleerde koop; hutehelen, zich den schijn geven van : krankzinnigheid,
een lichaamsgebrek simuleeren.
SIMULTAAN, bn. gelljktijdig.
SIMULTAANKERK, v. (-en), kerkgebouw dat
zoowel voor den Roon:tschen als den Hervormden
godsdienst gebruikt wordt : to Bronbeek is eene
simultaankerk.
SIMULTAANSCHOOL, v. (...scholen), school
waaraan onderwijzers van verschillenden godsdienst
verbonden kunnen zijn.
SIMULTAANSPELER, m. (-s), schaakspeler
die verschillende partijen tegelijk speelt.
SIMULTANEITEIT, v.gelijktijdigheid.
SINAASAPPEL, m. (-s), smakelijke, zoete
oranjeappel, ook wel chinaasappel en appelsien
geheeten.
SINCEER, (Zuidn.) bn. bw. oprecht, onvervalscht. SINCERITEIT, v.
SINDEL, zie SINTEL.
SINDS, vz. en bw. sedert, van dien tijd.
SINDSDIEN, bw. sedert dien tijd.
SINE QUA NON, bw. zonder hetwelk ...niet ;
dit is eene voorwaarde sine qua non (zonder walks
de zwak niet doorgaat), eene noodzakelijk to vervullen voorwaarde.
SINECUUR, v. (...curen), bezoldigde kerkelijke
bediening, zonder daaraan verbonden ambtsbezigheden ; (bij uitbr.) luiaardspost, zeer gemakkelijk en voordeelig ambt.
SINGALEES, in. (...leezen), bewoner van
Ceylon.
SINGEL, nt. (-s), grof touwweefsel ; — bulkgordel (van een paard); — (R.-K.) koord waardoor
de albs om het middel wordt samengehouden ;
priestergordel die over de toog wordt gedragen ; —
buitenwal (ona eene stadsgracht); (sours) de gracht
our eene stad zelf. SINGELTJE, o. (-s), kleine
singel ; (fig.) een singelde maken, om de stad wat
rondwandelen.
SINGELEN, (singelde, heeft gesingeld), omsin-

SINT-JANSBROOD.

gelen ; een paard singelen, het den buikriem
omdoen ; stoelen singelen, er singels onder maken.
SINGELGRACHT, v. (-en), gracht our eene stad.
SINGELS, SINGELGROND, m. (-en), (zeew.)
nand- en kiezelbank.
SINGKEH, ra. (-s), (Ind.) nieuw aangekomen
Chines ; op Deli ook = baar.
SINGLETON, ra. in het whistspel de eenige
kaart, die men van eene zekere kleur heeft.
SINGULARIS, m. o. het enkelvoud, de onkelvoudsvorm.
SINGULARITEIT, v. (-en), zonderlingheid,
vreemdheid.
SINGULIER, bn. bw. (-der, -st), (gemeenz.
zonderling, vreemd : 't is Loch singulier, dat het
juist zoo treft ; in dit singuliere (enkele) geval.
SINISTER, bn. (oorspr.) linksch, verkeerd ; —
(thans) ongelukkig ; schrikkelijk, vreeselijk, boos,
rarapspoedig, nadeelig.
SINJEUR, ra. (-s), heer (meest spottend, minachtend): een groot sinjeur ; den sinjeur spelen.
SINJO, m. (- ' s), (Ind.) mannelijke afstammeling
van eon Europeaan en eene inlandsche vrouw ;
(ook) jongeheer.
SINKSEN, ra. (Zuidn.) Pinksteren.
SINOLOOG, m. (...logen), geleerde, kenner,
beoefenaar van het Chineesch, de zeden en gewoonten der Chineezen enz.
SINOPEL, o. eene door ijzeroxyde bruin gekleurde kwartssoort ; — (wap.) groan kleur ; voorgesteld door schuinsrechtsche lijnen.
1. SINT, bn. heilig (voor namen van personen
geplaatst, die de R.-K. kerk als heilig.verklaard
heeft, dikwijls verkort als S., St., Set.) : Sint
Peter ; St. Jan ; ook in aardrijkskundige namen,
namen van feesten, planten, dieren enz. die naar
zulke heiligen hasten : Sint-Petersburg ; Sint
Margriet.
2. SINT, m. (-en), heilige ; de goede Sint, Sinterklaas; (spr.) het is een afgezette Sint, gebezigd
van iem. die vroeger zeer invloedrijk was en our
Wien thans niemand zich bekomrctert.
SINT-ANDRIESKRUIS, o. (-en), (wapenk.) liggend, X-vormig kruis ; (tirara.) schoorbalk, stut.
SINT-ANTONIESKRUID, o. (plantk.) helmkruid ; scropelkruid ; ...KRUIS, o. (-en), ...KRUK,
v. (-ken), (wap.) T-vormig kruis, krukje ; ...VUUR,
o. (gew.) gordelroos.
SINTEL, m. (-s), uitgebrande steenkool, ook
wel sinter, sinder enz. geheeten ; — gestold
raetaalschuim, slakken.
SINTELGAT, o. (-en), (stoomw.) gat waardoor
de sintels of slakken uit het machinevuur verwijderd
worden.
SINTELLAVA, v. lava die het uiterlijk van
sintels gekregen heeft.
SINT-ELMUSVUUR, o. zie ELMUSVUUR.
SINTER, m. (-s), eenigszins kristalvormige
neerslagen in wateren, die delfstoffen Opgelost
houden.
1. SINTERKLAAS, SINT-NICOLAAS, m. kinderfeest (6 December) ; de heilige die in de
verbeelding der kinderen hun lekkers geeft.
2. SINTERKLAAS, o. eene soort van koekgebak op dit feest.
SINTERKLAASAVOND, m. (-en), avond die het
Sinterklaasfeest voorafgaat ; ...FEEST, o. (-en);
...GAVE, v. (-n); ...GEBAK, o.; ...GESCHENK,
o. (-en); ...COED, o.; ...SOEK, m.; ...PRET, v.;
...VERMOMMING, v. (-en), verkleeding van iem.
die voor Sinterklaas speelt ; ...VREUGD, v.
SINT-GALBERTSNACHT, v. (-en), (spr.) hif
is gebaren op Sint-Galbertsnacht, drie dagen voor
't geluk, hot is een ongeluksvogel.
SINT-JACOBSKRUID, o. Sint-Jacobsbloent.
SINT-JACOBSSCHELP, v. (-en), eene soort
van schelp, waarmede bedevaartgangers rich
tooien, inz. die terugkeeren van St. Jacob di
Compostella.
SINT-JANSBROOD, o. vrucht van den SintJansbroodboom ; —BOOM, ra. (-en), (plantk.)
zekere boom (ceratonita siliqua), in 't Oosten en
in Zuid-Amerika.

SINT-JANSKRUID.
SINT-JANSKRUID, o. (plantk.) benaming van
eenige plantensoorten, inz. eene soort van hertshooi (hypericum, perforatum) en de smeerwortel
(sedum purpurascens).
SINT-JANSLOT, o. (-en) of ...SCHOT, o. het
nieuwe schot dat de boomen met Sint Jan (24
Juni) waken.
SINT-JUTMIS, v. zie JUTMIS ; (spr.) tot SintJuttemts uitstellen, het voor altijd uitstellen, het
nooit doen.
SINT-LAMBERTUSNOOT, zie LAMBERTS-

NOOT.

SINT-NICOLAAS, enz. zie SINTERKLAAS, enz.
SINT-PIETERSKRUID, o. benaming van eenige
plantensoorten sleutelbloem, voorjaarssleutelbloem ; zeevenkel, zeepeterselie ; muurkruid, glaskruid. steenbreker ; ...PENNING, ra. (R.-K.)
sohatting die Engeland weleer aan den Paus betaalde ; (R.-K.) geld dat in de kerken ten behoeve
van den Paus wordt ingezameld.
SINT-TEUNISBLOEM, v. (-en), de gele onagra
of wederik (oenothera biennis).
SINT-VEITSDANS, SINT-VITUSDANS, ra. (geneesk.) dansziekte, zekere zenuwziekte die zich
door algemeene stuiptrekkingen kenmerkt en
tot de vreemdste lichaamsbewegingen aanleiding
geeft ; zij wordt door 't y olk in Italie toegeschreven
aan den stook van de tarentula, waarom zij ook
soms tarentuladans wordt geheeten.
SINUS, ra. (-son), boezem, schoot ; — inham,
golf, bocht ; — (meetk.) de loodlijn die uit het
punt, waarin eon straal den =trek des cirkels snijdt,
op een anderen straal valt, is de sinus van den
ingesloten hook.
SION, o. oorspr. de burcht van het oude Jeruzalem ; de berg waarop doze stond ; de terapel
van Salomo op dozen berg gebouwd ; de stad
Jeruzalem ; het yolk Sions, het Joodsche yolk
SIONIET, m. (-en), voorstander van de vestiging van een Joodsch rijk in Palestina.
SIP, bw. (-per, -st), (gemeenz.) sip kijken, leelijk
op zijn neus kijken.
SIPHON, na. (-s), eene spuitwaterflesch met
hevelvorraige buis ; verbinding van twee open
waterleidingen door eene dieper gelegen buis,
b y . onder eene straat door.
SIPOYS,
my. Engelsch-indische
(van inlanders).
SIR, (Eng.) ra. (-s), hoer (titel waarmede men
lona. aanspreekt); titel vO6r den doopnaam van
ridders en baronets.
SIRAP, v. (-s), houten plankje voor dakbedekking bij wijze van pan.
SIRDAR, nt. (-s), titel van een stadhouder
in het Turksche gebied ; legerbevelhebber in
Egypte.
SIRE, ra. titel waarmede men een koning of
keizer aanspreekt.
SIRENE, v. (-n), (fab.) meermin, zeenimf ;
— (fig.) 't is eene siren, eene schoone verleidster ;
— (nat. hist.) eene famine der walvischachtige
dieren (sirenia), ook wel zeekoeien geheeten; —
(rauz.) werktuig om het aantal trillingen van een
gegeven toon to tellen ; (zeew.) toestel ona
geluidsignalen to geven, zijn wel 8 zeeraijlen
ver hoorbaar.
SIRENENLIED, o. (-eren), verleidelijk gezang,
onweerstaanbare lokstemt der verleiding.
SIRIH, m. betelplant, kauwmiddel, door de
bewoners van de' Oostindischen Archipel veel
gebezigd, bestaande uit met kalk ingesmeerde
betelbladeren, een stukje pinang of arekanoot en
gambir ; —DO OS, v. (...doozen), doos waarin
ale stoffen voor het sirihkauwen aanwezig zijn ;
—PRUIM, v. (-en); —STEL, o. (-len).
SIRIUS, m. (sterrenk.) de Hondsster.
SIROCCO, m. (-'s), zeer heete en droge zuidoostenwind, die op de Middellandsche Zee en in
Italie gewoonlijk in het voor- en najaar eenige
waken lang waait, voortzetting van den Samoom.
SIROOP, v. zie STROOP.
SISKLANK, m. (-en); ...LETTER, v. (-s),
(taalk.) S erg Z zijn de e,enige sisletters.
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SJAPPEN.
SISMOGRAAF, ...METER, zie SEISMOGRAAF
enz.
ogie
SISSEN, (siste, heeft gesist), een fijn, eenigermate
scherp geluid ale tusschen de tanden voortbrengen ;
de slang sist ; met een sissend geluid iera. wat
toevoegen, in 't oor bijten ,,schurk!" siste zij
hem in 't oor ; — een sissend geluid veroorzaken,
b. v. door water op een heat voorwerp to laten
vallen of door eon gloeiend ijzer in water to steken ;
— het voortbrengen van een scherp geluid door
pijlen, kogels enz., die zich snel bewegen.
1. SISSER, m. (-s), iena. die sist; voorwerp dat owl
sissend geluid geeft ; (vuurw.) stevig opgerold grauw
papier, waarin eenig buskruit, kinderspeelgoed ;
(fig.) wissewasje, nietigheid : het zal wel met een
sisser afloopen, geen ernstige gevolgen hebben.
2. SISSER, v. (-s), eene soort van grauwe ervvt.
SISTEEREN, (sisteerde, heeft gesisteerd), yore
schijnen, zich (ter plaatse) laten vinden ; tegenhouden, belemmeren.
SISYPHISME, o. het stellen van den arbeid op,
hoogen prijs om den arbeid zelf, zonder op de resultaten to letten.
SISYPHUSARBEID, m. vergeefsche zware arbeid die tot geen uitkomst leidt. [Sisyphus, koning
van Corinthe, een man vol baatzucht, list en bedrog, was door Zeus veroordeeld, een zeer groot
rotsblok tegen een berg op to wentelen, dock
zoodra het bijna boven was, rolde het naar beneden, zoodat hij telkens opnieuw moest beginnen].
SITS, o. (-en), eene soort van gedrukt katoen,
SITSEN, bn. van sits (vervaardigd).
SITSPAPIER, o. (-en), eene soort van papier,
aan Gene zijde met heldere kleuren, inz. gemarmerd,
bedrukt.
SITUATIE, v. (-s, ...teen), lagging ; (fig.) toestand..
SITUATIEKAART, v. (-en), landkaart op eene
schaal van 1 op 100.000 ongeveer ; ...PLAN, o(-nen), horizontale projectie van een gebouw of
eene reeks van gebouwen, plattegrond.
SITUEEREN, (alleen in het verl. deelw.): dit
huis is fraai gesitueerd, het ligt fraai ; (fig.) wijze
van wooing, huiselijke inrichting.
SIXTIJNSCH, bn. Sixtijnsche kapel, in het Vaticaan to Rome, gebouwd door paus Sixtus IV
(1473), met beroemde muur- en gewelfschilderingen;
Sixtijnsche Madonna, de beroemdste Madonnaschildering van Rafael, thans to Dresden.
SIWA, m. een der drie hoogste godheden der

Hindoes.

SIWAN, v. de negende maand van den Israelietischen kerkelijken kalender.
SJAAL, v. (-a), SHAWL, v. (-s), kleurige omslag
van Kachemierwol geweven ; groote oruslag--doek
doek van andere stof ; sluierdoek then de dames
om den hale dragon. SJAALTJE, o. (-s).
SJABBES, v. (gemeenz.) sabbat ; — WANDELING, v. (-en).
SJACHELEN, (sjachelde, heeft gesjacheld), sjacheren.
SJACHERAAR, m. (-a), kleinhandelaar, ruilhandelaar ; woekeraar. SJACHERAARSTER, v. (-s)..
SJACHEREN, (sjacherde, heeft gesjacherd),
ruilhandel drijven, kwanselen ; kleinhandel drijven ;
woekeren.
SJAKES, zich sjakes houden, zich stil, zich van,
den domme, onwetend houden.
SJAKO, v. (-'s), soldatenhoed.
SJALOT, v. (-ten), eene soort van kleine uien
(allium ascalonicum).
SJALOTTENSAUS, v. (-en); ...WORTEL, v..
SJAMAAN, m. (...maven), voigens het godsdienstig geloof der Samojeden de tusschenpersoon„
die de hoogere machten tot heil der raenschheid
kan dwingen.
SJAMANISME, o. godsdienst bij verschillende.
Samojedenstam.raen, die aan sjamanen gelooven.
SJAMBERLOEK, m. (-s), kamerjapon, huisgewaad voor heeren ; ook SJAMBERLOE.
SJAMBOK, m. (-s), (Z.-A.) rijzweep.
SJAMPAN, v. (-s), zie SAMPAN.
SJAPPEN, (sjapte, heeft gesjapt), raerken, teekenen (b. v. to Yellen hout).

SJAPPETOUWEN.
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SJAPPETOUWEN, (sjappetouwde, heeft gesjappotouwd), straatslijpen, lanterfanten, rinkelrooien.
SJAPPETOUWER, m. (-s), straatslijper waarvan iedereen last heeft, gen:teene kerel, doordraaier.
SJAPPIE, ra. (-s), sjappetouwer.
SJEBAT, v. de vijfde =and van den Israelietischen kalender.
SJEES, v. (...zen), tweewielig rijtuig met kap.
SJEEZEN, (sjeesde, is gesjeesd), hard loopen,
inz. wegloopen : hij ging sjeezen ; niet slagen bij het
doen van examen, afgewezen worden ; weggejaagd
worden.
SJEIK, m. zie SCHEIK.
SJEK, o. (-ken), loshaaagend vrouwenjakje.
SJENKEN, (sjenkte, heeft gesjenkt), janken,
builen.
SJERIF, zie SCHERIF.
SJERP, v. (-en), eene soort van gordel, welke
door krijgsbevelhebbers op verschillende wijzen
gedragen wordt ; een gordel van zijde of andere
stof, die door vrouwen, kinderen enz. wordt gedragen.
SJIEK, bn. bw. zie CHIC en CHIQUE.
SJILPEN, (sjilpte, heeft gesjilpt), eon zacht piepend geluid geven, als kleine vogels doen, tjilpen,
SJOELBAK, m. (-ken), soort van lange tafel
met opstaanden rand en aan het erode vakjes waarin schijven geworpen mooten worden ; een gezelschapsspel ; — AVONDJE, o. (-s).
SJOELBAKKEN, (sjoelbakte, heeft gesjoelbakt),
het sjoelbakspel spelen.
SJOFEL, bn. (-er, -st), kaal, armoedig.
SJOFELTJES, bw. armoedig : hij is sjofeltjes in
de kleeren.
SJOKKEN, (sjokte, heeft en is gesjokt), zwaar
en langzaam zich ergens heen begeven.
SJOKKERIG, bn bw. (-er, -st), veal to ruim, to
,groot : sjokkerige kleeren, aanhebben.
is een heele sjor.
SJOR, m. het sjorren. :
SJORHOUT, o. (-en), (zeew.) knuppel out mean
to draaien ; ...KLAMP, m. (-en), (zeew.) klanzp die
in het midden hol is, out het einde van een touw
.daaraan vast to maken.
SJORREN, (sjorde, heeft gesjord), vastutaken,
met een touw vastbinden. SJORRING, v.
SJORTOUW, o. (-en), (zeew.) reap, taliereep.
SJOUW, v. (-en), dikke bundel, last ; ruk ; rol ;
(fig.) raoeilijkheid : dat was eene heele sjouw; — (fig.)
aan de (of op) sjouw zijn, zwieren.
SJOUWEN, (sjouwde, heeft gesjouwd), zware
lasten dragon, overbrengen : die kerels sjouwen de
zwaarste vrachten ; — (fig.) moeilijk work verrichten;
zich afwerken ; — (fig.) een liederlijk leven leiden,
zwieren, nachtbraken.
SJOUWER, DA. (-s), die hard werkt ; zakken-,
pakkendrager, los workman ; — (fig.) zwierbol.
SJOUWERMAN, m. (...lieden, ...lui), man die
voor weinig geld allerlei work doet.
SKALDE, mt. (-n), Noorsch dichter die door gozang en muziek de geheimen van den godsdienst,
,de daden der helden van vorige geslachten onder
zijne tijdgenooten bezong.
SKATINGRINK (Eng.), ut. (-a), rolsehaatgenbaan.
SKELET, o. (-ten), (ontl.) geraamte ; (fig.) zeer
wager utensch. SKELETJE, o. (-s).
SKELETTEEREN, (skeletteerde, heeft geskeletteerd), het geraamte eons lichaams reinigen en uitdrogen; eon dierlijk lichaam tot een geraamte maken.
SKI, v. (-'s), zeer lange platte *sneeuwschaats :
,op ski's loopen; — CLUB, v. (-s), club tot beoefening van de skisport.
SKIEN, skiloopen. SKIER, na. (-8), skilooper.
SKIFEEST, o. (-en), wedstrijd in het skiloopen.
SKILOOPEN, (liep ski, heeft skigeloopen), op
ski's zich voortbewegen. SKILOOPER, m. (-s),
SKILOOPSTER, v. (-s).
SKISPORT, v. beoefening van het skiloopen,
met een sportief doel.
SKOEPSJTINA, v. volksvertegenwoordiging in
Bervie.
SKYSCRAPER, (Eng.), ra. (-s), wolkenkrabber,
zeer hoog huis, inz. in N. Amerika.
SLA, v. (plantk.) zie SALADE.

SLAAP.
SLAAF, na. (slaven), lijfeigene (door geboorte,
verovering of aankoop); iem. die in harde dienstbaarheid verkeert : de slaver der modern industrie ; — (fig.) blinde volgeling ; — (fig.) een, slaaf
zijner driften zijn, zich door zijne driften laten
medesleepen.
SLAAFS, bw. als een slaaf : iem. slaags behandelen ; iem. slaags navolgen.
SLAAFSCH, bn. (-er, meest -), als, van een slaaf :
slaafsche vrees ; slaafsche arbeid ; eene slaafsche
navolging, eene al to trouwe navolging.
SLAAG, m. slagen, klap pen: slaag krijgen.
SLAAGS, bw. aan dep slag, aan het vechten
slaags worden ; slaags zign ; slaags raker (inz. van
vloten); (oudt.) van pas, ter snee : hij zal bier wel
slaags komen.
SLAAK, o. (slag en), doorvaart, stroom, kil;
plants waar de zee bij onstuimig wader effen en
stil is.
1. SLAAN, (sloeg, heeft en is geslagen), iem. een
of moor slagen toebrengen met het doel hem to bezeeren : kinderen, een paard slaan ; — (spr.) hij
slaat er near, als een blinde naar het ei, (ook) er
in den blinde naar slaan, geheel zonder grond gissen ; — (fig.) dat slaat op mij, dat doelt op mij,
gaat mij aan ; —
overwinnen : den vtijand, een admiraal, iem. slaan;
— (fig.) iem. uit het veld slaan, hem z66 bejegenen
dat hij niet meer durft, dat hij beteuterd is enz.
dooden, slachten : ossen slam;
iets herhaaldelijk treffen, slagen toebrengen, out
een zeker doel to bereiken : een paal in den grond,
een spijker in, den muur slaan, met slagen er in drijven ; den spijker op den kop slaan, hem juist op
de goede plants treffen ; — (spr.) hij slaat den
spijker op den kop, raadt het juist, noerat juist de
hoofdzaak ; — hechten : geloof aan iets slaan ;
slaan met het doel out wat to maken, wat voort
to brengen : een gedenkpenn,ing slaan ; — stempelen: geld, munt slaan ; (fig.) ergens geld uit slaan, er
zijn voordeel moe doen ; (spr.) ergens de hour
uit slaan, er zooveel mee verdienen dat men er de
hour van betalen kan ; (spr.) ergens een slaatje
uit slaan, or een aardig voordeeltje uit halen; —vuur
slaan, met een staal (vuurslag) uit een vuursteen
vonken slaan, welke op swam of tonder vallen, die
hierdoor vuur vat ; olie slaan, person ;
slaan out eon geluid voort to brengen, al slaande
iets aankondigen, doen kennen : den roffel slaan;
de trom, de luit slaan, bespelen ; (spr.) hij heeft de
klok hooren slaan, (maar weet niet wear de klepei
hangt), hij heeft iets vernomen, maar weet niet het
rechte ; — de nachtegaal, de oink slaat ; — de golven
slaan over het schip, storten; het hart, de pots slaat,
klopt ; —
soms drukt slaan alleen eene zekere snelheid of
iets plotselings uit ; plotseling vallen : hij slaat uit
het raam, van den wager, tegen den grond, met het
hoofd tegen de steepen ; — richten, wenden : het oog
naar boven slaan; de oogen ten Hemel, ter aarde slam;
— het oog op iets, iem. slaan, beschouwen, or naar verlangen; — de handen aan iets slaan, schenden, ontwijden ; — de handen aan zichzelf slaan, zelfmoord
begaan ;
snel omdoen : een mantel am, het lijf, een doek om
het hoofd slaan; — (Ind.) uitvaardigen een besluit, een vonnis slaan.
2. SLAAN, o. het slaan : het slaan der paarden,
achteruittrappen ; het slaan der nachtegalen, afgebroken laid en schoon fluiten.
SLAAND, bn. geluid gevende : met slaande trom
uittrekken ; eene slaande pendule ; — kastijdend,
treffend : Gods slaande hand.
SLAANKOEK, m. (-en), (v. als stofn.) lange
taaie kook die voor het koekslaan gebruikt
wordt.
I. SLAAP, an. verdooving der zinnen waardoor
zij voor gewone prikkels ongevoelig zijn, gepaard
met rust van die organen, wier beweging van 's
ntenschen wil afhangt, toestand die 't tegengestelde
van waken is ; — de eeuwige siaap, de dood ;
geweten in sla,ap wiegen, sussen, ongemerkt
het zwijgen opleggen ; toestand van verdooving,
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van ongevoeligheid waarin vele dieren en planten
korter of langer tijd verkeeren, inz. des winters :
de winterslaap ; verdooving van eenig lichaantsdeel : ik heb den slaap in 't been. SLAAPJE, o. (-s).
2. SLAAP, m. (slapen), (ontl.) streek van het
hoofd tusschen de oogen en ooren, wear de hersenbeenderen het dunst zijn.
SLAAPBAAS, m. (...bazen), iem. die voor geld
slapers houdt ; ...BEEN, o. (-deren), (ontl.) een
der beenderen van den schedel aan beide zijden
van het hoofd, welke de slapen vormen ; ...BOL,
In. (-len), (plantk.) eene soort van papaver, ook
zwarte .heal en maankop geheeten, zie maankop.
SLAAPBROEK, v. (-en), brook die men 's nachts
bij het slapen aantrekt of aanhoudt ; — in Ind. de
meestal gebatikte negligebroek die men bij de kabaja draagt.
SLAAPCOUPE, v. (-'s), coupê van een spoorwagon, ingericht our to kunnen slapen.
SLAAPDRONKEN, bn. dronken, bedwelmd van
den slaap : hij is nog slaapdronken.
SLAAPKABAAI, v. (Z.A.) nachtgoed ; ...KAMER, v. (-s), kamer waarin non slaapt ;
...KOETS, v. (-en), (dicht.) ledekant, bedstede;
...KOP, m. v. (-pen), iem. die veal van slapen
houdt, slaapntuts.
SLAAPMATJE, o. (-s), (Ind.) matje waarop de
inlander slaapt; ...MIDD EL, o. (-en), (geneesk.)een
raiddel dat den slaap bevordert : een slaapmiddel
innemen ; ...MUTS, v. (-en), nachtmuts, —, ra. en v.
(-en), doraoor, sufferd, sufkous.
SLAAPSTEE, v. (-en), ...STEDE, v. (-n), bedstede, legerstede ; — huis waarin men tegen betaling kan overnachten.
SLAAPSTER, v. (-s), die slaapt : de schoone slaapster in het bosch.
SLAAPSTOEL, m. (-en), een lange ruststoel
waarin men gentakkelijk kan slapen ; leunstoel
waarin men gewoonlijk zijn slaapje houdt.
SLAAPWAGEN, m. (-s), rijtuig waarin men vrij
gemakkelijk kan gaan slapen ; spoorwegrauig
dat tot slapen ingericht is ; ...WAGON, m. (-s);
...WANDELAAR, m., ...WANDELAARSTER,
v. (-s), die in den slaap opstaat en rondloopt ;
sontnarabule ; ...WANDELEN, o. in den slaap
rondloopen en werkza,araheden verrichten, alsof
men wakker is.
SLAAPZAAL, v. (...zalen), groote slaapkanter
(inz. in gestichten enz.).
SLAAPZIEKTE, v. (-n), eene onoverkomelijke
neiging tot slaap; de slaapziekte der negers in tropisch Afrika eindigt (scans na jaren) met den
dood ; 't is eene chronische ontsteking van het
hersenvlies en de hersenen, en wordt veroorzaakt
door tsetse-besmetting.
SLAB, (-ben), SLABBE, v. (-n), eat-, morsdoekje
(van kinderen); servet ; eene soort van mansoverherad, dat enkel de borst bedekt ; — reep lood
in een muur gemetseld, om een uitspringenden
houten rand to bedekken. SLABBETJE, o. (-s).
SLABAK, m. (-ken), saladebak.
SLABAKKEN, (slabakte, heeft geslabakt), talmen, in ijver verflauwen, niet flink moor arbeiden ;
— verminderen, afnemen : de wind begint te
slabakken.
SLABAKKER, m. (-s), iem. die slabakt, talmt,
in alles nalatig is.
1. SLABBE, zie SLAB-.
2. SLABBE, v. (-n), versche haring die in de
Zuiderzee gevangen wordt.
SLABBEN, (slabde, heeft geslabd), leppen, drinken, slobberen, (van dieren): de hond slabt water ;
worsen onder het eten.
SLABBE ft EN, (slabb er de, heeft geslabberd),
slobberen.
SLABOON, v. (-en), princessenboon.
SLACHT, v. het slachten, inz. het slachten van
een varken, eene koe voor eigen gebruik.
SLACHTBANK, v. (-en), bank of blok waarop
de slager een kalf, een lam slacht ; — (fig.)
moord, slachting ; ...BEEST, o. (-en), beast, bestemd of geschikt our geslacht to worden (tot voedsel); ...BIJL, v. (-en), slagersbijl.
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1. SLACHTEN, (slachtte, heeft geslacht), gelijken op, overeenkomen met (iem.): hij slacht zijn
vader (3n.); gij slacht mij, ik houd er ook niet van,
in dat opzicht komen wij overeen.
2. SLACHTEN, (slachtte, heeft geslacht), ombrengen, dooden (ins. tot spijziging, oudt. om to
offeren) : eene koe, een varken, een konijn slachten.
SLACHTER, m. (-s), slager, vleeschhouwer.
SLACHTERIJ, v. (-en), het slachten ; plaats waar
geslacht wordt ; beroep van een slachter.
SLA CHTHU I S, o. (...zen), gebouw waarin geslacht
wordt, abattoir.
SLACHTING, v. (-en), het slachten ; (fig.) moord,
bloedbad.
SLACHTLOON, o. (-en), slachtgeld ; ...MAAND,
v. November ; ...MASKER, o. (-s), zeker worktuig our dieren vlug zonder pijn to dooden ;
...MES, o. (-Ben), slagersmes ; (fig.) moorddolk ;
...OFFER, o. (-s), offer dat (oudt.) ter sere der
goden op een altaar word geslacht ; (fig.) offer,
dulder, lijder, lijderes ; ...OFFERANDE, v. (-n),
bloedig offer.
SLACHTOFFEREN, (slachtofferde, heeft geslachtofferd), offeren, ten offer brengen.
SLACHTPACHT, v. (Ind.) pachtgeld voor het
uitsluitend recht om to Mogen slachten.
SLACHTPLAATS, v. (-en), plaats waar vee geslacht wordt ; ...TIJD, ra. tijd waarin men gowoonlijk slacht (vee, inz. varkens); Novembermaand ;
...VEE, o. vee dat besterad is, geslacht to
worden.
SLADOOD, LANGE SLADOOD, m. en v. heel
lang en mager rctensch, vooral van jonge menschen
gezegd.
1. SLAG, m. (-en), slaande beweging : een slag
met de vleugels ; slagen van het hart, van den pols;
slag houden, bij het roeien, schaatsenrijden enz. ;
— (fig.) aan den slag gaan, beginnen to werken ;
totaal nets; — goed —hop
ijeftgnslad,
slag komen, goed bedreven in iets worden ; ook
juist bekomen wat men wenscht ; — zijn slag
waarnemen, slaan, van de gelegenheid gebruik
makes ; —
slaande beweging met het doel om to treffen, inz.
pijnlijk of plotseling to treffen : een slag met de vuist
op de tafel ; een slag met de vlakke hand; — (fig.) iem.
een slag in 't aangezicht geven, hem grievend beleedigen ; — (fig.) rich zonder slag of stoot overgeven,
zonder to vechten ; rich met den Fransehen slag
er doorheen slaan, iets vluchtig en vlug afmaken,
niet de noodige zorg aan de zaken besteden ; —
dat was CM horde, gevoelige slag, groot verlies,
groot verdriet, groote ramp ; —
geluid dat iets veroorzaakt, dat snel neervalt,
treft, ontploft : hij deed een slag tegen den grovd ;
— inz. van werktuigen die opzettelijk daartoe vervaardigd an : op den slag van de trom loopen ; de
klok gaf 4 slagen; — op slag van vieren; — ik kom
op slag, dadelijk ; — laid klinkende, regelntatige
roep van sommige vogels : de slag van den machtegaal ; — zet, geestigheid : slagen (kwinkslagen)
doen ;
slaande beweging om iets te bearbeiden: met elken
slag van den Kamer, het heiblok, den oliemolen ;
draai het rad een heelen, halven
—wendig,ra:
slag om ; — een slag om den arm houden, een
achterdeurtje openhouden ; — eenige slagen aan
eene pomp doen ; — (kaartspel) alle slagen haler;
— de streken die een schaatsenrijder rctaakt : hij
doet ferme, lange slagen ; — gedeelte land waarop
men in achtereenvolgende jaren (meestal 3) telkens
wat anders zaait, vgl. drieslagstelsel ; — eene lading
kruit : slag van een vuurpijl ; — slagen eener vleugeldeur, deelen of vleugels ;
wending van eene loopgraaf ; — wagenspoor ;
hoefslag ; afweg : een slag voor de bommen ; — zijweg de duinen in : het Wassenaarsche slag ; — slaapgedeelte van het hoofd ; — dun uiteinde eener
zweep ; — slag op slag, telkens, herhaaldelijk.
2. SLAG, m. (-en), geregeld gevecht, veldslag.
3. SLAG, o. soort : een schoon slag van menschen.
4. SLAG, o. (-en), schuif voor een duivenhok :
het slag later vallen ; — vogelknip, duiventil.
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5. SLAG, o. inslag ; (wev.) /innen van enkel slag,
tan dubbel slag.
SLAGADER, v. (-en, -s), (ontl.) polsader, ader
waarin het bloed door het hart bij slaken gedreven wordt naar alle lichaantsdeelen : de groote
slagader.
SLAGADERLIJK, bn. tot de slagader behoorende ; slagaderlijk bloed, bloed dat door de slagaderen stroomt.
SLAGBAJONET, v. (-ten), bajonet met gebogen
klieg ,- ...BAL, m. (-len), kaatsbal, kolfbal,
SLAGBEITEL, m. (-s), vierkant stalen werktuig
waarmede men de gaten in 't raetaal grooter maakt.
SLAGBOOM, m. (-en), horizontaal liggend hout
om een doorgang of to sluiten ; (fig.) beletsel.
SLAGDORPEL, m. (-s), ...DREMPEL, m. (-s),
dorpel 20 cM. boven den sluisvloer, waartegen de
deuren en schuiven beneden een aanslag vinden.
SLAGEL, m. (-s), groote houten moker.
SLAGEN, (slaagde, is geslaagd), geluk met iets
hebben, zijn wensch vervuld zien ; — een gelukkig examen doen.
SLAGER, m. (-s), slachter, vleeschhouwer.
SLAGERIJ, v. (-en), vleeschhouwerswinkel ; slachterij.
SLAGERSBANK, v. (-en), bank, waarop een slager kleinere dieren slacht, b.v. kalveren, lammeren.
SLAGGEWEER, o. (...geweren), een geweer dat
bij 't afschieten een harden slag geeft ; ...HAMER,
ra. (-s), zware hamer der goudslagers, der bookbinders.
SLAGHOEDJE, o. (-s), cilindervormig dopje van
geplet koper of koperblik, gevuld met eene hoeveelheld slagkruit, percussiedopje.
SLAGHOUT, o. (-en), soort van houten Babel
waarmede het vlas van de houtdeeltjes ontdaan
wordt ; — schaarhout, kreupelhout, dat om de 5,
6 of 7 jaar gehakt wordt.
SLAGINSTRUMENTEN, o. my. speeltuigen die
geslagen worden, als : pauken, trommen enz.
SLAGKRUIT, o. verbinding van slagkwik met
salpeter enz. om ontplofbare stoffen to ontsteken.
SLAGKWIK, v. en o. grijsachtig witte kristallen,
verkregen door het vermengen eener oplossing van
2 deelen zuiver kwikzilver in 3 deelen salpeterzuur
met 8 deelen alcohol en ether ; — PIJPJE, o. (-s,)
tot het doen ontploffen van pikrinezuur in granaten enz.
SLAGNET, o. (-ten), knipnet, vogelnet dat bij de
minste aanraking dichtslaat •, balnet of raket.
SLAGORDE, v. (-n), (oorl.) de opstelling of de
opmarsch der troepen van een bepaalden veldslag,
zooals zij volgen nit het doel en de bestaande orastandigheden ; indeeling en groepeering der strijdkrachten voor het gevecht ; troepenindeeling van
een legerkorps.
SLAGPEN, v. (-nen), groote veder of pen van een
vogel ; (fig.) de slagpennen zijn hem uitgetrokken,
men heeft hem gekortwiekt, van zijne raacht ber o ofd.
SLAGPIN, v. (-nen), (mil.) pin die door 't ontspannen van eene veer op het percussiedopje
slaat, waardoor 't schot afgaat.
SLAGREGEN, m. (-s), harde regen ; ...RIJM, o.
(-en), het rijraen van alle of bijna alle regels eener
strophe ; ...ROOM, v. room geschikt om stijf
geslagen of geklopt to worden ; ...SCHADUW, v.
(-en), (teekenk.) schaduw welke een door de zon
enz. beschenen voorwerp op den lichten grond veroorzaakt • kernschaduw.
SLAGSCHIP, o. (...schepen), zwaar gepantserd
en zwaar gewapend oorlogsschip.
SLAGSTIJL, m. (-en), de stijlen waartegen de
gesloten sluisdeuren steunen ; ...TAND, m. (-en),
groote voortand (van vele dieren); (fig.) de slagtanden zijn hem uitgebroken, de voornaamste raiddelen
om kwaad to doen zijn hem ontnomen.
SLAGVAARDIG, bn. (-er, -st), bereid, gereed
tot den veldslag ; — (fig.) hij is altijd even slagvaardig, gereed om zich met woorden of met de pen
to verdedigen ; ...VAARDIGHEID, v.
SLAGVEDER, ...VEER, v. (-en), slagpen ;
...VEER, v. (-en), de veer van een schietgeweer,
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welke den haan doet overslaan; — de veer van een
slaguurwerk waarmede het slagwerk in beweging
wordt gebracht.
SLAGVELD, o. (-en), plaats waar een slag of gevecht geleverd wordt of is : (fig.) hij bleef meester
van het slagveld, hij overwon.
SLAGVENSTER, o. (-5), buitenblind, tochtvenster ; ...WERK, o. toestel waardoor een slaguurwerk slaat ; ...WIND, m. (-en), (zeew.) schrale,
onbestendige wind, valwind ; ...ZEE, v. (-en),
stortzee ; ...ZIJDE, v. (-n), (zeew.) zwakke zijde
van een schip (waarnaar het overhelt); ...ZILVER,
o. knalzilver: ...ZWAARD, o. (-en), groot krijgszwaard dat met beide handen wordt gepantserd.
1. SLAK, v. (-ken), dier tot de buikpootige weekdieren (gasteropoda) behoorende, met een langwerpig,
van boven rond lichaam met vlakke onderzijde,
schijf of zool geheeten, die hun tot kruipen dient,
van voren dunner wordende en in een kop eindigend;
hij gaat als eene slak (op eene teerton), uiterst langzaam.
2. SLAK, v. (-ken), de glasachtige verbindingen
van aardsoorten 'of van metaaloxyden, die bij het
smelten van metalen gevormd worden en als schuim
boven drijven • dergelijke verbindingen in een kolenvuur : slakken uit de kachel halen.
.
3. SLAK, bn. (-ker, -st), (gew.) slap, zonder veerkracht ; slak weer, niet vast, onzeker.
1. SLAKACHTIG, bn. (nat. hist.) als eene slak:
de slakachtige dieren.
2. SLAKACHTIG, bn. op slak gelijkende : slakachtige verbindingen.
SLAKDEUR, v. (-en), deur waardoor een generator, een ovenvuur geslakt wordt.
SLAKEN, (slaakte, heeft geslaakt), (dicht.) loslaten ; in vrijheid stollen ; ontbinden : iemands
boeien slaken ; de zeilen slaken ; — (fig.) zuchten
slaken, loozen. SLAKING, v. het slaken, losmaking.
SLAKKELIJN, o. (-en), spiraallijn.
SLAKKEN, (slakte, heeft geslakt), de slakken
van den vuurrooster verwijderen.
SLAKKENGANG, m. gang eener slak ; (fig.) den
slakkengang gaan, langzaam voortkruipen •
kronkelende loop ; iedere ronding eener spiraallijn.
'—
SLAKKENHUISJE, o. (-s), horentje eener slak ;
— (ontl.) gedeelte van den inwendigen gehoorgang;
...SLAVER, v. rupsklaver, eene soort van luzerne.
SLAKKENKUIL, m. (-en), kuil waarin men slakken bewaart en voedert om ze to mesten ; ...MEEL,
o. fijngemalen slakken uit de hoogovens, een uitstekend bemestingsmiddel ; ...STEKER, m. (-s),
groote breinaald om slakken to steken, van het
tabaksland to verwijderen ; (scherts.) bajonet ; —
lent. die slakken steekt.
SLAKKENWOL, v. wolachtige onbrandbare
stof, verkregen door de slakken uit de hoogovens in
gesraolten toestand met kracht uiteen to blazon ;
het is eene slechte warmtegeleidster en kan als gewone wol geweven worden.
SLAKKETRAP, v. (-pen), wenteltrap.
SLALEPEL, m.' (-s), lepel voor de salads.
SLAMAT, tw. (Ind.) heil.
SLAMATAN, v. (-s), (Ind.) Moh. dankraaaltijd
bij eene of andere heuglijke gelegenheid .
SLAMEUR, v. (-en), (Zuidn,) beslommering,
rctoeite en zorg.
SLAMIER, m. en v. (-en), lang, onhandig en lijzig persoon : het is zoo'n lange slamier.
SLAMPAMPEN, (slampampte, heeft geslampampt), brassen, zwieren.
SLAMPAMPER, ro.. (-s), die slampampt ; — duivelstoejager bij de zalmvisscherij.
SLAMSCH, bn. (Z.A.) Islamsch, Mohammedaansch ; (ook) Maleisch.
1. SLANG, (Eng.), o. de genteenzam.e eigenaardige uitdr. der verschillende standen en beroepen ;
(ook) de dieventaal.
2. SLANG, v. (-en), dier tot eene orde der kruipende dieren (ophidia) behoorende, die een zeer in
de lengte gerekt en door schubben bedekt lichaam
zonder ledematen hebben; a bewegen zich voort
door hun lichaam to krommen ; — (spr.) zich als
eene slang in allerlei bochten wringer, allerlei mid-
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delen to zijner beschikking of ter bevordering zijner
oogmerken beproeven ; er schuilt eene slang
(adder) onder, er schuilt gevaar, er is boosaardige
list in het spel ; — boos wijf, serpent ; — lange
lederen, zeildoeken of gummi buis eener brandspuit ;
dunne gummibuis voor gas enz.; tuinslang ; — eene
soort van vuurwerk ; zeker sterrenbeeld. SLAY.
GETJE, o. (-s), kleine, jonge slang, adder ; (vuurw.)
voetzoeker.
SLANGBRANDSPUIT, v. (-en), brandspuit met
eene slang.
SLANGEBEET, m. (...beten), beet eener slang.
SLANGEKOP, m. (-pen), kop van eene slang ; —
(plantk.) eene ruwbladige zeer algemeene duinplant (echium vulgare), alzoo genoemd, omdat de
gerimpelde vruchtjes op den kop van eene adder
of slang gelijken ; ...LIJN, v. (-en), slingerende lijn.
SLANGENAANBIDDER, m. (-s), iem. die de
slangen als heilige dieren vereert; ...AARD, m. (fig.)
boos, valsch, kwaadaardig karakter ; ...AREND,
m. (-en), secretarisvogel ; ...BEZWEERDER, m.
(-s), iem. die zelfs giftige slangen kan bezweren
en daardoor voor hem onschadelijk maken, slangentenamer.
SLANGENEI, o. (-eren, -ers), ei eener slang ;
...GIF(T), o. vent n eener slang ; ...GRAS, o.
(plantk.) eene soort van gras die men als middel
tegen slangenbeten aanwendt ; ...HAAR, o.
(...haren), (myth.) haar, dat uit slangen bestond,
op het hoofd der furien ; ...HUID, v. (-en), huid
eener slang.
SLANGENKRUID, o. (plantk.) dragon (artemis-ia dranunculus); eon in de duinen en op hoogen
zandgrond groeiend plantje (echium vulgare); —
wilgenroosje (epilobium angustifolium) en schorseneer ; ...MENSCH, m. (-en), zeer long en buigzaam mensch ; ...STOK, ...STAF, (fab.) Mercuriusstaf : kleine staf omkronkeld door twee slangen en bekroond door twee vleugels, het attribuut
van Mercurius ; ...WAGEN, ra. (-a), wagon bij de
brandspuit waarop de slang is; ...WORTEL, v.
(plantk.) (calla palustris) eene plant, tot de familie
der aronskelken behoorende, die vooral in veenachtige streken in poelen en moerassen tiert ; eene
soort van duizendknoop, ook adderwortel geheeten.
SLANGESPUIT, v. (-en), slangbrandspuit ;
STAART, m. (-en), staart van eene slang ; v.
(plantk.) eon geslacht tot de dunstaarten van grasses behoorende, op zilte weiden op Urk gevonden
(lepturus incurvatus); ...STEEK, m. (...steken),
slangebeet ; ...TAND, ( -en), tand eener slang ;
...TONG, v. (-en), tong eener slang ; (fig.) lasteraarster ; Het gemeene pijlkruid (sagittaria sagittafolia); eene soort van delfstof; ...VEL, o. (-len),
vel eener slang ; (ook fig.) boos, kwaadsprekend
m. (...ssehen), aalvormige visch
wijf ;
(ophidium).
SLANGSTUK, o. (-ken), eene soort van geschut.
SLANGSWIJZE, ...WIJS, bw. als eene slang ;
slangvormig.
• SLANGVISCH, m. (...sschen), eene soort van
zeevisschen met langwerpig, zijdelings stork samengedrukt lichaara, met weinig ontwikkelde vinnen
(ophididae).
SLANGWESP, v. (-en), eene soort van wesp
(ophion).
SLANK, bn. (-er, -st), Wag en recht gegroeid
een slanke boom ; — dat meisje is nogal stank, is
betrekkelijk dun van lichaam. ; — herten zijn slanke
dieren, dun van lijf en los in de bewegingen ;
slanke pooten, fijn en teer; — een slanke toren, die
in verhouding tot de breedte vrij lang is. SLANKHEID, v. het Blank zijn ; slanke, rijzige gestalte.
SLAOLIE, v. boomolie, olijfolie.
SLAP, bn. bw. (-per, -st), los neerhangend, niet
een
stijf, niet gespannen : het touw hangt slap ;
slap mensch, zonder kracht, zonder energie ;
zacht, buigzaam slappe pennen ; slap leer ; —
zacht, niet flink of stevig; een slappe winter ; slap
weer ; — niet sterk, met weinig daarin behoorende
bestanddeelen slappe thee, koffie; een slappe
tijd, waarin men niet veel verdienen kan, waarin
weinig gehandeld wordt ; -- de beurs, was slap, er
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werd niet veel verhandeld ; — (Z.A.) niet slap
laten komen, volhouden, den mood niet verliezen.
SLAPHEID, v. buigzaaxaheid; (fig.) krachteloosheld, flauwheid, slapte.
SLAPELOOS, bn. bw. zonder slaap, van slaap
beroofd : slapelooze nacht, nacht waarin men den
slaap niet kan vatten. SLAPELOOSHEID, v.
1. SLAPEN, (sliep, heeft geslapen), in slaap zijn:
rustig, vast, diep slapen ; — over (op) iets slapen,
den nacht laten voorbijgaan, alvorens eon besluit
to nemen ; verdooven (van lederaaten): mijn
voet slaapt ; — de marmotten slapen den geheelen
winter, hebben hun winterslaap.
2. SLAPEN, o. de slaap ; het in-, uitslapen.
SLAPER, m. (-s), die slaapt ; inz. Bast die overnacht, hetzij eon vriend of kennis, hetzij eon vreemdoling ik heb dezen nacht Brie slapers ; — (fig.)
domoor, droomer ; — oogvuil, gels stof die na
het slapen in de ooghoeken zit ; — (maten en gewichten) standaard ; hetgeen alleen in tijd van
hood dient en hulp kan verleenen, b.v. eon
binnendijk.
SLAPERDIJK, ra. (-en), binnendijk eon dijk
die dient om, in geval de eerste of waterdijk mocht
bezwijken, het water op to houden.
SLAPERIG, bn. bw. (-er, -st), vol slaap, geneigd
tot slapen : slaperig zijn, worden ; — (fig.) dommelig, droomend, traag.
SLAPHARTIG, bn. bw. (-er, -st), beschroorad,
bevreesd angstig slajthartig zijn.
SLAPJES, bn. bw. hij is nog slapjes, zeer zwak ;
staples in de zaken, niet druk.
SLAPLIPPIG, bn. bw. (-er, -st), met slappe lippen : slaplippig praten, zonder energie.
SLAPMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), bloohartig;
zonder energie. SLAPMOEDIGHEID, v.
SLAPPEN, (slapte, is geslapt), de wind gaat
slappen, wordt minder. SLAPPING, v. het verslappen ; (zeew.) oud touwwerk, dienende tot bekleeding van kabels.
SLAPTE, v. slapheid ; (kooph.) de slapte der
beurs, weinig omzet.
SLAT, v. (-ten), groote waterplas op de heide ;
modder, slijk uit slooten gebaggerd ; — veenbagger.
SLATGROND, m. modder, slijk uit slooten gebaggerd.
SLATTEN, (slatte, heeft geslat), (gew.) ultdiepen,
uitbaggeren (van slooten); — baggeren (van laagveen dat onder water staat).
SLATUIN, m. (-en), tuin waarin salade verbouwd
wordt. SLATUINTJE, o. (-s).
SLATWERKER, m. (-s), arbeider in de veenderijen die slat.
1. SLAVEN, (slaafde, heeft geslaafd), hard en
aanhoudend werken, langdurig en zwaar work verrichten : altijd moet hij slaven en zwoegen.
2. SLAVEN, SLAVONEN, m. my. naam van
eon Europeeschen volksstam, waartoe de Russen,
Bohemers, Moraviers, Croaten, Slowaken, Serviers,
Boarders, Dalmatiers, Montenegrijnen en Bulgaren behooren.
SLAVENAARD, m. slaafschheid ; ...ARBEID,
m. harde arbeid ; ...DIENST, ra. (-en). slavernij ;
dienst waarin men veel en hard moot werken ;
HALER, m. (-s), schip, tot het vervoer van slaven
(negers) gebezigd ; eigenaar, gezagvoerder van zulk
eon schip.
SLAVENHANDEL, m. handel in slaven ; ...HANDELAAR, m. (-s, ...laten); ...HOUDER, (-s),
bezitter van slaven ; ...JACHT, v. (-en), rooftocht
op slaven; ...JUK, o. juk waarmede slaven aan elkander verbonden zijn ; (fig.) slavernij : het slavenjuk af4chudden ; ...KETEN, v. (-s), keten waarmode slaven vastgebonden worden; (fig.) slavernij;
...LEVEN, o. leven van eon slaaf ; leven als eon
slaaf ; ...MARKT, v. (-en) ; ...SCRIP, o. (...sehepen) ; ...WERK, o. zeer zware arbeid ; ...ZIEL,
v. (-en). slaatsche, kruipende geaardheid.
SLAVERNIJ, v. toestand van eon slaaf iem.
in slavernij brengen ; — (fig.) in de slavernij der
zonden zuchten, daaraan geheel overgegeven zijn ;
dienstbaarheid ; ondraaglijke tucht.
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SLAVETS, v. (-en), (Zuidn.) vuil, smerig mensch.
SLAVIN, v. (-nen), lijfeigene (door geboorte, verovering of aankoop); meisje of vrouw in de harde
dienstbaarheid der prostitutie : handel in blanke
slavinnen. SLAVINNETJE, o. (-s).
SLAVISCH, bw. de Slaven betreffende : de Slavische volken, talen.
SLAVONISCH, bn. tot don volksstam der Slaven
behoorende.
SLECHT, bn. bw. (-er, -st), effen, glad: slecht water, slechte zee, effen, kalme zee ; — een slecht en recht
plafonnetje, zonder randen of versieringen, glad,
eenvoudig ; — (gew.) eenvoudig : een goede, slechte
man, een braaf, eenvoudig man ; — goring : iemand
van slechte afkomst ; — van weinig waarde : slechte
muziek, slechte verzen;
wat niet is, zooals 't behoort of zooals men 't
wenscht : slecht schrijven, spreken ; slecht weer,
onaangenaara, (ook) onstuimig ; — ondeugdelijk,
onvoldoende, met gebreken : slechte pennen ; slechte
inkt; — verkeerd : hij deed eene slechte keuze; —
zwak, vervallen, wager : hij ziet er slecht uit ; —
slechte boeken, gesprekken, omgang, die ongtinstig,
verderfelijk op iemands karakter werken ; —
ondeugend, kwaad, snood, verdorven : een slechte kerel ; een slecht leven 'eider. ; — slecht zijn,
oneerlijk ; —
niet slecht, vrij goed, tamelijk wel : dat ziet er niet
slecht uit ; niet slecht gedaan.
SLECHTAARD, m. (-s), slechte, gemeene kerel,
snoodaard, schurk.
SLECHTBIJL, v. (-en), bijl met een breed van
voren afgerond ijzer en korten steel, waarvan men
zich bedient om hout vierkant to maken.
SLECHTEN, (slechtte, heeft geslecht), effen,
glad worden : de zee slecht, wordt kalmer ; — de
wind begirt te slechten, to verflauwen, bedaren ; —
effen, . gladmaken : de wegen slechten ; — het land
slechten, met eene eg de kluiten aarde fijnmaken,
het effenen ; — vlakken, gladhameren met den
slechthamer ; — (fig.) een geschil slechten, bijleggen,
beslechten ; — afbreken, met den grond gelijkmaken, amoveeren, sloopen : een huis slechten; —
ontmantelen : eene vesting slechten. SLECHTING,
v. het slechten, het afbreken.
SLECHTERIK, m. (-en), slechte, gemeene jongen.
SLECHTHAMER, m. (-s), houten haraer met
gladde baan om oneffenheden wog to kloppen.
SLECHTHEID, v. effenheid ; eenvoudigheid ;
slechte hoedanigheid ; verdorvenheid, boosheid ;
— , (...heden), gemeene, lage streak.
SLECHTHOOFD, m. en v. (-en), koppig, verdorvon mensch ; (ook) dwarskop.
SLECHTIGHEID; v. (...heden), slechtheid.
' SLECHTJE, v. (-s), (zeew.) oogenblik dat de
bewogen zee tamelijk kalm is, de wind wat
nalaat.
SLECHTS, bw. alleen, niet moor dan : dat kost
slechts een gulden ; — niet anders dan : gij hebt
slechts te gehoorzamen ; vraag hem slechts.
SLECHTVALK, m. (-en), eene soort van valk
(falco peregrines) die op den trek ook in ons land
voorkomt.
SLECHTWEG, bw. zoo maar eenvoudig weg,
zonder veel coraplimenten.
SLEDE, v. (-n), SLEE, v. (-en), voertuig zonder wielen, ont vrachtgoederen rond to brengen ;
inz. om over ijs en sneeuw heen to glijden ; —
eenige aan elkander verbonden palen tot het afladen van vaten enz.; — werktuig in een houtzaagmolen dat de door to zagen balken of planken aanschuift • —VAART, v. (-en), pleziertocht per sleds
(inz. over de sneeuw) ; —VAREN, o.
SLEDEN, (sleedde, heeft , esleed), met de slede
rijden, eig. schuiven.
1. SLEE, zie SLEDE.
2. SLEE, v. (-en), Wilde pruim, sleedoorn.
3. SLEE, bn. zuur, wrang ; — van het kerseneten krijg ik sled tanden, dan kan ik daarna niet
goed moor bijten; — de zaag wordt slee, stomp,
de tanden er van zijn niet moor scherp.
SLEEBOOM, m. (-en), boom waaraan sleeän
groeien ; ...DOORN, m. (-en), (plantk.) eene soort
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van pruimeboom (prunes spinosa), een gedoornde
booster, ook sleepruim, sleien en trekkebek geheeten.
SLEEEN, zie SLEDEN.
SLEEF, v. (sloven), groote lapel.
SLEEG, v. (slegen), siege', groote houten cooker.
SLEEP, m. (slepen), al wat sleept : de sleep van
een vrouwenkleed ; den sleep achterna dragon ; —
nasleep, stoat, menigte ; — (fig.) welk een sleep
van rampen, hoeveel rampen achtereen ; — (fig.)
uitslag, resultaat : ik ken den droeven sleep van den
oorlog ; — de lange slepen op den Rijn, sleepboot
met de daarachter gesleepte schepen.
SLEEPASPERGE, v. (-s), asperge die in hear
geheel wordt opgediend.
SLEEPBOOT, v. (-en), stoomboot die vaartuigen
op sleeptouw neemt; ...CONTACT, o. (-en), (electr).
een contact dat sleept; ...DEGEN, m. (-s), lange,
slepende degen ; ...DIENST, m. dienst van eene
sleepboot ; onderneming tot het leveron van sleepb ooten.
SLEEPEN, (sleepte, heeft gesleept), langs den
grond voorttrekken : een boom, een zwaren koffer
sleepen ; de paarden konden die zware vracht haast
niet sleepen ; iem. tangs den grond sleepen ; — (fig.)
dat is er met de haren bijgesleept, behoort bier niet
bij, is or ten onrechte bijgevoegd ; — een schip
sleepen, op sleeptouw hebben.
SLEEPER, ni. (-s), iem. die sleept ; voerman
van een sleeperswagen ; — sleepboot ; — lange
tros waarmee een schip aan eene sleepboot verbonden is.
SLEEPERIJ, v. het sleepersbedrijf.
SLEEPER SBEDRIJF, o.; ...GELD, ... L 0 ON,
a. (-en), loon dat men voor het sleepen betaalt ; ...
GILD, o. (-en), al de sleepers to zamen ; ...KNECHT,
in. (-s); ...PAARD, o. (-en), groot, stork paard van
een sleeperswagen ; ...STAL, m. (-len); ...WAGEN,
m. (-s), lange wagen op kleine wielen waarop zware
vrachten gereden worden ; ...WERK, o.
SLEEPGEWAAD, o. (...gewaden), sleepkleed ;
...HELLING, v. (-en), helling waar de schepen
worden opgesleept tot herstelling.
SLEEPRUIM, m. (-en), voor den boom; —, v.
(-en), voor de oneetbare vrucht, zie slee en sleedoorn.
SLEEPSABEL, v. (-5), lange sabel der cavaleristen die bij het loopen langs den grond sleept .
SLEEPTOUW, o. (-en), touw waaraan men iets
voortsleept ; (zeew.) touw waaraan eene boot achter aan het schip bevestigd is ; touw waaraan eene
sleepboot een schip voortsleept ; — iem. op sleeptouw houden, hem met beloften paaien, door gedurig
uitstellen misleiden.
SLEEPTREIN, m. (-en), sleepboot met de daarachter hangende schepen ; ...TROS, m. (-son),
sleep-, en boegseertouw ; ...VAARTDIENST, m.;
...VOET, m. en v. (-en), iem. die zijne voeten altijd voortsleept, die schuivende loopt.
SLEEPVOETEN, (sleepvoette, heeft gesleepvoet),
met de voeten slepen, sloffen.
SLEET, v. het slijten, verslijten ; er is breuk nosh
sleet aan, het is geheel nieuw; — afgedankt schip.
SLEETJE, o. (-s), kleine sleet : er is nog Been
sleetje aan.
, SLEETJE, o. (-5), kleine slede ; sleetje rijden, in
eene ijsslede rijden ; — (eert.) sleepkoetsje, klein
rijtuig op lage wielen.
SLEETSOH, bn. (-er, meest -), spoedig verslijtend, slordig (op kleeren): zij is erg sleetsch, verslijt veal ; — (zeew.) versleten, wrak.
SLEGEL, m. (-5), slegge.
SLEGGE, v. (-n), SLEG, v. (-gen), groote houten
hamer, die tot het inslaan van palen gebruikt
wordt.
SLEI, v. (-en), (gew.) sleepruim ; (ook) slegge.
SLEIPNIR, m. (Germ. myth.) de achtvoetige
hengst van Odin ; beeld van den stormwind.
SLEK, v. (-ken), (gew.) slak.
SLEM, m. (eig. nederlaag); al de slagen (in het
whistspel); groot slem maken, al de slagen halen ;
klein slem, alle slagen op 66n na.
1. SLEMP, v. zoete drank die uit melk, eieren,
(sulker) en saffraan bestaat : wij drinker slemp.
2. SLEMP, m. smulpartij, brasserij.
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SLEMPDAG, ra. (-en), (R.-K.) dag waarop men
vleesch rctag eten, vleeschdag : Zondag, Maandag
en Dinsdag vOer Aschwoensdag ; vroolijke dag.
SLEMPEN, (slempte, heeft geslempt), brassen,
eraullen.
SLEMPER, ra. SLEMPSTER, v. (-s), brasser,
smuller, smulster. SLEMPERIJ, v. (-en).
SLEMPHOUT, o. (-en), (zeew.) opstapeling van
bout, aan den voor- of achtersteven, dienende tot
'smiling der hoeken, door kiel en Steven gevormd,
en tot verband van beide; ...MAAL, o. (...males),
braspartij ; ...MELK, v. ; ...PARTIJ, v. (-en),
brasserij, smulpartij ; ...POEDER, o. poeder om
slemp te koken ; ...TABLET, o. (-ten), slemppoeder
in vasten vorm ; ...TIJD, m. (R.-K.) tijd vOOr de
vasten, vleeschdagen.
SLENDANG, v. (-s), (Ind.) soort van sjerp of
sjaal, door de inlandsche vrouwen schuin over de
borst en soms over het hoofd gedragen ; zij dient
tot sieraad, ook tot draagdoek, zelfs om or haar
kleine kinderen in to dragon.
SLENDER, m. zie SLENTER.
SLENDRIAAN, m. het handelen naar den gewonen regel, zonder inzicht van de gronden, waarop
die steunt, sleur.
SLENG, v. (-en), vaartuig op de kust van Coromandel.
SLENK, v. (-en), (gew.) moddergat in den wog ;
ondiepe kom in 't hoogveen.
SLENTER, m. (-s), lap, lomp.
2. SLENTER, m. (-s), gewone gang, sleur ; —
(fig.) looze trek, streek, uitvlucht, list ; met
slenters omgaan, met bedrog.
SLENTERAAR, m. (-s), iem. die slentert ; ook
iem. die altijd uitvluchten zoekt.
SLENTEREN, (slenterde, heeft geslenterd), langzaam en zonder doel gaan ; — zeer langzaam gaan :
hij slentert de stad door.
SLENTERGANG, m. slenterende gang ; sleur.
SLEPEN, (sleepte, heeft gesleept), langs den
grond gesleept worden : die japon sleept ; — (zeew.)
het anker sleept, pakt niet in den grond, is driftig ;
— (fig.) eene zaak slepende houden, niet flink vooruitbrengen, niet tot eene beslissing komen ;
deur sleept, klemt van onderen.
—de
SLEPEND, bn. wat sleept : een slependen gang
hebben, niet flink loopen ; wat lang duurt : aan
eene slepende ziekte overlijden, aan eene kwijnende,
langdurige ziekte ; eene slepende stem, lijmerig,
niet flink ; — (lett.) slepend rijm, dat eindigt op
toonlooze lettergrepen : slepende verzen.
SLET, v. (-ten), eon afgescheurd en bemorst
stuk, flard ; — (fig.) slordige, gemeene vrouw.
SLETER, ra. (-s), lap.
SLETEREN, (sleterde, heeft gesleterd), (Zuidn.)
scheuren.
SLETTIG, bn. bw. (-er, -st), als eene slot,
haveloos.
SLEUF, v. (...von), (bouwk.) groove, gootsgewijze uitholling ; small° opening : de sleuf van
een spaarpot.
SLEUNEN, (sleunde, heeft gesleund), (Zuidn.,
gew.) snoeien.
SLEUR, v. handelwijze waarbij men geda,chteloos de gewoonte volgt: de Dude sleur volgen.
SLEUREN, (sleurde, heeft gesleurd), ruw voortsleepen : iem. langs den grond sleuren ; iemands
naam door het slijk sleuren, hem grof belasteren;
— iets laten sleuren, niet flunk voortzetten, voltooien; langzaam voortgaan : dat zal nog wet
eene pons sleuren.
SLEURSOH, bw. volgens de sleur.
SLEURWERK, o. (-en), work der gewoonte, van
de sleur, waarbij men niet heeft na to denken; (ook)
work dat langzaam vordert.
SLEUTEL, m. (-en, -s), (gewest., met niet ongewone wisseling der I met de r : sleuter); werktuig
out iets to sluiten of to openers : de baard, de pijp,
de schacht, de ring van een sleutel ;
middel om iets to ontcijferen : den sleutel
ran het raadsel, van het cijferschrift weten te vinden ;
rauz.) teeken dat voor aan een notenbalk op
—(
eene lijn geplaatst wordt om den naam aan to
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wijzen van den toon, welke op die lijn door noten
voorgesteld is, waardoor dan ook tevens de namen
van alle andere noten bepaald worden : de G. of
vioolsleutel ; — de voornaamste toegang : deze
vesting is de sleutel des lands ; —
sleutelvormige hefboom dien men rain of moor
oradraait oat eene zekere working to verkrijgen :
de sleutel van eene schroef, om deze vaster of losser
to draaien ; — sleutel eener klok, van een horloge,
om de veer op to winden; — de sleutel eener kache1pijp, rood plaatje om den luchtafvoer, den trek
to regelen.
SLEUTELBEEN, o. (-deren), (onti.) een der beide
gebogen beenderen, die aan de zijden van den hals
boven de eerste ribbon liggen.
SLEUTELBLOEM, v. (-en), (plantk.) eon plantengeslacht (primula) met gele bloeraen, dat zeer
vroeg in 't voorjaar bloeit.
SLEUTELBOS, m. (-son), vele sleutels to zaraen
aan eon ring hangende ; ...GAT, o. (-en) ;
...RING, m. (-en); ...STAD, v. Leiden, met twee
gekruiste sleutels in het stadswapen.
SLIB, SLIBBE, SLIBBER, v. modder, achtergebleven slijk. (Slib wordt ook onz. gebruikt).
SLIBAOHTIG, bn. (-er, -st), modderig, slijkerig.
SLIBBEREN, (slibberde, heeft geslibberd), uitglijden, slippen ; (gew.) glijden.
SLIBBERIG, bn. (-er, -st), glibberig, glad (op
eon flatten grond), slijkerig.
SLIOHTEN, (slichtte, heeft geslicht), gelijk,
gladm,aken : leder slichten, alwrijven of afschaven.
SLIER, m. rij, reeks : de jongen,s liepen aan slieren ; tik van dronkenschap: een slier aanhebben.
SLIERASPERGE, v. (-s), eene soort van lange
asperge ; ...BAAN, v. (...banen), glijbaan.
SLIEREN, (slierde, heeft gesliord), slingeren,
zwaaien : bangs de straat slieren ; — sleepen, sleuren, slingeren : hij laat alles slieren, Wets bergt hij
op ; wegglijden, doorglijden ; — glijden, zich op
eene glijbaan vermaken.
SLIERPLANT, v. (-en), slingerplant ; ...SPERGE, v. (-s), slierasperge.
SLIERT, m. slier, lange rij, van kinderen of menschen ; lang, dun, slap neerhangend lets.
SLIET, v. (-en), lange, buigzame paal ; zulk een
paal, die de scheiding vormt tusschen de verschillende koeien en paarden in den stal ; (overdr.) de
ruimte tusschen twee slieten ; (zegsw.) elk in zijne
sliet, elk op zijn post. SLIETJE, o. (-s).
SLIJ, v. (-en), zeelt (Nisch). SLIJTJE, o. (-s).
SLIJK, SLIK, o. modder, slib ; — (fig.) zich in
het slijk wentelen, een verdoryen levon leiden ; goud
is het slijk der aarde, goud is nietig, heeft geene
waarde ; — iem. door het slijk sleuren, iemands
naam door het slijk halen, hem schandvlekken.
SLIJKBORD, o. (-en), spatbord aan een wagon
of fiets ; ...DORP, o. (-en), dorp met zeer slijkerige
wegen in den winter.
SLIJKERIG, bn. (-er, -st), slijkachtig, met slijk
bedekt,
SLIJKGAT, o. (-en), gat vol slijk ; dorp of stadje
met veel slijkerige straten. ; — (stoomw.) opening
in de waterruimte om den ketel van binnen to kunnen reinigen.
SLIJKGRAS, o. eene grassoort (spartina stricta),
welke alleen in Zeeland op de slikken der Oostersohelde en der Zandkreek gevonden wordt.
SLIJKGROND, m. (-en), uit slijk bestaande
grond.
SLIJKKOUSEN, v. my . slobkousen ; ...KRAAN,
v. (...kranen), (stoomw.) kraan tot afvoer van het
slijkhoudend water ; ...NAT, bw. zeer nat ;
...PLAAT, v. (...platen), (aardr.) zandplaat met
eene dikke laag slijk bedekt ; ...PUT, m. (-ten),
put waarin men slijk bewaart, waaruit men slijk
haalt • ...SCHILDPAD, v. (-den), moerasschildpad.
SLIJKSPRINGER, m. (-s), een 15 cM. groot zeevischje dat veelvuldig tusschen de wortels der
mangrovebosschen aan tropische kusten voorkomt
(periophtalmus koelrentheri).
SLIJKVISOH, m. (...sschen), visch die zich in
het slijk ophoudt • poelvisch, weervisch, groote
smeerling • ...VULKAAN, m. (...kanen), kegel-
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vormige kraterheuvel waaruit gassen en slijk te
voorschijn komen.
SLIJM, o. en v. (-en), kleverige taaie stof, (inz.)
het voortbrengsel der slijravliezen en vooral der
daarin vervatte slijnstkliertjes ; speeksel eener
slang ; — het kleverige vocht waarmee de visschen
en andere dieren bedekt zijn : hier hebben slakken
gekropen, ik zie het aan het slijm ; plantenslijm.
SLIJMAAL, m. (...alen), op eon worm gelijkende
slijmprik op .den bodem van den Grooten Oceaan,
kan 50 cM. lang worden (bdellostoma stouti), ook
wormvisch en slakprik geheeten.
SLIJMBEROERTE. v. (-n), (gen.) stikking ten
gevolge van snelle afscheiding van groote hoeveelheden slijm in de luchtwegen.
SLIJMERIG, bn. (-er, -st), slijraachtig ; met
slum.
SLIJMHOEST, m. hoes waarbii zeer veel slum
opgegeven wordt, kinkhoest ; ...HOLTE, v. (-n),
slijmhuid : de slijmholten van den neus, van het voorhoofdsbeen ; ...HUID, v. (-en), de van slijmklieren
voorziene huid binnen in den neus.
SLIJMIG, bn. (-er, -st), met, als slum ; vettig,
dik. SLIJMIGHEID, v.
SLIJMKARPER, m. (-s); ...KLIER, v. (-en),
(ontl.) slum afzonderende trosvormige klier, vooral
boven in den neus.
SLIJMSUIKER, v. soort van sulker die niet
kristalliseert, hoofdbestanddeel van de stroop.
SLIJMVIS CH, m. (...sschen), de slijmvisschen
(blenniidae) maken eene famine uit in de orde der
stekelvinnige visschen ; hun lichaam is langwerpig
en met eene slijmerige naakte huid, sontwijlen ook
met kleine schubben bedekt.
SLIJMVLIES, o. (...zen), (ontl.) vlies dat als
voortzetting der uitwendige huid, de inwendige
holten en kanalen van het menschelijk lichaam.
bekleedt.
SLIJP, o. schuurzand.
SLIJPBAK, in. (-ken), bak van een ronddraaienden slijpsteen ; ...BANK, v. (-en), bank om op te
slijpen ; ...BORD, o. (-en), slijpplank.
SLIJPEN, (sleep, heeft geslepen), door sterk
wrijven langs eene fijnruwe oppervlakte deeltjes
aan de oppervlakte van iets wegnemen, om het zoo
glad, effen to maken, te polijsten, of den vereischten vorm to geven : mariner, glas, spiegelglas slijpen ; diamant slijpen, or don vereischten
vorm aan geven ; — (fig.) straat slijpen, veel
doelloos laws de straat loopen ; — al slijpende
scherp maken, wetten, aanzetten : messen, sabels,
dolken slijpen ; schaatsen, scharen slijpen ; — (fig.)
scherpen : dat slijpt het verstand.
SLIJPMOLEN, nt. (-s), slijpschijf der diamantbewerkers.
SLIJPPLAAT, v. (...platen), (gezicht.) rondo
slijpplaat voor optische-glazen.slijpers, slUpschotel ; ...PLANK, v. (-en), plank waarop men messen
slijpt ; ...POEDER, o. poeder om mede to slijpen;
...SCHIJF, v. (...von).
SLIJPSEL, o. wat door het slijpen afvalt, slijppoeder.
SLIJPSTAAL, o. staal waarmede of waarop men
lets slijpt (inz. bij slagers); ...STEEN, m. (-en),
elke steen welke tot het scherp maken van snijdende
voorwerpen geschikt is ; ...ZAND, o. scherp zand
om mode te slijpen.
SLIJTAGE, v. het slijten, verslijten ; — verkoop
in het klein.
SLIJTEN, (sleet, heeft of is geslepen), door het
gebruik kaal worden of doen worden ; — verslijten,
afslijten : een gat in zijne schoenen slijten ; — door
gebruik in kracht of in waarde verrainderen ; —
(fig.) langzamerhand verminderen, in stcrkte afnemen : de droefheid zal moeten slijten ; — zijn
Leven bij of met iem. slijten, doorbrengen ; (spr.)
met passers en meten wordt de meeste tijd versleten,
dat kost den raeesten tijd ; — in het klein verkoopen : drank slijten ; verkoopen : kan ik niets
aan je slijten I; (ook fig.) kwaraken ; — afbreken
en voor afbraak verkoopen.
SLIJTER, m., SLIJTSTER, v. (-s), die slut ; verkooper, verkoopster in het klein (inz. van wijn en

sterken drank); — loin. die handel in afbraak van
huizen draft.
SLIJTERIJ, v. (-en), Winkel, handel in het klein
(inz. van sterke dranken).
1. SLIK, o. en v. slijk : in de slik vallen.
2. SLIK, na. het slikken ; zooveel men in eons
kan af- of oplikken : een slik honing.
SLIKARTSENIJ, v. (-en), artsenij, vermengd
met honig, stroop enz.
SLIKBORD, o. (-en), metalen plaat, achter en
voor aan tramwagens aangebracht, om opspattend
slik op to vangen ; slijkbord ; ...BRON, v. slijkbron ; ...FONDS, o. fonds ontstaan uit de slikgolden ; ...GAT, o. (-en), (stoomw,) gat in den
stoomketel waardoor men het vuile water verwijderen kan ; ...GELD, o. (-en), geld dat de vervener
per Are moot opbrengen, om daarvoor later den
veenpolder droog to leggen ; gewoonlijk f 250 per

H.A..

1. SLIKKEN, (slikte, heeft geslikt), vaste of
vloeibare stoffen door spiersamentrekkingen uit
den Mond in de maag brengen ; (fig.) dit is eene
horde pil em te slikken, eon groot verdriet om to
doorstaan ; — beleedigingen slikken, moeten aanhooren, zich laten welgevallen.
2. SLIKKEN, (slikte, heeft geslikt), slik uit de
sloot halen, baggeren.
SLIKKERIG, bn. (-er, -st), slijkerig.
SLIKMETER, (-s), ambtenaar belast om het
slik op to meten, dat men verveent, om daarvan
de polderlasten to berekenen.
SLIKNAT, bn. doornat.
SLIKOPRUIMER, m. (-s), veegmachine.
SLIKSLEDE, v. (-n), (landb.) slede om slik naar
het land to brengen tot bemesting.
SLIKWADDEN, v. my. gorzen aan de Noordzee.
SLIM, bn. bw. (-mer, -st),(fig.) slecht, kwaad,
verkeerd : de zaken staan slim ; — (gew.) raoeilijk :
een slim werk ; — sluw, loos, geslepen : een slimme
keret ; — schrander : een slim kind; — (Z. A.)
slimme praatj es verkoopen, het hoogste woord voeren.
SLIMMERD, m. (-s), ion/. die slim is.
SLIMMEREN, (slimmerde, is geslimmerd), (gew.)
erger worden.
SLIMMERING, v. (zeew.) vermindering, verachtering van geladen good ; averij, beschadiging.
SLIMMIGHEID, v. (...heden), slimheid.
SLINGE, v. (-n), (gew.) weg naar de broeklanden.
SLINGER, m. (-s), het slingeren, slingering,
zijn slinger hebben, zijn draai, plezier in iets;— (oudt.)
riem met een zakje van onderen, om er een steen
in to doen en dien dan op behendige wijze weg to
slingeren, zeker wapentuig ; metalen dread met
eene zwaarte van onderen (in uurwerken, die
regeln:tatig heen en weer beweegt, daar zijne Bohmmelingen den gang van het uurwerk regelen); —
vvindsel, doek : zijn arm in een slinger dragen ;
—(fig.)
een slinger om den arm /louden, zioh niet
onvoorwaardelijk voor iets verklaren, tot iets
verbinden, maar zoo dat men nog terug kan; —
zwengel (eener pomp).
SLINGERAAP, m. (...apen), eene soort van
grooten aap met naakten staart en large, donne
pooten (ateles), die zich met zijn staart van boom
tot boom slingert ; (fig., scherts.) lang, schraal
persoon met een slingerenden gang.
SLINGERAAR, m. (-s, ...raren), (oudt.) die den
slinger wist to hanteeren (in de legers).
SLINGERDESLANG, bw. geslingerd, slangvormig ; dat beekje, pad loopt slingerdeslang.
SLINGEREN, (slingerde, heeft en is geslingerd),
onder het bewegen van de eene zijde naar de andere
eene kromme lijn beschrijven ; heen en weer bewegen of bewogen worden ; — een beekje slingerde
door het veld, kronkelde ; — (fig.) door vrees en
hoop geslingerd worden, beurtelings vreezen en
hopon ; — verstrooid liggen : zijn goed, zijne boeken later& slingeren, niet op eene vaste plaats bewaren ; — slingerend vallen : de schipper slingerde
van het dek ;
zich slingeren, zich schoramelen ;
zich om eon of ander voorwerp omhoogkronkelen ; — met een slinger werpen ; — om lets winden. SLINGERING, v. (-en), het slingeren ; be-
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weging van eene pendule ; — (fig.) onzekerheid
(tusschen hoop en vrees).
SLINGERHONI(N)G, m. honing door de slingermachine uit de raten geslipperd, zuivere honing.
SLINGERPAD, o. (-en), slingerend, kronkelend
pad; ...PLANT, v. (-en), plant die onder het
opgroeien zich om andere voorwerpen slingert en
zoo steun zoekt out omhoog te komen boonen
zijn slingerplanten ; ...PROEF, v. (...ven), proef
met een slinger, inz. de proef van F o u c a u 1 t, ten
bewijze dat de aarde om hare as draait.
SLINGERSTAART, in. (-en), lange staart ; ook
zeker gewas ; ...STANG, v. (-en), (hofi.) staaf van
den slinger eener klok ; ...STEEN, m. (-en), steen
die uit den slinger geworpen wordt ; ...STOK, m.
(-ken), werpstok; ...TAKKEN, m. my. (bouwk.) sieraad aan Korinthische zuilen; ...TIJD, m. (-en), duur
eener slingering ; ...TRAP, v. (-pen), (bouwk.) wenteltrap met open trapgat, ook Engelsche trap geheeten ; ...UURWERK, o. (-en), uurwerk dat door
een slinger wordt geregeld.
SLINGERWET, v. (-ten), (nat.) wet die bij de
beweging der clingers waar te nemen valt, by.:
de slingertijd is van de slingerwijdte onafhankelijk.
SLINK, bn. (veroud.) linker.
SLINKAARD, m,. (-s), (Zuidn.) iem. die linksch is.
SLINKEN, (slonk, is geslonken), inzakken (van
zwellingen) ; inkrimpen ; — (fig.) mijne beurs is
aardig geslonken, ik heb vrijwat geld uitgegeven ;
verminderen : de voorraad slinkt.
SLINKER, bn. linker.
SLINKS, bw. (-er, -t), links; — slinks handelen,
to werk gaan, oneerlijk, bedrieglijk.
SLINKSCH, bn. (-er, meest -), linksch, loos,
slecht, ondeugend, verraderlijk: slinksche streken; —
slinksche wegen volgen, inslaan, zich van bedrog
en valschheid bedienen era tot zijn oogmerk te
geraken. SLINKSCHHEID, v. (...heden), ond.eugend, verraderlijk gedrag, loosheid.
1. SLIP, v. (-pen), hoek, uiteinde ; afhangend
gedeelte : de slippen van een hemd ; (plantk.)
deelen van een ingesneden orgaan. SLIPJE, 0. (-s.)
2. SLIP, o. slip vangen, zijn doel niet bereiken,
niet slagen.
SLIPPEDRAGER, m. (-s), die bij eene plechtige
begrafenis eene der slippen van het lijkkleed draagt.
SLIPPEN, (slipte, heeft geslipt), glijden, uitglijden: mijn fiets, ik slipte, door de gladheid gleed
mijn fiets uit ; — het anker slipt, pakt niet, houdt
niet ; — een touw laten slippen, door de handen
laten glijden ; iets laten slippen, iets opgeven,
van iets afkom,en ; — de goede gelegenheid laten
slippen, ontsnappen, er geen gebruik van maken.
SLIPPER, m. (-s), glipper ; een slipper maken,
zich stil uit een gezelschap verwijderen.
SL1PPEREN, (slipperde, is geslipperd), uitglijden mijne voeten slipperden ; — stil zich verwijderen, wegsluipen.
SLIPTREIN, m. (-en), trein waarvan het achterste
gedeelte onder het rijden wordt afgehaakt.
SLISSEN, (sliste, heeft geslist), de letter s.
breed uitspreken.
SLOB, v. slib, modder; in deze bet. hoort men
het woord nog in slobkous.
SLOBBE, v. (-n), vaatdoek ; meid, vrouw die het
raorsigste werk verricht ; noodhulp; — (nat. hist.)
slobeend. SLOBBETJE, o. (-s), kleine slobbe.
SLOBBER, v. slijk : de slobber der straten ; —
gekookt varkensvoeder ; — (gew.) koffie : Beef me
nog een bakje slobber.
SLOBBERDOES, Da. en v. (...zen), vuilik, merger, sraeerpoes.
SLOBBEREEND, v. (-en), slobeend.
SLOBBEREN, (slobberde, heeft geslobberd),
drinken of (seep) eten op hoorbare wijze (als de
dieren), opslobberen, opslurpen ; (fig.) knoeien,
slordig werken.
SLOBEEND, v. (-en), lepeleend ; ...SOUS,
v. (-en), een beenbekleedsel dat het bovendeel van
den schoen en het been bedekt en aan den zijkant
toegeknoopt wordt, inz. gedragen, als men langs
slijkerige wegen moet gaan.
SLODDE, m. en v. (-n), sloddervos.

SLOMP.
SLODDER, m. (-s), zeer morsig mensch.
SLODDEREN, (slodderde, heeft geslodderd),
flodderen, los, en wijd om het lijf hangen.
SLODDERIG, bn. (-er, -st), slonzig, slordig.
SLODDERJURK, v. (-en), ...BLEED, o. (-eren),
flodderend, al te wijd kleed ; ...SOUS, v. (-en),
al to wijde kous ; (fig.) slordig, slonzig meisje ;
...VOS, ra. en v. (-sen), zeer morsig mensch.
SLOEBER, m. (-s), (Zuidn.) schurk, schelm,
gemeene kerel ; —(Ind.) Atjehsche opstandeling.
SLOEP, v. (-en), eene soort van licht vaartuig
met 66n mast, met of zonder dek, of geheel open
en ingericht voor riemen, gewoonlijk bij een grooter schip behoorende om goederen en passagiers
van en naar boord to brengen en in tijd van need
zich to redden ; (ook) oorlogsvaartuig.
SLOEPDAVITS, m. m y. (zeew.) sloepskraanbalken : ijzeren staven, bovenaan omgebogen,
waaraan de sloepen opgehangen worden.
SLOEPENDEK, o. (-ken), dek van een greet
zeeschip waar de sloepen zich bevinden.
SLOEPROEIER, m. (-s).
SLOEREN, (sloerde, heeft gesloerd), (zeew.)
meten, opnemen (een vaartuig); — veronaphtzamen, aan zich zelf overlaten.
SLOERIE, v. Fs), slordige vrouw, slat, slons.
1. SLOF, v. het sloffen, verzuim,, verwaarloozing : de slof is er in, men is er zeer nalatig wee ;
—uitzjneslofch,
iets flinker aanpakken,
niet langer nalatig zijn.
2. SLOF, v. (-fen), groote ruirae pantoffel inz. met
neergetrapt achterstuk ; (fig.) de boel is er op
sloffen, geheel verwaarloosd ; — (spr.) voor iem.
het vuur uit zijne sloffen loopen, zeer veel moeite
voor hem doers ; (zeew.) stuk, onder tegen den
klik van 't roor aangebracht; — (muz.) benedeneind van een strijkstok waarmede de haren gespannen worden ; — slof onder aan eene ladder,
ijzeren ring onder aan den boom er van. SLOFJE,
o. (-s), kleine slof ; (spr.) het op zijne slofjes
afkunnen, het zeer gemakkelijk hebben.
3. SLOF, m. en v. (-fen), slordig, traag mensch.
4. SLOF, bn. bw. (-far, -st), nalatig, traag ;
slordig, achteloos. SLOFHEID, SLOFFIGHEID,
v. achteloosheid, slordigheid.
SLOFBROOD, o. langwerpig klein tarwebrood.
SLOFFEN, (slofte, heeft gesloft), op sloffen
loopen ; met sleepvoeten loopen ; — (fig.) traag,
nalatig zijn ; slof er niet merle, vergeet het niet,
woes er niet achteloos op.
SLOFFIG, bn. (-er, -st), slof 4.
SLOJD, v. tak van onderwijs die zich de alzijdige ontwikkeling van het kind ten doel stelt
en deze tracht to bevorderen door eene doelmatige
oefening van oog en hand, door voorwerpen van
karton, klei en hout to laten waken.
SLOJDCURSUS, (-son), cursus in slOjdonderwijs; ...DIPLOMA, o. (-'s) ; ...GEREEDSCHAP,
o. (-pen), gereedschap waarvan men zich bij de
slbjd bedient, als mes, passer, winkelhaak, Kamer,
beitel, zaag, schaaf enz.; ...LES, v. (-sen);
...ONDERWIJS, o. ; ...ONDERWIJZER, m. (-s) ;
...ZAAL, v. (...zalen), zaal geheel tot het geven
van slbjdonderwijs ingericht.
1. SLOK, m. (-ken), het slokken, of slikken ; —
keel, nauw gedeelte van iets ; — zooveel men in
eens doorslikt, tong ; — borrel : slokjes drinken.
2. SLOK, m. en v. (-ken), slokop.
SLOKAN, m. (-s), (Ind.) greppel, goot : de slokans
voor de sawah.
SLOKDARM, m. (-en), (ontl.) gedeelte der
voedingsbuis, tusschen strot en maag.
SLOKKEN, (slokte, heeft geslokt), slikken, doorzwelgen. SLOKKING, v. het slokken.
SLOKKER(D), m. (-s), die slokt of slikt; (fig.)
veelvraat; hale, sul, arme drommel : het is een goeie
slokkerd. SLOKKERDJE, SLOKKERTJE, o. (-s).
SLOKOP, m. en v. (-pen), die veel in eens eet,
die groote happen doet; gulzigaard.
SLOMMER, m. SLOMMERING, v. beslommering : in een vreeselijken slommer zitten.
1. SLOMP, m. (-en), drom, stapel, menigte
warklomp : rompslomp.

SLOMP.
2. SLOMP, v. (-en), slat, slons.
SLONS, v. (-en), havelooze, slordige vrouw;
onderste gedeelte, rand van eene japon of rok.
SLONSJE, o. (-s), kleine slons; dievenlantarentje.
SLONZEN, (slonsde, heeft geslon.sd), achteloos
en slordig met iets to werk gaan.
SLONZIG, bn. bw. (-er, -st), slordig; • achteloos,
nalatig. SLONZIGHEID, v.
1. SLOOF, v. (...ven), SLOOFJE, o. (-s), voorschoot, boezelaar.
2. SLOOF, v. (sloven), vrouw die altijd hard
werken moot : het is eene echte sloof; — arm,e stakker : die arme sloof; inz. afgeleefde werkster.
3. SLOOF, v. (slooven), dekbalk eener schoeiing.
SLOOM, bn. bw. dom, suf, soezig; op sloamen
loon spreken, voorlezen, saai, vervelend.
SLOOP, v. (-en), kussenovertreksel.
SLOOPEN, (sloopte, heeft gesloopt), afbreken,
slechten, amoveeren : een huis, eene villa sloopen;
—uitelkandernmen vorafb akverkopen;
uitputten: zijne krachten sloopen.
SLOOPER, M. (-s), die sloopt.
SLOOR, v. (-en), slons, sloerie.
SLOOT, v. (-en), gegraven waterscheiding,
smaller dan eenegracht en breeder dan eene re el;
— (fig.) van den wal in de sloot vallen, van kwaad
tot erger, van den regen in den drop komen.
SLOOTEN, (slootte, heeft gesloot), slooten
maken, een akker slooten, er slooten door waken.
SLOOTJESPRINGEN, o. hot over eene sloot
springen ; inz. door middel van een polsstok.
SLOOVEN, (sloofde, heeft gesloofd), (Zuidn.)
opschorten : zijne mouwen slooven.
SLOP, o. (-pen), schuilhoek, nauw steegje, nauwe
doorgang ; — opening in het ifs gehakt voor de
scheepvaart; — straatje dat geen uitgang heeft.
SLORDEVOS, m. en v. (-sen), slordig mensch.
SLORDIG, bn. bw. (-er, -st), nalatig, zonder zorg
geraaakt : een slordig opstel ; — morsig, veil: eene
slordige meld ; dat kost een slordige 5 millioen,
zoo on.geveer. SLORDIGHEID, v. nalatigheid,
morsigheid, onordelijkheid.
SLORP, m. (-en), opsiurping; slok; — slurf van
een olifant. SLORPJE, o. (-s).
SLORPEN, (slorpte, heeft geslorpt), hoorbaar
opzuigen, slurpen : een zacht eitje slorpen.
1. SLOT, o. (-en), toestel met knippen en tong
of veer tot sluiting van deuren enz. en dat met
een sleutel bewogen wordt ; iem. achter slot zetten,
hem gevangen zetten ; — iem. een slot op den mond
doer, tot zwijgen bran en ; — deal van een schietgeweer, dat dient om het of to schieten ; — sluiting
of middel om to sluiten: aan deze doos is geen slot; —
(fig.) het heeft slot nosh zin, het hangt als drop
zand aan elkander. SLOTJE, SLOOTJE, o. (-s).
2. SLOT, o. (-en), kasteel, ridderverblijf, sterkte,
citadel. SLOTJE, o. (-s).
3. SLOT, o. einde, besluit ; (fig.) per slot van
rekening, alles bij elkander genomen; — ten slotte,
tot besluit, eindelijk.
4. SLOT, o. (-en), saldo: batig, nadeelig slot.
SLOTAKKOORD, o. (-en), (nauz.) het laatste,
voile akkoord van een rauziekstuk.
SLOTBALANS, v. (-en), (kooph.) balans aan het
einde van het jaar opgemaakt; ...BAND, m. (-en),
veerkrachtige, hoornachtige Massa die de schelp
der schelpdieren steeds tracht to sluiten; ...BEWAARDER, m., ...BEWAARSTER, v. (-s),
slotheer, -vrouw, -voogd.
SLOTENMAKER, m. (-s), smid (van sloten,
klein werk enz.).
SLOTKAPITTEL, o. (-s), (R.-K.) klein hoofdstukje
of . eenige verzen uit de Heilige Schrift die men
opleest na eenpsalm en vOOr eene hymne,
...BLANK, m. (-en), eindklank; ,..KLINKER, m.
(-s), eindklinker; ...SOM, v. hoofdinhoud; het eindgevolg van een onderzoek: wij kwamen tot de sloOom.
SLOTVERS, o. (...zen), laatste vers(regel);
...VIJL, v. (-en), eene fijne vijl, voor 't laatste werk;
...VONNIS, o. (-sen), eindvonnis; ...VOOGD, m.
(-en), ...VOOGDES, v. (-sen), opzichter, opzichtster van een slot; (oudt.) kastelein ; ...ZANG, m.
(-en), eindzang, laatste coupletten van een vers.

768

SLUIS.

SLOVEN, (sloofde, heeft gesloofd), hard en aanhoudend, voor karig loon werken ; zich afslovon : zich, moede sloven.
SLUIER, m. (-s), dun, doorzichtig weefsel dat
vrouwen dragen ora zich het gezicht to bedekken
en dat gewoonlijk zeer lang neerhangt ; inz. als
dracht van bruiden en doopelingen : zij is in een
sluier getrouwd, aangenomen; — (als draeht der
nonnen) : den sluier aannemen, in een klooster
gaan; — den sluier oplichten, het verborgene, geheime bekendraaken ; onder den sluier van den
nacht, onder bedekking ; — (phot.) dof wa gs op
do lichtgevoelige plaat of het negatief ; (nat. hist.)
sluier van een uil, krans van stijve verzen om de
groote ooropeningen.
SLUIEREN, (sluierde, heeft en is gesluierd), met
een sluier bedekken : de braid was gesluierd.
SLUIF, v. (...von), smalle spleet eener orgelpijp.
1. SLUIK, bn. (-er, -st), rank, mager ze ziet er
erg sluik uit; afhangend : die japon hangt zoo sluik,
zoo slap, maakt zoo smal; sluik haar, platliggend.
2. SLUIK, v. het sluiken, smokkelen; ter sluik,
bw. uitdr. verholen, ongemerkt, heimelijk.
SLUIKEN, (slook, heeft gesloken), zich verschuilen; srctokkelen : koffte, opium sluiken, invoeren zonder de invoerrechten to betalen; — belastingen ontduiken. SLUIKING, v. (-en), het sluiken.
SLUIKER, m., SLUIKSTER, v. (-s), smokkelaar, -ster.
SLUIKGOED, o. smokkelwaar; ...HANDEL, m.
smokkelhandel : sluikhandel drijven; ...HANDELAAR, m. (-s); ...HARIGEN, m. my. menschen
met donkerkleurig, glad en stiff haar :de AustraHers, Amerikanen, Maleiers en Mongolen.
SLUIKS, bw. zie TERSLUIKS.
SLUIKSOH, bn. loerend, gluipend.
SLIMMER, m. sluimering : in sluimer
SLUIMEREN, (sluimerde, heeft gesluinaerd),
diem
zacht, doch onvast slapen, dutten ;
jongen sluimert een voortreffelijke aanleg, hij heeft
een voortreffelijken aanleg, waarvan nu pas blijken
kom,en. SLUIMERING, v. het sluimeren; dutje.
SLUIMERKUSSEN,, o. (-s), oorkussen; ...ROL,
v. (-len), eene soort van sluiraerkussen in den vorm
van eene rol op fauteuil of canapé.
SLUIP, v. het sluipen; ter sluip, bw. uitdr. verholen.
SLUIPDEUR, v. (-en), kleine deur, vestingpoortje; verborgen deur; (fig.) uitvlucht.
SLUIPEN, (sloop, is geslopen), onbemerkt, gluipende voortloopen : lands eene heg sluipem; — onhoorbaar, op de teenen gaan, in-, uitsluipen.
SLUIPEND, bn. bw. wie of wat sluipt, gluipt,
in 't geheira werkt ; — eene sluipende ziekte, die
men haast niet opmerkt en toch de krachten
atneerat en het leven in gevaar brengt.
SLUIPER, m. (-s), die sluipt; indringer; (fig.)
veinzaard; — een sluiper of sluipertje maken, zich
heimelijk (van een bezoek) verwijderen.
SLUIPHAVEN, v. (-s), (zeew.) vooronder; (ook)
vluchthaven; — door rotsen en geboomte bedekte
haven (waar zeeroovers of sluikers zich schuilhouden); ...HOL, o. (-en), heimelijk verblijf eens misdadigers; (jag.) verblijf van den haas; ...SEVER,
m. (-s), raeelkever, zeker insect; ...KOORTS, v.
(-en), ongestadige, ongeregelde binnenkoorts ;
...MO ORD, m. (-en), geheime, verraderlijke moord;
...MOORDENAAR, m. (-s, ...naren), die een sluipmoord pleegt; ...PAD, o. (-en), heimelijk pad ;
...PATROUILLE, v. (-s), (mil.) eene patrouille
die op verkenning uitgezonden wordt.
SLUIPSWIJZE, bw. verholen, in het geheim.
SLUIPTRAP, v. (-pen), verborgen trap; ...WEG,
m. (-en), heinaelijke wag; (ook fig.) slinksche streken, listen, oneerlijke middelen; ...WESP, v. (-en),
(nat. hist.) zeker vliesvleugelig insect (ichneumon),
dat in allerlei sluiphoeken dringt en er de larven
en poppen van andere insecten opzoekt orb er
hare eieren in to leggen.
SLUIS, v. (...zen), beweegbare waterkeering in
eene rivier, kanaal of dok; — (bijb.) God opende de
sluiken des hemels, Het het stortregenen ; inz.
sulk eene, welke het water ten minste door twee
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paar openslaande deuren ophoudt en geschikt is,
0111 vaartuigen door to laten; door eene sluis varen;
steenen brug (te Amsterdam) ; — (fig.) zijn sluis
openzetten, zijn grooten rctond. SLUISJE, o. (-s).
SLUISBALK, ra. (-en), balk eener groote sluis;
slagbalk; ...BEDDING, v. (-en), sluisvloer; ...BODEM, in. (-s); ...DAM, m. (-men); ...DEUR, v.
(-en); ...KOLK, v. (-en), schutkolk; ...MEESTER,
m. (-s), sluiswachter; ...MOLEN,
(-s); ...MUUR,
(...muren); ...POORT, v. (-en); ...POORTJE,
o. (-s), sas; ...RUIMTE, v. (-n), ruinite eener
schutsluis, sluiskolk.
SLUISTOCHT, v. (-en), sloot die op eene sluis
uitkomt, vaarsloot.
SLUISVLOER, nt. (-en), gerctetselde bodem eener
schutsluis; ...WACHTER, m. (-s), beambte die
het toezicht heeft over eene sluis.
SLUITAPPEL, m. (-s), een tandswijs doorgesneden appel; ...BALK, m. (-en), (bouwk.) balk
waar zich al de Bogen van 't gewelf vereenigen;
...BAND, m. (-en), buikgordel; band die tot omsluiting (van iets) dient; hoepel; ...BEN, v. (-nen),
sluitraand; ...BOOM, in. (-en), boom ter sluiting
van een ingang of toegang.
SLUITEN, (sloot, heeft en is gesloten), toedoen,
dichtmaken, inz. door middel van een slot ; gesloten jacht, tijd dat er niet gejaagd mag worden ;
— het hek sluiten, dichtmaken, (ook fig.) de laatste
zijn ; — (fig.) iem. den mond sluiten, hem het stilzwijgen opleggen, hem beletten te spreken; —
de oogen voor iets sluiten, iets niet willen zien, door
de vingers zien;
eindigen : een brief sluiten; — (kooph.) de boeken,
sluiten, op het einde van het jaar, om de balans
op te maken; — aangaan, tot stand brengen, na
voorafgegane beraadslagingen, overwegingen enz. :
een huwelijk, een koop, een contract, een verdrag,
een verbond sluiten; —
toegaan : de deur, de venters sluiten niet goed,
kieren; — de boeken, uwe rekening sluit niet, komen
niet overeen uit, zijn niet juist; — goed op elkander volgen : deze zinnen sluiten niet, wel aan elkander; — uwe redeneering sluit niet, gaat niet op, is
ongerijmd. SLUITING, v. het sluiten (in alle bet.);
(-en), alles wat tot sluiting client,sluitmiddel.
SLUITINKJE, o. (-s).
SLUITINGSUUR, o. (...wren), uur waarop gesloten moet worden : het sluitingsuur van een café.
SLUITJAS, v. (-sen), nauw aansluitende jas.
SLUITKETTINKJE, o. (-s), sluitkettinkje aan
een armband, dun kettinkje bij de sluiting, als
voorzorg dat de armband niet los en verloren gaat.
SLUITKLAMP, m. (-en), (timm.) klarap waarmede iets opgesloten, vastgezet wordt ; ...KOOL,
v. (-en), kool die zich sluit, als : wittekool; ...KOP,
nt. (-pen), kop aan een klinkbout geslagen; ...KROP,
v. (-pen), zware krop salade.
SLUITPLAAT, v. (...platen), plaat waarntede
men eene opening afsluit: (art.) klein rondas; (scheik.)
glazers sluitplaat onder de klokken, met gas enz.
gevuld.
SLUITREDE, v. (-nen), syllogisrae, eene keten
van oordeelen, welke onderling samenhangen, doordien een bijzonder onder een algemeen oordeel
gebracht, en uit de betrekking tusschen boide een
besluit of conclusie getrokken wordt; valsche sluitrede, sophisme.
SLUITREGEL, ra. (-s), laatste regel; slotrijra, refroin ; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) kringvormige spier,
waarraede eene opening kan afgesloten worden ;
...STEEN, in. (-en), (bouwk.) draagsteen, steen die
het metselwerk afsluit; ...STUB, o. (-ken); ...TEEKEN, o. (taalk.) de punt.
SLUITZEGEL, o. (-s), zegel ter sluiting van een
telegram, een brief enz.; inz. om een adres, eene tentoonstelling enz. bekend te maken; —ALBUM, o.
(-s), waarin men sluitzegels verzamelt; —DOOSJE,
o. (-s); —VERZAMELING, Y. (-en); enz.
SLUNGEL, m. (-s), large, raagere persoon : opgesch,oten slungels.
SLUNGELEN, (slungelde, heeft geslungeld), tangs
de straat slungelen, loopen met slingerende armen,
slenteren.
Van Dale, Handwoordenboek
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SLURF, v. (...ven), snuit van een olifant.
SLURFDIER, o. (-en), dier met eene" slurf.
SLURP, m. (-en), opslurping, slok ; — -slurf; —
(zeew.) ineengedraaide punt van een touw.
SLURPDRAGENDEN, m. mv. eene famine der
veelhoevige zoogdieren (proboscidea) waartoe alleen
het geslacht olifant behoort.
SLURPEN, (slurpte, heeft geslurpt), met eene
hoorbare beweging der lippen opdrinken.
SLUW, bn. bw. (-er, -st), slim, loos, listig.
SLUWHEID, v. (...heden), slimheid, loosheid,
listigheid, geslepenheid.
SMAAD, m. vorm van beleediging, waarbij een
bepaald feit wordt ten laste gelegd ,• —REDE. v.
(-nen), smadelijke. woorden: —SCHRIFT, o. (-en),
schotschrift; —TEAL, v. smaadrede; —WOORD,
o. (-en), beleedigende uitdrukking.
SMAAK, m. (smaken), het zintuig, door middel
waarvan wij proeven ; — wat smaak geeft of goproefd wordt : dat vleesch, die wijn heeft een slechten smaak ; — trek, eet]ust : met smaak den; —
verixtogen om; over de schoonheden van een kunstwerk to oordeelen, kunst-, schoonheidszin ; —
over den smaak valt niet te twisten ; — lust, neiging
in, tot : smaak in lezen hebben; smaak in schilderen
krijgen; — mode, heerschende kleederdracht : zij is
gekleed naar den laatsten smaak.
SMAAKLOOS, bn. zonder smaak, van smaak beroofd : ik ben smaakloos van de verkoudheid; nand is
smaakloos. (In overdrachtelijken zin schrijft men
smakeloos). SMAAKLOOSELEID, v.
SMAAKVOL, bn. bw. met smaak (gekozen, gemaakt); getuigende van goeden smaak.
SMAAKZENUWEN, v. my. tongzenuwen.
SMAALDICHT, o. (-en), hekeldicht; ...SCHRIFT,
o. (-en), hekelschrift.
1. SMACHT, v. (-en), afgesneden buik van een
hariRg of bokking.
2. SMACHT, v. het smachten : ik sta met smacht
te wachten; — (fig.) op de smacht loopen, klaploopen.
SMACHTEN, (smachtte, heeft gesmacht), van
honger of dorst bijna omkomen ; naar het
ontbeerde sterk verlangen : smachten naar een
drank water; — het land smacht naar regen, heeft er
groote behoefte aan; — (fig.) reikhalzend en kwijnend verlangen, begeeren.
SMACHTEND, bn. bw. (-er, -st), wat doet smachten, dorstig: eene smachtende tong; — vurig verlangend, kwijnend reikhalzend : een smachtend verlangen.
SMADELIJK, bn bw. (-or, -st), hoonend, beleedigend, vernederend : smadelijke woorden hooren.
SMADEN, (smaadde, heeft gesmaad), hoonen, beleedigen; schelden. SMADING, v. het smaden.
SMADEND, bn. (-er, -st), beleedigend, smalend.
1. SMAK, geklap met de lippen (onder het
eten of drinken), inz. ten teeken dat men het lekker
vindt. SMAKJE, o. (-s).
2. SMAK, m. (-ken), val, bons, harde plot.
3. SMAK, v. (-ken), (zeew.) een schoonersbrik
met rags alleen aan den voorraast ; de achtermast voert alleen bezaan- en gaffeltopzeil.
4. SMAK, v. zie sumak,
SMAKBORD, o. (-en), houten bak waarin met.
dobbelsteenen naar koek enz. gegooid wordt.
SMAKELIJK, bn. bw. (-er, -st), lekker ; — den
eetlust opwekkend : het ziet er smakelijk uit ; —
(fig.) aannemelijk : iem. jets smakelijk makers; —
met smaak, met eetlust : eet smakelijk !
SMAKELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder smaak;
smakelooze opschik. (In eig. zin smaakloos). SMAKELOOSHEID, v. (fig.) gebrek aan smaak, wansmaak.
SMADEN, (smaakte, heeft gesmaakt), proeven;
(ook) den smaak aandoen ; — een kwalijken smaak
voortbrengen : de soep smaakt naar roet, naar
iets;
genieten : gen4gen smaken
rook •
bevallen : dat voorstel smaakte hem niet; zweemen
naar : dat smaakt naar ongeloof.
1. SMAKKEN, (smakte, heeft gesraakt), de lippen
tegen elkander slaan onder het eten of drinken ;
— (spr.) daar zul-je later nog naar smakken, dat
zul-je later nog bijzonder lekker vinden; — met
de lippen klappen.
49
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2. SMAKKEN, (smakte, heeft gesraakt), met
eon smak vallen ; — met geweld werpen, neerploffen ; iem, op den grond smakken ; dobbelen om

kook enz.

SMAKKER, m. (-s), sukkelaar, arme drommel.
SMAKKERD,
(-s), smbprlap.
SMAL, bn. bw. (-ler, -st), het tegengestelde van
geed; nauw: Holland op zijn smalst, (fig.) kleingeestige Hollandsche zuinigheid, (ook) enghartige
bekrorapenheid; — dun, rank, mager : wat ziet gij
er smal (vermagerd) uit; — (fig.) goring, armoedig;
ode smalle gemeerbte, do bedeeldon, de sohamele
klasse.
SMALBEKKEN, m. inv. (nat. hist.) vogels met
dunne snavels.
SMALBLADIG, bn. (plantk.) e tsmalle bladen.
SMALDEEL, o. (-en), klein gedeelte; (oorl.) eene
der drie hoofdafdeelingen, waarin eene vloot verdeeld is, eskader.
SMALDEELEN, (smaldeelde, heeft gesmaldeeld),
in kleine deelen scheiden. SMALDEELING, v. (-en).
SMALDIER, o . (-en), (jag.) vrouwelijk hertekalf.
SMALDOEK, o. smal linnen ; (zeew.) dock dat
smaller is dan zeildoek; — (fig.) dat is Been smaldoek,
dat is niet goring, niet weinig.
SMALEN, (smaalde, heeft gesrctaald), beschimpen,
hoonen, beleedigen : op iem. smalen.
SMALHANS, m. (...zen), vrek, schrale sinjeur;
(spr.) smalhans is er kok of keukenmeester, het
is er schraal, karig; ...HEER, m. (-en), (oudt.)
hoer van eon klein leen.
SMALLETJES, bw. schraaltjes, sober : hij kan
maar smalletjes leven.
SMALNEUZEN, my. familie der apen met
een smal neusraiddelschot; zij komen alleen in de
Oude Wereld voor.
SMALSPOOR, o. (op spoorwegen) eene spoorbaan
waarbij de rails dichter bij elkander liggen dan gewoonlijk.
SMALT, v. zekere blauwe verf, kobaltglas;
email.
SMALTE, v. sraalheid, hoedanigheid van smal
te zijn.
SMALTIEND, o. (-en), tiend van kleinvee, inz.
van schapen.
SMARAGD, o. zekere soort van groen edelgesteente;
, m. (-en), zoodanige steen.
SMARAGDEN, bn. van smaragd : een smaragden
ring, ring die met een smaragd bezet of van smaragd gemaakt is.
SMARAGDGROEN, bn. groen zooals smaragd is.
SMARAGDIET, o. grasgroene varieteit van het
augiet.
SMAROTSEN, (smarotste, heeft gesraarotst),
klaploopen, ongenoodigd ergens to Bast kom.en.
SMAROTSER, m., SMAROTSSTER, v. (-s), klaplooper, -ster.
SMART, SMERT, v. (-en), pijn , wee; — (fig.)
Teed, verdriet, droefheid, pijnlijke aandoening van
het gem,oed : met smart vernemen, iets herdenken;
(gercteenz.) ongeduld : met smart iets verwachten.
SMARTEGELD, o. (-en), toelage boven het pensioen aan Indische militairen, in geval van vernyinking; of aan officiersweduwen bij het sneuvelen
van haar man tegen den vijand.
SMARTELIJK, bn. bw. (-er, -st), pijnlijk ; —
('fig.) verdriet, leed veroorzakend.
SMARTELOOS, bn. bw. zonder smart of pijn.
1. SMARTEN, SMERTEN, (het smartte, smertte,
heeft gesmart, gesmart), pijn, smart veroorzaken;
die woorden, smarten hevig ; — schrijnen : mijne
voeten smarten (mij), zijn ontveld ; mollige kinderen
smarten licht ; — (fig.) hinderen, zeer doen, leed
veroorzaken, treffen : dat verlies smartte haar diep.
2. SMARTEN, (smartte, heeft gesmart), (zeew.)
touwwerk met strooken oudgeteerd zeildoek
omwinden.
SMARTKREET,
(...kreten), kreet als uiting
van smart.
SMEDEN, (smeedde, heeft gesmeed), metalen
door hameren beworken, woest in gloeienden toestand; koud smeden, heet smMen ; — (spr.) men
meet het ijzer smeden, terwijl het heet is, eene gun-
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stige gelegenheid niet ongebruikt laten voorbijgaan;
— met m,oeite en inspanning vervaardigen, maken
verzen smeden, slechte rijmen =ken; — denken,
bedenken, beramen : planners smeden ; een aanslag,
verraad smeden.
SMEDERIJ, v. het smeden; —, (-en), smidse.
SMEDIG, bn. (-er, -st), good doorkookt,
smijdig.
SMEEDBAAR, bn. geschikt om gesmeed to
worden: niet alle metalen zijn smeedbaar.
SMEEDBAK, m. (-ken), smjdskoelbak; ...HAMER, in. (-s), groote sntidshazner; ...IJZER, o.
ijzer dat van 0,2 tot 0,6°!„ koolstof bevat, lichtgrauw van kleur en daarbij tame "k week en
taai is ; ...WERE, o. smidswerk.
SMEEG, bn. (gew.) schraal, mager.
SMEEGRUIS, o. kolengruis dat door de smeden
gebruikt wordt.
SMEEKBEDE, v. (-n), smeekende bode, eerbiedig,
bescheiden verzoek; ...DICHT, o. (-en), smeekschrift in rijm.
SMEEKELING, in. en v. (-en), die smeekt.
SMEEKELINGE, v. (-n).
SMEEKEN, (smeekte, heeft gesmeekt), zeer
nederig verzoeken, ootraoedig vragen om iets.
SMEEKGEBED, o. (-en), smeekbede.
SMEEKOLEN, v. my. zeer fijne kolen, door de
smeden gebruikt.
SMEEKSCHRIFT, o. (-en), ootraoedig verzoekschrift, request : een smeekschrift opstellen, indienen;
het smeekschrift der Edelen; ...TAAL, v. smeekende
woorden.
SMEENT, v. (-en), smient, eene soort van eendvogel. SMEENTJE, o. (-s).
1. SMEER, 0. vette zelfstancligheid : smeer, om
de wagenassen te smeren; — vet om de nieren en
aan de darmen van slachtvee; — kaarsvet; —
(fig.) om den wille van de smeer likt de kat den kandeleer, eigenbelang is de drijfveer van vele handelingen; — opgespaarde penningen : van zijn smeer
teren; — (Ind.) geld waarmoe men iem. omkoopt; —
slaag, klappen : iem. smeer geven.
2. SMEER, in. (smeren), (Zuidn.) sier.
3. SMEER, bn.(Zuidn.) ten er : een smeer kind.
SMEERBOL, m. (-ion), oliebol„ vetbol ; ...BUIK,
m. (-en), onderste gedeelte van don bulk ; vetbuik;
zwaarlijvig persoon.; ...GOED, o., ...GEREI, o.
wat dienstig is om mode to smeren.
SMEERKAARS, v. (-en), kaars van vet (in tegenstelling van waskaars); ...BALK, v. pleisterkalk ;
...SLIER, v. (-en), trosvormige klieren in de
bovenste lagen der opperhuid, inz. op de behaarde
plaatsen, die een dik vet uitscheiden, dat tot
insmeren en vettig houden van do haren en de huid
dient; ...KWAST, m. (-en), kwast om lets in to
smeren; met den smeerkwast loopen, vloien, pluimstrijken.
SMEERLAP, nit. (-pen), lap met smeer of vet
bestreken (waarvan de sleepers zich onder de
vrachtsleden bedienden) ; — (fig.) smerig mensch;
(ook) eerloos mensch (scheldnaam).
SMEERLAT, v. (-ten), geprofileerde lat welke
den naad tusschen het kozijn en het aansluitende
metselwerk bedekt, ook koplat geheeten.
SMEERLING, in. (-en), riviergrondel; poelvisch,
slijkvisch, weervisch.
SMEERMAAND, v. (w. g.) November, Slachtraaand;
...MACHINE, v. (-s); ...MIDDEL, o. (-en), middel
om mode to smeren; ...POES, ra. en v. (-en), morsig mensch.
SMEERSEL, 0. (-s), alles waarmede gesnieerd
kan worden; zalf.
SMEERWORTEL, v. (plantk.) eene ruwbladige
plant (symphytum officinale) met roods, paarse,
blauwe, vuilgele of Witte bloemen; eene vetplant
(sedum purpurascens), ook Sint- Janskruid geheeten.
SMEET, in. (smeden), worp, gooi.
SMEETANG, v. (-en), tang der smeden om het
gloeiende ijzer onder het smeden vast te
houden.
SMEETSWIJS, ...WIJZE, bn. smeetswijs touwwerk, naar het uiteinde verdunnende.
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1. SMELT, v. (-en), spiering; — zandaal, kleine
weekvinnige visch (ammodytes), veel langs onze
kust voorkomende : smelt de/ven.
2. SMELT, m. het smelten.
SMELTBAAR, bn. geschikt om gesmolten te
worden : niet alle metalen zijn even smeltbaar.
SMELTBAARHEID, v. de eigenschap van vele
vaste lichamen van door verwarming uit den
vasten in den vloeibaren toestand over te gaan.
SMELTEN, (smolt, heeft en is gesmolten), door
middel van warrate vloeibaar worden of doen
worden (inz. van metalen) : ijzer, zilver smelten; —
van eene vaste in eene vloeibare stof overgaan of
doen overgaan ; (schild.) doen ineenvloeidn :
smeltende kleuren; (muz.) smeltende tonen; — (fig.)
zijne oogen smolten weg in tranen, stonden vol tranen;
iemands hart doen smelten, van medelijden;
— (fig.) zijn geld is mooi aan het smelten, opraken.
SMELTGLAS, o. 6ntail; ...HITTE, v. hitte waarbij iets smelt; ...HUIS, o. (...zen), plaats, fabriek,
huis waar gesmolten wordt; ...KROES, m. (...zen),
aarden pot of vat, gebruikt tot het smelten en
herleiden van metalen en tot andere werkzaamheden; ...KUIL, m. (-en), kuil waarin tinnegieters
enz. hunne waren vorraen.
SMELTOVEN, m. (-s), oven, ingericht tot het
smelten van metalen.
SMEREN, (sncteerde, heeft gesmeerd), lets vettigs
strijken op, over de oppervlakte van iets : brood
(boter op brood) smeren; — (fig.) de maag smeren,
goed eten; — de keel smeren, veel drinken; iem.
honig om den mond smeren. vleien, zoete woordjes
zeggen ; — iem. de harden smeren, hem omkoopen ; — dat smeert den pot, dat is voordeelig ;
dat gaat als gesmeerd, zeer vlug ;
(gemeenz.) hij
smeerde hem, ging er van door, poetste de plaat ;
(Zuidn.) goede sier waken, slampampen.
SMERGEL, v. zekere delfstof, tot polijsten van
metalen geschikt, araaril.
SMERIG, bn. bw. (-er, -st), vettig, olieachtig;
Met vet, met vuil bentorst; vuil, raorsig ; — (fig.)
voordeelig : een smerig baantje; — oneerlijk : eene
smerige zaak; vuilaardig, gemeen : smerige teal.
SMERIS, m. (-en), (diev.) agent van politie.
SMET, v. (-ten), vlek : er is geen smetje aan; die
stof krijgt Licht smetten; (fig.) van vreemde smetten
vrij; — dit werpt eene smut op zijn naam, zijn naam
is hierdoor bezoedeld; — iem. eene smet aanwrilven,
hem van iets betichten. SMETJE, o. (-s).
SMETSTOF, v. (-fen), stof die besmet.
SMETTELOOS, bn. (...zer, -t), zonder smet,
vlekkeloos; (ook fig.) een smetteloos leven.
SMETTEN, (sraette, heeft gesmet), bevlekken,
bemorsen : zijne kleeren smetten; — smetten aannemen : lichte stof smet gemakkelijk.
SMEULEN, (sraeulde, heeft gesmeuld), langzaam
gloren zonder vlam (van brandstoffen); — (fig.)
heimelijk dreigen : er smeult verraad, oproer.
SMEULEND, bn. niet behoorlijk bran.dende, glorend ; — (fig.) in het geheim dreigend.
SMEUREN, (smeurde, heeft gesmeurd), bemorsen, bezoedelen; smoren.
SMID, m. (smeden, -s), bewerker van raetaal,
inz. die ijzer smeedt : grof-, fijnsmid, die grof of
fijner ijzerwerk vervaardigt; goudsmid; hoefsmid.
SMIDJE, o. (-s).
SMIDSE, v. (-n), werkplaats van den smid,
smederij.
SMIDSGEREEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap
van den smid; ...HAMER, m. (-s), groote hamer
van den grofsmid; ...JONGEN, m. (-s).
SMIECHT, m. (-en), gemeene kerel, sraeerlap.
SMIEG, bn. (gew.) smijdig, lenig, buigzaam : een
smiege jongen; (fig.) handig, gevat.
SMIENT, v. (-en), eene soort van slanke Bend
(arras penelope), ook fluiteend geheeten; slanke
soort van duiken; — (fig.) Lang, wager mensch.
SMIEZEN, (gemeenz.) iets in de smiezen hebben, in de gaten hebben, zien, bemerken.
SMIJDIG, SMEDIG, bn. (-er, -st), licht te smeden, zacht : smijdig goud; — lenig, buigzaam : (fig.)
hij heeft een smijdig karakter, tegenstelling met
zacht : smijdig Laken; — (fig.) smijdige
stug ;
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taal, woorden, zachte, zoete, vleiende taal; — gebonden, goed doorkookt : smerige soep.
SMIJTEN, (smeet, heeft gesmeten), hard werpen, gooien; (fig.) met geld smitten, veel geld nitgeven.
SMIKKELEN, (smikkelde, heeft gesmikkeld),
smullen, eten : wat te smikkelen hebben.
SMIS, v. (-sen), SMIDSE, v. (-n), zie SMIDSE.
SMODDERVISCH, v. (...sschen), zeelt.
SMOES, v. (...zen), praatje, vertelsel, uitvlucht ;
— grap, aardigheid : ik deed het voor de smoes.
1. SMOEZELEN, (sn:toezelde, heeft gesntoezeld),
kreukelen, smetten : zijn goed smoezelen.
2. SMOEZELEN, smoezen.
SMOEZELIG, bn. gekreukt, smoezig.
1. SMOEZEN, (smoesde, heeft gesmoesd), heiraelijk met mooie praatjes overhalen ; heimelijk bespreken, afspreken.
2. SMOEZEN, v. mv. turf die nat geworden en
bevroren geweest, voor den handel ongeschikt is.
SMOEZIG, bn. gekreukt, niet nieuw meer.
SMOKEN, (smookte, heeft gesmookt), rooken;
zij zaten den geheelen avond te smoken, veel to roo
ken. SMOKING, v. het smoken, gesmook.
SMOKER, m. (-s), die stork tabak rookt.
SMOKING (Eng.) ,v. ( -s), soort van korte heerenjag
met zeer large revers : hij is in smoking.
SMOKKEL, m. smokkelarij, sluikerij.
SMOKKELAAR, m. (-5), die sraokkelt, sluikhandel drijft : de smokkelaars zijn betrapt; (ook)
schip waarmede men smokkelt.
SMOKKELEN, (smokkelde, heeft gesmokkeld),
verboden goederen, of goederen, waarvoor rechten
moeten betaald worden, in het geheim in- of uitvoeren; smokkelhandel drijven; bedriegen (in het
spel); stolen, behendig wegmoffelen.
SMOKKELSCHIP, o. (...schepen), whip dat tot
den smokkelhandel gebezigd wordt ; ...WAAR, v.
(...waren); ...WEER, o. (Zuidn.) mistig, nevelig
weer.
SMOOK, m. dikke rook of damp (inz. van smeulend° voorwerpen) : in den smook hangen, zitten.
SMOOKGAT, o. (-en), gat waardoor de smook
gaat; (fig.) smokerig vertrek.
1. SMOOR, v. het land, wrevel : hij heeft de smoor
in, hij heeft gruwelijk het land.
2. SMOOR, (Ind.) gesmoord vleesch.
3. SMOOR, (Zuidn.) damp , novel.
SMOORDRONKEN, bn. erg, zwaar beschonken;
...HEET, bn. erg, zeer heat, drukkend warxnSMOORKLEP, v. (-pen), (stooraw.) klep onder
het bereik van den machinist om den stoomtoevoer
to regelen; ...KOST, in. (Z. A.) gestoofd vleesch;
...KUIL, m. (-en), kuil waarin men iets smoort,
verbergt : (fig.) van zijn hart geen smoorkuil maken,
vrijuit, ronduit spreken.
SMOORLIJK, bw. in zeer hooge mate : smoorlijk
verliefd zijn, tot over de ooren verliefd.
SMOORVISCH, v. (Z. A.) met uien zacht gestoofde visch; ...VLEESCH, o. gestoofd vleesch.
SMOORVOL, bn. zeer vol, eivol.
SMOREN, (smoorde, heeft en is gesmoord), dooyen. verstikken, doen stikken, de ademhaling
beletten : iem. smoren; zij smoorde het kind onder
een bed; — (fig.) het is hier om te smoren, het is hier
verschrikkelijk warm; hij smoort van dorst, heeft
zwaren dorst; iets in de geboorte smoren, in den
beginne onderdrukken; — de beweging tegenhouden, vertragen: de locomotief smoorde in 't zand,
bled daarin steken; de kogels smoren in het zand; —
(zeew.) diep in de golven duiken, waardoor de vaart
belet wordt; — vleesch smoren, op eon zacht vuur
laten gaar worden, stoven ; iem. in zijn eigen
vet gaar laten smoren, hem aan zijn lot overlaten,
met zijne kwaadheid alleen laten; — (Zuidn.)
eene pijp tabak smoren, rooken.
SMORZANDO (It.), bw. (muz.) afnemend in
sterkte, wegstervend.
SMOTSEN, (sraotste, heeft gesmotst), bemorsen.
SMOUS, m. (-en), scheldnaam aan de Joden gegeven : vuile smou.s;c -(fig.) bedrieger, schacheraar;
(Z. A.) rondreizend handelaar, meestal eon Jood; —
smoushond. SMOUSJE, o. (-s), kleine snious.
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SMOUSHOND, m. (-en), ...HONDJE, o. (-s),
eene soort van kleinen hond met fijn krullend haar.
SMOUSJASSEN, (smousjaste, heeft gesmousjast),
zeker kaartspel spelen.
SMOUT, o. reuzel; uitgebrand vet; vettigheid; —
(drukk.) klein drukwerk (als brieven, rekeningen,
adreskaarten, prijscouranten enz.).
SMOUTBOL, m. (-len), vetbol, zeker gebak, in
smout gebakken.
SMOUTDRUKKER, m. (-s), drukker van smoutwerk. SMOUTDRUKKERIJ, v. (-en).
SMOUTEN, (smoutte, heeft gesmout), met smout
of reuzel instvrijven, besmeren.
SMUIG, SMUIK, v. schuilhoek; ter smuig, bw.
uitdr. verborgen, verholen : ter smuik jets doen.
SMUIGEN, (smuigde, heeft gesmuigd), heimelijk
43noepen, zich te goed doen.
SMUIGER, m., SMUIGSTER, v. (-s), die in
het geheim snoept; veinzaard; gluiper, gluipster.
SMUIGSCHIP, o. (...schepen), (zeew.) smuikschip.
SMUIK, v. TER SMUIK, bw. uitdr. ter sluik.
SMUILEN, smullen, schransen.
SMUK, m. opsehik; sieraad, tool : in bonten smuk.
SMUKKEN, (smukte, heeft gesmukt), opsmukken,
tooien.
1. SMUL, bn. (Zuidn. ) lauw; — dronken.
2. SMUL, v. (-len), het smullen; brasserij; van de
smul houden, gaarne lekker eten en drinken; —
aan de smul zijn, lekker eten; — lust, neiging:
smul hebben (op jets); — morsjurk. SIVIULLETJE,
o. (-s), 't is een, smulletje, lets lekkers.
SMULBAARD, m. (-en), kind dat m,orsig eet;
(ook) lekkerbek; ...BROER, m. (-s), iem. die van
lekker eten houdt.
SMULDAG, m. (-en), dag waarop men smult.
SMULLEN, (smnlde, heeft gesmuld), lekker eten,
brassen : 't is om aan te smullen; — achter de gordijn&les smullen, zich in stilte te good doen; — morsig eten (inz. van kindereu). SMULLING, v.
gesmul.
SMULLIG, bn. (-er, -st), morsig, vuil;
SMULMOER, v. (-s), smulster, vrouw die van
lekker eten houdt; ...MOUW, v. (-en), morsmouw;
...PAAP, m. (...papers), (scheldnaam) vette, welgedane geestelijke, (ook) dikke lekkerbek.
SMULPAPEN, (smulpaapte, heeft gesmulpaapt),
brassen, slempen.
SMULPARTIJ, v. (-en), lekker eten en drinken.
SMUTS, v. (-en), (Zuidn.) slag.
SNAAIEN, (snaaide, heeft gesnaaid), (gew.) winnen : die jongen snaait ze, hij heeft al 30 knikkers gewonnen, ; — (diev.) kapen, wegnemen.
SNAAK, m.(snaken), kluchtige persoon : 't is
een echte sneak; — knul, man, kerel, knaap.
SNAAKS, bw. kluchtig, grappig.
SNAAKSCH, bn. (-er, meest-.), kluchtig, grappig,
koddig : een snaaksche vent. SNAAKSCHHEID, v.
1. SNAAR, v. (snaren), draad van darmen of
metaal die op veel muziekinstrumenten gespannen,
door aanslag, tokkeling of strijking in trillende
beweging gebracht, een zekeren toon doet hooren ;
— de snaren van een tennisracket; — stevig touwwerk om sommige raderen te drijven; — (fig.)
omstandigheid : alle snaren zijn gespannen, alles is
voorbereid; — die sndar moet irten niet aanroeren,
men moet hiervan niet spreken; — men meet de
snaren niet te sterk spannen, niet te veel van zich (of
van anderen) eischen (vooral in geestelijk opzicht);
— alles op Karen en snaren zetten, ailes in het
werk stellen, hemei en garde bewegen.
2. SNAAR, v. (snaren), (gew.) schoonzuster.
SNAARGEZANG, o. (-en), gczang met begeleiding van een snaarinstrument.
SNAARINSTRUMENT, o. (-en), muziekinstrument dat door middel van opgespannen snaren toon
geeft; —MAKER, m. (-s).
SNAK, m. (-ken), snauw, bits woord.
SNAKERIp, bn. bw. (-er, -st), aardig, geestig,
grappig : 't is een snakerige vent. SNAKERIGHEID,
v. (...heden), grap, geestigheid.
SNAKERIJ, v. (-en), grap, klucht, poets.
SNAKKEN, (snapte, heeft gesnakt), eene soort
van hijgend geluid uitbrengen: naar lucht snakken,
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naar lucht hijgen, zeer beklemd, benauwd zijn;
—nardefischlutkn,
hevig verlangen
naar buiten te gaan; — (spr.) hij snakt er near,
als een visch near het water, hij verlangt er zeer sterk
naar.
1. SNAP, m. het snappen; snelle greep : de hond
had het in een snap; — (fig.) oogenblik.
2. SNAP, v. (-pen), (geneesk.) laatvlijm, lancet.
SNAPACHTIG, bn. (-er, -st), babbel-, praatzuchtig. SNAPACHTIGHEID, v.
SNAPER, m. (-s), (nat. hist.) sneper, naaldvisch,
zeepaardje.
SNAPERGOED, o. (Zuidn.) snoeperijen.
SNAPHAAN, m. (...hanen), geweer, vuurroer
waarbij de brandende lont aan een haan bevestigd
was; (fig.) gauwdief, struikroover.
SNAPPEN, (snapte, heeft en is gesnapt), snel den
mond open- en dichtdoen, happen : de hond snapte
naar 't brood, dat men hem toewierp ; — babbelen,
praten ; — snel verspringen, dichtslaan: het slot
snapte dicht ; — (Zuidn.) haastig grijpen ; — vatten, grijpen, pakken ; — begrijpen : ik snap er
nets van.
SNAPPER, m,. babbelaar, SNAPSTER, v. (-s).
SNAPS, m. (-en), slok, borrel.
SNAPSCHOT, o. (-en), (Z. A.) momentopname in
een kodak, kiekje.
SNAR, bn. bw. (-der, -st), (gew.) bits, vinnig,
fel : een snar wijf; het waait snar.
SNARENMAKER, m. (-s), iem. die snaren voor
muziekinstrumenten maakt ; ...SPEL, o. muziek
op snaarini3trum.enten.
SNARIG, bn. bw. (-er, -st), aardig, geestig.
SNARS, SNERS, v. ziertje, klein stukje ;
—hijwetrgnsa
van, totaal niets ; — (fig.)
roes : hij had eene snars aan, hij was een weinig
beschonken. SNARSJE, o. (-s).
SNATER, ni. (-s), (gemeenz.) mond, bek.
SNATEREEND, v. (-en), (nat. hist.) krakeend (anas
strepera).
SNATEREN, (snaterde, heeft gesnaterd), aanhoudend babbelen : die papegaai snatert aardig;
geluid geven (van eenden en ganzen).
1. SNAUW, v. (-en), groot tweemastschip.
2. SNAUW, m. (-en), toesnauwing, bits verwijt.
SNAUWEN, (snauwde, heeft gesnauwd), bits
toespreken; toegrauwen.
SNAVEL, m. (-s), hoornachtige bek der vogels; (bij
uitbr.) snuit (van sommige dieren); (plat) mond,
bek; neus: zij heeft een grooten snavel; — (plantk.)
een aan den top der vrucht zich bevindend spits uitsteeksel dat geen zaden bevat. SNAVELTJE, o. (-s).
SNAVELKROKODIL, m. (-len), (nat. hist.) zekere
krokodil van de Ganges; ...OTTER, m. (-8), (nat.
hist ) eon zonderling gevormd zoogdier van. NieuwHolland met een eendesnavel en vier zwempooten,
vogelbekdier (ornitorhynchus paradoxus); ...VISCH,
m. (...sschen), (nat. hist.) snuitvisch.
SNEB, (-ben), SNEBBE, v. (-n), snavel; (zeew.)
galjoen, voorste punt van een schip, voorsteven;
schip met eene sneb; de scheepssnebben, de yolkstribune bij de oude Romeinen. SNEBJE, SNEBBETJE, o. (-s).
SNEBAAL, m. (...alen), aal met puntigen kop.
SNEB S CHIP, o. (...schepen), ...SCHUIT, v.
(-en), vaartuig met een puntigen voorsteven.
SNEDE, v. (-n), SNEE, v. (-en) , het snijden :
eene snee in iets geven ; veen aan de snede brengen,
gaan vervenen ; eene weide aan de snede brengen,
tot bouwland omploegen; — gras, hooi, van de eerste,
van de tweede snede, dat men krijgt door het grasland voor de eerste, voor de tweede ntaal te
maaien; — de door snijden gemaakte opening,
wonde; — (fig.) dat was voor hem eene snee over zijn,
gezicht, eene groote beleediging; — eene snee door
den neus krijgen, een tegenvaller, iets niet krijgen
waarop men vast gehoopt had;
de door snijden verkregen vorm en gostalte : de
snede van lien rok bevalt mij wel, de snit, het fatsoon; — tabak van fijne, grove suede, die fijn, grof
gesneden is; — eene afgesneden schijf : een pear
sneden brood ; — eene door afsnijden verkregen
oppervlakte : een boek verguld op snee ; — het
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scherp van een snijdend voorwerp : de suede eener
Sabel. SNEETJE, o. (-s).
SNEDIG, bn. bw. (-er, -st), scherp : het snedig
kouter glom; — gevat, verstandig, schrander, scherpzinnig : een snedig antwoord ; — (zeew.) dat schip
is snedig in 1 zeilen, zeilt scherp. SNEDIGHEID,
v. schranderheid, gavatheid, scherpzinnigheid.
SNEEF, v. (sneven), kleine lijn waaruit het beugwant voor de kabeljauwvisscherij bestaat.
SNEEG, bn. (-or, -st), snedig.
SNEEP, m. (-en), zekere weekvinnige visch (cyprinus nasus), tot de familie der icarpers behoorende.
SNEER, in. (-en), hoonende lath, schampere opmerking.
1. SNEES, in. (...zen). twintigtal : een snees
eieren, appelen, schelvisschen; — (gew.) een snees
bouwland, ' /42 HA.
2. SNEES, m. (...zen), Chinees; (fig.) bedrieger,
schacheraar; (diev.) opkooper, heler. SNEESJE,
o. (-s).
SNEEUW, v. (dicht, ook onz.), fijn verdeeld water
dat in den dampkring beneden het vriespunt afkoelt, kristalliseert en in kleinere of grootere vlokken
neervalt ; — (spr.) het verdwijnt als sneeuw voor de
zon, het verdwijnt snel, geheel en al; — zoo wit als
sneeuw, zuiver wit; grijze haren : de sneeuw des
ouderdoms kroont hem reeds.
SNEEUWACHTIG, bn. (-er, -st), als sneeuw; met,
vol sneeuw.
1. SNEEUWBAL, m. (-len), bal van samengepakte
sneeuw ; — (fig.) eene soort van collects waarbij iem.
wat geeft en drie of vier anderen opzoekt om hetzelfde to geven en van doze Rider weer drie of vier
aanspoort hetzelfde to doen, enz.
2. SNEEUWBAL, m. (-len), voor den heester, v.
voor de bloom; (plantk.) de gewone sneeuwbal (viburnum opulus), de balroos of Geldersche roos.
SNEEUWBALLETJE, o. (-s), kleine sneeuwbal;
glaasje klare jenever met suiker.
SNEEUWBLIND, bn. blind door het Aaron in of
op de sneeuw. SNEEUWBLINDHEID, v.
SNEEUWBLOEM, v. (-en), sneeuwklokje;
...BOOM, in. (-en), sneeuwvlokboom, eene soort
van jasmijnplant : een pronkgewas; ...BRIL, m.
(-len), bril die tegen sneeuwblindheid beschermt.
1. SNEEUWEN, (het sneeuwde, heeft gesneeuwd),
in vlokken neervallen van sneeuw : het sneeuwt
hard; het heeft dezen winter niet gesneeuwd; — (fig.)
in groote menigte neerkomen : het sneeuwde
bloempjes.
2. SNEEUWEN, bn. van sneeuw een sneeuwen
kleed bedekt de aard; als van sneeuw : de sneeuwen
bloesem der jasmijn.
SNEEUWGANS, v. (...zen), een geslacht van
veldganzen (anser hyperboreus), op de zwarte vleugelspitsen na is zij geheel wit.
SNEEUWGORS, v. (...zen), soort van gors
(calcarius nivalis), komt bier 's winters op den
trek voor, ook duinputter en ijskletter geheeten.
SNEEUWGRENS, v. (...zen), sneeuwlinie: de
hoogte boven de zee, waar juist zooveel sneeuw valt
als er jaarlijks gemiddeld smelten kan.
SNEEUWHAAS, m. (...hazen), witte haas der
Alpen en der Poolstreken (lepus timidus); ...HOEN,
o. (-ders, -deren), witte patrijs der Alpen (logopus
mutus); Schotsch sneeuwhoen (L. scoticus).
SNEEUWJACHT, v. sneeuwbui met sterken
wind; (ook) jacht die men op de sneeuw houdt.
SNEEUWKLOKJE, o. (-s), (plantk.) een inlandsch
amaryllisachtig plantje (galanthus nivalis), met twee
groene blaadjes en een aan een dun steeltje neerhangend ,bloempje van drie witte bloemblaadjes.
SNEEUWKLOMP, m. (-en), vaste bal of klomn
sneeuw; ...KOP, m. (-pen), een met sneeuw bedekten bergtop; ...KRISTALLEN, o. m y.; ...LINIE,
v. (...nien), sneeuwgrens; ...LAWINE, v. (-s, -n),
sneeuwstorting in het hooggebergte; ...LUCHT, v.
dikko winterlucht, waaruit het dreigt to sneeuwen; ...MAAND, v. (Fr. gesch.) eene der maanden
van den republikeinschen kalender, Nivose (21 Dec.
tot 20 Jan.); ...MAN, m. (-nen), sneeuwpop; ...MEES,
v. (...zen), staartmees,. langstaart (parus caudatus);
...PLOEG, m. (-en), machine om sneeuw van eene
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baan to verwijderen, ...POP, v. (-pen), pop van
sneeuw; ...PUTTER, m. (-s), sneeuwgors;
...ROOS, V. ...(rozen), eene soort van rhododendron
(Rh. chrysantemum).
SNEEUWSCHOEN, m. (-en), ...SCHAATS, v.
(-en), lange, platte voetbekleeding der bewoners
der poollanden, waarmede zij zeer vlug over de
sneeuw kunnen loopen ; ...STORM, m. (-en),
storm met sneeuw vergezeld; ...STORTING, v.
(-en), sneeuwval ; ...UIL, m. (-en), eene uilensoort nit het hooge Noorden (nyctea scandiaca)
die zoowel overdag als 's nachts yliegt,. ...VAL,
m. (-len), lawine; ...VINK, m. (-en), sneeuwgors ;
...VLOK, v. (-ken), sneeuwkristallen die zich onder
het vallen hebben aaneengehecht.
SNEEUWVOGEL,
(-s), pestvogel.
SNEEUWWIT, bn. wit als sneeuw; zeer wit.
SNEEZEN, (sneesde, heeft gesneesd), schacheren;
— (dim) helen, opkoopen.
SNEK, v. (-ken), SNEKRAD, o. (-eren), sinkvormig kettingrad in een uurwerk.
1. SNEL, bn. bw. (-ler, -st), vlug, gezwind, niet
veel tijd noodig hebbende snel spreken, denken,
schrijven ; spoedig, haastig : rich snel uit de
voeten maken; snel er van doorgaan; snd loopen,
vliegen ; (spit.) al is de leugen nog zoo snel,
de waarheid achterhaalt ze wel, de waarheid
zegeviert altijd (al duurt het sours lang); —
(Zuidn.) handig, vlug, vaardig.
2. SNEL, v. (-len), soort van kan of drinkglas,
1/2 pint inhoudende, waaruit men vroeger dronk.
SNELBOUW, m. het snelle bouwen; ...DICHT,
o. (-en), puntdicht, epigram; ...DICHTER, m. (-s).
SNELHEID, v. spoed, vlugheid; vaardigheid;
bevalligheid;
(...heden), snelle beweging.
SNELKOKER, m. (-s), spirituskooktoestel waarop men water enz. in zeer korten tijd koken kan.
SNELLEN, (snelde, is gesneld), spoed maken
tegemoet snellen;
koppen spellers, het hoofd afslaan en dit als zegeteeken meenemen.
SNELPARTIJ, v. (-en), sneltocht.
SNELPERS, v. (-en), drukpers die mechaniseh
den inkt opbrengt, den drukvorm van en naar het
drukapparaat brengt en drukt ; ...SCHRIFT, o.
stenographie ; ...SCHRIJVEN, o.; ...SCHRIJVER,
m. (-s), stenograaf; ...TOCHT, m. (-en), tocht van
Dajaks en andere wilds stammen our koppen to
snellen; ...TREIN, m. (-en), spoortrein die slechts
aan enkele stations, gewoonlijk hoofdstations, stilhoudt; ...VERBAND, o. voorloopig verband ;
...VERKEER, o. het snelverkeer voor reizigers, in
sneltreinen ; ...VERVOER, o. het snelvervoer van,
goederen; m. (-en), (nat. hist.) eene snelloopende krab.
SNELVOETIG, bn. (-er, -st), vlug ter been.
SNELVUUR, o. het snelle vuren met geweren of
kanonnen; — GESCHUT, o.; KANON, o. (-nen).
SNELZEILEND, bn. waarmede men snel zeilen
kan : een snelzeilend fregat.
SNELZEILER, (-s), good bezeild schip;
...ZWEMMERS, m. my . (nat. hist.) eene soort
van trilinfusorien (euplotes).
SNEPIJZER, o. (-s), (heelk.) laatijzer.
SNEPPER, m. (-s), laatvlijm, tweesnijdend
wondheelersraesje tot aderlatingen en insnijdingen;
(thans) instrumentje met 10-14 mesjes die door
eene veer tegelijk in de huid dringen.
SNERKEN, (snerkte, heeft gesnerkt), knetteren
bij het braden in de pan : een hoentje snerken.
SNERPEN, (snerpte, heeft gesnerkt), branden,
zengen, pijn veroorzaken : de koude snerpt, het
is doordrhagend koud.
SNERPEND, bn. (-er, -s),
vlijmend ; —
doordringend : eene snerpende koude.
SNERS, m. (-en), zie SNARS.
SNERT, v. groene-erwtensoep; dat lijkt wel snert,
is nets waard, dat lijkt op nets, been nets to
beteekenen; —KEREL, m, (-s), nietswaardige
vent.
SNEU, bn. bw. teleurstellend : dat was sneu voor
hem; sneu kijken, beschaamd, verlegen.
SNEUKELEN, (sneukelde, heeft gesnoukeld),
(Zuidn.) snoepen dat kind sneukett veel to veel.
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SNEUVELEN, (sneuvelde, is gesneuveld), in een
geveeht, een veldslag omkomen ; — ( j ag.) het Naas
sneuvelt, sterft.
SNEVEN, (sneefde, is gesneefd), struikelen;
vallen; -- (dicht.) sneuvelen, omkomen.
SNIBBE, v. (-n), snibbig wijf of meisje.
SNIBBIG, SNEBBIG, bn. bw. (-er, -st), bits,
vinnig (inz. van vrouwen) : een snibbig wijf;
SNIBBIGHEID, v. (...heden), bitsheid, vinnige
uitdrukking.
SNIJBOON, v. (-en), eene soort van langwerpige
boon in de sehil (phaseolus compresses) die fijngesneden wordt en een smakelijk gerecht oplevert ;
— (fig.) eene rare snijboon, een vreemd persoon.
SNIJBOONENMES, o. (-son), mes om gemakkelijk en vlug snijboonen fijn te snijden; ...MESJE,
o. (-s); ...MOLEN, m. (-s), molen waarmede snijboonen worden fijngesneden; ...POT, m. (-ten).
SNIJBRANDER, m. (-5), buitengewoon heete
steekvlam (waterstof, acetyleen, lichtgas met ingeblazen zuurstof), waarmede men metaalplaten tot
150 m.M. dikte kan doorsmelten, autogeen snijden
geheeten ; ...CIRKEL, m. (-s), (meetk.) cirkel die
een anderen snijdt.
SNIJ(DE)LING, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
afsnijdsel, sehrooling : snijlingen voor het vee
maken, haksel van stroo.
SNIJDEN, (snood, heeft gesneden), iets met een
scherp werktuig geheel of ten deele vaneenseheiden : met een mes, eene schaar snijden; iets aan stukken, in twedn, dridn, klein snijden; — (fig.) dat
snijdt geen hout, uwe redeneering gaat niet op; —
(fig.) hij heeft rich daar leelijk in den vinger (ook):
in de vingers gesneden, hij is daar leelijk tereehtgekorcten, heeft eene groote schade gehad; — de beurs
snijden, zakkenrollen, iem. berooven; — iem.
snijden, hem afzetten, moor laten betalen dan billijk is : deze herbergier weet goed te snijden; —
(wisk.) twee lijnen snijden elkander, hebben 66n
punt met elkander gemeen en gaan door het snij punt heen; — twee cirkels snijden elkander, als zij
twee punten in den omtrek gemeen hebben; —
pijn veroorzaken : de wind snijdt in 't gezicht, is
vinnig koud, is scherp; — (fig.) het sneed mij
door de ziel, deed int innig lead; — scherp zijn :
dat mes, die zaag, schaar snijdt goed, daar kan men
vlug moo snijden; — daar snijdt het mes van twee
kanten, daar heeft men van twee kanten winst,
verdienste; — (gemeenz.) zieh snel voortspoeden :
hij sneed naar de stall.
SNIJDEND, bn. (-er, -st), scherp : een snijdend
werktuig, — een snijdende wind, pijn veroorzakend;
— (muz.) snijdende tonen, doordringende.
SNIJDER, m. (-s), die snijdt ; inz. kleermaker; kleerenversteller. SNIJDERTJE, o. (-s).
SNIJDERSAMBACHT, o. ambacht van snijder;
...GAREN, o.; ...GEZEL, m. (-len); ...GILD, o.
(-en); ...JONGEN, m. (-s), loopjongetje van een
snijder; ...KNECHT, m. (-s) ; ...TAFEL, v. (-s).
SNIJDERVOGEL, ra. (-s), een muschachtige
vogel op Ceylon, in Indio enz. die bladeren aaneennaait om daartussehen zijn nest to maken
(orthotomus bennettii), 8 -I- 9 eM. lang.
SNIJDING, v. (-en), het snijden (in alle bet.);
snijdingen in het lijf, buikpijnen.
SNIJDSEL, o. (-5), haksel, knipsel, het gesnedene; —KIST, v. (-en), hakselkist.
SNIJIJZER, o. (-s), werktuig om de draadwindingon op de sehroeven aan to brengen; ...KAMER,
v. (-s), ontleedzaal, anatoraisch laboratorium;
...KOEK, m. (v. als stofnaam), zoetekoek die
aan plakjes gesneden wordt; ...TAND, m. (-en),
voortand, dienende om het voedsel of to snijden
(in tegenst. van maaltand); ...TIJD, m. (-en),
wijnoogst; ...WERK, o. (bouwk.) sieraden nit of
in hout gesneden, arabesken : verdiept snijwerk.
1. SNIK, m. (-ken), het snikken. hik : den laatsten snik geven, sterven, den adorn uitblazen.
2. SNIK, v. (-ken), trekschuit (in Friesland).
3. SNIK, bn. niet snit:, niet recht wijs.
SNIKHEET, bn. smoorheet; drukkend warm.
SNIKKEN, (snikte, heeft gesnikt), hard en met
eene hikkende beweging der keel schreien, hikken.

SNOER.
SNIP, v. (-pen), eene soort van vogel (scolopax)
tot de orde der steltloopers behoorende, met zeer
langen snavel.
SNIPPENEI, o. (-eren); ...JACHT, v. ; ...NET, o.
(-ten), ...STRIK, m. (-ken), net, strik om snippen
te vangen ; ...TIJD, m. ; ...VANGST, v.
SNIPPER, v. (-s), afsnijdsel, afval : snippers
papier; — gesuikerde snippers, aan zeer dune reepjes gesneden gekonfijte oranjesehil.
SNIPPERBAK, m. (-ken), bak waarin men de
snippers werpt.
SNIPPEREN, (snipperde, heeft gesnipperd), tot
snippers snijden; (ook) snippers laten vallen van
iets dat men fatsoeneert; — (fig.) in al to kleine
deelen seheiden. SNIPPERING, v. het snipperen.
SNIPPERKIST, v. (-en), kist voor snippers;
...KOEK, m. (-en), (v. als stofn.) kook met gesuikerde snippers; ...MAND, v. (-en), wand waarin
men de snippers werpt, prullenmand , , ...UUR,
o. ...UURTJE, o. (-5), verloren, ledig uur, ledige
tijd ; ...WERK, o. goring, nietig work, work van
weinig waarde.
SNIPSNAARDERIJEN, v. my. kleinigheden,
beuzelingen : met die snipsnaarderijen kan ik mij
niet ophouden.
1. SNIT, m. (-ten), eene soort van kerfbijl.
2. SNIT, v. snede, vorm, fatsoen.
SNOB, (Eng.), m. (-s), iem. die voor besehaafd
en ontwikkeld wil doorgaan, doch slechts een aanmatigend onbeschaafd persoon is; (ook) gemeene
vent, ploert.
SNOBISME, o. aanmatiging der snobs.
SNOEIEN, (snoeide, heeft gesnoeid), afknippen,
afsnijden (bladeren en takken, randen enz.) ; (eert.)
geld snoeien, op misdadige wijze randen van geraunt
geld afnenten; — (fig.) kortwieken.
SNOEIHOUT, o. hout dat men gesnoeid heeft,
snoeitakken; ...MES, o. (-son), mes met halveraaanvormig lemmet om to snoeien; ...MESJE, o. (-s).
SNOEISEL, o. (-s), afval van iets dat gesnoeid is.
SNOEK, m. (-en), (v. gmv. als stofn.) een vraatzuchtige roofvisch (esox lucius); — (spr.) hij heeft
een snook gevangen, is in 't water gevallen ; —
snoekenop zolder zoeken, zich vergeefsche moeite
geven.
SNOEKBAARS, m. (...zen), zoetwatervisch,
soort van baars die eon kop en een gestrekt lichaam
als de snoeken heeft (lucioperca sandra), ook zander
geheeten; kan 1 M. lang en 20 K. zwaar worden.
SNOEKEBEK, m. (-ken), . eenigszins gebogen
stuk ijzer, van eene inkeping voorzien, waarmede
men de tanden eener zaag verzet.
SNOEKENAAS, o. aas waarmede men snook Yangt;
...ANGEL, m. (-s), vischhaak om snook to vangen.
SNOEKESTAART, m. (-en), staart van eon snook;
...VET o. vet van snoeken, vroeger als geneesmiddel aangewend.
SNOEKSCHIMMEL, m. (-s), forelschimmel.
SNOEP, m. snoeperij, snoepgoed.
SNOEPEN, (snoepte, heeft gesnoept), lekkernijen
(inz. in het geheim, verholen) nuttigen.
SNOEPER, m. (-s), die snoopt, veel van lekkernijen houdt.
SNOEPERIG, bn. bw. (-er, -st), snoepachtig;
(ook) snoepig. SNOEPERIGHEID, v.
SNOEPERIJ, v. (-en), lekkernij, lekker beetje.
SNOEPGOED, o. snoeperij, lekkernijen, koekjes
enz.
SNOEPIG, bn. (-er, -st), snoepachtig; — bekoorlijk, lieftallig ; — (gemeenz.) een snoepig huisje,
tuintje, kindle, aardig, gezellig, lief.
SNOEPING, v. (zeew.) spleet of naad tusschen de
planken.
SNOEPREISJE, o. (-5), klein pleiziertoehtje ;
klein uitstapje dat men in stilte doet.
SNOEPSCH, bn. (-or, meest -), snoepachtig.
SNOEPSCHHEID, v. snoepaehtigheid.
SNOEPTAFEL, v. (-s), tafel waarop allerhande
lekkernijen liggen; snoepwinkeltje ; ...WINKELTJE, o. (-s); ...ZUCHT, v.
SNOER, o. (-en), koord, gevlochten band :
kralen, paarlen aan een sneer rijgen; — meetsnoer; — vischsnoer, sim; — het dunne einde van
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eene zweep, elders slag geheeten; — band die vereenigt : het snoer der eendracht; — (fig.) partij, belang : iem. aan zijn snoer krijgen, tot zijne partij
overhalen; — rij, reeks, hetgeen aan een snoer
geregen is : een snoer paarlen, koralen.
SNOEREN, (snoerde, heeft gesnoefd), rijgen aan
een snoer (koralen enz.); — koppelen ; — (fig.)
iem. den mond snoeren, tot zwijgen brengen.
SNOES, nt. (...zen), (gemeenz.) lieverdje.
SNOESHAAN, m. (...haven), pother, snoever; —
zonderling mensch, (ook) vreemde snuiter.
SNOET, in. (-en), (plat) snuit : hou-je snoet,
zwijg; — gezicht : een leelijken snoet hebben.
SNOETJE, o. (-s), (gemeenz.) gezichtje: zij heeft,
is een aardig snoetje.
SNOEVEN, (snoerde, heeft gesnoefd), pochen;
opsnijden; trotsch zijn.
SNOEVER, m., SNOEFSTER, v. (-s), die snoeft.
SNOEVERIJ, v. (-en), pocherij, grootspraak,
gesnoef.
SNOEZIG, bn. bw. (-er, -st), lief, aardig.
SNOOD, bn. bw. (-er, -st), SNOODELIJK, bw.
slecht, boos, misdadig : een snood bedrijf; eene
snoode daad, misthijf; — iem. snood verraden.
SNOODHEID, v. (...heden), boosheid, misdrijf,
wreedheid.
SNOODAARD, m. (-s), slecht mensch, booswicht.
1. SNOB, m. snorrend geluid ; — roes.
2. SNOR, m. (-ren), gew. naam voor den nachtegaalrietzanger (locustella luscinoides), wegens
zijn zacht snorrenden zang.
3. SNOR, v. (-ren), knevelbaard : eene groote
snor; — kin- en neusharen : de snor eener kat.
SNORBAARD, m. (-en), knevel; (fig.) man met
een zwaren knevel; — een oude snorbaard, een
oudgediende.
SNORBAND, m. (-en), band die 's nachts over
eene opgestreken snor gebonden wordt om de
punters eene opwaartsche richting to geven.
SNORDER, m. (-s), rijtuig met Oen paard er voor,
waarmee men om een vrachtje rondrijdt; koetsier
er van.
SNORK, m. (-en), het snorken, snorking.
SNORKACHTIG, bn. (-er, -st), snoevend, grootsprekend : snorkachtige woorden, taal.
SNORKEN, SNURKEN, (snorkte, snurkte, heeft
gesnorkt, gesnurkt), hard snuiven in den slaap;
(fig.) pochen, snoeven.
SNORREN, (snorde, heeft en is gesnord), eon
snorrend en brommend geluid geven; — de kachel
snort ; het snorrend spinnewiel ; de kogels snorren
ons om de ooren ; — opzoeken : wat snor je toch ? ;
— een koetsier laten snorren, laten rondrijden om
te zien of hij een vrachtje kan vinden.
SNORREBOT, o. (-ten), kinderspeelgoed, waarmee zij een snorrend geluid waken.
SNORREPIJP, v. (-en), snorrebot.
SNORREPIJPERIJ, v. (-en), beuzelarij; prullen.
SNORWAGEN, m. (-s), soort van omnibus met
twee paarden.
1. SNOT, o. slijmerig vocht dat zich door den
neus ontlast, neusvocht.
2. SNOT, v. (veearts.) snotziekte, droes; paard
dat de snot heeft.
SNOTAAP, m. (...apen), ...BENGEL, m. (-s),
...JONGEN, m. (-5), kwajongen ; ...NEUS, m.
(-zen).
SNOTOLF, m. (...ven), eene familie van vraatzuchtige roofvisschen, waarvan de buikvinnen
aan de keel zitten en tot een zuigschijf vergroeid
zijn ; inz. de cyclopterus lumpus, die kan tot 1 M.
lang worden.
SNOTTEREN, (snotterde, heeft gesnotterd), snot
loozen; schreien, krijten : hij snottert om nets.
SNOTVISCH, m. (...sschen), slijmvisch; ...VLIES,
o. (...zen), (ontl.) slijmvlies in den neus.
SNUF, v. het snuffen, reuk; (inz.) slechte geur ;
(fig.) vermoeden, luoht : hij heeft er de snug van,
hij vermoedt het al; — (gemeenz.) mode, trant :
near de snuf gekleed; — (gemeenz.) snuiftabak.
N UFJE, o. (-s), dat vleesch, die soep heeft een
S
snufje weg, is een weinir bedorven; — goedkoope
waar : zij loopt de snufjes na.

S OCIABEL.
SNUFFELAAR, m., SNUFFELAARSTER, v.
(-s), die snuffelt, alles doorzoekt, nieuwsgierig is.
SNUFFELEN, (snuffelde, heeft gesnuffeld), den
reuk (van lets) inademen : de hand snuffelde overal; —
(fig.) doorzoeken, nietym4gierig doorkijken, doorsnuffelen : gij hebt in mijne zaken niet te snuffelen.
SNUFFEN, (snufte, heeft gesnuit), snuiven, door
den neua blazon.
• SNUGGER, bn. bw. (-der, -st), levendig, schrander, bijdehand : een snuggere knaap; snugger antwoorden. SNUGGERHEID, v.
SNUIF, v. (...ven), gemalen tabak (ore to snuiven);
snuiftabak; poeder, stof (van lets dat vermolmd
is). SNUIFJE, o. (-s), hoeveelheid snuif tusschen
vinger en duim to bergen; een snuifje nemen, een
weinig snuiftabak in den neus doen; — klein
beetje : een snuifje sulker.
SNUISTEREN, (snuisterde, heeft gesnuisterd),
snoepen; grissen, stolen (kleimgheden).
SNUISTERGELD, o. (gew.) kleingeld, zakgeld.
SNUISTERIJ, v. (-en), kleinigheid, voorwerp
van weinig waarde, voor pronk enz. aangewend.
1. SNUIT, v. o. afval van work, vlas.
2. SNUIT, m. (-en), voorste deel van den bek
van varkens on olifanten; (fig.) neus.
1. SNUITEN, (snoot, heeft gesnoten), afknijpen,
wegnemen (met een snuiter) : de kaars snuiten,
de verkoolde pit afknippen; — het vlas, de hennep
snuiten, de uiteinden der draden afsnijden, de
uitstekende deelen van eene bos wegnemen;
of zich snuiten, den neus in eon
—zijneust,
zakdoek ledigen.
2. SNUITEN, (snuitte, heeft gesnuit,), (bouwk.)
(van een stuk bout) den snuit, een uitstekenden
scherpen hoek, wegnemen.
SNUITER, m. (-s), werktuig om de verbrande pit
(eener kaars) of to knijpen; — persoon die snuit; —
(fig.) kwant, zonderling mensch.
SNUITKEVER, m. (-s), (nat. hist.) eene famine
van kevers (curculionides rhynchophora), welker
voorste gedeelte van den kop snuitvormig verlengd
is en aan walks vooreinde de verborgen monddeelen
liggen.
SNUITTOR, v. (-ren), snuitkever; ...VISCH M.
(...sschen), (nat. hist.) snavelviseh; ...VLIEG, v.
(-en), (nat. hist.) eene familie van vliegen (bornbylius).
SNUITWESP, v. (-en), wasp met snultvormigen
kop; ...WORM, in. (-en), eon ingewandsworm van
N ale dioren (liorhynchus).
SNUIVEN, (spoof, heeft gesnoven), sterk en
goed hoorbaar door den neus in- en uitademen,
inz. van paarden ; — van woede snuiven, in hooge
mate vertoornd zijn; — snuiftabak gebrulken : hij
snuift sterk.
SNURKEN, (snurkte, heeft gesnurkt), snorken.
SOBAT, m. (Ind.) vriend.
SOBBELEN, (sobbelde, heeft gesobbeld), (Zuidn.)
struikelen : hij sobbelde over eene zulle; met rctoeite
gaan.
SOBER, bn. bw. (-der, -st), matig, bekrompen,
niet ruim : een sober maal; sober Leven; een sober
bestaan; — (fig.) een onderwerp sober behandelen,
niet breed, niet ruint, met vermijding van alles
wat niet strikt noodig is.
SOBERTJES, bw. niet ruim, sober.
SOBRANJE, v. Nati onale Vergadering in Bulgarije.
SOBRIETAS, v. vereeniging van R. K. diocesans
bonden in Nederland, ter bevordering der christelijke matigheid en tot bestrijding van het alcoholisme.
SOBRIETEIT, v. soberheid; nuchterheid.
1. SOCIAAL, bn. bw. (...aler, -st), maatschap
pelijk.
2. SOCIAAL, m. (socialen), sociaal-democraat,
socialist.
SOCIAAL-DEMOORAAT, m. (...craten), aanhaner, voorstander der sociaal-democratic.
g
SOCIAAL-DEMOCRATIE, v.
SOOIAALDEMOCRATISCH, bn. bw. tot de
sociaal-democratie behoorende : saciaaldemocratische stellingen, beginselen; van de sociaal-democraten.
SOCIABEL, bn. (-er, -st), gezellig.
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SOCIALISEEREN, tot gemeenschappelijk goed
maken, ten bate van alien doen strekken.
SOOIALISME, o. leer om het persoonlijk eigendom door gemeenschappelijk bezit te vervangen.
SOCIALIST, m. (-en), voorstander, aanhanger
van het socialisme.
SOCIALISTISCH, bn. bw. van of tot de socialisten
behoorende : socialistische beginselen, begrippen.
SOCIANEN, my. aanhangers van de leer van
Socinus (1604); zij ontkenden de H. Drievnldigheid,
de Godheid van Christus, de kracht der Sacramenten, enz.
SOCIETAIRE, m. en v. (-s, -n), een medelid van
een gezelschap.
SOCIETEIT, v. (-en), vereeniging, genootschap,
gezelschap ; (ook) huis waar personen van een zelfden stand of eene zelfde vereeniging bijeenkomen.
SOCINIANEN, zie SOCIANEN.
SOCIOLOGIE, v. studie van de menschelijke
samenleving en van hare verschijnselen.
SOCIOLOGISCH, bn. de sociologic betreffende.
SOCIOLOOG, m. (...logen), iem. die de sociologie bestudeert, inz. ism. die daarin ervaren is.
SOCRATES, m. beroentd wijsgeer te Athens
(469-399 v. C.).
SO CRATIS CH, bn. bw. als Socrates; volgens de leer
van Socrates : socratische leerwijze, waarbij men de
denkbeelden uit den geest des leerlings zelven
ontwikkelt, terwijl men hem door gepaste vragen
allengs zoo ver brengt, dat hij het begrip, 'twelk
men hem duidelijk wil waken, zelf vindt of schijnt
to vinden.
SODA, v. soort van potasch.
SODAWATER, o. kunstraineraalwater ; — water
waarin soda is opgelost ; ...MEP, v.
SODOM, o. naam eener stad uit het oude Palestina, wegens het zedenbederf der inwoners van
de aarde verdelgd (Gen. 13 en 18); (fig.) eene stad
waar het zedenbederf zeer groot is : Parijs noemt
men het Sodom van onzen tijd.
SODOMSAPPEL, nt. fraai gevorrade appel die
naar men beweerde, bij aanraking tot stof verging;
(fig.) schoone schijn van eene waardelooze kern,
symbool der zonde.
SOEBATTEN, (soebatte, heeft gesoebat), (geraeenz.) vleiend vragen, aanhouden om iets door
vleiende woorden gedaan to krijgen.
SOEDAH, (Ind.) al klaar, laat maar.
SOEFISME, o. de nationaal Perzische mystiek :
eene pantheistische extaseleer walks het hoogste
geluk belooft in eene vereeniging met God.
SOELAAS, o. soulaas.
SOELING(AN), v. (-s), (Ind.) bamboo (dwars)fluit.
SOEMPIT(AN), (-s), (Ind.) blaasroer of blaaspiip.
SOEN, m. (-en), Chineesch oorlogs- of koopvaardijschip.
SOENDA-EILANDEN, my. de eilanden in Ned.
Oost Indio, met uitzondering der Molukken.
SOENDANEES, m. ( ...zen), bewoner van West-Java.
SOENDANEESCH, bn. van de Soendaneezen;
eene Soendaneesche, vrouw of meisje van WestJava; het Soendaneesch, de taal der Soeudaneezen.
SOEP, v. (-en), afkooksel van vleesch met groenten, rijst of andere spijzen vermengd ; — (fig.)
lange uitweidingen, veel omhaal van woorden ; in
de soep zitten, in de verlegenheid ; — dat is niet
reel soeps, niet veel zaaks, het beteekent niet veel.
SOEPJE, o. (-s).
SOEPEL, bn. (-er, -st), zeer buigzaam, slap;
lenig; gedwee. SOEPELHEID, v.
SOEPERIG, bn. (-er, -st), (fig.) langwijlig, met
grooten omhaal van woorden : soeperig praten.
SOEPTABLET, v. (-ten), tablet van saraengeperste groenten en bouillon, waarvan men door
bijvoeging van kokend water goede soep verkrijgt;
...TERRINE, v. (-s), diepe soepkom; ...VLEESCH,
o. vleesch waarvan soep gekookt is; mager vleesch
om soep van to koken.
SOERAT, (Ind. spreekt.) brief.
1. SOES, v. (...zen), zeker luchtig gebak.
2. SOES, m. (...zen), dommel, voorbijgaande
bedwelraing van denkbeelden door drukte, overspanning, slaperigheid, enz. ; -- suffer, slaapmuts.

SOLFEGEKLAS.
SOESA, SOESAH, v. drukte, beslommering :van al die soesa loopt me het hoofd om; ook
SOEZA.
SOESOEHOENAN, m. (-s), titel van den vorst van
Solo op Java.
SOEZEN, (soesde, heeft gesoesd), in een soes zijn,
suffen, slapen: hij zit te soezen; over jets soezen,
miinteren.
SOEZERIG, bn. bw. (-er, -st), dom.melig, suf.
SOFA, v. (-'s), rustbank, eene soort van canape.
SOFTA, m, (-'s), student der Islamsche wetenschap, kweekeling eener medresse of Moh. hoogeschool.
SOI-DISANT, bn. zoogenaamd : een sa-disant
profeet.
SOIGNEEREN, (soigneerde, heeft gesoigneerd),
met zorg behandelen, veel zorg besteden aan.
SOIGNEUS, bn. bw. (...zer, -t), vol zorg, met
zorg, zorgvuldig: iets soigneus behandelen.
SOIREE, v. (-s), avondpartij, avondgezelsohap:
soirée musicale; soirée dansante. SOIREETJE, o. (-s).
SOIT I bw. goed ! het zij zoo !
SODA, v. eene donkerbruine, dikke vloeistof van
piquanten smaak door gisting nit de boonen der
sojaplant bereid.
1. SOK, v. (-ken), korte kous, gewoonlijk tot
halverwegen de knie : sokken dragen ; er de sokken
in zetten, snel gaan loopen ; — buisvormige
schroefmoer, ter verbinding van twee ijzeren
buizen die aan het einde eene schroefwinding hebben : ijzeren sokken. SOKJE, o. (-s).
2. SOK, n.:. (-ken), sukkel, treuzelaar.
SOKKEL, in. (-s), (bouwk.) zuilvoet ; — plint
tegen 'eene lambrizeering.
SOKKERIG, bn. bw. (-er, -st), droonterig, suf.
1. SOL, v. (-len), (muz.) vijfde boon der natuurlijke toonschaal, G.
2. SOL, v. (-len), eene soort van bal.
3. SOL, v. (-s), goud- en zilvermunt in Perri =
f 1,20.
SOLA, v. ('s), (kooph.) enkele wissel (die door
geen secunda wordt gevolgd).
SOLAIR, bn. op de zon betrekkelijk : (aardr.)
solaire klimaatgordels, de klimaatgordels volgens
den stand der zon.
SOLAIR-MICROSCOOP, m. (...scopen), zonneraicroscoop.
SOLANO, m. een regenbrengende oostenwind
op de Oostkust van Spanje.
SOLAR-CHEMIE, v. scheikunde der zon.
SOLD, o. (veroud.) betaling, soldij.
SOLDAAT, m. (...daten), soldij trekkend krijgsman; mannelijk persoon die zonder rang bij hot
leger dient : hij is gewoon soldaat.
SOLDATENBENDE, v. (-n), bende soldaten, inz.
van ruwe soldaten gezegd; ...BROOD, o. kommiesbrood; ...KIND, o. (-eren), kind van soldaten,
dat op kosten van het regiment vroeger onderhouden ward.
SOLDATERIJ, v. het leven als soldaat.
SOLDATESKA, v. krijgsvolk, soldatenvolk, inz.
in minachtenden zin.
SOLDEER, o. soldeersel.
SOLDEERBLOK, o. (-ken), blok waarop men
soldeert; ...BOUT, m. (-en), ijzeren bout waarmode men soldeort.
SOLDEEREN, (soldeerde, heeft gesoldeerd),
aaneenhechten met soldeersel (inz. metalen).
SOLDEERSEL, o. (-s), zuivere ntetalen of metaalmengsels, die dienen om de oppervlakte van twee
verwarmde stukken metaal aan elkander to verbinden; ...STAAL, o. (...stalen), soldeerkolf.
SOLDENIER, ni. (-en), (oudt.) bezoldigd krijgsman.
SOLDIJ, v. (-en), bezoldiging van soldaten.
SOLEMNEEL, bn. plechtig, zeer feestelijk.
SOLFATARE, v. (-n), dampbronnen met zwavelwaterstofgas, zwaveldampen en zwavelzuren.
SOLFEGE, v. (muz.) eene zangstudie waarin de
anders gebruikelijke tekst vervangen wordt door
een kiank.
SOLFEGEKLAS, v. (-sen), klas eener muziekschool waar de solfege beoefend wordt.

SOLFEGGIEEREN.
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SOLFEGGIEEREN, S OLMISE E RE N, (solfeggieerde of solmiseerde, heeft gesolfeggieerd of
gesolmiseerd), de klankladder zinc,en; zich in de
solfege oefenen.
SOLFEGGIO (It.) v. solfége.
SOLFER, o. v. sulfer, zwavel.
SOLIDAIR, bn. bw. (recht.) elm voor alien en
alien voor eán : solidaire schulden; zich solidair
verklaren met, verklaren het eons to zijn in beginselen, belangen enz. met ...
SOLIDARITEIT, v. (recht.) geraeenschappelijke
gebondenheid (tot iets), gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (voor iets).
SOLIDE, bn. bw. (-r, soliedst), vast, hecht,
stevig, duurzaam dat huis is solide, het is solide
gebouwd; geregeld, ordelijk : solide te werk gaan;
solide Leven; hij is heel solide, htj leeft geregeld, (ook)
is zeer to vertrouwen ; solide waar, degelijke, goede
waar.
SOLIDEE, rct. (-en), priestermutsje, steeds gedragon, alleen voor het Allerheiligste afgenomen.
SOLIDEEREN, (solideerde, heeft gesolideerd),
bevestigen, hecht waken; (kooph.) het vertrouwen
vestigen.
SOLI DEO GLORIA, aan God alleen de ear.
SOLIDITEIT, v. hechtheid, duurzaaraheid; fatsoenlij kheid, ordelijkheid (in levensgedrag);(kooph.)
gegoedheid, ruirctte van middelen ; ook SOLIEDHEID.
SOLIST, M. (-en), solozanger, solospeler.
1. SOLITAIR, bn. bw. eenzaara, afgezonderd.
2. SOLITAIR, m. (-en), alleengezette diamant;
kluizenaar; eene soort van kaartspel.
SOLLEN, (solde, heeft gesold), iem. in eene deken
opwerpen en weder opvangen; heen en weer trekken : sol mij toch zoo niet; (ook) een loopje met iem.
nemen : hij last niet met zich sollen.
SOLLICITANT, ra. (-en), dinger naar eene betrekking. SOLLICITANTE, v. (-n),
SOLLICITATIE, v, (-s, ...tien), dingen naar eene
betrekking; —BRIEF, m. (...van).
SOLLICITEEREN, (solliciteerde, heeft gesolliciteerd), naar eene betrekking dingen : naar Amsterdam solliciteeren, naar eene betrekking aldaar;
aanzoek doen naar...
SOLMISATIE, v. (muz.) het benoemen der
noten met do, re, mi, fa, sol, la, si; solfege.
1. SOLO, bw. alleen.
2. SOLO, m. (-'s), alleenzang, alleenspel.
SOLOECISME, o. (-n), groote fout tegen de
regelen der spraakkunst,
SOLOTNIK, o. (-s), Russisch gewicht ( = 4 Gram).
SOLSLEUTEL, m. (-s), (muz.) g-sleutel.
SOLSTITIUM, o. (sterrenk.) zonnestilstand.
SOLUTIE, v. ‘-s, ...tien), oplossing; inz. gummioplossing voor het plakken van luchtbanden ;
(ook fig.).
SOLVABEL, bn. (-er, -et), (kooph.) in staat om to
betalen.
SOLVABILITEIT, v. verrctogen om to betalen.
SOLVEEREN, (solveerde, heeft gesolveerd), oplossen; vereffenen.
SOM, v. (-men), hoeveelheid, bedra g eene som
geld of gelds; — (rekenk.) opgave, voorstel ;
getal dat zooveel eenheden bevat als eenige opgegeven getallen to zamen. SOMMETJE, o. (-s).
SOMATOLOGIE, v. leer van het menschelijk
lichaam, anatomie.
SOMBER, bn. bw. (-der, -st), donker, duister ;
— betrokken ; — (fig.) zwaarmoedig, neerslachtig.
SOMBERHEID, v. duisternis, donker; (fig.) neerslachtigheid.
SOMBRERO, (Sp.) m. (-'s), hoed met breeden
rand.
SOMMA, v. som.
SOMMATIE, v. (-s, –Alen), het sorameeren; dagvaarcling;
gerechtelijke aanmaning.
SOMMEEREN, (soram.eerde, heeft gesorameerd),
dagvaarden, aanmanen (tot betalen, ook tot uiteengaan van een volkshoop); opeischen tot overgave (eerier (vesting); uitdagen; (rekenk.) optellen.
SOMMER, m. (-s), (scheepsw.) zware eiken balk.

SOPHISTISCH.
SOMMERFRISCHE, (Germ.), v. (-n), plaats aan
zee, in 't gebergte waar men de zoraerwarmte
ontvlucht, waar velen hun zoraervacantie doorbrengen.
SOMMIGE, (onbepaald telwoord, zoowel zelfstandig als bijvoeglijk gebruikt), een onbepaald
(rcteestal klein) aantal aanduidende : sommige
boeken blijven altijd nieuw; sommige schrijvers;
sammigen beweren dit, anderen ontkennen het.
SOMMITEIT, v. (-en), de hooge, hooggeplaatste;
de eerste in rang.
SOMNAMBULE, m. en v. (-s), slaapwandelaar,
-ster; eon in den slaap sprekende, helderziende, tengevolge van het magnetisme.
SOMNAMBULISME, o. toestand van den slaapwand€ laar.
1. SOMP, v. (-en), (gew.) moeras, peel.
2. SOMP, v. (-en), (gew.) platboomck schuit voor
de kleine rivieren en binnenkanalen.
SOMPEN, SOMPELEN, (sompte, sompelde, heeft
gesompt, gesompeld), (Zuidn.) struikelen.
SOMS, SOMTIJDS, SOMWIJLEN, bw. van tijd :
nu en dan, bij tusschenpoozen : hij kan soms zeer
ernstig zijn; sums is hij zeer mild; — raisschien,
wellicht : men weet niet wat er soms nog gebeuren
kan; mocht hij some niet thuis zijn, ga dan....
SOMTEMETS, bw. (Zuidn.) soms, somtijds.
SONATE, v. (-s, -n), (muz.) oorspr. een voor instruruenten geschreven muziekstuk, in tegenoverstelling met zangmuziek.
SONATINE, v. (-s, -n), (muz.) eene sonata van
sreringen omvang.
SONDE, v. (-5), (heelk.) peilstift.
SONDEEREN, (sondeerde, heeft gesondeerd), met
eene sonde onderzoeken : eene wonde sondeeren;
(fig.) poison; die man is niet te sondeeren, niet to
doorgronden. SONDEERING, v. (-en), polling ;
het sondeeren.
SONDEERIJZER, o. (-s), tentijzer.
1. SONNET, o. (-ten), klinkdicht, lyrisch gedicht
van 14 vijfvoetige, raeestal jambische regels.
2. SONNET, v. (-ten), schel.
SONNETTENKRANS, m. (-en), krans van 15
sonnetten over hetzelfde onderwerp waarbij de
begin- en eindregels der 14 sonnetten hot vijftien.de
m. (-s).
vormen ;
SONOMETRISCH, bn. holder-, Welklinkend.
SONOOR, bn. bw. welluidend, helderklinkend.
SONORITEIT, v. welluidende klank.
SONT, v. zeeengte (inz. tusschen Zweden en
Denemarken).
SOORT, v. o. (-en), vereeniging van voorwerpen
die een gemeenschappelijk karakter hebben; een
raar soort menschen, slag ; soort zoekt soort, gelijk
zoekt gelijk.
SOORTELIJK, bn. volgens de soort ; soortelijk
gewicht, verhouding van het gewicht eener stof en
dat van een gelijk volume gedistilleerd water.
SOORTGELIJK, bn. van dezelfde soort, dergelijk.
SOORTGETAL, o. (-len), (sprk.) de woorden op
-lei en -hande noemt men soortgetallen.
SOORTNAAM, m. (...namen), (taalk.) voorwerpsnaam die aan alle voorwerpen van dezelfde soort
gemeen is; — (nat. hist.) de wetenschappelijke
naam waarmede de planten en dieren eener zelf de
soort worden aangeduid.
SODS, v. (gemeenz.) verkorting van societeit.
SOP, o. v. (-pen), vocht, nat; sap; soap; geweekt
brood; met water gemengd beestenvoeder; — (spr.)
het sop is de kool niet waard, de zaak is zooveel
oraslag of moeite niet waard ; — zij zijn met OM
sop overgoten, de een is niets beter dan de ander ;
— warm zeepwater waarin veil linnengoed
wasschen wordt ; — (zeew.) het ruime sop, de
open zee ; — wij krijgen sop, het zal gaan regenen.
SOPHISME, o. (-n), spitsvondige drogreden.
SOPHIST. m. (-en), drogredenaar, spitsvondige,
valsche wijsgeer.
SOPHISTERIJ, v. (-en), spitsvondigheid.
vervalsching
SOPHISTICATIE, v. (-s,
van drogerijen, edele metalen enz.
SOPHISTISCH, bn. spitsvondig, valsch, bedrieglijk.

SOPORATIEF.
SOPORATIEF, (...ver, -st), SOPOREUS, bn.
(...zer, 4), slaapwekkend, langwijlig, vervelend.
SOPPEN, (sopte, heeft gesopt), indoopen (in sop
of ander vocht); soppedoppen; — (fig.) quiet ruim
kunnen soppen, het niet zeer breed hebben.
SOPPIG, bn. (-er, -st), sappig, SOPPIGHEID, v.
SOPRAAN, v. (sopranen), hoogste vrouwen- of
kinderstem, gewoonlijk van twee octaven omvang.
SOPRAANPARTIJ, v. (-en), de partij van de
sopraanstera : eene moeilijke sopraanpartij;...SLEUTEL, m. (-s), C-sleutel op de eerste lijn van een
notenbalk, eengestreepte C aanwijzende; thans
weinig meer gebruikt ; ...ZANGERES, v. (-Ben).
SORBEBOOM, m. (-en), zekere boom (sorbus);
tamme sorbeboom (S. domestica); wilds sorbeboom
(S. aucuparia), lijsterbes.
SORBEDRANK, m. een gegiste drank van sorben
gemaakt.
SORBENHOUT, o. eene soort van bruin, hard en
zeer taai hout van den sorbeboom; ...KRUID, o.
(plantk.) een geslacht tot de famine der rosaceeen
behoorende, in vochtiv weilanden voorkomende,
ook als sierplant gekweekt.
SORBET, o. zekere verfrisschende (Oostersche)
drank, nit vruchtensap (meest citroensap) met
suiker en andere toevoegsels.
SORBONNE, v. naara eener oude hoogeschool te
Parijs, ter vorming van onbemiddelde jongelingen
tot wereldlijke priesters (aldus genoemd naar
Sorb o n, die haar in 1254 stichtte); de godgeleerde
faculteit te Parijs.
SORDINO, (It.) v. (-'s), (muz.) de per op den
kam van een strijkinstrument.
SORDO, (It.), bw. (muz.) gedempt.
SORTABEL, bn. (-er, -st), geschikt, gepast.
SORTEEREN, (sorteerdo, heeft gesorteerd), uitzoeken, elke zaak bij hare soort leggen; sigaren
sorteeren, kleur bij kleur leggen; — (fig.) daarin ben ik
goed gesorteerd, dat heb ik in overvloed;
—efctsorn,
effect, uitwerking hebben, indruk
make.
SORTIE, v. (sorties), (oorl.) uitval; — kaartje
dat bij voorstellingen, aan iemand afgegeven wordt,
die zich voor een oogenblik verwijderen wil; —
eene soort van lichten avondraantel van dames,
die naar de komedie gaan enz.
SORTIMENT, o. (-en), assortiment.
SORTIMENTSHANDEL, m. handel in boeken
van andere uitgevers.
SOTER, (Gr.), m. redder; verlosser, zaligraaker.
SOTERIOLOGIE, v. leer omtrent Christus als
Zaligmaker.
SOTERIOLOGISOH, bn. de religie is soteriologisch,
leert ons Christus kennen als den Zaligmaker.
SOTNIA, v. (-'s), escadron van 100 (thans 150)
kozakken; de zwarte sotnia's in Rusland; ook
SOTNIE.
SOTNIEK, m. (-en), bevelhebber van eene
sotnie.
SOTTERNIE, v. (-en), kluchtspel in de M. E.,
gewoonlijk na een abet, spel opgevoerd.
SOTTISE, v. (-s, -n), zot-, dwaasheid : eene sottise
begaan; iem. sottises zeggen, beleedigingen.
SOTTO VOCE, v. (muz.) met eene bedekte,
zachte, ingehouden stem.
SOU, m. (-s), Fransche stuiver ( = 2 1/2cent Ned.
ongeveer) : hid heeft geen sou meer, hij bezit totaal
niets moor.
SOUBRETTE (Fr.), v. (-s), (toon.) coquette,
sluwe kamenier; voordraehtenzangeres.
SOUDENIER, m. (-s, -en), (veroud.) soldaat.
SOUFFLEEREN, (souffieerde, heeft gesouffieerd),
blazon; (toon.) voorzeggen, influisteren, inblazen.
SOUFFLEUR, m. (-s), (toon.) voorzegger der
rollen.
SOUFFLEURSHOKJE, o. (-8).
SOUFFREEREN, (souffreerde, heeft gesouffreerd),
lijden; dulden.
SOULAAS, o. troost, verlichting, leniging.
SOULAGEEREN, (soulageerde, heeft gesoulageerd), verlichton; troosten.
SOULAGEMENT, o. (-en), verlichting; troost.
SOUMIS (Fr.), bn. onderworpen, gedwee.
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SPAANSCHE.

SOUNDER (Eng.), m. (-s), klankgever, toestel
op een telegraafkantoor om een telegram met het
gehoor op to nemen.
SOUNDEREN, (sounderde, heeft gesounderd),
telegrammen met het gehoor opnemen.
SOUNDERTOESTEL, o. (-len), sounder.
SOUPCON (Fr.), m. (-s), argwaan, verdenking.
SOUP QONNEEREN (Fr.), (soupeonneerde, heeft
gesoupeonneerd), verdenken, argwanen.
SOUPEEREN, (soupeerde, heeft gesoupeord),
avondmalen, bij avond eten.
SOUPER (Fr.), o. (-s), avondmaal, -eten. SOUPERTJE, SOUPEETJE, o. (-s).
SOUPLE (Fr.), bn. buigzaam; (fig.) gedwee.
SOUPLESSE (Fr.), v. buigzaamheid, (ook fig.).
SOURCE (Fr.), v. (-4i-tron.
SOURDINE (Fr.), v. (-s), (muz.) sordino.
SOUSBRAS (Fr.), zeemen of gummi lapjes in
de atmsgaten van japonnen en mantels tegen het
doorzweeten in de oksels.
SOUSCHEF (Fr.), m. (-s), onderchef.
SOUSPIED (Fr.), m. (-s), riempje onder den
voet doorloopende om de pijpen der brook of de
slobkousen neder to houden.
SOUTACHE (Fr.), v. fijn, smal band, belegsel.
SOUTANE, v. (-s), (R.-K.) lang zwart priesterkleed, van voren tot onderaan met eene raj van
kleine knoopjes bezet; (fig.) do priesterschap.
SOUTAS, o. soutache.
SOUTENEEREN, (souteneerde, heeft gesouteneerd), onderhouden iem. souteneeren; staande
houden, beweren.
SOUTERRAIN, o. (-en), een huis met een souterrain, met vertrekken ten deele beneden den
beganen grond.
SOUTIEN (Fr.) m. (-s), stevig gaas; ondersteuning,
steun; (naaist.) (om iets stevig to waken) klein
mica baleintje.
SOUVENIR (Fr.), o. (-s), herinnering; gedachtenis;
— geschenk tot aandenken. SOUVENIRTJE, SOUVENIERTJE, o. (-s).
1. SOUVEREIN, bn. bw. oppermachtig : de
souvereine vorst.
2. SOUVEREIN, m. (-en), gebieder, vorst : onbepaald beheerscher; — (oudt). een goudstuk, ter
waarde van drie dukaten, waarop het borstbeeld
van Neerlands souverein was afgebeeld; Engelsch
goudstuk: sovereign.
SOUVEREINEN, (souvereinde, heeft gesouvereind), (Zuidn.) inzinken.
SOUVEREINITEIT, v. oppermachtige heerschappij; recht van regeeren, gebied.
SOVEREIGN, m. (-s), Engelsche gouden aunt
( = 112 Nederl. ongeveer).
1. SPA, bn. bw. laat, zie SPADE.
2. SPA, v. zie SPADE.
1. SPAAK, v. (...spaken), kort, stevig stuk hout :
de spaken van een wiel; hefboom; brandhout; (ook
zeew.); — (fig) eene spaak in het wiel steken, iets
tegenwerken, belemmeren SPAAKJE, o. (-s).
2. SPAAK, bw. spaak loopen, in de war loopen,
misloopen, geen voortgang kunnen hebben.
SPAAKBEEN, o. (-deren), (ontl.) een der twee
beenderen van den benedenarm.
SPAAN, v. (spanon), lang, buigzaam dun hout,
inz. om er doozen van to waken; — spaander ;
— (fig.) zeer weinig : ik geloof er geen spaan van,
ik geloof er niets van; — plat en breed gereedschap om iets op of uit te nemen (b. v. boter
uit een vat, schuim van kokend vocht enz.) ; —
roeispaan. SPAANTJE, o. (-s), kleine spaan.
SPAANDER, m. (-s), afval van hout, bij het hakken ontstaan : rasp de spaanders bij elkander ; —
waar gehakt wordt, vallen spaanders, geengevecht
zonder dooden of gekwetsten.
1. SPAANSCH, bn. bw. van, uit Spanje ;
vreemd, zonderling : dat komt mij Spaansch voor;
dat kiinkt Spaansch; rumoerig, vreemd, ruw,
hardvochtig: het ging er Spaansch toe: — armoedig:
hij heeft het Spaansch ; — Spaansche zeep, witte harde
zeep.
2. SPAANSOH, o. de Spaansche taal.
SPAANSCHE, v. (-n), Spaansche vrouw of meisje.

SPAANSCHE AAK.
SPAANSCHE AAK, m. soort van eschdoorn (acer
campestre).
SPAANSCHE-FOKSIE, v. (-s), (zeew.) enkel
garen in tegengestelde richting ineengedraaid;
...-KERS, v. (-en), eene verscheidenheid van kersen, bleekrood en geelachtig van kleur, flauwzoet
van smaak, met groote pitten; zij komenna de gewone
raeikersen; ...-PEPER, v. (plantk.) eene soort van
piment of Indische peper : de vruchten van de
Capsicum annuum, in gedroogden toestand donkerrood van kleur en zeer hoot van smaak; ...-RUITER,
m. (-s), (zeew.) soort van gaffel onder den boegspriet
om het kluif- en jaaghout naar beneden to steunen;
(mil.) vier-, zes- of achtkantige boom of balk van
2 of 3 M. lengte, met sterke pinnen, ter versperring
van ingangen enz., ook friesche-ruiter geheeten;
...-VLIEG, v. (-en), eon kever (lytta vesicatoria).
welke, gedroogd en totpoeder gemaakt, Went .fit
het vervaardigen van eene zeer sterke Itekpleister.
SPAANSCH-GROEN, o. kopergroen;
o. marokijnleder; ...-RIET, o. rotting (arundo
donax) ; ...-WIT, o. loodwit.
SPAARBANK, v. (-en), inrichting waar men opgespaard geld in bewaring geeft en er zelfs interest
voor ontvangt; —BOEKJE, o. (-s), —FORMULIER, o. (-en), forraulier voor het opplakken van
spaarbankzegels; —KIEZER, 33/. (-s), iem. die
kiezer is wijr hij eon zeker bedrag op de spaarbank
heeft staan; in ons land eon vol jaar van 1 Febr.
minstens 150,—; —ZEGEL, m. en o. (-s), eene
soort van postzegels die men op daartoe besterade
forraulieren plakt, om zoodoende het sparen van
zeer kleine bedragen in de rijkspostspaarbank
mogelijk to maken.
SPAARBRANDER, m. (-s), gasbrander die weinig
gas verbuikt.
SPAARCENTEN, nw....DUITJE, o. (-s), ...GELD,
o. geld dat men bespaard heeft ; ...RACHEL, v.
(-s), kachel die weinig brandstof verteert ; ...PENNING, m. (-en), spaarduitje ; ...POT, m. (-ten),
pot waarin de spaarpenningen worden bewaard ;
(fig.) : een vetten spaarpot, veel gespaard geld.
SPAARZAAM, bn. bw. (...zanier, -st), huishoudelijk, zuinig, behoedzaara in het uitgeven ; —
karig : spaarzaam met woorden ; — zelden : de
doodstraf wordt spaarzaam toegepast.
SPAARZEGEL, ra. en o. (-s), spaarbankzegel.
SPAAT, o. naam voor verscheidene ruitvormige
mineralen: loodspaat, veldspaat, zwaarspaat, gipsspaat enz.
SPABOEKJE, o. (-s), a-b-boekje.
SPACIE, v. vs SPATIE.
1. SPADE, SPA, bn. bw. (spader, spaadst),
(dicht.) last, langzaam : de spade regen.
2. SPADE, SPA, v. (spaden), werktuig om to
spitten, to graven, to delven; (dicht.) spade en ploeg;
(fig.) de spade bij ids steken, iets niet doorzetten.
SPAATJE, o. (-s), kleine spade.
SPADEL, m. (-s), zie SPATEL.
SPADEN, (spaadde, heeft gespaad), met de spade
delven, omspitten.
SPADILLE, v. (-5), schoppenaas of hoogste troof
in het omber- en quadrillespel.
SPAHI, m. (-'s), Turksche, Arabische ruiter.
SPAKERIG, bn. broos.
SPALIER, o. (-en), latwerk langs een muur of
homing waaraan vruchtbooraen of wingerds (gewoonlijk waaiervormig) opgebonden worden; spalierboom; — BOOM, nt. (-en), leiboom : tegen latwerk geleide boom.
SPALK, v. (-en), stevig voorwerp om iets (inz.
breuken) aaneen to houden; stok om iets open to
houden. SPALKJE, o. (-s).
SPALKEN, (spalkte, heeft gespalkt), (heelk.) een
been spalken, een gebroken been met spalken Verbinden; splijten. SPALKING, v. (-en), het spalken.
SPALLING, m. (-en), varkon beneden het jaar.
1. SPAN, v. (-nen), SPANNE, v. (-n), ruimte
tussschen de toppen van duim en pink, als men die
zoo ver mogelijk van elkander verwijdert, ± 2 dM.
als maat opgevat ; — (fig.) eene spanne aarde, een
eene spanne tijds, zeer korte tijd ;
klein stukje;
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raam en touw eener spanzaag, waarmede het
zaagblad gespannen wordt.
2. SPAN, o. (-nen), twee (of meer) voorgespannen
trekdieren ; — (fig.) twee personen of zaken, die
bij elk. passen.
SPANADER, v. (-s, -en), spier; tongriera; (fig.)
hij is van de spanader gesneden, gezegd van iera.
die form kan praten, die good sun woord kan doen.
(Spanader word gew. spanaar, spanaard, zoodat
men daar nu hoort : van den spanaard gesneden
zijn).
SPANADERIG, bn. moeilijk sprekende, stotterend.
SPANBROEK, v. (-en), nauwsluitende broek.
SPANDEEREN, zie SPENDEEREN.
SPANDIEN ST, m. dienst waarbij men met paard
en wagon en zonder betaling aan dijken of wegen
helpen moot, eon overblijfal der vroegere heerendiensten; doze dienst is echter afkoopbaar.
1. SPANEN, bn. van spaan, van zeer dunne
plankjes gemaakt eene spanen doos.
2. SPANEN, (spaande heeft gespaand), speten
boter spanen, met eene spaan uitsteken.
3. SPANEN, zie SPENEN.
SPANG, v. (-en), sierlijke metalen rine of hack
(ins. van goud of zilver) om iets vast to hechten of
to sluiten; plaatje, gebitknop. SPANGETJE, o.(-s).
SPANIOOL, SPANJOOL, m. (...jolen), Spanjaard;
(ook) v. gmv. Spaansche snuff.
SPANJAARD, m. (-s, -en), eon inboorling van
Spanje.
SPANJOLET, v. (-ten), draairoede tot Bluffing
aan openslaande deuren en ramen.
SPANKETEN, v. (-s), ...BETTING, m. (-en),
nauwsluitende ketting; remketting; ...KOORD, o.
(-en), koord om iets to spannen of iets to meters;
...KRACHT, v. kracht waarmede gassen zich trachten uit to zetten : de spankracht van den stoom;
veerkracht : de spankracht der spieren.
SPANNE, v. (-n), span (lste art.).
SPANNEN, (spando, heeft gespannen), iets veerkrachtigs uitrekken, zoodat er eon streven ontstaat, tot den oorspronkelijken toestand terug to
keeren : een touw spannen ; (fig.) de boog kan niet
altijd gespannen zijn, men kan niet altijd werken,
men moot ook weleens rusten; — de haan van een
geweer spannen, opzetten om to schieten; — de
spieren zijn to stork gespannen ; - (fig.) zijne
verwachting was to hoog gespannen, hij verwachtte
er te veel van ; — het zal er spannen, het zal er
hoot, moeilijk toegaan ; knellen inpersen
een korset kan licht to veel spannen; de schoen
spant op den voet; (flg.) zij leven op gespannen voet,
(ook) zij zijn een weinig gespannen, in onmin, niet
op vriendschappelijken voet; — (fig.) de paarden
achter den wagon spannen, verkeerd to work gaan;
—devirschapn,
de rechters laten bijeenkomen, rechtspreken;
dat spant de kroon, overtreft alles.
SPANNEND, bn. wat spant : eene spannende pijn,
hevig, vlijmend; — een spannend oogenblik.
SPANNER, m. (-s), iera. die spant; werktuig out
to spannen;
(nat.hist.) de spanners, eene groep
van vlinders (geometrina), ook lanclmeters geheeten.
SPANNET, o. (-ten), net dat gespannen wordt.
SPANNING, v. (-en), het spannen; — (nat.)
spankracht : stoom, van hooge spanning; — (electr.)
electriciteit van hooge spanning; — toestand van
lets dat gespannen is : spanning der zenuwen,
samentrekking, inspanning; — in spanning iets
afwachten, den uitslag van het examen tegemoet
zien ; — (fig.) beginnende vijandschap : zij leven
in zekere spanning met elkander; — afstand tusschen twee steunpunten: die brug heeft eene spanning van 200 M. ; — de spanning van eon perronkap, geraamte van trek- en steunijzers ; — houten
lat of stok of ijzeren staaf, waarmee de blinden
gesloten worden.
SPANRIEM, m. (-en), (schoenm.) riem waarmee
zij hun werk op de knie vastspannen.
SPANRUPS, v. (-en), rups die zich beweegt
door beurtelings het lichaam te krommen en to
spannen.

SPANSEEREN.
SPANSEEREN, (spanseerde, heeft en is gespanseerd), (gemeenz.) wandelen, deftig stappen.
SPANT, o. (-en), spanwerk van een dak; (zeew.)
de dikke en dubbele zijstukken, waaruit het geraarate van een schip bestaat.
SPANTBOUT, m. (-en), koppelbout, naaibout,
achtkante bout om de deelen van het spant to
verbinden.
1. SPAR, La. (-ren), eene soort van pijaboom, ook
fijne spar geheeten (picea excelsa); grove spar, of
grove den (pinus silvestris). SPARRETJE, o- (-s).
2 SPAR, v. (-ren), lang hout enz. (van het geraamte van een dak, steigerpaal). SPARRETJE,
o. (-s).
SPARAPPEL, M. (-s), vrucht van den sparreboom.
SPAREN, (spaarde, heeft gespaard), niet verteren, bewaren, zuinig omgaan met : geld sparen ; —
voor den ouden dag sparen, zuinig leven ; — spear
uwe moeite, doe maar geene moeite ; — de waarheid
sparen, liegen ; — behoeden, behouden : als God
mij inhetleven spaart ; —de Dood spaartniemand : —
ontzien : spear hem, woes niet to strong tegen
hem, (ook) bedroef hem niet; — zich sparen, zich
ontzien, in acht nemen, om later zooveel to beter
to kunnen optreden; — besparen : wij hebben f 100
gespaard.
SPARGEL, na., SPARGELKRUID, o. (-en),
(plantk.) wilds asperge.
SPARIG, bn. (-er, -st), spaarzaam.
SPARKELEN, (sparkclde, heeft gesparkeld),
vonkelen, vonken schieten.
SPARREBOOM, na. (-en), spar; inz. de grove spar,
eene soort van den (pinus silvestris); ...GROEN, o.
het groen, de takken met naalden er aan van*de
sparren, inz. tot versiering ; ...KEGEL, m. (-s),
sparappel.
SPARRENBOSCH, o. (...sschen); ...HARS, o.;
...ROUT, o. bout van sparreboomen.
SPARTAAN, m. (...tanen), inboorling van hot
oude Sparta; (fig.) iem. die zeer gehard is.
SPARTAANSOH, bn. als, van een Spartaan ;
(fig-) gestreng, niet verwijfd.
SPARTELBEENEN, (spartelbeende, heeft gespartelbeend), met de beenen spartelen.
SPARTELEN, (spartelde, heeft gesparteld), met
armen en beenen heen en weder slaan ; — tegen
jets spartelen, zich tegen jets verzetten; — all( rlei
kroramingen aannemen en springers (van visschen):
de visschen spartelden op het droge; — parelen, fonkelen, tintelen (van wijn).
SPARTELGRAS, o. zie ESPARTOGRAS.
SPARTELRUPS, v. (-en), de bekende heiderups,
oranjebruin behaard, met afgebroken witte en
blauwe lijnen.
SPARTEPAPIER, o. grijsachtig wit en zeer taai
papier, uit spartel- of kwispelgras vervaardigd.
SPARTERIE, v. matwerk; —, (-en), mattonfabriek;
—HOED, m. (-en), hoed van Spartogras; gevlochten
hoed.
SPARTORPEDO, v. (-'s), torpedo of zeemijn,
aan het uiteinde eener spar buitenboords bevestigd.
1. SPAT, v. (-ten), af- of opspringend deal van
vocht, slijk, gesmolten metaal enz.; modderspat.
2. SPAT, v. (-ten), aderspat.
SPATADER, v. aderspat.
SPATBORD, o. (-en), gebogen bord boven, voor
of achter een wiel, voor of achter een wagon enz.,
om de spatten op to vangen.
SPATEL, v. (-s), lang houten werktuig der stukadoors; strijkmes voor zalf; (schild.) tempermes.
SPATELVORMIG, bn. in den vorm van send spate' : het madeliefje heeft spatelvarmige blaadjes.
SPATIG, bn. (-er, -st), spaatachtig; spaat bevattende.
SPATIE, v. (-s), tusschenruimte.
SPATIEEREN, (spatieerde, heeft gespatieerd),
(boekdr.) scheiding, ruimte laten.
SPATIEUS, bn. (...zer, -t), ruim.
SPATS, m. (gemeenz.), drukte, ophof, inbeelding.
SPATSCHERM, o. (-en), scherm tegen het spatten, bij de wielen van rijtuigen, fietsen en auto's.
SPATTEN, (spatte, heeft en is gespat), deelen
vocht of slijk enz. doen opspringen.
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SPATTIG, bw. (-er, -st), een spattig paard, met
spatten of wratten aan de pooten.
SPEAKER (Eng.) m. (-s), spreker; — voorzitter
van het Britsche Lagerhuis.
SPEOERIJ, v. (-en), opwekkende stoffen die niet
tot eigenlijk Yoedsel dienen, maar als toevoegsel bij
spijzen en dranken gebruikt worden (als nagelen,
piment, paper enz.).
SPECERIJAOHTIG, bn. op specerij gelijkende;
veel van specerijen houdende.
SPECERIJEILANDEN, o. my. de Molukken.
SPEOHT, m. (-en), eene familie van kliravogels
(picidae) met langen, rechten, sterken kegelvormigen suave], waarmede zij de schors der boomen
openhakken, waaruit zij dan met hunne lange
kleverige tong die van fijne weerhaakjes voorzien
is, de insecten halen, waarvan zij leven.
SPE CHTMEE S, v. (...zen), boomkiever.
SPECIAAL, bn. bw. bijzonder : een specialevriend;
eene speciale studie van jets maken ; — atzonderlijk.
SPECIALISEEREN, (specialiseerde, heeft gespecialiseerd), afzonderlijk in- of verdeelen, in
rubrieken splitsen.
SPECIALIST, m. (-en), iem. die in een of ander
vak zeer uitmunt, daarvan zijn bijzondere studio
heeft gemaakt, specialiteit.
SPECIALITEIT, v. (-en), bijzonderheid; persoon
die zich aan een enkelen tak van wetenschap of
kunst wijdt ; — (ook) bijzondere tak van handel,
van kennis enz.: wet is zijne specialiteit I
SPECIE, v. (-s, specien), soort (in tegenst. van
geslacht); — klinkend geld, contanten ; — toevoegsel, bestanddeel van artsenljen, spijzen enz.; — letterspijs; — nstetselspecie, met nand verraengde kalk.
SPECIFICATIE, v. (-s, ...tien), uiteenzetting,
nauwkeurige opgave van ieder onderdeel afzonderlijk : de specificatie der voorschotten wordt verlangd.
SPECIFICEEREN, (specificeerde, heeft gespecificeerd), ieder onderdeel atzonderlijk nauwkeurig
opgeven, omschrijvon of verklaren; eene gespeciftceerde opgave; ook SPECIFIEEREN.
SPECIFICUM, o. (...ca), (geneesk.) algemeen aangenomen middel ter bestrijding eener bepaalde
kwaal.
SPECIFIEK, bn. soortelijk : specifiek gewicht;
een specifiek middel, een specifieum;. eene specifieke
eigenschap, bijzondere.
SPECIMEN, o. (-s, ...mina), proeve, plan; voorloopig model; proeve van bewerking.
SPEOTAKEL, o. (-s), zie SPEKTAKEL.
SPECTATOR, m. (-s), toeschouwer; opmerker;
de Holland.§che Spectator, door Justus v. Effen van
1731-35 uitgegeven; de Nederlandsch,e Spectator, tot
voor eenige jaren, naam van een bekend weekblad.
SPECTATORIAAL, bn. wat . op den spectator
betrekking heeft : de spectatoriale geschriften;
(ook) in den trant van den Hollandschen Spectator.
SPECTRAAL-ANALYSE, v. de ontbinding van
het licht door middel van een prisms, inz. out na
to gaan, welke stoffen in eene vlam aanwezig zijn.
SPE CTRAALAPPARAAT, o. (...raten), spectroscoop.
SPECTROGRAM, o. (-men), photographische
opname van een spectrum.
SPECTROMETER, m. (-s), zeer fun afgewerkte
sp ectroscoop, waarrctede men zeer nauwkeurig
de plaats der strepen in het spectrum kan bepalen
en den brekingsoxponent dier strepen kan vaststollen.
SPECTROSCOOP, m. (...scopen), toestel voor de
spectraal-analyse.
SPECTRUM, o. (...tra), ontbinding van het licht
in de hoofdkleuren, kleurschifting : zonne-spectrum.
SPECULAAS, o. eene soort van sinterklaaskoek.
SPEOULANT, m. (-en), (kooph.) iem. die speculeert.
SPECULATIE, v. (-s, -Alen), handelsonderneming waarbij men kans op veal winst, maar ook
op een groot verlies heeft.
SPECULATIEF, bn. (...ver, -st), (kooph.) ondernemend; winstbelovend ; — (wijsb.) bespiegelend.
SPECULEEREN, (speculeerde, heeft gespeculeerd), (wijsb.) bespiegelen, navorschen; — (kooph.)
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handelsplannen maken, koopen en verkoopen met
de kans om snel en veel te winnen of te verliezen :
in kolen speculeeren; — ergens op speculeeren, ergens
zijne hoop op vestigen.
SPEECH (Eng.), v. (-es), redevoering, toespraak,
toost : eene speech afsteken. '
SPEECHEN (Eng.), (speechte, heeft gespeeeht),
eene redevoering, eene toespraak houden.
SPEED (Eng.), spoed: at full speed, met voile
kracht.
SPEEK, v. (-en), spank (aan een rad).
1. SPEEKEN, (speekte, heeft gespeekt), de
speeken in een rad steken.
2. SPEEKEN, (speekte, heeft gespeekt), (Zuidn.)
spuwen.
SPEEKHOUT, o. hout waarvan spaken gemaakt
worden.
SPEEKSEL, o. een mengsel, bestaande uit de
afscheiding der speekselklieren en uit mondslijm.
SPEELBAL, m. (-len), werpbal ; hij gebruikt hem
tot zijn speelbal, doet met hem wat hij wil ; hij is
de speelbal der fortuin, heeft geen bestendig geluk ;
het schip was een speelbal der golven.
SPEELBANK, v. (-en), inrichting tot spelen inz.
op eene badplaats; —HOUDER, in. (-s).
SPEELDOOS, v. (...zen), speelgoeddoos; muziekdoos; ...DUITEN, m. my. speelgeld ; ...DUIVEL ,
m. (fig.) hij is van den speelduivel bezeten, hij is zeer
verzot op bet spel.
SPEELGOED, o. voorwerpen tot tijdverdrijf
van kinderen.
SPEEIOL, o. (-en), speelhuis.
SPEELHUIS, o. (...zen), huis waar hazardspelen
plaats hebben; (ook) danshuis; gemeene kroeg.
SPEELJACHT, o. (-en), pleziervaartuig;
...KAART, v. (-en), kaart van een gezelschapsspel ;
...KAMERAAD, m. en v. (-s, ...raden) ; ...KWARTIERTJE, o. (-s), kwartiertje aan het spel gewijd ;
korte rustpauze op de scholen; ...MAKKER, m. (-s).
SPEELMAN, m. (-dui, ...Roden), muzikant (in
herbergen, op boerenkermissen enz.); — (spr.) de
speelman zit bij hen nog op het dak, zij zijn nog in
de wittebroodsweken, kennen nog geen zorg.
SPEELNAAM, m. (...namen), bijnaaan waarmede
men iem. gewoonlijk aanduidt : de kapitein, droeg
ander het yolk den speelnaam van „het varkentje".
SPEELNOOT, m. (-en), SPEELNOOTE, v. (-n),
speelkameraad; vriend van den bruigom, vriendin
van de bruid, bruidleidster.
SPEELPACHT, v. (-en), (Ind.) verpachting
van het uitsluitend recht om speelhuizen open te
stellen; ...PACHTER, m. (-s).
SPEELPOP, v. (-pen), pop; goochelpopje; (fig.)
speelbal; iem. tot zijne speelpop gebruiken, hem tot
alles bezigen; ...REISJE, o. (-s), plezierreisje.
SPEELRUIMTE, v. de ruimte voor een lichaam
om zich vrij te bewegen ; (fig.) er is speelruimte
gelaten, men heeft hier vrijheid gelaten.
SPEELSCH, bn. bw. (-er, meest-), geneigd tot
spelen, dartelen : de speelsche jeugd; — tochtig (van
dieren). SPEELSCHHEID, Y.
SPEELSCHULD, v. (-en), schuld die men door
het spel maakt ; ...SEIZOEN, o. (-en), seizoen
voor komediespelen : het speelseizoen 1914 /15.
SPEELSWIJZE,• bw. spelende, onder het spelen.
SPEELTAFEL, v. (-8), tate! waaraan men speelt;
(fig.) het spel : hij heeft ruin vermogen aan de
speeltafel (met spelen) verkwist; ...TUIN, m. (-en).
SPEEN, v. (spenen), uier; tepel eener koe, geit,
enz.; — gummi-dop op zuigfiesschen.
SPEENKRUID, o. (-en), (plantk.) een geslacht
tot de familie der ranonkela,chtigen behoorende,
waarvan slechts eene soort in Nederland in 't wild
gevonden wordt (ficaria verna).
SPEENVARKEN, SPEENVARKENTJE, o. (-8),
zeer jong varken.
SPEER, v. (speten), laps, spies.
SPEERDISTEL, v. (-s), (plantk.) eene soort van
vederdistel, putterdistel (cirsium lanceolatum);
...DRAGER, m. (-s), piekenier; ...HAAI, m. (-en),
eAne soort van haai (a/canthias vulgaris); ...WORTEL, v. (plantk.) gev1.3kte aronskelk en mansoor.

SPELBREKER.
SPEET, v. (speten), werktuig om te spitten, spaan;
— wat afgespeet is (b. v. afgespete boter); stokje,
pen waaraan paling, bokking enz. g,.regen wordt.
SPEETJE, o. (-s), kleine speet; aal die aan een
speetje gestoken gebraden wordt, speetaal.
SPEETAAL, SPEETJES-AAL, v. aal die aan
mootjes gesneden en dwars aan een speetje of
houtje gestoken en zoo gebraden wordt.
SPEETWET, v. wet van 21 Oct. 1902, betreffende het speten van haring.
1. SPEK, m. (-ken), (Zuidn.) suikerspek, babbelaar.
2. SPEK, o. de vetlaag tusschen huid en vleesch
bij het varken, den walvisch en andere groote zeedieren ; — (spr.) met spek vangt men muizen, met
mime gaven kan men ieder w innen; — met spek
schieten, liegen, opsnijden; — (Z. A.) kool zonder
spek, eon gezelschap heeren zonder dames.
SPEKBOKKING, m. (-en), groote, vette bokking ,
...DAM, m. (-men), dam van grond dien men laat
spaan tusschen twee uitgravingen ; ...HAAK,
m. (...haken), S-vormige hank van den slager om
daaraan spek of vleesch te hangen ; ...JAN, m.
(-nen), scheldnaam voor de Spanjaarden en Portugeezen ; ...JOOD, m. (...joden), Israeliet die de
wet niet houdt.
SPEKKEN, (spekto, heeft gespekt), het vleesch
doorOgen met spek, lardeeren; (zeew.) korte kabelarens dicht bij elkander door een stuk zeildoek
g
steken; — (fig.) van geld voorzien.
SPEKKOEK, in. (-en), pannekoek in spekvet
gebakken; — (Ind.) gebak met verschillende lichte
en donkere lagen; ...BONING, m. (-en), man die
het spek (der walvisschen) in tonnen doet; ...NEK,
m. (-ken), dikke, vette nek ; ...SLAGER, m. (-s).
SPEKSTEEN, m. (-en), (v. als stofn.) eene soort
van steen, die uit water bevattend magnesiumsilicaat bestaat en met menigerlei meestalbleeke of
lichte kleuren voorkomt en tot. verschillende
einden gebruikt wordt : glazenmakers schrijven
met speksteen op glas; — Chineesche speksteen, beeldsteen, is geheel anders van samenstelling.
SPEKTAKEL, o. (-s), schouwspel, vertooning;
iets wat opzien baart, rumoer, opschudding.
SPEKTAKELSTUK, o. (-ken), een tooneelstuk
bij welks vertooning men nogal spektakel maakt.
SI'LAVET, o. nit spek gebraden vet.
SPEKWATTEN, v. my. (zeew.) gespekt zeildoek,
gebruikt om schavieling to voorkomen; ...WORTEL, v. (plantk.) smeerwortel, eene ruwbladige
plant (symphytum officinale); ...ZAK, m. (-ken),
linnen inspectiezak der soldaten.
SPEL, o. (-en), levendige, vlugge beweging, flikkering : het spel der oogen; — het spel der gebaren, aanduiding van iets door gebaren; — kleurenspel,
speling der kleuren; — spel der verbeelding;
bezigheid tot vermaak of uitspanning, benevens
datgene waarmede men zieb vermaakt : dam-,
kegel-, kien-, schaakspel •; de spelen onder jeugd; —
het is maar spel, geen ernst ; een spel met iem. drijyen, hem voor den gek houden ; — dat blijft buiten
spel, wordt niet medegeteld ; — het bespelen van
een of ander muziekinstrument : vioolspel, klokkenspel ; — (bij de Ouden) wedstrijd : de Olympische,
Korintische of Isthmische spelen ; — opvoering
van een tooneelstuk, stuk dat opgevoerd wordt :blij-, treurspel , — wijze waarop dat geschiedt :
het spel van dien acteur was bij volma,akt ; —
eene bezigheid tot ontspanning die volgens zekereregels plaats heeft en waarbij men gewoonlijk
geld waagt, kansspel : bij 't spel winnen, verliezen;
— (fig.) zijn naam, zijn Leven, alles op 't spel zetten,
ergens bij wagers; — iem. vrij spel laten, alle vrijheid laten; -, (-len), partij die men speelt : wij hebben twee
spellen gedaan; nog een spelletje maken?; — stel
kaarten waarmee men speelt : eens gebruikte spellen
te koop ; — plaats waar lets gespeeld, vertoond
wordt, tent : op de kermis zijn vier spellen; — gereedschap, voorwerp, ding enz. (gewoonlijk spullen
genoemd). SPELLETJE, o. (-s).
SPELBREKER, in., ...BREEKSTER, v. (-s),
vrede-, rustverstoorder, vrede-, rustverstoorster
(in een gezelsohap).
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SPELD, v. (-en), puntig pennetje van ijzerof koperdraad van een kop voorzien, om iets vast
te steken : een brief spelden, papier waarop een zeker
aantal spelden (144 of 100 doorgaans) gestoken zijn ;
— er is geen speld tusschen te krijgen, de ander
spreekt almaar door ; — je kon eene speld hooren
vallen, doodstil was het er. SPELDJE, o. (-s),
kleine speld ; (fig.) ergens een speidje bij steken,
er niet weer over praten ; — broche.
SPELDEBOOR, v. (...boren), kleine tirctmermansboor; ...KNOP, ...KOP, m. k-pen), bovensteuiteinde eener speld; het is geen spelcleknop (nets)
waard.
SPELDEN, (speldde, heeft gespeld), vasthechten
met spelden; — (fig.) iem. iets op de moues spelden,
iem. iets wijsmaken, hem doen gelooven wat niet
waar is.
SPELDENAGEL, ra. (-s), dunne draadnagel.
SPELDENBAK, na. (-ken), ...BAKJE, o. (-s),
...DOOS, v. (...zen), ...DOOSJE, o. (-s), ...KOKER,
m. (-s), ...KOKERTJE, o. (-s), bakje, doosje,
koker ter beiging van spelden.
SPELDENBRIEF, m. (...ven), brief met spelden;
...DUITJE, o. speldengeld; ...FABRIEK, v. (-en);
...FABRIKANT, m. (-en); ...GELD, o. toelage
voor allerlei kleine uitgaven (aan eene vrouw van
haar man of hare ouders l; ...KUSSEN, o. (-s).
SPELDENWERKEN, (speldenwerkte, heeft gespeldenwerkt), (Zuidn.) karat waken.
SPELDEPRIK, m. (-ken), prikje met eene speld ;
kleine hatelijkheid : iem. speldeprikken geven.
SPELEMEIEN, (spelemeide, heeft gespelemeid),
zich in het voorjaar vermaken (op het land of op
het water); den meiboom gaan planten.
1. SPELEN, (speelde, heeft gespeeld), zich vlug
en luchtig bewegen : de zon speelt in 't water; de wijn
speelt in 't glas, tintelt, fonkelt; — de wind speelt door
het gebladerte, doet het ruischen ;
zich vrij en lustig bewegen (inz. van kinderen),
zich vermaken, verlustigen ; — met vuur spelen,
lichtzinnig met gevaarlijke zaken omgaan ; — met
beloften, met eeden spelen, die niet ernstig opnemen ;
met zijne gezondheid spelen, die niet in acht nemen ;
— met iem. een schandelijk spel spelen, hem schandelijk behandelen ; — deze woorden speelden op zijne
lage afkomst, zinspeelden daarop ; — dat speelt
mij voor den geest, ik herinner mij flauwtjes iets
ervan ;
zich met eenig spel bezighouden : wat spelen de
jongens?; blindemannetje, wegkruipertje spelen; —
gewaagd spel spelen ; in de loterij spelen ; — speculeeren : op rijzing, op daling spelen, daarop in
fondsen enz. speculeeren ; — (spr.) hij speelt met
hem onder een hoedje, zij zijn het met elkander
eens ; —
tot uitspanning van zichzelf of van anderen
muziek maken : (op de) piano, (de) viool spelen;
zijn poot spelen, opspelen, razen, tieren,
—(fig.)op
wild te keer gaan; — de kanonnen, het geschut later
spelen, daarmee ergens op schieten; —
een tooneelstuk opvoeren : van avond speelt men
Faust ; —eene leelijke rol bij iets spelen, daarbij
leelijk handelen, optreden ; — den baas, de beest
spelen ; zich voor iem. uitgeven : hij speelt den
beleedigde; zij speelt de preutsche; — vleiend noemen :
hij speelt mijnheer tegen den huisknecht; alsjeblieft
spelen, dat vaak zeggen; — (fig.) de natuur speelt
hier, wijkt van haar gewonen gang af.
2. SPELEN, o. spel.
SPELER, m., SPEELSTER, v. (-s), die speelt;
(inz.) die veel speelt; (muz.) bespeler van eenig
instrument; (ook) tooneelspeler.
SPELERIJDEN, voor vermaak uit rijden gaan;
't wordt gewoonlijk alleen in de onbep. wijs en in
't verl. deelw. gebruikt.
SPELEVAART, v. (-en), roeitochtje.
SPELEVAREN, (spelevaarde, heeft gespelevaard),
zich op het water met een vaartuigje verlustigen.
SPELFOUT, v. (-en), font geraaakt door de regels
der spelling niet in acht te nemen.
SPELING, v. (-en), het spelen : speling van het lot,
van de fortuin, grillige wending, keer; — speelruimte :
het touw heeft geen speling genoeg, ligt of hangt niet
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ruing genoeg; — (fig.) eigenaardige nat-qurvormingen : eene speling der natuur.
SPELKUNST, v. kunst van joist te spellen.
SPELLEIDER, in. (-s), iem. die een spel leidt.
SPELLEN, (spelde, heeft gespeld), de letters
van een woord geregeld in volgorde schrijven of
opnoemen : de moeilijke woorden spellen; — de
spelregels volgen : velen spellen die woorden anders;
— (fig.) aankondigen, voorspellen : dat spelt u niet
veel goeds. SPELLING, v. (-en), schrijfwijze der
woorden.
SPELMETHODE, v. eene leesmethode op het
spellen gegrond; de leerlingen benoemen de letters
volgens het A-B-C en daarna het woord, b y. ha +
00 -I- oo + gee = hoog.
SPELONK, v. (-en), berghol, grot.
SPELREGEL, m,. (-s), regel dien men bij het zuiver schrijven der woorden in acht moet nemen; —
regel voor een of ander spel.
SPELT, v. eene soort van grove tarwe (triticum
spelta), met platte vierzijdige aar, kleine roodbruine
korrd en fijner meel.
SPEN, m. (-8), (Ind.) tafelbediende, eerste huisbediende.
SPENCER, m. (-s), (veroud.) vestrok, strakke
damesblouse met pandjes.
SPENDABEL, bn. bw. (-er, -st), mild, kwistig.
SPENDEEREN, (spendeerde, heeft gespendeerd),
besteden : veel tijd en moeite aan iets spendeeren.
SPENEN, (speende, heeft gespeend), van de speen
of Borst afnemen : een kind spenen; — visch spenen,
aan visch zuiver water geven; — (fig.) zich spenen,
zich onthouden, het gebruik (van iets) naittigen.
SPERBOOM, m. (-en), slagboom; ...FORT, o.
(-en), klein verdedigingswerk op groote verkeerswegen of spoorwegen, bij spoorbruggen, rivierovergangen, bergpassen enz.
SPERGE, v. (-s), zie ASPERGE.
SPERGELKRUID, o. Wilde asperge, spurrie.
SPERMACETI, v. walschot, Witte amber (vetdot inz. der potvisschen, dat na hun dood stolt en
gezuiverd veel in de waskaarsenfahricage gebruikt
wordt); —KAARSEN, v. my.
SPERREN, (sperde, heeft gesperd), wijd uiteenzetten : de beenen uit elkander sperren; — vastzetten,
sluiten : een weg, doorgang sperren.
SPERVUUR, o. (art.) vuur waarbij op een punt
of eene lijn concentrisch vuur wordt afgegeven,
om het doordringen van den vijand onmogelijk
te maken.
SPERWER, o. (-s), zekere roofvogel (accipiter
nisus) tot de familia der valken behoorende.
SPERZIEBOON, v. (-en), ...BOONTJE, v. (-s),
eene peulvrucht die met de peul gegeten wordt, ook
suiker-, princessen- en heerenbaonen geheeten.
SPESEN, (It.) v. my. kosten, onkosten, uitgaven.
SPE S PATRIAE, (Lat.) hoop des vaderlands, het
opgroeiend geslacht.
SPETEN, (speette, heeft gespeet), aan een speetje
rijgen : sperren speten, om ze to drogen; haring
speten, voor de bokkingrookerijen; met eon spit
doorboren; aan een speet braden.
SPETTEN, (spette, heeft gespet), zie SPATTEN.
SPEUREN, (speurde, heeft gespeurd), merken,
beraerken; bespeuren.
SPEURHOND, m. (-en), soort van gladharigen
jachthond, afgericht out het wild op to sporen; —
(fig.) kart. die iets naspoort, in het geheim.
nagaat.
SPHEER, Y. (spheren), zie SFEER enz.
SPIAUTER, zie PIAUTER.
SPHINX, Y. (-en), zie SFINX.
SPICCATO, bw. (muz.) duidelijk uitkomende; (bij
strijkinstrumenten) iederen toon afzonderlijk aangestreken.
SPICHTIG, bn. (-er, -st), puntig en smal ; — lang
en dun, schraal : een spichtig meisje.
1. SPIE, (-en), SPIJ, v. (-en), pin, bout, wigge.
SPIETJE, SPIJTJE, o. (-s).
2. SPIE, m. (-en), (veroud.) bespieder, spion.
3. SPIE, o. duiten, geld : spie hebben.
SPIEBAND, m. (-en), (bouwk.) band die met eene
spie opgesloten wordt.
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SPIEDEN, (spiedde, heeft gespied), bespieden,
verspieden.
SPIEEN, (spied°, heeftgespied), met eene spie
lets vaatzetten.
SPIEGEL, m. (-s), een lichaam van glas of metaal
met eene gepolijste oppervlakte, dat door terugkaatsing beelden vormt van de voorwerpen, die zich
daar teganover bevinden; vtakke, holle, bolle spiegels; een m,etalen, zilveren spiegel; inz. verfoelied
glas ; in, den spiegel kijken ; — de oogen zijn de
spiegel der ziel, de oogen openbaren, wat er in het
gemoed omgaat ; — de spiegel bij vogels, plek op
den vleugel door de eigenaardige kleur en teekening
der armpennen gevormd ; — eene spiegelgladde
oppervlakte : de spiegel der zee ; waterspiegel ;
— (geneesk.) werktuig on( zekere natuurlijke
lichaamsholten wijder te maken, open te houden en
den inwendigen toestand dier organen to bezien;
— vlak achterdeel van een schip ; — (timm.) met
spiegel bewerkt, met paneelwerk.
SPIEGELBEELD, o. (-en), teruggekaatst beeld;
(ook) schijnbeeld, schrikbeeld.
SPIEGELBLANK, bn. blinkend als een spiegel.
SPIEGELBOOG, In. ( ...bogen), (zeew.) kro on
(boven den achtersteven); (stern) eene soort van
sterrenhoogte-meter; ...EI, o. i-eren), een in de pan
gebraden ei waarbij het door heel gebleven is.
SPIEGELEN (ZICH), (spiegelde zich, heeft zich
gespiegeld), zich in een spiegel bezien; zijn beeld in
eenige vloeistof als een spiegel vertoonen : de boom
spiegelt zich in het water; — (fig.) zich spiegelen aan,
tot voorbeeld nercten; (spr.) die zich aan een ander
spiegelt, -spiegelt zich zacht, gelukkig hij die nit het
ongeluk eens anderen leering trekt; — de zonnestralen van lets laten terugkaatsen.
SPIEGELGEVECHT, o. (-en), gefingeerd gevecht tot oefening, militaire manoeuvre; (fig.) geveinsde vertooning; ...GEWELF, o. ( ... yen), (bouwk.)
gewelf dat in het midden vlak is.
SPIEGELGLAD, bn. glad als een spiegel.
SPIEGELGLAS, o. (...zen), verfoelied glas; geslepen en daarna gepolijst fijn glas van 6 tot 30 mM.
dikte; —BLAZER, m. (-s); —BLAZERIJ, v. (-en).
SPIEGELGRANAAT, v. (...naten), eene soort
van granaat bij groote hoeveelheid tegelijk uit
groote mortieren geworpen; ...HARS, v. o. fijne,
gezuiverde hars voor vioolstrijkstokken enz.; een
mengsel van witte hars en terpentijn voor vuurwerk;
...IJZER, o. wit gietijzer, verkregen uit spaatijzersteen; is zeer zuiver en Went voornan:telijk
voor de staalfabricage.
SPIEGELKAST, v. (-en), kart met deuren van.
spiegelglas; ...LAMP, v. (-en), lamp met een reflector er acbter ; ...RUIT, v. (-en), groote vensterruit.
SPIEGELSCHRIFT, o. schrift dat in een spiegel
duidelijk leesbaar is, anders niet; ...STEEN, m.
(-en), (v. gmv. als stofn.) eene soort van spaat,
seleniet; ...TELESCOOP, m. (...scopen), verrekij ker met holle spiegels.
SPIEGELVLAK, o. (-ken), oppervlakte van een
spiegel; spiegelend, glad vlak; ...ZONNEWIJZER,
m. (-s), een zonnewijzer die de uren aangeeft met
teruggekaatste zonnestralen.
SPIEKEN, (spiekte, heeft gespiekt), (schoolterm)
bedriegen, afzien; ter sluiks in het book afzien, zijn
opgaven, vertalingen, sommen enz. naschrijven.
SPIEKER, m. (-s), die spiekt.
1. SPIER, v. (-en), kleine teere punt, inz. grasscheutje, korenhalrapje : een spiertje Bras; — (fig.)
ik geef er geen spier om, ik bekreun er mu
niet om.
2. SPIER, v. (-en), (ontl.) de vleezige bundels in het
dierlijk lichaam die door hunne samentrekking
en strekking de beweging der deelen veroorzaken.
3. SPIER, v. (-en), eene soort van zwaluw, spierzwaluw.
4. SPIER, v. (-en), lange dunne paal van 25 tot
30 voet lengte ; — rondhout, steng (op schepen).
SPIEREN, (spierde, heeft gespierd), spieken.
SPIERING, m. (-en), (v. gmv. als stofn.) eene
soort van kleine visch (salmo eperlanus), met een
doorschijnend lichaam; — (spr.) een spieling uitwerpen am, een kabeljauw tevangen, eene kleinigheid
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opofferen om iets veel grooter te verkrijgen; — een
etagere spieling, iem. die bijzonder Mager is. SPIERINKJE, o. (-s).
SPIERKLEI, v. een dun laagje spierklei scheidt de
meermolm van de oude zeeklei.
SPIERKRACHT, v. kracht der spieren.
SPIERMAAG, v. (...magen), zeer sterke maag
der vogels.
SPIERNAAKT, bn. moedernaakt.
SPIERPEES, v. (...pezen), (ontl.) peesachtig
uiteinde eener spier; ...SCHEEDE, v. (-n), (ontl.)
vliesachtige omkleeding eener spier; ...SUIKER, v.
de reuk- en kleurlooze, zoete zelfstandigheid die
in de spieren voorkomt, inosit ; ...VERLAMMING,
v. (-en).
SPIERWIT, bn. uiterst wit: spierwit hear.
SPIERZWALUW, v. (-en), steenzwaluw.
SPIES, SPIETS, v. (-en), spoor, lane, bellebaard; — eorste gewei van een hertekalf, de stangen van het eerste jaar. SPIESJE, SPIETSJE, o. (-5).
SPIESDRAGER, m. (-s), lansdrager, piekenier.
SPIESGLANS, o. een blauwachtig wit, broos
metaal met een bladerig of korrelachtig weefsel,
antimonium; —GIFT, o. vergif(t) van spiesglans.
SPIETSEN, (spietste, heeft gespietst), doorboren
met eene spiets of laps; (in Turkije) een misdadiger
spietsen, hem een puntigen hack van onderen
tusschen de ruggegraat en de huid steken, zoodat
hij tusschen de schouders uitkomt.
SPIJ, v. (-en), zie SPIE.
SPIJBELEN, (spijbelde, heeft gespie g eld), (gew.)
heimelijk de school verzuimen.
SPIJEN, zie SPUWEN.
SPIJER, m. (-s), afiaatpijp aan de daken van
kerken en torens. SPIJERTJE, o. (-s).
SPIJGAT, o. (-en), (zeew.) zie SPUIGAT.
SPIJK, v. (plantk.) naam aan verschillende welriekende, geneeskrachtige planters gegeven, inz. de
groote lavendel (lavandula latifolia) en de Indische
spijk (L. spica).
SPIJKBALSEM, m. spijkerbalsem.
1. SPIJKER, m. (-s), puntig stukje metaal, gewoonlijk van een kop voorzien om iets stevig to bevestigen of aan het uitstekende deel iets op to hangen ;
— (spr.) den spijker op den kop slaan, de zaak
juist treffen, juist zeggen waar het op aankomt,
het juiste raiddel aangeven; — spijkers met koppen
slaan, doortasten, geen halve maatregelen treffen;
— weet ik een spijker, hij weet een gat, hij is nooit
verlegen met eene zaak; — spijkers op laag water
zoeken, vitten, ongegronde of nietsbeduidende aan.
merkingen maken ; — hij is zoo hard als een spijker,
zeer arm.
2. SPIJKER, m. en o. (-s), heerenhuis; schuur;
— bergplaats voor gereedschap of koren.
SPIJKERBALSEM, m. eene soort van zalf,
vroeger veel bij kneuzingen, winterhanden en,
-voeten gebruikt. (Zoo geheeten naar den fabrikant Jan Spijker die het eerst die zalf bereidde.),
SPIJKERBOOR, v. (...boren), smalls boor on
spijkergaten to boron.
SPIJKEREN, (spijkerde, heeft gespijkerd), spijkers inslaan; (iets) vastslaan met spijkers.
SPIJKERSCHRIFT, o. eene soort van schrift
(der Assyriers en Babyloniers) in de gedaante van,
spijkers en wiggen.
SPIJKERVAST, bn. nagelvast, met spijkers vastgemaakt : wat spijkervast is, meet aan het huis blij-yen; (fig.) gierig.
SPIJL, v. (-en), puntige staaf, pin,tralie; — drooghout waaraan de haringen geregen worden in eene
bokkingrookerij.
SPIJS, v. (...zen), voedsel, eetwaar ; — (spr.)
veranclering van spijs doet eten, verandering geeft
nieuwen lust; — letterspijs, zeker metaalmengsel
tot het gieten van drukletters; klokspijs.
SPIJSBEREIDING, v. ; ...BRIJ, v. de brij die
in de maag uit de gebruikte spijzen bereid wordt,
spijspap, chum.
SPIJSKAART, v. (-en), opgave van 't geen bij
een maaltijd op den disch zal komen, menu; lijst
der verschillende spijzen, welke men in een restaurant verkregen kan.
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SPIJSOFFER, o. (-s), (Isr.) offer van vruchten
waarvan de offerende meeat, in tegenstelling met
een brandoffer, dat geheel verbrand werd ; ...UITDEELING, v. (-en) ;• ...VERTERING, v. die
functie in het dierlijk lichaam, waarbij de spijs
in voedende stof wordt omgezet.
1. SPIJT, v. leedwezen, verdriet ; berouw over
iets spijt van lets hebben, gevoelen; ten spilt van,
in weerwil van ; — verkropte gramschap : hij zal
van spilt nog bersten; — (veroud.) in spijt van het
slechte weer, ondanks, in weerwil van.
2. SPIJT, vz. in spijt van, ten spijt van.
3. SPIJT, v. afval van vlas bij het hekelen.
SPIJTEN, (het speet, heeft gespeten), spijt veroorzaken ; — onaangenaam zijn : het spijt mij, u
te moeten zeggen; — het zal u spijten, gij zult er berouw van hebben.
SPIJTIG, bn. bw. (-er, -st), verdrietig, onaangenaam, hinderlijk : het is spiitig ; — bits, vinnig :
een spljtig antwoord ; spijtige woorden ; iem. spijtig
bejegenen, wrevelig. SPIJTIGHEID, v. bitsheid ;
toorn.
SPIJZEN, (spijsde, heeft gespijsd), eten, spijs '
gebruiken : zij spijzen om 6 uur 's avonds; — spijzigen, van spijs voorzien : de hongerigen spijzen.
SPIJZIGEN, (spijzigde, heeft gespijzigd), spijs
geven (aan), voeden, te eten geven; (fig.) de armen
spijzigen, hen ondersteunen. SPIJZIGING, v.
SPIKKEL, m. (-s), vlekje, stip.
SPIKKELEN, (spikkelde, heeft gespikkeld); spikkels brengen op, stippen, bespikkelen ; met spikkels : de gespikkelde tulp, anjelier; (fig.) een gespikkelde vogel, iem. die veel aanstoot te verduren heeft.
SPIKSPLINTERNIEUW, SPIKSPELDERNIEUW, bn. geheel nieuw; zoo nieuw, dat de
spijkers, splinters en spelden nog zichtbaar zijn,
nog fonkelen; fonkelnieuw, gloednieuw.
SPIL, v. (-len), pin van hout of metaal, welke de
as van een ronddraaiend ding uitmaakt; (fig.) dit is
de spil, waarom, alles draait, het voorwerp waarvan
alles afhangt; — as (van een windwijzer); stander
eener wenteltrap; (drukk.) schroef; (garen-) winder;
staaf (van een spinnewiel en een aantal andere
voorwerpen); — (wap.) (eert.) bewijs van adeldom
van moederszijde; — halm (eener korenaar);
o. (-len), (scheepsw.) een werktuig aan boord der
schepen in gebruik, om ankers to lichten en verder
om te verhalen in het algemeen, bij bet verplaatsen van zware lasten, om er de loopers der
takels rond te leggen. SPILLETJE, o. (-s).
SPILBED, o. (zeew.) getimmerte wear het spil
op rust; ...BOOM, m. (-en), (zeew.) windboom,
windspaak; ...BOOR, v. ( ...boren), (timm.) drilboor.
SPILGIOEN, m. (-en), Spaansche jacht- of patrijsbond.
SPILKONING, m. (-en), (zeew.) kaapstander.
SPILLAGE, v. wat uit balen koffie enz. tijOens de
verzending verloren gaat of gestolen wordt.
SPILLEBEEN, o. (-en), dun, lang been; —, m. en
v. (-en), die dune en lenge beenen heeft.
SPILLEBEENEN, (spillebeende, heeft gespillebeend), met de beenen zwaaien onder het loopen.
SPILLEDEEL, o. (-en), ...LEEN, o. (-en), leen
waarin ook het recht van opvolging aan de vrouwen
geschonken was; ...MAAG, m. en v. (...maken),
(gesch.) bloedverwant van de vrouwelijke zijde.
SPILLEN, (spilde, heeft gespild), verspillen.
SPILLIG, bn. als eene spil, spichtig : door te
weinig groeiruimte worden de planters spillig.
SPILPENNING, m. (-en), teerpenning, zakgeld ;
' m. en v. verkwister.
SPILZIEK, bn. (-er, -st), verkwistend;...ZUCHT,v.
SPIN, v. (-nen), eene orde der spinachtige
dieren (aranelda), met klauwvormige kaken en een
ongeleed achterlijf die door longen ademen: eigenlijk de van spinklieren voorziene soorten, die webben spinnen, waarin zij insecten vangen; (fig.)
kwaadaardig als eene spin. SPINNETJE, o. (-s).
1. SPINAAL, o. schoenmakersgareu.
2. SPINAAL, bn. op den ruggegraat betrekking
hebbeud : spinale verlamming, plotseling versehljnende aandoening van het ruggemerg, gepaard met
verlam.ming in de extremiteiten (bij kinderen).
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SPINACHTIG, bn. spinachtige dieren.
SPINAZIE, v. eene algemeen in 011B lead gekweekt wordende moesplant (spinacia), tot de
famine der melden behoorende; de hiervan bereide
groente : wij eten spinazie.
SPINBLOEM, v. (-en), (plantk.) heriisttijloos,
hondsvergift.
SPINDE, v. (-n), spijskast.
SPINDEL, o. (-s), werktuig in spinnerijen : de
klos waarop de katoen- of vlasdraad wordt gewonden.
SPINDSE, v. (-n), (Zuidn.) spindsehout, takkenb ossen.
SPINEL, m. (-len), zeker edelgesteente dat in
kristalvorm in Oost-Indie gevonden wordt; hij
bestaat uit Teem- en talkaarde en is green, rood of
geel, zeer hard en sterk glimmend.
SPINET, o. (-ten), eene verouderde soort van
snarenspeeltuig, in pianovorm.
SPINHUIS, o. (...zen), huis wear gesponnen
wordt; (oudt.) tuchthuis; gevangenis ziin broer
zit in't spinhuis.
SPINIFEX, v. harde grassoort met stekelige
halmen op Nieuw-Holland.
SPINJOEN, m. (-en), (Zuidn.) patrijshond;
Spaansche langharige jachthond.
SPINKLIER, v. (-en), klier bij spinnen en rupsen,
waaruit de spinstof afgescheiden wordt ; ...MACHINE, v. (-s) ; ...MOLEN, m. (-s), draadmolen
in eene boord- en lintweverij.
SPINNEKOP, v. (-pen), spin.
SPINNEN, (spon, heeft gesponnen), draden vormen : de spin spint haar web; — draadvormig
maken : vlas, wol, katoen spinnen; fijn, grof spinnen; — (fig.) winnen : daar zult gij Beene zijde
bij spinnen, niet veel mede verdienen; — van
Bien jongen is geen goed garen te spinnen, niets
goeds te maken ; — tabak spinnen, de tabaksbladen
ineendraaien ; — hoof spinnen, tot bossen maken ; —
slaan (touw) ; — de kat spint, doet een geluid hooren
als van een snorrend spinnewiel ; — die wijn spint,
wordt lang, draderig, taxi.
SPINNER, m. (-s), die op eene spinnerij werkt ;
SPINNERIJ, v. (-en), pleats wear gesponnen wordt.
SPINNERS, m. my. (nat. hist.) eene talrijke
groep van vlinders, waarvan de rupsen in groot
aantal samen in zakvormige uit spinsel vervaardigde nesten levee.
SPINNEWEB, o. (-ben), weefsel der spin : de
spinnewebben wegragen. SPINNEWEBJE, o. (-s).
SPINNEWEBKAART, v. (-en), kaart waarop alle
verkeerswegen aangegeven zijn en die er als een spinneweb uitziet; ...WEBSVLIES, o. (...zen), (ontl.)
derde hersenvlies; ...WIEL, o. (-en), toestel om te
spinnen ; — geen besje bleef achter het spinnewiel,
iedereen liep uit om te kijken.
SPINOZISME, o. het wijsgeerig stelsel van
Baruch Spinoza, een Joodsch wijsgeer (1632-77).
SPINRAG, o. spinnewebben.
SPINROK, o. (-ken), SPINROKKEN, o. (-s),
windhout voor den gesponnen draad.
SPINSBEK, zie PINSBEK.
SPINSEL, o. (-s), wat gesponnen wordt of is.
1 SPINT, o. (oudt.) zekere maat ± 7 L.; ook
1/4 schepel; als vlaktemaat: een spint grond, 200
250 M".
2. SPINT, o. (plantk.) de buitenste, nog niet
rijpe jaarkringen van een boom; het lichte en zachte
bout, dat in den stain tussehen de eigenlijke houtlaag en den bast ligt en allengs tot de houtlaag
overgaat.
SPION, m. (-s, -nen), spie, bespieder; — verklikker,
geheirae agent der politie; — (jag.) een bond die
kort onder het geweer jaagt, en voor het wild
teekent zonder te staan; — kleine spiegel buiten
een venter om gemakkelijk op straat to zien.
SPIONNETJE, o. (-s).
SPIONITIS, v. overdreven, ziekelijke vrees voor
spionnen.
SPIONNAGE, v. bespieding; stelsel van verspieden.
SPIONNEEREN, (spionneerde, heeft gespionneerd), afkijken, bespieden.
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SPIRAAL, v. (...ralen), eene vlakke, kroname lijn,
die zich volgens eene bepaalde wet ora een vast
punt slingert en zich hoe larger hoe weer daarvan
verwijdert ; — LIJN, v. (-en) ; — VEER, v. (-en),
spiraalvormig gewonden veer ; ...VORMIG, bw.
SPIRAEA. v. (-'s), sierheester of sierstruik met
roode en witte bloempluimen.
SPIRIT, (Eng.), o. geest, pit.
SPIRITISME, o. het geloof dat de stoffelijke
wereld met de geesten of wezens van de onzichtbare
wereld in rechtstreeksch verband staat.
SPIRITIST, m. (-en), aanhanger van het spiritisme.
SPIRITISTISCH, bn. spiritistische bijeenkomst,
bijeenkomst der spiritisten.
SPIRITUALIEN, v. my.geestrijke vochten;
(wijsb.) geestelijke aangelegenheden.
SPIRITUALITEIT, v. zieleleven.
SPIRITUEEL, bn. bw. (...eeler, -st), geestig, geestrijk; (ook) tot de ziel behoorende, verstandelijk.
SPIRITUEUS, bn. (...zer, -t), stork, geestrijk
(van dranken).
SPIRITUOSA, v. mv. geestrijke dranken.
SPIRITUS, na. geestrijk vocht, wijngeest, alcohol : iets in spiritus bewaren ; — VLAM, v. (-men).
1. SPIT, o. (speten, -ten), zeker ijzeren keukentoestel (voor gebraad, gevogelte enz.).
2. SPIT, o. (gen.) eene vreeradsoortige ziekte,
welke bestaat in eene plotseling te voorschijn tredende pijn met gedeeltelijke raachteloosheid in de
lendenspieren van eene zijde, meestal de linker.
3. SPIT, o. (-ten), diepte te bereiken met eene
schop in de aarde ; — er is geen spit met hem te
winnen, er is niets met hem te beginnen.
1. SPITS, bn. bw. (-er, -t), puntig, scherp nitloopende ; (fig.) vernuftig, scherpzinnig ; (fig.)
scherp, spijtig, puntig; bits. SPITSHEID, v.
puntigheid; (fig.) scherpzinnigheid ; spijtigheid.
2. SPITS, v. (-en), punt, uiteinde, top : de spits
van een toren ; — gedenknaald ; — (zeew.) schegge ;
— rich aan de spits van een leger stellen, aan het
hoofd ; aan de spits der beweging 3taan.
3. SPITS, o. het spits (weerstand) bieden; het
spits afbijten, de eerste in den aanval zijn, zich aan
het ergste gevaar blootstellen ; iem. op de spits
drijven, tot tegenweer, tot den strijd dwingen; iets
op de spits drijven, tot het uiterste.
4. SPITS, m. (-en), spitshond.
SPITSBAARD, m. (-en), puntige baard; (ook) die
zulk een baard heeft; ...BEK, in. (-ken), (nat.
hist.) een vogeltje van Paraguay met een zeer
kleinen kop en dunnen, spitsen, kegelvormigen
snavel; — houten vaartuig op de Boven Maas,
m,etende 30 tot 100 ton.
SPITSBOEF, m. (...ven), eerste schelm; boosdoener.
SPITSBOGENSTIJL, m. (-en), (bouwk.) bouworde
met spitsbogen, gothische bouworde; ...B000, m.
(...bogen), kruisboog, ojiefboog ; ...BOOR, v.
(...boren), spits toeloopende boor; ...BROEDER,
m. (-s), krijgsmakker.
SPITSEL, o. (-s), patroon voor handwerksters.
SPITSEN, (spitste, heeft gespitst), punten, scherpen ; — de ooren spitsen (van dieren), overeind
zetten om beter to kunnen hooren; (van raenschen)
scherp toeluisteren; — zijn verstand op iets spitsen,
zich op iets toeleggen; — ik heb mij daarop gespitst,
ik heb mij er op voorbereid, ik heb er op gehoopt;
(ook) ik heb er op staat gemaakt, ik heb het vurig
verlangd.
SPITSER, m. (-s), spiesbok, hertekalf van 1 jaar
met spitsen.
SPITSHOND, m. (-en), keeshond.
SPITSIG, bn. bw. (-er, -st), spits, puntig toeloopende ; vol spitsen.
SPITSMUIS, v. (...zen), de spitsmuizen vormen
eene familie van insectenetende dieren (soricina),
die veel op muizen gelijken, met spitsen kop,
dunne pooten en vrij langen staart; het zijn nuttige
nachtdieren.
SPITSROEDE, v. (-n), dunpuntig rijshoutje, eene
soort van jagersstok; (oudt.) door de spitsroeden
loopen, eene soort van geeselstraf aan de soldaten
voltrokken, waarbij zij door eene dubbele rij met
Van Dale, Handwoordenboek.
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spitsroeden gewapende makkers moesten loopen;
(ook fig.) zwaar gehekeld worden.
SPITSVONDIG, bn. bw. (-er, -st), sluw, loos,
scherpzinnig. SPITSVONDIGHEID,v. (...heden)
sluwheid, loosheid.
SPITSWESP, v. (-en), (nat. hist.) eene soort van.
wesp (oxybelus); ...ZUIL, v. (-en), piramide; vierzijdige spitszuil, obelisk.
SPITTEN, (spitte, heeft gespit), delven (met de
spade) ; land spitten, omspitten; — veen spitten,
de bovenste veenlaag tot turf waken; — boter
spitten, met de speet afnemen ; - hoof spitten, met
het hooispit op hooibroei onderzoeken.
SPITVARKEN, o. (-s), jong varken, speenvarken,
aan het spit gebraden.
SPLEEN (Eng.), o. hypochondrie; diepe zwaarmoedigheid, landerigheid, genaelijkheid.
SPLEET, v. (spleten), reet, opening ; — kloof;
— scheur ; — glip eener pen. SPLEETJE, o. (-s).
SPLEETBRANDER, m. (-s), gasbrander waarbij
het gas uit eene kleine spleet stroorat.
SPLEETSLUITER, in. (-s), camera waarmee de
snelst bewegende voorwerpen opgenomen kunnen
worden, aangezien de snelheid van den spleetsluiter
tot op I /1000 sec. verstelbaar is.
SPLEETSNAVELIGEN, nay. eene onderafdeeling
der zangvogels waartoe b y. de zwaluwen behooren;
...TONGIGEN, m. mv. eene onderorde der hagedissen, waarvan de lange, dunne tong in twee
spitsen gespleten is; ...VEER, v. (-en), splits.
SPLENDIDE, SPLENDIED, bn. (-er, -st), rijk,
prachtig; — kostelijk, duur; dit boek is splendide
gedrukt, wijd uit elkaar, met groote tusschenruimten.
SPLETIG, bn. (-er, -st), vol spleten.
SPLIJTBAAR, bn. wat gespleten kan worden.
SPLIJTBOUT, m. (-en), wig, zeker gereedschap.
SPLIJTEN, (spleet, heeft en is gespleten), doen
vaneenspringen ; — barsten, scheuren, reten krijgen ; — eene pen splijten, eene spleet in eene pen
maken.
SPLIJTZWAM, v. (-men), bacterie; — (fig.) de
zucht om zich of to zonderen, to verdeelen.
SPLINT, o. (gemeenz.) geld.
SPLINTER, m. (-s), afgesprongen of ingedrongen
deeltje hout of been enz.; — (spr.) (bijb.) den splinter
in eens anders oog zien en niet den balk in zijn
eigen, de kleinste gebreken in een ander opmerken
en voor zijn eigene veel grootere blind zijn.
SPLINTEREN, (splinterde, heeft en is gesplinterd), met, tot splinters broken: splinters afgeven.
SPLINTERNIEUW, bn. geheel nieuw.
1. SPLIT, o. (-ten), spleet, opening, inz. van
boven in een vrouwenrok, in een hemd enz.
2. SPLIT (Eng. Z. A.), o. mengsel van twee
dranken, by. whisky en soda; (ook) verdeeldheid
van gevoelen onder leden van dezelfde partij.
SPLITBOUT, m. (-en), bout, aan het vooreind
gespleten; ...ERWT, v. (-en), groene erwt die
geschild is en waarvan dus de twee helften van
elkander losgegaan zijn.
SPLITSEN, (splitste, heeft gesplitst), splijten,
verdeelen; — (zeew.) een touw splitsen, ontrafelen,
losdraaien en de einden aan elkander vasthechten;
(spr.) men moet splitsen en knoopen, men moot
zuinig zijn ; de moeilijkheden splitsen ; een geheel
lot in de Staatsloterij is in 20 twintigsten gesplitst.
SPLITSING, v. (-en).
SPLITTEN, (splitte, heeft gesplit), splitsen; ver-,
indeelen; eene spleet maken (in eene pen).
SPLITTER, m. (-s), (inz. in de loterij) die deelen
van loten maakt, verkoopt (thans gedelegeerde
genoemd); splitser.
SPLITVRUCHT, v. (-en), (plantk.) droge vrucht
die in gesloten blijvende deelen uiteenvalt.
SPOED, m. haast, gang ; haastige spoed is zelden
good, door to veel overhaasting mist men meestal
zijn doel ; met bekwamen spoed, met gepasten ijver ;
de afstand tussehen de schroef—desponrchf,
draden.
SPOEDBESTELLING, v. (-en), eene bestelling
waarbij spoed is; ...BOODSCHAP, v. (-pen);
...BRIEF, na. (...ven), brief waarbij spoed is, een
spoedstuk; ...CERTIFICAAT, o. (...caten), (Ind.)
50
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geneeskundige verklaring dat een ambtenaar met
SPONGIEUS, bn. (...zer, -t), sponsachtig, met
spoed naar Europa moet voor zijn gezondheid.
porien.
SPOEDEISCHEND, bn. dringend, wat geen uitSPONNING, v. (-en), (timm.) schuif, groeve (waarin
stel lijden kan : in spoecleischende gevallen.
iets sluit): verbinding met sponningen.
SPOEDEN, (spoedde, heeft en is gespoed), spoed
SPONS, v. (-en, sponzen), de sponsen (spongia)
maken ik spoedde (begaf mud in haast) hervormen eene klasse der huidzakdieren; zij leven als
waarts.
afzonderlijke dieren en vormen diergroepen (stok1. SPOEDIG, bn. bw. (-er, -st), haastig, Wend,
ken); — het vaste gedeelte of geraamte, waaruit
gezwind.
de zachtere deelen verwijderd zijn, dat in 't dage2. SPOEDIG, tw. komaan, voortgemaakt.
lijksche leven bij het wasschen, baden, betten enz.
SPOEDRECEPT, o. (-en), recept dat onverwijld
veel gebruikt wordt ; (spr.) de spons over iets
klaargemaakt moet worden.
halen, er niet meer over spreken.
SPOEDSTUK, o. (-ken), stuk, inz. een staatsstuk
SPONSACHTIG, bn. (-er, -st), als sports : de longen
dat zoo spoedig mogelijk moet worden afgedaan;
zijn sponsachtig; een, sponsachtig gezwel.
...TELEGRAM, o. (-men).
SPONSALIEN, v. mu. trouwbeloften, plechtigSPOEL, v. (-en), het holle, doorschijnende onderheid der ondertrouw.
einde eener veer, waarin men de ziet aantreft;
SPONSEN, (sponste, heeft gesponst), afvegen,
weversklos, schuit schietspoel. SPOELTJE, o.
schoonmaken met eene spons een rijtuig, eene
(-s), kleine spoel; garenklosje eener naaitafel sponsen; (teek.) eene teekening sponsen, eene
machine.
doorgestoken teekening met gestampte houtskool
SPOELBAK, ra. (-ken), bak waarin men vaatwerk
wrijven, om die op iets anders te schetsen ; ook
enz., spoelt ; ...DRANK, in. (-en), ...DRANKJE,
SPONZEN.
o. (-s), drank om den mond te spoelen, de keel
SPONSVISSCHER, m, (-s) ;
te gorgelen.
v. (-en).
1. SPOELEN, (spoelde, heeft gespoeld), (wev.)
SPONTAAN, bn. bw. (...caner, -st), uit eigen
op de spoel winden, met de spoel laten werken.
beweging; zonder dwang : eene spontane uiting.
2. SPOELEN, (spoelde, heeft en is gespoeld),
SPONTANETTEIT, v. vrije wil, het uit eigen aanwasschen, reinigen ; — (fig.) ient. de voeten spoelen,
drang en zonder nadere overweging handelen.
iem. verdrinken ; — (fig.) de keel spoelen, drinken,
SPONTURF, v. eene beste soort van harde turf,
inz. sterken drank ;
wegspoelen : de lijken zijn
eenigszins in vorm verschillende van de baggerturf.
naar zee gespoeld ;
vloeien deze rivier spoelt
SPONZEBAKJE, o. (-s).
(stroomt) tangs de vest.
SPONZEDOOS, v. (...zen).
SPOELING, v. (-en), het spoelen ; aval van
SPONZEDUIKER, m. (-s); ...NET, o. (-ten),
eten, spoelwater, in veel streken aan de varkens
...NETJE, o. (-s).
gegeven ;• (spr.) reel varkens maken de spoeling dun,
SPOOK, o. (spoken), gewaande teruggekeerde
waar reel rechthebbende deelgenooten zijn, is ieders
afgestorvene, schina, geest ; (fig.) mager en lang
portie niet groot ; afvalproduct uit de jenevermensch: een leelijk spook; ook een scheldwoord; —
stokerij dat tot veevoeder dient. SPOELINKJE,
elke schrikbarende gestalte, elk vreeswekkend
o. (-s).
beeld.
SPOELINGBAK, m. (-ken), bak waarin men de
SPOOKAOHTIG, bn. (-er, -st), geheimzinnig,
spoeling aan het vee geeft; ...BOER, m. (-en),
onduidelijk als een spook : eene spookachtige verBoer die zijn vee met spoeling mest; ...DISTRICT,
schijning.
o. het district dat de gemeenten Schiedam, DelftsSPOOKDIER, o. (-en), (nat. gesch.) zeker spookhaven, Overschie en een gedeelte der omliggende
achtig dier (tarsius spectrum), niet grooter dan eene
gemeenten on/vat, waar het vee met de spoeling der
rat, tot de familie der langpootapen behoorende.
branderijen gevoerd wordt; ...K0E, v. (...koeien),
SPOOKGEESTEN, m. my . (fab.) schimmen der
koe met spoeling gen/est; ...WIJN, m. slechte wijn,
booze menschen, die in den dood geene rust kunnen
bocht.
vinden; ...HISTORIE, v. (-s, _rift); ...HUIS, o.
SPOELKOM, v. (-men), groote garden kom.
(...zen), huis waar, naar men zegt, spoken zich
SPOELSEL, o. spoelwater.
ophouden; ...SCHIP, o. (...schepen), vliegende HolSPOEL STELSEL, o. het stelsel om de faecale
lander.
stoffen door de riolen heen weg te spoelen.
SPOOKSEL, o. (-s), (fig.) hersenschim, ijdele angst.
SPOELTRAP, v. (-pen), trap aan het water,
SPOOKSPRINKHAAN, m. (...hanen), eene familie
waar goed gespoeld wordt.
der sprinkhanen (phasmidae), die op dorre takken
SPOG, o. speeksel.
en verdorde bladeren gelijken; ...UUR, o. midderSPOKEN, (hij of het spookte, heeft of het heeft
nacht; ...VERSCHIJNING, v. (-en).
gespookt), gewaand verjschijnen van afgestorvenen ;
1. SPOOR, v. (sporen), puntige stilt (van ijzer enz.)
rondwaren, dolen als een spook : hij spookte
om te prikkelen, (inz.) aan den hiel van de laars eens
voor dag en dauw, was voor zonsopgang op ; op zee ruiters; — zijne sporenverdienen, (middeleeuwsch gekan het geducht spoken, de zee kan zeer onstuimig
bruik om een jonker, na het bijwonen van den eerzijn ; — de wind of het kan daar zoo spoken, geducht
sten veldslag, sporen to geven), vandaar (fig.) zijne
waaien ; (fig.) het spookt tusschen hen, zij leven
sporen verdiend hebben, bewijzen van bekwaamheid
oneenig.
of geschiktheid voor iets geleverd hebben; — prikSPOKERIJ, v. (-en), het spoken; gedruisch, gekel aehter de pooten van een haan (bij hanengeraas (inz. in den nacht).
vechten); — (plantk.) een meest hot kegel- of
SPOLIATIE, v. (-s, ...tien), roof, plundering.
draadvormig uitsteeksel aan den voet der bloemdeeSPOLIEEREN, (spolieerde, heeft gespolieerd),
len, waarin honing wordt afgescheiden; — (plantk.)
berooven, onthouden (een rechtmatig deel).
zaden zonder kiem.
1. SPON, v. sponturf.
2. SPOOR, o. (sporen), indruk, afdruk, door iets
2. SPON, v. (-nen), stop, tap boven in een vat :
nagelaten ; sporen van hazen in de sneeuw ; het spoor
de spon op het vat doer. SPONNETJE, o. (-s).
bijster zijn, den weg verloren hebben ; (ook) verkeerd
SPONDE, v. (-n), SPOND, v. (-en), (timm.)
handelen ; iets op het spoor komen; weg, voorschuif; eene beweegbare plank voor aan het bed
beeld hij volgt het spoor zijns vaders ; — merkof de bedstede;
(overdr.) bedstede, bed.
teeken : er is hier geen spoor meer van den ouden
SPONDEUS, m. (...deen), (dicht.) een versvoet
bloei te ontdekken ; — kunstweg ; ijzeren staven
van twee lange lettergrepen.
waarover wielen heenrollen, rail ; — aandeel in
SPONDUIG, v. (-en), duig van een vat, waarin
eene spoorwegonderneming ; wijdte tusschen
het spongat is; ...GAT, o. (-en), gat voor de spon.
de spoorrails ; breed, smal spoor, half spoor ; —
SPONG, v. (-en), sponning.
spoortrein : per spoor reizen. SPOORTJE, o. (-s).
SPONGEN, (spongde, heeft gespongd), eene sponSPOORBAAN, v. (...banen), spoorweg; ...BALK,
ning, sponningen waken; in de spong plaatsen.
m. (-en), (zeew.) getimmerte waarin bet een of
SPONGIET, SPONGIOLIET, m. (-en), sponsander rust : spoorbalk van den boegspriet; (ook)
steen, versteende sponskoralen.
dwarsbalk op een spoorweg.
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SPOORBLAAS, v. (...blazen), (plantk.) blaasachtig plantendeel dat de sporen bevat; ...BOEKJE,
o. (-s), boekje waarin het vertrek en de aankomst
der spoortreinen vermeld staan; ...BOOT, v. (-en),
stooraboot tusschen twee spoorlijnen; ...BREEDTE,
v. (-n), spoorwijdte; ...BRUG, v. (-gen), spoorwegbrug; ...KAART, v. (-en), spoorwegkaart;
...KAARTJE, o. (-s), biljet, kaartje dat men ontvangt ten bewijze dat men een zekeren afstandper
spoor mag reizen; ...KLOK, v. (-ken), stationsklok;
...KOEKOEK, ra. (-en), (nat. hist.) koekoek
met langen, spitsen achterklauw: Egyptische spoorkoekoek (centropus); ...LIJN, v. (-en), richting, baan
van een spoorweg.
SPOORLOOS, bn. bw. zonder spoor; spoorloos
verdwijnen, zonder sporen na te laten en dus zonder
te kunnen wedergevonden worden; (fig.) buitensporig, zonder paal of perk.
SPOORSLAG, m. prik met de spoor ; dit zij,
diene u ten spoorslag, tot prikkel, aanmoediging.
SPOORSLAGS, bw. in allerijl.
SPOORSTAAF, v. (...staven), rail.
SPOORSTUDENT, ra. (-en), student die niet in de
universiteitsstad woont, doch er telkens per spoor
heengaat.
SPOORTREIN, m. (-en), reeks wagens of wagons,
die tegelijk tot vervoer dienen op eene spoorbaan;
...VERBINDING, v. (-en), het vereenigen van
twee spoorwegen; punt waar zij in elkander sluiten;
...VOGEL, (-s), (nat. hist.) lansvogel (para),
ook spoorwiek, chirurgijn geheeten, een moerasvogel in West-India, Brazilie enz.; ...WAGEN,
m. (-s); ...WAGON, m. (-s).
SPOORWEG, m. (-en), verkeersweg met twee ijzeiren banden waarover de wielen der s p oorwagens enz•
rollen, in plaats van over den gewonen grond, waardoor de wrijving veel verminderd wordt; —DIENST,
m. (-en), dienst, regeling van den loop der treinen;
—GIDS, m. (-en), spoorboekje; landkaart waarop
zeer duidelijk de spoorwegen aangegeven zijn ;
—MAATSCHAPPIJ, v. (-en), instelling tot het bedienen (exploiteeren) van een spoorweg; —NET,
o. (-ten), alle spoorwegen te zaraen met kleine
vertakkingen.
SPORADEN, v. eene groep eilanden in de Middellandsche Zee.
SPORADISCH, bn. bw. verstrooid; buiten verband ; dit komt sporadisch voor, zelden.
SPORE, v. (-n), kierakorrel, voortplantingscellen bij de cryptogamen.
1. SPOREN, (spoorde, heeft gespoord), van sporen
voorzien; de sporen geven (aan een paard); (fig.)
aansporen.
2. SPOREN, (spoorde, heeft en is gespoord), met
den spoorwagen rijden naar Amsterdam sporen.
SPORENHOUDER, (-s), (plantk.) plantendeel
dat de sporen bevat; ...KAPSEL, o. (-s), sporenhouder; ...PLANT, v. (-en), plant die zich door
sporen voortplant.
SPORKEBOOM, m. (-en), vuilboom, zwarte els
(rhamnus frangula); valsche sporkeboom, watervlierboom.
SPORRELIG, bn. bw. korzelig, twistziek.
SPORRELING, v. (-en), krakeel, twist.
1. SPORT, v. (-en), trede eener ladder; (zeew.)
houten klamp in eene stormladder; — (fig.) menschen op de bovenste spotten der maatschappij, uit de
hoogste kringen; — dwarshout, sprak in een stoel.
2. SPORT (Eng.), v. ontspanning in de open lucht,
die vaardigheid en kracht vordert en bevordert,
zooals jagen, visschen, roeien, wielrijden, voetballen
enz.: veel aan sport doen; de sport beoefenen; (Z. A.)
sport hebben, pret hebben.
SPORTARTIKEL, o. (-en), voorwerp voor een of
ander sportspel.
SPORTBLAD, o. (-en), blad aan de belangen van
de sport gewijd; ...CLUB, v. (-s), vereeniging ter
beoefening van de sport; ...HEMD, o. (-en), fianellen overhemd.
SPORTIEF, bn. op de sport betrekking hebbende : sportieve belangen.
SPORTKAR, v. (-ren), wagentje waarmede kinderen in de open lucht rijden; ...TENTOONSTEL-

SPRANG.

LING, v. (-en), tentoonstelling van alles wat op
de sport betrekking heeft; ...TERREIN, o. (-en),
terrein waar men de sport beoefenen kan.
1. SPOT, na. grap, boert, scherts, bespotting,
spotternij : boosaardige, beleedigende spot; den spot drijven met, bespotten; voorwerp
van spot.
2. SPOT, v. (Zuidn.) vlek.
SPOTACHTIG, bn. bw. (-er, -st), geneigd tot
spotten ; spotziek : spotachtig lachen ; iem. spotachtig aanzien.
SPOTBOEF, (...ven), iem. die met alles den
spot drijft; ...BOEVERIJ, v. (-en), spotternijen,
grappen; ...DICHT, o. (-en), ...GEDICHT, o.
(-en), spottend gedicht; ...GEEST, spotzucht;
...GELD, o. zeer lage prijs, bedrag beneden de
waarde : een spotgeld bieden.
SPOTGOEDKOOP, bn. bijzonder goedkoop.
SPOTLACH, m. spottende lath; ...LIJSTER, v.
(-s); ...LUST, m. spotzucht; ...MEREL, v. (-s), een
Noordamerikaansch vogeltj e (mimuspolyglotta), aschgrauw van kleur en zoo groot als een merel, dat
allerlei klanken misleidend nabgotst; ...PRENT,
v. (-en), prent met caricaturen; ...PRIJS, m.
(...zen), zeer lage prijs , prijs beneden de waarde;
...REDE, v. (-nen), retie, waarin men iem. bespot ;
...SCHRIFT, o. (-en), schotschrift, pamfiet.
SPOTSWIJZE, ...WIJS, bw. op spottende wijs.
1. SPOTTEN, (spotte, heeft gespot), schertsen,
boerten, niet ernstig meenen : hij spot met alles.
2. SPOTTEN, (Zuidn.) vlekken; bevlekt worden.
SPOTTENDERWIJZE, ...WIJS, bw. op spottende wijze.
SPOTTERNIJ, v. (-en), spottend gezegde, grap,
scherts, boert; (ook) heiligschennis.
SPOTVOGEL, m. (-s), vogel die andere geluiden
misleidend weet na to bootsen; — (fig.) iem. die
altijd met alias den spot drijft.
SPOTWOORD, o. (-en) ; ...ZIEK, bn. ; ...ZUCHT,
v. overdreven lust tot spotten.
SPOUW, v. (-en), spleet ; ruimte tusschen twee
bij elkaar behoorende muren.
1. SPOUWEN, (spouwde, heeft en is gespouwen),
scheiden; splijten. SPOUWING, v.
2. SPOUWEN, (spouwde, heeft gespouwd), (gew.)
spuwen.
SPOUWGANG, v. (-en), smalle ruimte tusschen
twee huizen; ...MUURTJE, o. (-s), scheimuurtje;
...WAFEL, v. (-s), eene soort van wafeltje, botergebak.
SPRAAK, v. het vermogen om te spreken;
wijze waarop iem. spreekt eene aangename, onaangename, liefelijke spraak hebben; — de daad van
spreken; het gerucht : de spraak gaat dat....
SPRAAKGEBREK, o. (-en), gebrek in het spreken ; ...GEBREKKIGE, m. en v. (-n), die een
spraakgebrek heeft ; ...GEBRUIK, o. (-en), wat
algemeen gebruik is bij spreken of schrijven ;
...GELUID, o. (-en), stemgeluid.
SPRAAKKUNST, v.(eig.) de kunst van zuiver
te spreken en te schrijven; — (thane) wetenschappelijke beschouwing van de zinnen en zindeelen,
van de verandering en vorming der woorden en
van de lettergrepen en letters; kennis der taalregels;
de taalregels zelve; —, (-en), boek dat de taalregels
bevat, graMmatica.
SPRAAKLEER, v. spraakkunst; ...MAKEND, bn.
dat de spraak of de taal vormt, maakt, wijzigt :
de spraakmakende gemeente, het geheele yolk;
...ORGAAN, o. (...ganen), spreekorgaan; ...WATER, o. (fig.) spraakwater inhebben, dronken
zijn; ...WENDING, v. (-en), spreekwijze; ...WERKTUTU, o. (-en), spreekorgaan.
SPRAAKZAAM, bn. (...zanier, -st), gaarne
sprekende, vriendelijk, rainzaam.
SPRAKE, v. spraak; er was sprake van, men sprak
er over; iets ter sprake brengen; het kwam ter sprake,
er werd over gesproken; — gerucht.
SPRAKELOOS, bn. zonder spraak, het verraogen
om te spreken raissende, inz. voor korten tijd.
SPRANG, v. (-en), dikke tak; — (fig.) zijtak :
de sprangen eener waterieiding, de zijkanalen, de
waterspruiten, SPRANKJE, o. (-s).

SPRANK.
SPRANK, v. (-en), vonk, brandende splinter : er
is geen sprankje vuur in de kachel ; — (fig.) er is
geen sprankje geest in hem, in dat werk, totaal
niets; — sprang. SPRANKJE, o. (-s).
SPRANKEL, v. (-s), sprankje.
SPRANKELEN, (sprankelde, heeft gesprankeld),
vonkelen, vonken geven.
SPRANKELVUUR, o. eene schapenziekte.
SPREEKBEURT, v. (-en), bepaalde beurt of dag,
waarop iem. eene voordracht of redevoering houdt ;
...BUIS, v. (...zen), lange buis eindigende in
twee mondstukken waardoor men met elkander
kan spreken ; — spreekhoren, roeper; — (fig.) orgaan
der pers, krant.
SPREEKCEL, v. (-len), telefoonkamertje; — rubriek voor korte ingezonden stukken, klachten,
opraerkingen in eene krant.
SPREEKGESTOELTE, o. (-n), plaats (of verhevenheid) waarop een redenaar zijne voordracht
uitspreekt.
SPREEKHOORN, ...HOREN, m., ...110RENTJE, o. (-s), horentje dat doove lieden aan hun oor
houden om het gesprokene beter te hooren; (ook)
spreektrompet; ...KAMER, v., ...KAMERTJE, o.
(-s), kamer b stemd om menschen te ontvangen, die
over zaken komen spreken : iem. in de spreekkamer
laten; ...LES, v. (-sen), les in het spreken, inz.
voor spraakgebrekkigen.
SPREEKTAAL, v. de taal waarvan men zich bij
het spreken bedient, in tegenstelling met schriiftaal;
omgangstaal, taal van het gewone levee; ...TRALIE, v. (...lien, -s), traliewerk waardoor men (in
kloosters en gevangenissen) met de bezoekers
kan spreken; ...TRANT, m. wijze van spreken;
...UUR, o. (...urea), uur, tijd dat iem. te spreken
is, inz. bij dokters ; ...WIJZE, v. (-n), spraakwending, eigenaardige uitdrukking.
SPREEKWOORD, o. (-en), spreuk, gezegde dat
in het kort eene alom erkende stelling uitdrukt en
om, het aanschouwelijke en het kernachtige ervan
vaak gebezigd wordt.
SPREEKWOORDELIJK, bn. bw. als, volgens een
spreekwoord; algemeen gebezigd wordende.
SPREEUW, m.(-en), bekende zangvogel (sturnus
vulgaris), 15 + 7 cM. lang, glanzend zwart met
levendige spikkels, deels trekvogel, deels standvogel ; (fig.) spotter. SPREEUWTJE, o. (-s).
SPREEUWEBEK, m. (-ken), bek van een spreeuw.
SPREEUWENEI, o. (-eren), ...NEST, o. (-en).
SPREEUWSCHIMMEL, m. (-s), geelachtig grijs
paard.
SPREI, v. (-en), wat over jets heen gespreid is ;
(Ind.) het laken over den bultzak; — inz. sierdek
op een bed. SPREITJE, o. (-s).
SPREIDEN, (spreidde, heeft gespreid), uiteenleggen, ontvouwen, uitspreiden, over lets heen
leggen : het laken over de tafel spreiden ; (ook) west
over het land spreiden ; — een bed spreiden, in gereedheid brengen ; (fig.) het huwelijksbed spreiden,
zich in den echt begeven ; — verspreiden : (art.)
het vuur niet steeds op eene plaats afgeven, doch
dit verleggen : in de diepte en in de breedte spreiden;
— effenen, barren : een pad spreiden ; — (zeew.)
gillen, schuin afsnijden of afzagen.
SPREIEN, (spreide, heeft gespreid), spreiden.
SPREKEN, (sprak, heeft gesproken), geluid geven:
(muz.) die pijp, dat registerspre,ekt goal, geeft een
goeden toon; —
klanken voortbrengen, om iets uit te drukken :
hoe spreekt de hoed I; — inz. zijne gedachten en
gewaarwordingen in woorden uitdrukken : de
kinderen leeren spreken; — wiens brood men eet,
diens woord men spreekt. men kiest departij van
hem, die bevoordeelen kan, bij wien men in dienst
is ; — hij is niet best te spreken, is uit zijn humeur ;
_ goed voor iem. spreken, Borg blijven ; — dat
spreekt vanzelf, dat behoeft geen nadere verklaring ;
eene redevoering houden, ale redenaar optreden ;
— voor de vuist spreken, eene redevoering houden
die men niet te voren opgesteld heeft; — iem. heilig
spreken, voor heilig verklaren (na zijn dood); —
gedachten op andere wijze dan door woorden
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uitdrukken : de stommen spreken dear teekens, op
de ringers; met de oogen, in gebaren spreken; —
het blued spreekt, zijn familiegevoel doet zich hooren, uit zich; — melding waken van : daarvan
spreekt hij niet in zijn brief.
SPREKEND,ibn. (-er, -st), wat spreekt : sprekende
oogen ; — sprekende kleuren, zeer duidelijke ; —
duidelijk, klaar : een sprekend bewijs.
SPREKER, ra., SPREEKSTER, v. (-s), die
spreekt; (spr.) er zijn altijd meer zwijgers dan sprekers, de meeste mensohen behouden hunne geheime bedoelingen voor zich en durven er niet
voor uitkomen; — redenaar (in eene vergadering enz.).
SPRENG, v. (-en), sprang, waterspruit.
SPRENGBEKKEN, o. (-8), (R.-K.) wijwaterbak.
SPRENGEN, (sprengde, heeft gesprengd), sprenkelen, be'prenkelen; — vleesch sprengen, met zout
bestrooien; gesprengd vleesch. pekelvleesch.
1. SPRENKEL, v. (-s), sprank ; — vlekje, spat.
2. SPRENKEL, m. (-s), rattenval; vogelknip.
SPRENKELEN, (sprenkelde, heeft gesprenkeld),
spikkelen, bespikkelen : een boek op sure gesprenkeld;
— met spatjes water bevochtigen : goed sprenkelen ;
— een weinig regenen.
SPREUK, v. (-en), kernachtige zegswijze op
zedenkundig gebied, kern-, zinspreuk.
1. SPRIET, m. (-en), tweepuntige stang, paal;
(zeew.) lange mastboom; — (spr.) met een geschoten
spriet varen, zwichten; — voelhoren der insecten;
— grassprietje. SPRIETJE, o. (-s).
2. SPRIET, m. (-en), kwartelkoning (crex pratensis), tot de familie der ralvogels behoorende.
SPRIETELING, m. (-en), sprank.
SPRIETIG, bn. (-er, -st), spichtig, dun als een
spriet : sprietige dennen; sprietig hear, spichtig.
SPRIETLOOPEN, boegsprietloopen; (ook) spitsroeden loopen.
SPRIETOOGEN, (gew.) dubbelzien, gevorkt zien.
SPRING, nt. het springen; —, (-en), sprong ;
springbron; (fig.) oorsprong; — mollenval; vogelknip.
SPRINGAAL, m. (... glen), springel; ...ADER, v.
(-en, -s), waterader onder den grond; ...BRON, v.
(-nen), fontein.
SPRINGEL, m. (-5), belegeringsraachine bij de
Ouden, waarmede zware steenen en andere voorwerpen met kracht werden voortgeslingerd; —
(later Kier to laude) groote voetboog.
SPRINGEN, (sprong, heeft en is gesprongen),
zich met kracht in de hoogte heffen en op dezelfde
of op eene andere plaats neerkomen ; over eene
sloot, een paal springen ; nit het bed, in de hoogte,
touwtje springen ; — men meet niet verder springen,
dan zijn stok tang is, men meet niet meer ondernemen, dan men uitvoeren kan ; — van den hak op
den tak, van den os op den ezel springen, niet bij bone
zaak blijven, geen voet bij stuk houden ; — hij
staat te springen om weg te komen, vol ongeduld
ziet hij naar 't oogenblik van vertrek uit ; —
(van levenlooze voorwerpen) zich met kracht of
snel verplaatsen : vele zaken springen uit hun huisje;
— met een eigenaardigen klank plotseling breken,
inz. van sterk gespannen veerkrachtige lichamen:
de veer, eene snaar is gesprongen; — door ongelijkmatige verwarming plotseling bersten : de kachel
is gesprongen; het lampeglas springt; — uit elkander bersten ; — bankroet gaan : deze koopman is
gesprongen (door de ton) ; — (Ind.) een ambtenaar
laten springen, hem wippen ; — opengaan van het
vel door de koude.
SPRINGER, m. (-s), die springt; — kunstspringer : het is een sterke springer, hij springt zeer ver
of hoog; — naam van onderscheidene dieren met
Lange, krachtige achterpooten, waardoor zij goed
springen kunnen, inz. eene soort van zeevloo
(talitrus locusta) en de boschmuizen.
SPRINGHAAS, m. (...hazen), kangoeroe.
SPRING-IN-'T-VELD, ra. en v. (-s, -en), levendig,
dartel kind; (ook) lichtzinnig mensch.
SPRINGKERS, v. (plantk.) pinksterbloem of
veldkers waarvan de rijpe zaadhuisjes bij aanraking
openspringen (cardamine pratensis); •••KEVER,
m. (-s), eene famine van kevers (elateridae).
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SPRINGLEVEND, bn. vol leven.
SPRINGMATRAS, v. (-sen), bedmatras net
springveeren; — (gymn.) matras waarop men bij
het springen neerkomt.
SPRINGMIDDEL, o. (-en), vaste of vloeibare
stof die bij omzetting in gasvorra eene verbrijzelende, scheurvormende of voortdrijvende werking
op de omgeving uitoefent.
SPRINGMUIS, v. (...zen), aardmuis, eene soort
van rauis (dipus) met een in eene pluim eindigenden
staart; ..:NET, o. (-ten), eene soort van vogelnet,
slagnet; — uitgespannen net waarin menschen uit
bovenverdiepingen van gebouwen bij gevaar kunken springen en zoo veilig den grond bereiken.
SPRII#GPROOESSIE, v. (-s, ...sien), (R. K. processie te Echternach, ter eere van St. Vitus, waarbij
de deelnemers telkens vijf schreden vooruit en drie
achteruit naar de maat der muziek springen.
SPRINGSTOF, v. (-fen), springmiddel ; ...TAFEL,
v. (-s), (gymn.) tafelvormige springbok.
SPRINGTIJ, o. (-en), springvloed; ...TOR, v.
(-ren), springkever ; ...TOUW, o. (-en).
SPRINGVEER, v. (-en), springende veer (in een
slot enz.); (fig.) alle springveeren doen werken, alle
middelen waarover men beschikken kan, aanwenden ;
kegelvormige spiraalveer die weder terugspringt, als men haar samengedrukt heeft: matras,
stoelen met springveeren; ...VEERENMATRAS,
v. (-sen); ...VLOED, m. (-en), hooge watervloed doordat zon- en maanvloed samengaan ;
...VRUCHT, v. (-en), (plantk.) springkruid.
SPRINKHAAI, m. (-en), eene soort van haai ;
...HAAN, m. (...hanen), eene soort van vernielend
insect met lange sterke achterpooten, waarmede
zij ver kunnen springen, tot de orde der rechtvleugeligen behoorende; inz. de veldsprinkhanen
(acridiodea) en den Z. A. treksprinkhaan (gryllus
devastator); (fig.) een magere sprinkhaan, iem. die
bijzonder wager is.
SPRINTER, (Eng.), m. (-s), (sport) fietser, snelrijder op kleinen afstand; —WEDSTRIJD, m.
(-en).
SPRIT, o. sterke spiritus; azijnaether; — m.,
(-ten), spriet, kwaitelkoning.
SPRITS, v. [(-en), als voorwerpsn.] eene soort
van gebak.
SPRITSEN, (spritste, heeft gespritst), spuiten.
SPROEIEN, (sproeide, heeft gesproeid), droppelsof straalsgewijze uitstorten, uitgieten.
SPROEIER, m. (-s), iem. die sproeit; tuinsproeier; bek van een tuingieter.
SPROEIMIDDEL, o. (-en), stof om over planten
to sproeien ter bestrijding van eene of andere ziekte;
middel om de stofplaag op straat te bestrijden;
...WAGEN, m. (-a), wagen dienende om de straten
met water te besproeien.
SPROET, v. (-en), bruin vlekje op de huid;
zomersproet sproeten in 't gezicht hebben.
SPROETERIG, SPROETIG, bn. (-er, -et), met
sproeten : een sproeterig gezicht.
SPROKE, v. (-n), middeleeuwsoh berijmd verhaal.
1. SPROKKEL, nt. (-s), afgebroken takje.
2. SPROKKEL, v. (-s), sprokkenhout, een heester.
SPROKKELAAR, m. (-s), iem. die sprokkelt;
larva der kokerjuffers die in houtjes en biezen kruipt
en waarmee gevischt wordt.
SPROKKELBLOEM, v. (-en), eene soort van
narcis, die reeds in sprokkelmaand bloeit.
SPROKKELEN, (sprokkelde, heeft gesprokkeld)
sprokkels zoeken, opzamelen : bout sprokkelen.
SPROKKELHOUT, o. dor bout, atgevallen takken die gesprokkeld zijn; ...MAAND, v. (-en),
Februari.
SPRONG, m. (-en), beweging waardoor men
springt; de daad van het springen: de ruimte die
men overspringt: een, sprong doen; — (fig.) hij heeft
een grooten sprong gedaan, hij heeft het in korten
tijd ver gebracht ; — hij kan geen kromme sprongen
maken, niets buitensporigs doen ; — dat is een
sprong in het duister, daarvan zijn de gevolgen nog
niet na te gaan, te overzien ; — gereed hij staat
op sprong te vertrekken ; — op stet en sprong vertrek-
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ken, onmiddellijk ; — een sprong door de ton doen,
bankroet gaan ; — beentje van de springpooten
der hazen enz., veelal tot sigarenpijpje ingerieht
— (muz.) interval grooter dan eene seconde.
SPRONGVARIATIE, v. (-s), afwijking die met
een sprong, niet geleidelijk pleats had (volgens de
leer van Hugo de Vries).
SPROOKJE, o. (-s), vertelsel, kort verhaal, verdiehtsel, inz. het voortbrengsel van het volksgeloof
of -bijgeloof: het sprookjevan Roodkapje; iem. sprookjes vertellen, hem iets wijsmaken.
SPROT, v. (-ten), zeker haringachtig vischje
(clupea sprattus).
SPROUW, v. spruw.
SPRUCHTEL, m. (-s), (gew.) riviertak, rivierarm..
1. SPRUIT, v. (-en), loot, knop (van planten) ;
savoyekool; — (flg.) telg, kind, afstammeling ; —
kleine rivier, zijtak van eene rivier (inz. Z. A.).
SPRUITJE, o. (-s), kleine spruit; spruitjes eten,
spruitkool.
2. SPRUIT, v. (-en), trompetvormige bek van
een gieter.
3. SPRUIT, v. (-en), (bouwk.) de twee schuin geplaatste ribben die tot dracht van de bovengording
der dakkepers op het gebint zijn geplaatst.
4. SPRUIT, o. (-en), (zeew.) uitschietend touw.
SPRUITEN, (sproot, is gesproten), uit-, voortkomen, uitschieten; loten schieten ; de aardappelen in den kelder spruiten, krijgen uitloopers;
—(fig.)
afstanlmen ;— voortkomen uit : hieruit spruiten allerlei moeilijkheden.
SPRUITGEWAS, o. gewas dat geen stengel heeft;
...KOOL, v. (-en), de jonge takjes die 's winters of
vroeg in het voorjaar ontspruiten uit den stengel
der groene of bonte boerenkool; ...MAAND, v. eene
der maanden van den Franschen republikeinschen
kalender, (Germinal van 21 Maart tot 21 April).
SPRUW, v. (geneesk.) ontsteking van het slijmvlies in de n:tondholte bij zuigelingen.
SPUGEN, (spoog, heeft gespogen), spuwen.
SPUI, o. (-en), sluis; waterkeering; verlaat.
SPUIDOK, o. (-ken), kom die bij hoog tij vol loopt
en bij laag tij, met kracht ledig loopende, het voor
eene haven liggende zand medevoert.
SPUIEN, (spuide, heeft gespuid), door een spui
water loozen, uitbrengen ; (stoomw.) het ketelwater ververschen bij den bodem; — doortocht
geven: ramen en deuren openzetten, zoodat er eens goad
gespuid wordt, de lucht ververscht; uitdiepen (eene
haven door middel van spuisluizen). SPUIING, v.
(-en), het spuien.
SPUIER, m. (-s), uitloospijp aan dakgoten.
SPUIGAT, o. (-en), (zeew.) ronde gaten aan de
zijden der dekken om het water buiten de scheepsboorden te laten wegloopen : (fig.) dat loopt de spuigaten uit, dat gaat te ver.
SPUIT, v. (-en), werktuig om water of ander vocht
door zuiging en drukking met kracht wader nit to
voeren : brandspuit; glazenspuit; — irrigator; —
(gemeenz.) paraplu ; geweer.
SPUITEN, (spoot, heeft gespoten), eene spuit
laten werken ; — met kracht uitstralen : het water
spoot nit de fontein.
SPUITENHUIS, o. (...zen), brandspuithuisje.
SPU ITFLE SOH, v. ... (-sschen), syphon; ...GAST,
m. (-en), bedienaar van de brandspuit ; ...WATER,
o. water, bestemd om glazen te wasschen, kunstmineraalwater, water waarin onder hooge drukking
koolzuur is opgelost.
SPUL, o. (-len), zie SPEL; (fig.) al de spullen, het
gereedschap; hij heeft eigen spul, eigen paard
en rijtuig — zijn spullen meenemen, zijn eigendom,
wat van hem is ; dat geeft maar spul, last,
moeite ; — die buren hebben altijd spul, oneenigheid,
ruzie; — kermisspel.
SPUNGLAS, o. eene soort van weefsel, voor
voering gebruikt.
1. SPURGE, v. .(plantk.) de plantenfarailie
euphorbia.
2. SPURRIE, v. (plantk.) een geslacht (spergula),
tot de ffimilie der muurachtigen behoorende.
SPURT, (Eng.), v. (sport) kortstondige inspanning bij een wedstrijd om voor to komen.

SPURTEN.
SPURTEN, (Eng.), (spurtte, heeft gespurt),
zich krachtig inspannen om den eindpaal te bereiken; ook fig.
SPUTTEREN, (sputterde, heeft gesputterd), zijn
ontevredenheid luchten : tegen lets sputteren.
SPUTUM, o. speeksel, spuwsel, inz. wat door een
teringlijder opgehoest wordt.
SPUUG, o. spuugsel.
SPUWEN, (spuwde, heeft gespuwd), uitwerpen
Opeeksel enz. nit den mond, vuur uit den krater
van den vulkaan): hij spuwt op den grond; de Vesuvius spuwt soms vuur; vuur en vlam spuwen, zeer
toornig zijn; — braken: bloed, gal spuwen; — (fig.)
op iem. spuwen, iem. veraohten.
SQUARE, (Eng.), v. (-s), vierkante, beplante
ruimte of plek in vele Londensche wijken.
SQATTER, (Eng.), m. (-s), kolonist in NoordAmerika en Australia die zich op woeste gronden
vestigt, zonder door aankoop recht daarop verworven te hebben.
SQUIRE, ESQUIRE, (titel in Engeland) weledelgeboren heer.
SRI, m. de geest, god van de rijstcultuur (op
Java).
ST! tw. eene klanknabootsing : stil !
STA, TE STA, bijw. uitdr. van pas, zie STADE.
STAAF, v. (staven), een stijf, lang en naar evenredigheid smal, dun lichaara, inz. van gegoten of
gesmeed metaal ; — (kuip.) duig.
STAAFBAOTERIE, v. (...rien), (nat. hist.)
staafvormige bacterie; ...DIERTJE, o. (-s), bacterie; ...MAGNEET,
(...neten), staafvormige
magnet.
STAAG, bn. bw. stadig; gedurig, aan.houdend;
steeds. STAAGJES, bw. zachtjes, langzaam aan.
STAAK, m. (staken), lange stok out daaraan
boonen en erwten te laten opklimmen : staken bij de
boonen zetten; — (fig.) lang en mager mensch; —
paaltje om er een boom enz. aan te binden ; —
stelt : op staken loopen; tak eener farailie : zijdelingsche staak.
STAAKBOONEN, v. mv. boonen die aan staken
groeien; ...HEINING, v. (-en), afpaling met boomstaken; ...NET, o. (-ten), (vissch.) aan staken uitgezet net, in tegenst. met drijfnet; fuik.
1. STAAL, m. (stalen), opgaande stengel van
paardenboonen en eenige andere planten; — laag
takkenbossen, stroo of lets dergelijks, die in de
schuur wordt gelegd om het hoof of het koren daarop
te stapelen; — grondslag van een mestput of mestvaalt om de opgebrachte stof van den ondergrond te
scheiden: (bij uitbr.) de mestvaalt, inz. gemeentevuinisbelt ,— onderste gedeelte van hooihoopen;
grondslag van een dijk.
2. STAAL, o. (stalen), stukje, lapje stof om daarnaar de hoedanigheid, kleur enz. van het geheele
stuk te beoordeelen ; — eene kleine hoeveelheid om
daarnaar eene veel grootere te beoordeelen, monster ; proef : am een staaltje van zijne bekwaamheid, zijne vlugheid te geven.
3. STAAL, o. smeedbare ijzersoort die zich harden
Iaat; (spr.) het steal wordt in het vuur
gehard, tegenspoed geeft den mensch grootere
veerkracht.
4. STAAL, o. (stalen), werktuig van staal ;
vuurslag; rotes, dolk, zwaard; bajonet; sabel; naald;
schaats.
STAALADER, v. (-en), mijnader waarin staal is;
...ARTSENIJ, v. (-en), geneesmiddel met fijne
staaldeelen vermengd of waarin staaldeelen opgelost zijn ; ...BAD, o. (-en), bad met ijzerdeelen ter
versterking van het lichaara.
STAALBLAUW, bn. zoo blauw als staal.
STAALDRAAD, m. (...draden), (o. gray. als
stofn. )draad van staal getrokken; D RAAD T 0 UW,
o. als touw ineengewerkt staaldraad; ...DROPPELS,
m. my. (geneesk.) geneeskrachtige druppels waarin staal opgelost is; ...ERTS, o. (-en), erts waaruit
beste staalsoorten verkregen worden; ...FABRIEK,
v. (-en); ...GRAVEUR, ra. (-s), iem. die op staal
graveert; ...GRAVURE, v. (-s).
STAALGRIJS, bn. zoo grijs als staal; ...HARD,
bn. zoo hard als staal.
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STAALKAART, v. (-en), kaart waarop stalen
of monsters zijn geplakt; kaart waarop allerhande
stalen vereenigd zijn; — plaats waar men van
allerlei bij elkander vindt ; — (fig.) een akker of
land, met schoone kleuren geschakeerd.
STAALKIST, v. (-en), cementeerkist; ...BABEL,
m. (-s), kabel van staaldraad; ...MEESTER, in.
(-s), (oudt.) man die de looden aan de lakens
moest hechten; de Staalmeesters, naam eener beroerctde schilderij van Rembrandt ; ...PIL, v. (-len),
pil met staaldeelen; ...PLAAT, v. (—platen), gravure op staal ; ...WATER, o. mineraalwater met
staaldeelen ; ...WIJN, m. versterkende wijn waarin
staaldeelen -opgelost zijn.
STAAN, (stood, heeft gestaan), overeind staan,
zich overeind houden, op zijne kleinste zijne of
vlak rusten, in tegenstelling met liggen, zitten,
hangers; zich ergens bevinden; inz. in zekeren
stand, omstandigheid of toestand dat kind kan
nog niet staan ; — die jas staat u goed, kleedt u goed ;
zwart staat altijd netjes ; — dat staat niet, voegt,
past niet ; — hij heeft hem staan, is dronken ;
(gevolgd door een werkwoord in den infinitief)
staande met lets bezig zijn : hij staat te schrijven,
te lezen, te praten; hij staat te slapen; (wanner de
nadruk op het vergezellende ww. valt) bezig zijn
met : hij staat te luisteren; (in de enkelvoudige
tijden wordt die infinitief voorafgegaan door het
voorzetsel te; in de samengest. tijden blijft dit weg,
maar neemt het verl. deelw. gestaan den vorm
van den infinitief staan aan : hij heeft staan schrijven, lezen, kijken, wachten; hij had staan luisteren;
de aardappelen hebben staan koud worden; de schoenen
hebben staan schimmelen); —
in verbinding met voorzetsels : hij staat aan de
deur, bevindt zich daar, (ook) heeft daar de wacht,
het toezicht; — aan het roer staan, besturen, (ook)
de zaken leiden; — met iem. in betrekking, in relatie
staan, betrekkingen, relaties met iem. hebben;
—opzijnstuka,
zijne bewering volhouden, (ook)
zijne meening volhouden, (ook) bij zijn eerste plan
blijven ; hij staat voor niets, deinst voor niets
terug;
zich niet van zijne plaats bewegen, ergens een
geruimen tijd vertoeven : sta of ik schiet, zoodra
glj u van uwe plaats beweegt, schiet ik; — pal
staan, niet wijken, niet deinzen (in gevaren) ;
—zijnglaste,
het niet uitdrinken ; de machine,
de locomotief staat koud, heeft geen stoom op ; —
hij durft hem staan, zich tegen hem verzetten ;
—diesta,zohjnvle,
men worde niet
te hoogmoedig, men hoede zich voor misdaad ; —
deze dominee staat te Leiden, is als leeraar daar
gevestigd.
STAAND (onvoltooid deelw. van STAAN), iem.
staande houden, zorgen dat hij niet valt; — iets
staande houden, beweren; — (in min of meer gewijzigde beteekenis) een staand leger, staande troepen, die altijd beschikbaar zijn; — staand hout,
ongevelde boomers; — (fig.) met een staand zeil
kwam hij op ons af, in toorn, in drift; —op staanden
voet vertrekken, dadelijk, oogenblikkelijk.
STAANDE, bw. gedurende, tijdens : staande de
vergadering, de onderhandelingen.
STAANDER, m. (-s), stander.
STAANDEVOETS, STAANDSVOETS, bw. op
staanden voet.
STAANGELD, STAGELD, o. marktgeld; —
waarborggeld.
1. STAAR, m. (staren), groote staander, groote
melktobbe.
2. STAAR, v. gevaarlijke oogziekte, cataract.
STAART, m. (-en), verlenging van de ruggegraat
buiten den romp (bij vele zoogdieren), met of zonder
veel vleesch, soms van prachtige haren voorzien;
de stuurpennen van vogels, of de veeren in de
stuit ingeplant; de achterste vin van visschen; —
(spr.) komt men over den hoed, dan komt men ook
over den staart, als men de grootste bezwaren te
boven is, overwint men ook wel de mindere ; —
wat min of meer op een staart gelijkt : dat meisje
draagt het haar in een staart; — de staart van eene
komeet, het lichtende deel achter de kern; -- de
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staart eener letter, deel dat onder de lijn uitkomt;
achtereinde : de staart van een ploeg ;
sleep, wat nakomt, op iets volgt : de staart van
een Leger, van eene vloot; — (fig.) een staart van
ongelukken, geheele reeks. STAARTJE, o. (-s),
kleine staart; — (spr.) dat muisje heeft een staartje,
die zaak zal gevolgen hebben; — (fig.) overblijfsel,
rest.
STAARTAAP, m. (...apen), aap met een staart.
STAARTELOOS, bn. zonder staart.
STAARTGELD, o. (Ind.) vroegere personeele
belasting voor Chineezen.
STAARTGRASSEN, o. mv. eene groep of onderfamilia der grassen, waartoe de geslachten vosse8taart, doddegras en draadhalm behooren ; ...KLAVIER, o. (-en), -(muz.)vleugel piano; ...LETTER, v.
(-s), letter wier benedendeel onder den regel uitsteekt (b. v. g, j).
STAARTMEES, v. (...zen), (nat. hist.) soort van
mees (acredula caudata) waarvan de staart langer
is dan het heele lichaam.
STAARTMOLEN, m. (-s), kleine watermolen die
door een vleugelvormigen staart op den wind
wordt gehouden; klein molentje als windwijzer bij
groote molens.
STAARTNUMMER, o. (-s), nummer met een
staart, b. v. de 9; ...NOOT, v. (...noten), (muz.)
noot met een staart, b y. achtste, zestiende noot;
...PRUIK, v. (-en), pruik met een staart ; ...RIEM,
m. (-en), riem aan een paardentuig, die onder den
staart doorgaat ; ...STER, v. (-ran), komeet ;
...STUK, o. (-ken), achterstuk, dominostuk, of
dikke lende van een rund ; - deel eener viool,
waaraan de snaren vastgemaakt worden; ...VE DER,
v. (-en), staartpen ; (fig.) iem. eene staartveder
plukken (gewoonlijk : eene veder uit den staart trekken), hem een aanzienlijk voordeel doen verliezen,
hem eenige macht of aanzien doen verliezen.
STAARVLIES, o. (...zen), (ontl.) bij de grauwe
staar het ondoorzichtige vlies op de kristallens.
STAAT, m. stand, toestand waarin iets of lent.
zich bevindt, omstandigheid waarin iem. of iets
verkeert dat huis is in goeden, slechten, bouwvalligen staat ; - hij is in kennelijken staat (van
dronkenschap), hij is dronken ; - het lijk was in
staat van onibinding; den staat van beleg afkondigen ;
- toestand noodig ter bereiking van zeker doel :
ik zal u er toe in staat stellen ; - ik ben niet instaat,
u to helpen, bij machte ; -, (staten), rol, lust, inz. over den stand
van ontvangsten en uitgaven ; — berekening, begrooting : hij maakt zijn staat good, kwalijk; — (fig.)
mask staat daarop, reken daarop; — gij kunt staat
op mij, op mijne hulp maken, daarop rekenen; aanzien, rang, waardigheid iem. van staat;
boven zijn staat gekleed gaan; opschik, tooi ; —
de gekozen vertegenwoordigers : de Provinciale
Staten; de Staten- Generaal; de Staten bijeenroepen;
bestuur : de Staten van Holland; Minister van
Staat;
land en yolk als staatkundig geheel.
STAATHUISHOUDKUNDE, v. wetenschap die
leert, hoe de rijkdom in de maatschappij ontstaat
en to niet gaat.
STAATHUISHOUDKUNDIGE, m. en v. (-n), beoefenaar, keener der staathuishoudkunde.
STAATJONKER, nt. (-s), page, hofjonker, edelknaap.
STAATKUNDE, v. die wetenschap welke leert
hoe een staat behoort to worden bestuurd om zijn
welvaart en bloei to bevorderen; — (fig.) verstand,
overleg : bij zoo iets meet men staatkunde gebruiken.
STAATKUNDIG, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig de regelen der staatkunde,. der politick ; —
(fig.) verstandig, sluw, met overleg, diplontatisch.
STAATKUNDIGE, m. en v. (-n), iem. die goed
de staatkunde verstaat, diplon:taat, politicos.
STAATSAANGELEGENHEID, v. (...heden),
staatszaak; ...ALMANAK, m. (-ken), almanak
met allerhande officieele opgaven ; ...AMBTENAAR,
m. (...naren) ; ...BELANG, o. (-en), zaak van belang
voor den staat ; ...BESTUUR, o. (...sturen) ;
...BEWIND, o.; ...BLAD, o. (-en), officieel blad
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waarin al de wetten, proclamation, publicatien,
en voorts de besluiten van den vorst enz. worden
opgenomen ; ...BURGER, m. (-s), iem. die burgerrechten in een staat heeft ; ...BURGERES, v. (-sen).
STAATSBURGERLIJK, bn. den staatsburger be-

treffende : staatsburgerlijke rechten.
STAATSCHEN, m. my . (gesch.) die den Staat
waren toegedaan.
STAATSCOURANT, v. (-en), regeeringsdagblad;
bevattende de handelingen der Staten-Generaal„
statuten van vereenigingen, verschillende verslagen en rapporten, fabrieks- en handelsmerken enz.;
...DOME1N, o. (-en) ; ...DRUKKERIJ, v. (-en),
drukkerij van den Staat.
STAATSEXAMEN, o. (-s), examen vanwege'
den Staat afgenomen, inz. het toelatingsexamen,
tot de Universiteit, gelijkstaande met het Bind
examen van een gymnasium.
STAATSGEBIED, o. gebied van den Staat;
...GEHEIM, o. (-en), geheim van den Staat ;.
...GELDEN, o. my. de staatsgelden richtig beheeren; ...GREEP, m. plotselinge en gewelddadige
staatshervorming; ...HERAUT, in. (-en), wapen-koning; ...HERVORMER, m. (-s), iem. die den'
Staat hervormt of hervormen wil.
STAATSIE, v. uiterlijke praal, praeht, vertooning:ve,el staatsie voeren;
plechtigheid.
STAATSIEBED, o. (-den), praalbed; ...DEGEN, in. (-s), pracht-, eeredegen; ...KAMER,
v. (-s); ...KLEED, o. (-eren); ...KOETS, v. (-en);
...MANTEL, m. (-s); ...ROK, m. (-ken); ...VERTREK, o. (-ken) ; ...WAGEN; m. (-s).
STAATSINKOMSTEN, v. my . inkomsten van den,
Staat; ...INRICHTING, v. (-en), inriehting van den.,
Staat, wijze van bestuur : geschiedenis onder staatsinrichting; inrichting van wege den Staat; ...INSTELLING, v. (-en), publieke instelling; ...INTERVENTIE, v. staatstusschenkomst; ...KAS,
v. (-son), 's lands kas, openbare schatkist; ...KERB,
v. officieele kerk, kerk der regeering; ...KRANT,
v. (-en) , staatscourant; ...LICHAAM, o. (...lichamen); ...LOTERIJ, v. (-en), loterij vanwege den
Staat, onder toezicht van 's lands regeering;
...MAN, m. (-nen, ...lieden), staatkundige.
STAATSMANSKUNST, v. kunst van een staatsman.
STAATSMIJN, v. (-en), mijn den staat toebehoorende; ...MIJNVELD : o. (-en).
STAATSMINISTER, m. (-s); ...MISDAÁD, v.
(...daden), ntisdaad tegenover den Staat of den.
souverein, zooals hoogverraad, majesteitsschennis;
...PAPIEREN, o. mv. schuldbrieven door een
staat uitgegeven ; ...PENSIONNEERING, v. ;
...PROCUREUR, m. (-s), zeker staatsambtenaar
in de voormalige Transvaal.
STAATSRAAD, m. (...raden), Raad van State,.
waarin de belangrijkste aangelegenheden van dem
Staat vooraf besproken worden; lid van dozen raad.
STAATSRECHT, o. recht dat den bouw en de
working van de staatsorganen regelt.
STAATSRECHTELIJK, bn. bw. overeenkomstighet staatsrecht.
STAATSREGEERING, v. (-en); ...REGELING, v.
(-en), regeeringsvorm, grondwet ; ...RUIF, v..
(scherts.) schatkist: uit de staatsruif eten, door den
staat bezoldigd worden.
STAATSSCHULD, v. (-en), nationale schuld.
STAATSSCHULDBOEKJE, o. (-s), bewijs van
deelgerechtigheid in het kapitaal door het bestuur
der Rijkspostspaarbank ingeschreven op het
Grootboek der 3°/ 0 Nat. schuld; de bedragen zijn
f 50 of veelvouden daarvan.
STAATSSPOORWEG, m. (-en), spoorweg op,
staatskosten aangelegd ; ...VORM, m. regeeringsvorm.
STAATSWEGE, VAN —, bijw. uitdr. in naarader regeering, van wege het staatsbestuur.
STAATSWET, _v. (-ten), grondwet; (ook) alga-.
meene wet (in tegenst. van afzonderlijke verordeningen en reglementen); ,..WETENSCHAP, v.
(-pen), alle vakken van wetenschap die op de leer
van den staat betrekking hebben; hiertoe behooren
degeschiedenis der staten, de statistiek, de eigen-
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lijke staatsleer, 't staats- en volkenrecht en de staathuishoudkunde.
STAATZUCHT, v. buitensporige heerschzucht.
STABAT MATER, o. (R.-K.) woordelijk : de
moeder (d. i. van Jezus) stond (aan het kruie), een
beroemd geestelijk gezang van Jacopone (1306),
dat met deze woorden begint, en in de week ve5r
Paschen in de R.-K. kerk gezongen wordt.
STAB1EL, bn. (-er. -st), duurzaam, bestendig:
<nat.) stabiel evenwicht, standvastig evenwicht.
(-en), behoudsman.
STABILIST,
STABILITEIT, v. duurzaamheid, vastheid, bestendigheid; (in de politiek) het conservatisme.
STACCATO, bw. (muz.) de aanwijzing, door
eenige punten of streepjes boven de notenlijnen,dat
de daaronder geplaatste noten zonder ineensmelting
.of verbinding, maar afgestooten moeten worden
voorgedragen.
STAD, v. (steden), groote verzameling van huizen. ingedeeld in straten, vroeger gewoonlijk door
wallen en grachten omgeven, tegenst. met dorp ;
— de heilige stad, Jeruzalem; — de eeuwige stad,
Rome; — (oudt.) stad en laude, Groningen en
'Om.meland; — (spr.) Duren is eene schoone stad,
bestendigheid, volharding is veel waard; (ook)
.movie dingen duren niet lang; — (fig.) de menschen die eene stad bewonen : de heele skid weet
het, de geheele bevolking, iedereen; — (bijb.) woonplaats : wij hebben bier Beene blijvende stad, maar
wij zoeken de toekomende. STADJE, o. (-s).
bw. uitdr. van pas.
STADE, STA. TE
STADGENOOT, m. (-en), medebewoner eener
stad ; ...GENOOTE, v. (-n).
STADHOUDER, STEDEHOUDER, m. (-s),
waardigheid van hem, die namens den Souverein,
een land of een gedeelte daarvan bestuurt; (inz.
oudt.) landvoogd eener provincie in Nederland (ten
tijde der graven); (later, na 1581) het hoofd van
het uitvoerend gezag in een gewest, met zeer
vele rechten, benevens het hoofd van het leger of
de vloot.
STADHOUDERLIJK, bn. tot den stadhouder behoorende, van den stadhouder uitgaande.
STADHOUDERLOOS, bn. zonder stadhouder.
STADHOUDERSCHAP, o. waardigheid, rang
van stadhouder : het stadhoudersch,ap werd in 1747
erfelijk verklaard, ook in de vrouwelijke linie;
—gebidvansthouer.
STADHOUDERSGEZIND, bn. voor, op de hand
van den stadhouder : de stadhoudersgezinde partij.
STADHOUDERSGEZINDE, m. en v. (-n), (gesch.)
gem. die voor de stadhouders (inz. het vorstenhuis
van Oranje) was.
STADHUIS, o. (...zen), huis waarin het bestuur
,eener stad gevestigd is, raadhuis, gemeentehuis.
STADHUISACHTIG, bn. als een stadhuis, er
op gelijkende; (fig.) officieel, deftig, vormelijk.
STADHUISSTIJL, m. stijve vorrnelijke still,
kanselarijstijl ; ...WOORD, o. (-en), ...WOORDJE,
4). (-s), term, aan de rechtspraktijk ontleend; (fig.,
spott.) groot, verheven woord, dat niet of zelden
in de dagelijksche spreektaal gebruikt wordt ; hij
.schermt altijd met stadhuiswoorden.
STADIE, v. (stadien), zekere afstand bij de oudGrieken ( = 125 schreden of 185 M); loop-, renbaan.
STADIG, bn. bw. gestadig.
STADION, o. loop- of renbaan in het oude
Athene; gebouw en perk aan de sport gewijd.
STADIUM, o. (-s), de ziekte is nog in haar eerste
stadium, tijdperk van voortgaande ontwikkeling.
STADSAANNEMER, m. (-s); ...ADVOCAAT, m.
<...caten), advocaat der stad die voor een vast
jaargeld de regeering der stad van advies moat
dienen ; ...APO THEEK, v. (...theken).
STADSBAAS, m. (...bazen), baas over de stadsarbeidors; ...BANK-VAN-LEENING, v. bank van
leening, vanwege de stad beheerd; ...BIBLIO. THEEK, 'v. (...theken), openbare bibliotheek,
imgericht en onderhouden door eene stad;
...COURANT, v. (-en), stedelijke courant; ...DIENAAR, IA. (...naren), politieagent; ...DOKTER,
m. (-s), stadsgeneesheer; ...GEBIED, o. gebied
eener stad; ...GEBOUW, o. (-en), gebouw dat het
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eigendom eener stad is; ...GEBRUIK, o. (-en),
gebruik in eene stad ; ...GELD, o. (-en), geld dat
het eigendom der stad is ; ...GEZICHT, o. (-en),
gezicht op een deel eener stad : fraaie stadsgezichten ;
afbeelding ervan; ...GROND, m. (-en).
STADSHEELMEESTER, M. (-5), heelmeester
voor de stadsarmen; ...KIND, o. (-eren), iem. die
om verkwisting onder curateele is gesteld : iem.
stadskind makers; ...KOLONIE, v. (-s, ...nien),
voor zwakke of ziekelijke schoolkinderen in de
nabijheid der stad; ...LOCATIE, v. (-a), (Z. A.)
afzonderlijk gedeelte van eene stad of dorp, waar
de kleurlingen samenwonen.
STADSMANIER, v. (-en), manier der groote
steden hij met zijne vreemde stadsmanieren;
...NIEUWS, o.; ...REINIGING, v.; ...SCHOOL,
v. ( scholen), openbare school • ... SCH 0 UWBURG,
m. (-en), (in 't algem.) schouwburg aan de stad
behoorende ; (in 't bijz.) naam van een schouwburg
to Amsterdam ; ...SCHRIJVER, m. (-s), griffier,
secretaris der stad ; ...SOLDAAT m. (...daten),
(gesch.) schutter, gewapend burger.
STADSTELEGRAM, o. (-men), telegram binnen
den stadskiing to bezorgen.
STADSTIMMERMAN, stadsarchiteot; — (..
den), tim.merman die allerhande timmerwerk voor
de stad maakt ; ...TIMMERWERF, v. werkplaats
van de stadstimmerlieden ; ...WAL, m. (-len) ;
...WAPEN, o. (-s), wapen eener stad ; ...WEIDE,
v. (-n), gemeenteweide ; — (Z. A.) dorpsveld.
STADSWEGE (VAN), bw. uitdr. vanwege de stad:
van stadswege wordt alles in orde gebracht, door, op
kosten der stad.
STADSWERF, v. (...von), stadstimmerwerf;
...WERE, o. (-en), work voor eene stad; werken
door, of op kosten eener stad.
STADSWIJZE, bw. naar de gewoonte der stad.
STADSZEGEL, o. (-s), stadswapen.
STADVOOGD, m. (-en), bevelhebber eener
stad, gouverneur eener stad. STADVOOGDES,
v. (-son).
STADWAARTS, STEDEWAARTS, bw. in de
richting der stad.
1. STAF, m. (staven), stok of korte stang, van verschillende stof en tot verschillend doel vervaarstok tot steun bij het gaan : wandelstaf,
digd ;
pelgrimsstaf; — (fig.) steun, stut ; maatstaf ;
—bij epaldeprsone i betrkingtohunberop,
hun ambt en als teeken hunner waardigheid : de
staf van een herder, van een toovenaar; — (spr.)
den staf over iem. breken, hem veroordeelen, eon
afkeurend oordeel over hem uitspreken; — (fab.)
de staf van Mercurius, met twee slangen omgeven; —
(leger) de bevelhebber eener troepenafdeeling, benevens alle personen, die rechtstreeks onder zijne
bevelen staan en niet bij de compagnieen zijn ingeregimentsmuziek.
deeld ;
2. STAF, bn. (gew.) doof : hij is staf.
STAFDRAGER, m. (-s), staffier.
STAFFETTE, (-s), buitengewone bode to paard;
(ook) de door hem overgebrachte mededeeling of
boodschap.
STAFFIER, in. (-en), stafdrager, gewapend dienaar.
STAFIJZER, o. (-s), ijzer van de eerste gieting;
...KAART, v. (-en), topographische kaart op last
van den generalen staf vervaardigd ; ...MUZIEK,
v. muziekkorps, behoorende bij den star (van een
regiment enz.); ...MUZIKANT, m. (-en); ...OFFICIER, m. (-en), officier van den staf ; ...RUM, o.
(-en), allitereerend rbm.
STAG, o. (-en), (zeew.) masttouw, dik touw waardoor de masten en stengen naar voren bevestigd
worden.
STAGBLOK, o. (-ken, -s), blok aan een stag, doodshoofdblok; ...BOUT, in. (-en), bout waaraan een stag
bevestigd is.
STAGE, v. (-s), noviciaat der practijk voor een
candidaat-notaris.
STAGELD, o. staangeld.
STAGEN, (zeew.) den wind van voren doen komen; eene steng stagen, het stag van eene steng aanzetten.
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STAGFOK, v. (-ken), (zeew.) storrafok, latijnzeil
aan den fokkemast.
STAGNANT, bn. stilstaand.
STAGNATIE, v. (-s, ...tign), stilstand; staking;
(ook) bederf, verrotting.
STAGNEEREN, (stagneerde, heeft gestagneerd),
stilstaan, niet vloeien (van water); (ook) bederven,
verrotten.
STAGSWIJZE, bn. (zeew.) ale een stag.
STAGTAKEL, ra. (-s), (zeew.) takel aan een stag
om het to spannen; ...TAI4E, v. (-s); ...ZEIL, o.
(-en), (zeew.) zeil dat zonder ra aan een stag gehangen is.
STA-IN-DEN-WEG, m. iem. of iets die in den
weg staat, beleram.ering, struikelblok, hinderpaal.
STAKEN, (staakte, heeft gestaakt), aan staken
zetten, op staken spannen : hoiden staken; — eene
geit, een varken staken, die in eene weide of op eene
grasplaats aan een staak vastbinden; — doen stil=
staan, ophouden met : den arbeid staken; staak uw
klagen; — de stemmen staken, wanneer er een gelijk
aantal stemmen voor als tegen zijn uitgebracht.
STAKER, m. (-), werkman die staakt.
STAKET, o. (-ten), STAKETSEL, o. (-s), eene
rij palen, dwars door het water ingeslagen, ten
einde den vijand het gebruik van dat water te
beletten; — schutting, uit verbonden staken of
palen bestaande.
STAKETWERK, o. (-en), sarrtengesteld paalwerk.
STAKING, v. (-en), het staken.
STAKKER, STAKKERD, in. (-s), iem. die niet
voort kan; sukkelaar, stumper, verschoveling.
1. STAL, m. (-len), (veroud.) stand; rust : stal
houden; de waarheid vindt ndch stal, ndch heard.
2. STAL, in. (-len), STALLETJE, o. (-s), tafeltje,
overdekt loodsje, waar men goederen ten verkoop
uitstalt : boeken op stalletjes.
3. STAL, m. (-len), houten of steenen gebouw,
tot verblijf van paarden, runderen, schapen, geiten
enz. dienende ; hard van stal loopen, met te veel
ijver beginnen ; — iem. op stal zetten, aan eene
goede betrekking helpen, (ook) hem ontslaan;
op stal zetten, afdanken, niet nicer gebruiken.
—iets
STALLETJE, o. (-s).
4. STAL, m. (-len), (Zuidn.) gestalte.
STALACTIET, m. (-en), druipsteen, kalkkegel
aan het gewelf eener grot hangende, met de spits
naar beneden.
STALAGMIET, m. (-en), druipsteen, kalkkegel op
den bodem eener grot, met de punt naar boven
gericht.
1. STALEN, bn. van staal gemaakt ; — (fig.) wat
zeer sterk is : een stalen geheugen, zeer sterk en getrouw; — een stalen wil, onverzettelijk; — een
stalen voorhoofd hebben, zich nergens voor schamen.
2. STALEN, (staalde, heeft gestaald), tot staal
maken, harden ; — (fig.) in 't ongeluk gestaald, gehard.
3. STALEN, (staalde, heeft gestaald), een lap
in verf doopen om de tint te onderzoeken; (stoffen)
van looden merkteekens voorzien.
STALFOURIER, in. (-s), een opzichter van de
stallen des konings, die onder den stalmeester
staat; ...HOUDER, m., ...HOUDSTER, v. (-s),
die paarden en rijtuigen stalt of verhuurt; ...KAARS,
v. (-en), kaars tot verlichting van een stal; — kaars
tot verlichting van een grafzerk; (fig.) dwaallicht; — (plantk.) eene op bebouwde zandgronden
en in bosschen (zeldzaam) voorkomende soort van
toorts (verbascum thapsiforme); ...KNECHT, in. (-s).
STALKRUID, o. (plantk.) een geslacht van behaarde kruiden met meestal drietallige bladen en
okselstandige bloemtrossen (ononis), tot de familie
der vlinderbloemigeri, behoorende.
STALLEN, (stalde, heeft gestald), op stal zetten, brengen, bergen ; paarden, koeien stallen ;
slecht met elkander stallen, niet overweg kunnen
—(fig.)
met elkander. STALLING, v. (-en), het stallen ;
plaats waar gestald wordt ; stalgeld.
STALLES, v. my. de voorste plaatsrijen gelijkvloers in een schouwburg enz.
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STALLICHT, o. (-en), stalkaars; ...MEESTER,
m. (-s), opzichter der koninklijke stallen; (ook)
stalhouder; ...MEST. m. most uit een stal.
STALZIEK, bn. ongesteld (van vee), door te
lang op stal staan ; — hij is stalziek, verlangt sterk
naar huis, heeft heimwee.
STAM, m. (-men), deel van een boom van den
wortel tot aan de takken ; — boom : de hoogste
stammen van het wood; — (spr.) de appel valt niet
ver van den stem. de aard der kinderen gelijkt
doorgaans naar dien der ouders; — (fig.) personen die uit een stamvader zijn voortgesproten,
geslacht, afkomst: de twaalf stammen van Israel;
— volksstam; — (taalk.) woordstam, stamwoord.
STAMMETJE, o. (-s).
STAMBOEK, o. (-en), book, register waarin al
de namen dergenen, die tot een geslacht behooren,
zijn opgeschreven; — hoofdlegger; — stamboek voor
paarden, vee, register waarin de afkomst en kenmerken van het ingeschreven vee zijn opgeteekend.
STAMBOEKNUMMER, o. (-s), nummer van het
stamboek; ...VEE, o. 'me in het stamboek ingeschreven.
STAMBOEL, o. Konstantinopel (in de Turksche
taal); (ook fig.) het Turksche rijk; eene Turksche
gouden rekenraunt ter waarde van ongeveer f 5.
STAMBOOM, m. (-en), tabel waarop (in den vorm
van een stam met takken) de namen der familieleden staan geschreven ; ...BOONEN, v. my. boonen die niet aan staken gebonden zijn.
STAMELAAR, m., STAMELAARSTER, v. (-s),
die stamelt, stottert.
STAMELEN, (staraelde, heeft gestameld), stotteren, gebrekkig, hakkelend spreken : het kind
stamelt nog; — (fig.) nauwelijks kunnen uitbrengen
(door gevoel of onvermogen) ; — stamelend uiten.
STAMEREN, (stamerde, heeft gestamerd), stamelen.
STAMET, o. (-ten), zekere grove wollen stof.
STAMETTEN, bn. van stamet.
STAMGAST, m. (-en), iem. die ergens geregeld
komt en er lang blijft : de stamgasten in een lcofftehuis ; ... GENOOT, m. (-en). die uit denzelfden
stam is als een ander • ...GOED, o. (-eren),goed
dat aan een stam of geslacht behoort, erfgoed ;
huis waar de stamvader van een geslacht woonde ;
...HOUDER, m. (-s), mannelijke erfgenaam op
wien de instandhouding zijner familie berust
...HOUT, 0. bosch, boomen op stam ; ...HUTS
o. (...zen), geslacht, lijn, familie ; dynastie.
STAMIJN, v. zeefdoek : een Karen weefsel; ook
de zeef zelve. (In sommige streken geeft men den
naam van stamijn, stramijn, stremijn, o. aan een
aarden, met gaten doorboorden schotel).
STAMINODISCH, bn. (plantk.) staminodische
bloemkroon, wier blaadjes in vorra het raidden
houden tussclien meeldraden en bloembladen; de
helmknoppen ontbreken.
STAMMEN, (stamde, heeft gestamd), afstammen.
STAMMOEDER, v. (-s), eerste of oudste moeder
van een geslacht; ...OUDERS, na. my. eerste ouders,
stamvaders en stammoeders.
STAMP, v. (-en), stempel op eene plateelfabriek,
om daarmede tegels to drukken ; — harde stoot
op den grond.
STAMPAGE, v. het stampen.
STAMPEIEN, (stampeide, heeft gestampeid),
stampvoeten.
STAMPAARDE, v. eene soort van aarde die men
vast in elkander stampt om er dan wat van to
bouwen ; ...BETON, o.
STAMPEN, (stampte, • heeft gestampt), met
kracht van boven naar beneden stooten, inz. met
de voeten ; — (zeew.) den boeg diep in zee steken : dat schip stampt; — schokken, stooten : het
stampen der machine van' eene stoomboot; — fijn,
tot grills stooten ; — indrijven ; — uithollen: meta/en stampen. STAMPING, v. (-en), het stampen.
1. STAMPER, m. (-s), die stampt; — (ook) blok
om to stampen in papier-, olie-, pelmolens enz.; —
blok om het waschgoed in de stampton te stampen; — stampstok van een geschut, laadstok; —
hoedenmakersgereedschap; — een koperen stamper
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(in een vijzel); een houten stamper, handblok om
to heien; — schip dat hard stoot.
2. STAMPER, m., STAMPERTJE, o. (-s),
,(plantk.) het in 't midden der bloem zi . th bevindend
vrouwelijk orgaan, gewoonlijk uit vruchtbeginsel,
stiji en stempel bestaande, dat na den bloeitijd
'tot vrucht uitgroeit.
STAMPERBLOEM, v. (-en), (plantk.) bloem die
Aileen stampers, geen meeldraden bevat.
STAMPERKATJE, o. (-s), (plantk.) katje met
-alleen stamperbloemen.
STAMPMOLEN, m. (-s), molen met stampers,
,om erts te gruizen ; ...RIJDEN, ...STOOTEN, o.
,het stampers van een schip.
STAMPSTAG, o. (-en), (zeew.) zwaar touw, bij
onstuimig weer tot stag dienende; ...TON, v.
,(-nen), ton waarin het waschgoed schoon gestampt
wordt;... TROG, m. (-gen), trog, groote bak waarin
iets fijngestampt wordt.
STAMPVOETEN, (stampvoette, heeft gestarapvoet), met de voeten hard op den grond stooten of
slaan : hij stampvoette van angeduld, van woede.
STAMPVOL, bn. propvol : de zaal was stampvol.
STAMREGISTER, o. (-s), stamboek; ...ROOS, v.
(...cozen), coos met opgaanden stam; ...VADER,
m. (-s), eerste, vroegste stichter van een geslacht.
STAMVERWANT, bn. van denzelfden stam : de
stamverwante volken; (taalk.) stamverwante woorden,
paroniemen; — m. en v. (-en), onze stamverwanten
in Z. Afrika, die daar van Hollandschen stam zijn.
STAMWAPEN, o. (-s), familiewapen; ...WOORD,
.o. (-en). woord waarvan andere woorden zijn afgeleid.
STANCE, v. (-n), zie STANZA.
STAND, m. (-en), wijze waarop men staat, houding : zich in verschillende standen laten photographeeren; -- plastische standen, schilderachtige houdingen die men eenigen tijd onbeweeglijk bewaart;
fraaie standen aannemen; — plaats waar iets staat,
gesteldheid, toestand ; — de stand der beurs, de
koers; —
eenigen tijd duren : iets in stand houden; — behoorlijke toestand van iets : hij heeft veel goeds tot
stand gebracht ; — die kleur houdt stand ; —
klasse, rang van menschen die door geboorte,
levenswijze, beroep of bedrijf min of weer van de
andere afgezonderd zijn : de hoogere, de lagere
standen; — de burgerlijke stand, het bureau op een
gemeentehuis waar alle aangiften betreffende geboorten, overlij den en huwelijken moeten gedaan worden.
STANDAARD,- m. (-en, -5), STANDERD, m. (-s),
vaandelstok; vaandel der cavalerie ; — (zeew.) de
etandaard of koning van het roer, van het spit, de
hoofdbalk; — maatstaf, ijkmaat ; — (muntwezen)
de gouden standaard, uit goud geslagen standpenning
als grondslag van een muntstelsel, (ook) muntstelsel
met gouden standaardmunt.
STANDAARDLOON, o. (-en), loon waarnaar
de andere lodnen geregeld worden.
STANDAARDWERK, o. (-en), boekwerk waaraan blijvend gezag wordt toegekend.
STANDBEELD, o. (-en), beeld van iem., to zijner
of to barer eere opgericht; — hij staat daar als een
.8 tandbeeld, geheel onbeweeglijk.
STANDBLOK, o. (-ken), (zeew.) groot vierkant
blok aan den voet der masten.
STANDE, v. (-n), (Zuidn.) kuip, tob.
STANDELKRUID, o. (- en), orchidee.
1. STANDER, m. (-5), die staat, doch enkel in
samenst. als omstander; — groote spil die tot steun
van iets dient ; — een stander voor hoeden, jassen,
staande kapstok; — een dander voor paraptu's,
sierlijke bak van brons of porcelein enz.; — groote
kuip, inz. om er vleesch in to zouten.
2. STANDERD, m. (-s), standaard; staander.
STANDGELD, o. (-en), marktgeld (voor het
staan met eene kraam enz.); ...HOEK, m. (-en),
hoek then twee vlakken met elkander maken.
STANDHOUDEN, (hield stand, heeft standgehouden), blijven bestaan ; dat zal wel niet standhouden;
—zichandve:
niet vluehten, maar standhouden.
STANDJE, o. (-s), ruzie : goon standjes maken; —
berisping : een standee krijgen; zij is een druk
standee, zeer druk, zenuwachtig van card.
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STANDOLIE, v. (...olien), lijnolie, door langdurige inwerking der lucht dik en vernisachtig
geworden; ...PENNING, m. (-en), standaard voor
de muntwaarde (hier to laude : gouden tientjes,
vijfjes, guldens, rijksdaalders en halve guldens);
...PIJP, v. (-en), ijzeren buis met kraan, waaruit
men water uit eene waterleiding kan verkrijgen;
...PLAATS, v. (-en), plaats waar men staat,
staanplaats; plaats waar men een post waarneemt;
...PUNT, o. (-en), (meest fig.) plek waar men
staat of zich bevindt ; hoogte.
STANDRECHT, o. eene buitengewone rechtbank, die in geval van opstand recht spreekt ; —
lynchwet.
STANDVASTIG, bn. bw. (-er, -st), volhardend ; onwrikbaar ; — duurzaam.
STANDVINK, m. (-en), verticale stijl in eene
kap c onstructie.
STANDVIZIER, o. vizier in zijn laagsten stand
(bij ons geweer op 300 M.).
STANDVOGEL, m. (-s), vogel die het geheele
jaar doorbrengt in die streken, waar hij
uitgebroed is.
STANG, v. (-en), staaf van m.etaal, hout, glas
enz.: koperen, glazen stangen ; — (jag.) hoofdtakken van een gewei ; — gehit aan een paardentuig ;
— iem. op de Stang rijden, hem strong behandelen. STANGETJE, o. (-s).
STANGLADDER, v. (-s), ladder met slechts
Oen stijl ; ...STEEN, m. (-en), topaas, edelgesteente.
STANK, m. (-en), kwalijke reuk of lucht ; —
stank voor dank krijgen, ondank ; — (gemeenz.
fig.) hij maakt altijd stank. ruzie twist.
STANNIOL, STAGNOOL, o. tinfoelie, zeer dun
uitgeslagen tinblik (0,1 mM.).
STANTE PEDE, bw. op staanden voet ; (ook)
voor de vuist.
STANZA, v. (-'s), couplet, eene afdeeling van
een zeker getal verzen of regels van een gedicht.
1. STAP, m. (-pen), het stappen ; hij is aan den
stap, aan de wandeling ; — op stap gaan, vertrekken, gaan loopen ; — het plaatsen van den
eenen voet voor den anderen bij het gaan, schrede
stop houden, in den pas blijven ; — (fig.) poging
om het een of ander to bereiken : ik zal er geen stap
voor doen ; den eersten stap doen; — spoor, indruk
van een voet : stappen in 't zand zien; — lengte
van een stap: kleine, groote stappen maken, nemen,
zetten; —(fig.) dat is een stap nader, tot het beoogde
doel.
2. STAP, v. (-pen),( gew.) waterstoepje.
1. STAPEL, m. (-s), een der vier of drie stijlen
van een stool, waarin de sporten bevestigd zijn ; —
stellage, stelling (op eene w erf), waar een schip in
aanbouw op rust ; een schip van stapel laten loopen;
— dat liep goed, glad van stapel, verliep zeer good;
(fig.) een werk op stapel zetten, er aan beginners to
arbeiden; — een stapel hout, planken, tureen.
2. STAPEL, bn. bw. verkorting van stapelgek :
hij is stapel.
STAPELARTIKEL, o. (-en), artikel aan stapelrecht onderhevig.
STAPELEN, (stapelde, heeft gestapeld), ophoopen, aan stapels zetten : hout, turf stapelen ; —
(zeew.) stouwen : de kiel stapelen, good met stapelblokken steunen. STAPELING, v.
STAPELGEK, bn. in hooge mate gek, krankzinnig.
STAPELGOED, o. (-eren), goederen waarvan
stapelrecht moot betaald worden ; ...HANDEL,
ra. handel in stapelgoederen; ...MARKT, v. (-en),
...PLAATS, v. (-en), plaats waar iets opgestapeld
wordt ; plaats die het stapelrecht had ; — plaats
waar gewoonlijk zekere koopwaren het raeest
heengevoerd worden ; (fig.) algemeene voorraadsschuur.
STAPELPRODUCTEN, o. my. goederen voor
den groothandel.
STAPELRECHT, o. (oudt.) recht aan eene bepaalde plaats geschonken, dat de te water of per
as aangebrachte koopwaren niet terstond doorof voorbijgevoerd mogen worden, maar aldaar
opgeslagen en eenigen tijd in het openbaar
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ten verkoop aangeboden moeten worden, velOr
men ze verder brengen mag ; belasting van stapelgoederen geheven : het stapelrecht betalen.
STAPELWOLKEN, v. m y. rondachtige, van
onderen algeplatte wolkhoopen, die op opeengestaelde bergen gelijken ; ...ZODEN, v. my. graszoden
p
ter bekleeding van een talud op elkaar gestapeld.
STAPELZOT, bn. stapelgek.
STAPPEN, (stapte, heeft en is gestapt), met
vasten tred gaan, voortschrijden ; (inz.) groote
schreden doen of de beenen flank oplichten en
krachtig neerzetten ; wijd stappen; (fig.) luchtigjes
over iets heen stappen, het bijna niet aauraken, opmerken, er niet bij stilstaan ; — wij zullen er
Mar overheen stappen, er verder niet over spreken,
(ook) eene beslissing nemen ; — stapvoets gaan
(van paarden).
STAPVOETS, bw. stap voor stap, langzaam.
1. STAR, v. (-ren), ster.
2. STAR, bn. stijf, strak, onbeweeglijk, nog
over in staren, staroogen, halsstarrig en het gew.
staarlings.
STAREN, (staarde, heeft gestaard), stijf en strak
voor zich uitkijken : op iets staren.
STAROOGEN, (staroogde, heeft gestaroogd),
staren ; de oogen wijd openspalken.
STAROST, m. (-en), (in Polen) edelman die onder
de hooge landsambtenaren behoorde en door den
koning met een landgoed of slot bedeeld was.
START, (Eng.), m. vertrek (in sporttaal).
STARTER, (Eng.), m. (-s), (sport) persoon die
bij wedrennen het sein tot vertrek, tot afrijden
geeft.
STATARISCH, bw. statarisch lezen, declaraatorisch.
STATE, m. Raad van State, een staatslichaam,
dat o. a. alle wetsvoorste]len alsmede alle maatregelen van inwendig bestuur in overweging neemt.
STATELIJK, bn. bw. (-er, -st), deftig, grootsch.
STATELIJKHEID, v. deftigheid.
STATENBIJBEL, m. (-s), Hollandsche bijbel,
van 1619-37 op last der Algemeene Staten vertaald en uitgegeven ; ...BODE, m. (-n), bode der
staten ; ...BOND, m. (-en), bond van staten of
rijkjes, die tot zekere hoogte van elkander onafhankelijk zijn ; ...COLLEGE, o. college der staten
of vertegenwoordigers.
STATEN-GENERAAL, m. my. naam voor de
Nederlandsche volksvertegenwoordiging, verdeeld
in eene Eerste Kamer (50 leden) en eene Tweede
Kamer (100 leden); opening der Staten-Generaal.
STATENKAMER, v. (-5), vergaderzaal der
Staten (van een land); ...PENNING, m. (-en),
zekere gedenkpenning, medaille ; ...VERTALING,
v. vertaling op last der Staten, inz. de vertaling
van den Statenbijbel.
STATER, m. (-s), naam van verschillende oude
gouden en zilveren munten.
STATICA, v. (nat.) leer van het evenwicht.
1. STATIE, v. zie STAATSIE en de samenstellingen.
2. STATIE, v. (-s, static n), (Zuidn.) station ; —
(zeew.) vereenigingsplaats van vlootafdeelingen,
-eskaders enz. ; — (R.-K.) standplaats van een
geestelijke ; eene der 14 afbeeldingen waarop Jezus'
kruisweg is voorgesteld.
STATIECHEF, m. (-s), (Zuidn.) stationschef.
STATIEF, o. (...ven), drievoet, voetstuk voor
natuurk. instrumenten en inz. voor camera's.
STATIEOVERSTE, m. (-n), (Zuidn.) stationschef.
STATIEUS, bn. bw. (...zer, meest-), pralend,
sierlijk, opgeschikt.
STATIG, bn. bw. (-er, -st), STATIGLIJK, bw.
deftig, indrukwekkend, plechtig langzaam. STATIGHEID, v. deftigheid, hooge ernst.
STATION, o. (-s), standplaats, pleisterplaats; —
streek, aan een of weer oorlogsschepen aangewezen,
waar zij belast zijn, voor de veiligheid der koopvaardijschepen hunner natie te waken of de onderdanen dier natie te beschermen ; — plaats van
aankomst en vertrek, inz. der spoortreinen ; —
aanlegplaats ; — stationsgebouw ; — station voor

electr. stroomlevering, eleotrische centrale. STATIONNETJE, o. (-s).
STATIONNAIR, bn. blijvend, stilstaande ; (fig.)
de ziektetoestand blijft stationnair, verandert niet.
STATIONNEEREN, (stationneerde, heeft en is
gestationneerd), standplaats houden : wear is
die ambtenaar gestationneerd I; — op eene bepaalde
plek zich bevinden.
STATIONS CHEF, m. (-s), hoofd van een spoorwegstation ; ...COMMANDANT, m. (-en), dewier die
in staat van oorlog het hoofd van het station
is ; ...DAME, v. (-s), dame voor het stationswerk ; ...EMPLACEMENT, o. (-en), terrein bij
een station behoorende ; ...GEBOUW, o. (-en),
(inz.) gebouw ter plaatse, waar de spoortreinen
aankomen en vertrekken ; ...KLOK, v. (-ken),
klok aan een station ; ...KOFFIEHUIS, o. (...zen),
koffiehuis in de nabijheid van een station; ...PLEIN,
o. (-en), plein bij, tegenover een station ; ...STRAAT,
v. (...straten), ...WEG, m. (-en), straat, weg die
naar een station geleidt.
STATIONSWERK, o. het kosteloos bijstaan en
inlichtingen verstrekken aan alleenreizende vrouwen en meisjes, ten einde to voorkomen dat zij
in slechte handen vallen.
STATISCH, bn. betrekking hebbende op de
statica of het evenwicht.
STATIST, m. (-en), STATISTE, v. (-n), (toon.)
figurant, stom.me medespeler, medespeelster.
STATISTIOUS, m. (...ci), beoefenaar, kenner
der statistiek.
STATISTIEK, v. leer, wetenschap om door
middel van cijfers en algemeene gegevens tot eene
vaste (doorgaans gemiddelde) uitkomst te geraken
omtrent hetgeen in de maatschappij bestaat en
werkt : bureau van de statistiek, eene afdeeling aan
het Departement van Binnenlandsche Zaken ; leer
der statistiek.
STATISTISCH, bn. bw. betreffende, volgens
de statistiek: allerlei statistische gegevens.
STATUE, v. (-n), standbeeld.
STATUAIR, bn. volgens de statuten.
STATUEEREN, (statueerde, heeft gestatueerd),
vaststellen, verordenen.
STATUETTE, v. (-n), standbeeldje ; een beeldje
op een voetstuk
STATUS, (Lat.) stand, toestand ; status quo,
(ook statu-quo) toestand waarin zich iets bevindt
of op een bepaalden tijd beyond ; status quo ante
(bellum), politieke toestand van een staat vOOr
den oorlog.
STATUTAIR, bn. volgens de statuten.
STATUUR, v. gestalts, lichaamslengte.
STATUUT, o. (statuten), de voor eene vereeniging
geldende grondregels : de statuten opmaken.
STAUROSCOOP, o. m. (...scopen), optisch
werktuig om het al of niet dubbel brekende van
een kristal aan to toonen.
STAVAST, VAN STAVAST, groot, farm, flank.
STAVEN, (staafde, heeft gestaafd), bevestigen,
bekrachtigen, bewijzen ; iets met bewijzen, met
een eed staren.
STAVERZAAD, 0. het rijpe zaad van delphinium
staphisagria.
STEAMER, (Eng.) m. (-s), stoomboot.
STEARINE, v. een der hoofdbestanddeelen
uit de raeeste vetten, die in de natuur voorkomen.
STEARINEFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
stearine uit vet vervaardigt ; ...KAARS, v. (-en),
kaars van gezuiverde talk ; ...KAARSENFABRIEK, v. (-en); ...ZUUR, o. (scheik.) een der
bestanddeelen der stearine.
1. STEDE, STEE, v. stad, plaats, oord ; te
dezer stele, Kier in de stad ; — de hetlige stele,
de tempel ; — standplaats ; — plek ; — boerenplaats : hofste(d)e ; hij heeft daar eene mooi,e stee.
2. STEDE, STEE, IN STEDE VAN, bw. uitdr.,
in plaats van.
STEDEHOUDER, m. (-s), plaatsvervanger, verte er (van een vorst); (R.-K.) de stedehoucler Gods op aarde, de Pans.
STEDEKE, o. (oudt.) kleine stad.

STEDEKROON.
STEDEKROON, v. (...kronen), kring van murep
om eene stad ; krans der stedemaagd.
STEDELIJK, bn. van eene stad ; stads...: het
stedelijk bestuur ; stedelijk muziekkorps ; eene
stad betreffende, aangaande.
STEDELING, ra. en v. (-en), stadbewoner, -bewoonster •, (oudt.) poorter. STEDELINGE, v. (-n).
STEDEMAAGD, v. de stedemaagd van .Amsterdam, personifieatie van die stad.
STEDENDWINGER, m. (-s), die vele steden
inneemt : Frederik Hendrik had den bijnaam van
Btedendwinger ; ...WIJZER, m. (-s), richtingskaart, -tabel.
STEDEWAARTS, STADWAARTS, bw. naar,
in de richting der stad : hij begat zich stedewaarts.
1. STEE, v. zie STEDE. STEEBEWONER, m.
stadsbewoner.
2. STEE, v. (-en), plekje : er is eene stee aan
lien appel, een rot plekje.
STEEDS, bw. altijd, bestendig, voortdurend,
aanhoudend : steeds in de weer, steed bezig.
STEEDSCH, bn. steedsche kleeding, als in de
stad ; steedsche gewoonten, gewoonten der stedelingen.
1. STEEG, v. (stegen), smalle weg, nauw straatje;
(fig.) langs straten en stegen, overal, door de gansche
stad ; (fig.) men moet straten voor stegen kennen,
men moet weten onderscheid te maken.
2. STEEG, bn. (-er, -st), halsstarrig, koppig, stug.
STEM, bn. vol steeen ofplekken : die appels
zijn steeig, le kunt ze niet bewaren.
STEEK, m. (steken), het steken ; stoot met de
punt van eenig scherp werktuig en de daardoor
veroorzaakte wonde : steken van bij en en muggen; —
pij nlij ke aandoening: steken in de zijde, in de borst; (fig.) dat was mij een steek door het hart, dat grief de
mij diep ; — een steek onder water, eene bedekte
hatelijke zinspeling ; — dat was een steek op mij,
eene grievende, beleedigende zinspeling op mu ;
—iem.ndstkla,
in de verlegenheid laten,
inz. op het eritieke oogenblik verlaten ; (ook) iem.
op zich laten wachten, links laten ]iggen ; iets in
den steek later, er niet verder naar omzien ; —
(naaist.) doorhaling der naald met den draad ;
er is geen steek van waar, van aan, totaal nets;
hij doet er geen steek aan; — daar is een steekje aan
los, dat is niet heelemaal in orde; aan hem is een
steekje los, op zijn zedelijk gedrag valt nogal wat
aan te merken; — (fig.) die redeneering houdt geen
steek, gaat niet op, is niet aanneembaar; — bij het
breien steken laten vallen, oprapen; de beste breister
kan wel eens een steek laten vallen, ook de knapste
lieden kunnen zich vergissen, eene domheid b'egaan.
2. STEEK, m. (steken), driekante hoed, inz.
der geestelijken (fig.) een steek, een dominee.
STEEKAPPEL,
(-s), doornappel (datura stramonium); ...BALK, ra. (-en), (bouwk.) korte
balk : door een steekbalk bevestigen ; ...BEITEL,
(-s), smalle beitel ; ...BES, v. (-sen), kruisbes
(ribes grosularia): ...BREM, v. gaspeldoorn (ulex
europaeus); ...BRIEF, m. (...ven), brief die gemeenlijk in de dagbladen verscheen, met verzoek aan de ambtenaren van het gerecht, om een
ontsnapten boosdoener, wiens persoon en kleeding
men beschreef, te vatten en uit te leveren.
STEEKEND, o. (-en), kleine zwei ; ...GAREN,
o. (-s), vogelnet ; ...HAAM, o. (...hamen), (vissch.)
kruisnet ; ...REVEL, m. (-s), van onderen puntig
toeloopende en in het midden wijder zijnde open
glazers buis om tot onderzoek een weinig vloeistof
uit een vat te kunnen steken ...HOEPEL, m. (-s),
(zeew.) zware ijzeren band om de kiel.
STEEKHOUDEND, bn. wat steek houdt, beproefd, degelijk : steekhoudende argumenten.
STEEKIJZER, o. (-s), graveerstift, -naald.
STEEKIND, o. (-eren), zie STADSKIND.
STEEKJACHT, v. (-en), eene soort van jacht ;
...MUG, v. (-gen), een geslacht van muggen (culex)
met. draadvormigen steeksnuit • (ook) bloedzuigende
mug of muskiet ; ...NET, o. (-ten), eene soort van
vischnet ; ...NEUS, m. v. (...zen), iem. die overal
zijn neus insteekt, overal wat op aan te merken
heeft.
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STEEKPALM, m. (-en), hulst ; ...PAN, v. (-nen),
ondersteek ; ...PENNING, m. (-en), godspenning,
geld op hand (bij het sluiten van koop, huur enz) ;
(ook) fooi, geschenk (in het geheim tot omkooping) ;
...POMP, v. (-en), kleine verplaatsbare scheepsp omp zonder zwengel ; ...PRIEM, m. (-en) ;...SPEL,
o. (-en), ridderlijk kampspel, tornooi.
STEEKTURF, m. (...ven.), (v. gmv. als stofn.)
eene soort van lange losse turf (in tegenst, met
baggerturf); ...VLIEG, v. (-en), eene soort van
vlieg, welke geweldig kan steken.
STEEL, m. (stelen), lang, min of weer rond
handvatsel van vele R erktui gen ; (spr.) hij w12
weten, hoe de vork aan den steel zit, hij wil weten,
hoe het met de zaak gelegen is ; — den steel naar
de bijl werpen, eene zaak opgeven, er nets weer
van willen ueten ; — steel eener tabakspijp, lange,
dune buis aan den kop : pijp met korten steel ;
— (plantk.) Stengel eener plant, van een plantendeel: — (moesgroente) stelen, stengels, rapestelen.
STEELIEDEN, ...LUI, m. my. lieden die in eene
stad wonen.
STEELSCH, bn. heimelijk : een steelsehen blik
werpen.
STEELSGEWIJS, ...WIJZE, bw. in het geheim,
verholen: steelsgewijs komen, onmerkbaar; iem.
steelsgewijze gadeslaan.
STEEMAN, m. (...lieden, ...lui), stadsbewoner,
stedeling.
STEEN, m. (-en), (v. gmv. als verzam. stofn. —,
o. gmv. als zuivere of refine (abstracte) stofn.) harde delfstof, niet smeedbaar, niet brandbaar en ook
niet in water oplosbaar, veel tot bouwstof en tot
bestrating gebezigd ; ook de uit klei gedroogde
en daarna gebakken steenen ; iem. geen steen in
den weg leggen, hem geen last, hinder veroorzaken ;
een steen des aanstoots, wat hindernis of ergernis
geeft ; een hart van steen hebben, geen medelijden
kennen, gevoelloos zijn ; — al stond de onderste steen
boven, al zou er ook alles mede gemoeid zijn ; — daar
is mij een steen van 't hart gevallen, ik gevoel mu
van een bera aar, van angst verlicht ; — (oudt.)
een huis van steen gebouwd, inz. een kasteel; —
(Zuidn.) eene gevangenis ; — hij klaagt steen
been, hij klaagt geweldig ; — het vriest een steen
dik, zeer hard • —
lithographische steen : op steen teekenen, drukken ;
uit steen bewerkt of steen op eigenaardige
wijze behouwen : gootsteen ;
molensteen ; —
grafsteen ; — tichelsteen ;• — edelsteen ; —
de oorspronkelijk uit steen, later ook uit hoot
en been bevierkte stukken voor verschillende
gezelschapsspelen: dobbelsteen, dominosteen; - zeker
gewicht • een steen vlas, wol, kaarsen, ± 3 KG.:steenaehtige massa in een dierlijk lichaam :
steenen in de nieren, in de lever ;
de steenachtige vruchtkern der steenvruchten ;
— iets wat steenhard is : hagelsteenen ; h,elsche
steen, lapus lazuli ; — den steen der wijzen zoeken,
goud willen maken (zooals de alchimisten), (ook)
hersenschiramen najagen.
STEENAARDE, v. leem, dienstig om aardewerk
te maken.
STEENACHTIG, bn. (-er, -st), als, met steen of
steenen : steenachtige peren, met hard klokhuis.
STEENADER, v. (-s, -en), mijnader van steen ;
...AREND, m. (-en), goudarend, groote arend op
naakte rotsen nestelend (aquila chrysaetos);
...BA ARS, m. (...zen), (nat. hist.) baars die zich
tusschen de steenen en rotsen ophoudt ; ...BAKKER
m. (-s), die bak- of tichelsteenen vervaardigt ;
eigenaar eener steenbakkerij ; ...BAKKERIJ, v.
het steenbakken ; —, (-en), plaats waar steenen
gebakken worden, steenoven; ...BESTORTING,
v. (-en), het.bestorten van dijkvoeten, onderzeesche
oevers enz. met onregelmatige stukken steen ;
...BIK, o. gebikte steen, steengruis ; ...BIKKER,
m., (-s), die steenen afbikt.
STEENBOK, m. (-ken), eene soort van geit,
die op de hoogste bergen wordt aangetroffen
(cabra ibex); een der twaalf hemelteekens of teekens
van den dierenriera ; — (Z. A.) een van de kleinere
antilopen (calotragus tragulus).
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STEENBOKSKEERKRING, m. zuiderkeerkring.
STEENBREEK, v. (plantk.) een geslacht (saxifraga), tot de familie der steenbreekachtigen behoorende, waarvan 5 soorten in Nederland in 't wild
gevonden worden.
STEENDOOD, bu. morsdood.
STEENDOORN, m. (-en), haag- of meidoorn ;
...DRUK, m. (-ken), kunst om op steen te drukken ;
(ook) wat op steen gedrukt is, lithographie.
STEENDRUKKEN, (steendrukte, heeft gesteendrukt), lithographeeren : gesteendrukte platen.
STEENDRUKKER, (-s), lithograaf ; DRUKKERIJ, v. (-en) ; ...DRUKKUNST, v. ; ...DRUKWERK, o.; ...DUIF, v. (...ven), wilde duff (columba) die op rotsen en muren nestelt ; ...EIK,
m. (-en), wintereik (quercus sessiliflora), inz. in
het Zuiden van Europa voorkomende.
STEENEN, bn, van steen : eene steenen kruik,
huffs ; — (fig.) wreed, hardvochtig : een steenen hart.
STEENEPPE, v. zekere buitenlandsche plant,
op eppe gellikende (sison ; bubon); ...ERTS, o.
(-en), zekere delfstof ; ...GLOOTING, v. (-en),
steenen glooiing ; ...GOED, o. eene soort van verglaasd aardewerk, inz. dat eenigermate op porcelein gelijkt ; GRO EF, v. ( ...ven), GRO EVE ,
v. (-n), plaats waar men steen uit den grond haalt ;
...GROND, m. (-en), grond vol steen, van steen ;
(zeew.) steenachtig rif.
STEENHARD, bn. hard als steen.
STEENHOUWER, m. (-s), werkman die de kunst
van steenhouwen uitoefent ; eigenaar eener steenhouwerij.
STEENIG, bn. (-er, -st), steenachtig.
STEENIGEN, (steenigde, heeft gesteenigd), steenen naar iem. werpen (met het doel om hem te
dooden): de Joden steenigden de overspelers, de
goclslasteraars. STEENIGING, v. (-en).
STEENKALK, v. zekere metselspecie van
kalksteengebergten verkregen (in tegenst. van
schelpkalk); ...KARPER, m. (-s), zekere visch, ook
kruis- of kroeskarper geheeten (cyprinus caressius), gedrongen van lichaam en zonder voeldraden ; ...KLAVER, v. witte klaver, schapenklaver ;
...KNEUTER, m. (-s), fratertje, zeker vogeltje.
STEENKOLEN, v. my. zie STEENKOOL.
STEENKOLENBEDDING, v. (-en), laag steenkoien ; ...BRIQUETTEN, v. my. briquetten van
steenkolen gemaakt ; ...GAS, o ; ...MTJN, v. (-en) ;
...PRODUCTIE, v. ; ...VERBRUIK, o. ; ...WAGEN, m. (-s).
STEENKOOL, v. (...kolen), eene brandbare
delfstof van eene weer of minder glanzend zwarte
kleur, die in verschillende diepten onder de oppervlakte der aarde in lagen of beddingen aangetroffen
wordt ; — blanke of witte steenkool, waterdrijfkracht
van stroomend of vallend water.
STEENKOUD, bn. in hooge mate koud : ik ben
steenkoud ; het etcn is steenkoud ; ...MUSCII, v.
(...sschen), huismusch • ...OESTER, v. (-s), erne
lekker smakende oestersoort van rotsbanken, in
plants van op zandbanken levende.
STEENOVEN, m. (-s), oven waarin steenen
gebakken worden ; steenbakkerij.
STEENPAAPJE, o. (-s), klein barm4sie ;
...PATRIJS, m. (...zen), soort van patrijs in het
hooggebergte (caccabis saxatilis).
STEENPERIODE, v. voorhistorische tijd, nog
vier de bronsperiodc, waarin de raenschen hunne
werktuigen bijna uitsluitend van steen vervaardigden ; ...PEK, o. asphalt ; ...PUIST, v. (-en),
zeer harde puist ; ...PUT, m. (-ten), steengroeve;
steenoven; (Zuidn.) bronput, welput.
STEENRAAF, v. (...raven), eene soort van
hop (corvus eremita), ook kluizenaar geheeten;
...SCHROEF, v. (... yen), ingemetselde bout met
een schroefdraad aan het einde ; ...SLAGWEG,
m. (-en), weg gehard met kleingeslagen stukken
steen, inz. basalt ; ...SNIJDER, m. (-s), graveerder,
graveur ; ...UIL, m. (-en), kleinste inheemsche
uilensoort (carine noctua), 22 + 8 cM., ook boomuil
en huipke geheeten ; ...VALK, m. (-en), kwartelvalk ; rotsvalk (falco lithofalco) ; ...VAREN, v. (-s),
(plantk.) boerenwormkruid ( chrysanthemum vulgare)

STEKELIG.
STEENVELD, o. (-en), vlak veld op eene steenfabriek, waar de gevormde steenen to drogen worden gelegd.
STEENVIOLIER, v. (-en), ...VIOOL, v. (...violen), ...VIOOLTJE, o. (-s), heestertje dat op
oude muren voorkomt : de gemeene muurbloem ;
...VLAS, o. asbest, amiant ; ...VRUCHT, v. (-en),
iedere sappige vrucht met steenkern; ...WEG, m.
(-en), straatweg, geplaveide weg (Zuidn.); ...ZOUT,
o. (-en), hardste soort van zout, een sedimentair
gesteente ; ...ZW..9_LUW, v. (-en), gier- of torenzwaluw.
STEEPLE-CHASE, (Eng.) v. wedren met hindernissen.
STEEVOOGD, m. (-en), stadsvoogd ; gouverneur eener vesting ; ...VOOGDES, v. (-sen).
STEEWAARTS, bw. stadwaarts.
STEG, m. (-gen), yonder, losse plank ; — weg
nosh steg weten, verdwaald zijn ; dat ging maar
over heg en steg, overal been.
STEGANOGRAPHIE, v. geheime schrijfkunst.
STEGEL, m. (-s), (rijsch.) stijgbeugel.
STEGOMAYA, v. (-'s), muskietensoort die
de overbrengster van de gale koorts zou zijn.
STEIGER, m. (-s), aanlegplaats (op paalwerk)
voor schepen ; steigerschuit met daarop rustende brug ; stellage, stoning in de hoogte,
om huizen to kunnen bouwen of herstellen.
STEIGERBALK, m. s-en), dwarspaal of -balk
van een steiger ; ...DEEL, v. (...delen), steigerplank.
STEIGEREN, (steigerde, heeft gesteigerd), op
de achterpooten zich overeind zetten (van paarden); — (meta.) een steiger oprichten, opslaan.
STEIGERGAT, o. (-en), gat ore een steigerbalk
in to leggen ; ...GELD, o. geld voor het liggen
aan een steiger door schepen betaald ; ...WERK, o.
STEIL, bn. (-er, -st), min of weer loodrecht,
een grooten hoek met den bodem makende ; steile
bergen, wanden, oevers, kusten ; die ladder staat te
steil ; stijf eene steile houding ; — (zeew.) een
steile wind, een stijve, scherpe wind ; — steile begrippen, ingewortelde, waaraan men met hand en Land
vasthoudt ; — een steil Calvinist, een rechtgeloovige.
STEILOOR, m. (-en), ezel ; m. en v. (-en),
die steile (ingewortelde) begrippen heeft, stijfkop,
onhandelbaar mensch.
STE IL S CHR IFT, o. loodrecht letterschrift.
STEILTE, v. (-n), het steil zijn ; scherpe en
hooge kant (eener rots, van een berg enz.);
(fig.) ongenaakbare verhevenheid.
(-s), (Zuidn.) lomperd, stomSTEINEZEL,
merik.
1 STEK, v. (-ken), STEKJE, o. (-s), loot,
afgesneden takje tot verdere voortplanting;
uitschot van fruit, inz. van kersen en appelen.
2. STEK, o. (-ken), lyJrgplaats : staketsel ;
met bij stek houden, zich niet laten bepraten.
STEKADE, v. (-n), dolk, ponjaard, in een stok
verb orgen.
STEKEBLIND, bn. geheel blind.
I. STEKEL, m. (-s), puntig uitwas op de hind
van sommige dieren en planten. STEKELTJE, o.
(-s), kleine stekel ; — stekelbaarsje.
2. STEKEL, m. (-s), (plantk.) gew. naam voor
kruldistel, akkervederdistel, raoerasvederdistel,
zeedistel, wegdistel en mariadistel.
STEKELACHTIG, bn. (-er, -st), stekend, puntig ; (ook fig.) scherp, bits.
STEKELBAARS, (...zen), zekere kleine visch
(gasterosteus), met puntige doornen op den rug;
...BES, v. (-son), ...BEZIE, v. (...zien), de doornbes, ook kruis- en klapbes geheeten ; ...DOORN,
m. (-en), kattendoorn (ononis spinosa), zeker
gewas ; .-..DRAAD, o. ijzerdraad met puntige
stekels eraan, bijna uitsluitend tot afrastering
gebezigd ; ...DRAADVERSPERRING, v. (-en) ;
...DRAAK, m. (...draken), pieterman : zekere
visch ; ...HAAG, v. (...hagen), doornhaa,g ; ...HAAT,
m. (-en), familie van haaien die voor elke rugvin
een stekel hebben (spinacidae).
STEKELIG, bn. (-er. -st), vol stekels ; netelig,
, puntig : een stekelig gezegde.
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STEKELVARKEN, o. (-s), een knaagdier
(hystrix), waarvan de huid met haren en daartusschen met stekels bezet is; — (ook) egel (erinaceus europaeus).
STEKELVIN, v. (-nen), yin van stekels voorzien ; ...VINNIGEN, m. m y. eene groep van
visschen (acanthopterygii), waarvan de ongelede
vinstralen hol zijn, met ware stekels.
STEKEN, (stak, heeft gestoken), induwen,
ergens in brengen, indoen : een stok, eene spade
in den grond steken ; — het zwaard in de scheede
steken, opbergen, (ook fig.) vrede waken ; -de hand in den zak steken, (ook) geld uitgeven ;
zich overal mee bemoeien—overaldnusitk, ;
de hoofden bij elkaar steken, overleg le en (ook)
samenspannen ; prikken, verwonden : met
spelden, naalden steken ; bijen, mugger en vlooien
kunnen steken ; (spr.) wie honing wil eten,
moet lijden dat hem de bijen steken, wie wat
hebben wil, moet wat wagen ; — de wonde
begint te steken ; — de zon steekt, de stralen zijn
pijnlijk warm ; — (spr.) de broodkruimels steken
hem, hij heeft het te goed, weet van weelde en
overdaad niet, wat hij doen moet ; — dat steekt
hem in de oogen, daarop is hij afgunstig ; —
graveeren : iets in koper steken; — het schip steekt
in zee, van land, van seal, iciest zee, verlaat den
wal ; — (fig.) van wal steken, met jets beginnen,
inz. met eene rede, eene toespraak ; — met iem.
den gek steken, hem bespotten ; — iem. in de hoogte
steken, buitensporig prijzen ; — iets in brand steken ; — de trompet, de klaroen steken, er op blazen ;
ergens zijn, zich bevinden, vaak met de bijgedachte daar verborgen te zijn, of niet verder te
kunnen : de degen steekt in de scheede, in de wonde ;
— blijven steken, niet doorgaan, niet voortgaan ;
in schulden steken, schulden hebben ; zich in kosten
steken, kosten maken ; — daarin steekt geen kwaad,
is niets verkeerds — daar steekt iets achter, scbuilt
iets achter.
STEKKEN, (stekte, heeft gestekt), takjes afsnijden en in de aarde of water zetten, v6Or zij
zelf wortels hebl,en, in tegenst. met afleggen.
STEKWORM, m. (-en), wormvormige larve
van sommige kniptorren, ook ritnaalden geheeten.
1. STEL, m. stand, orde : na eene verhuizing
is men nog niet dadelijk op stet ; — van zijn stel
zijn, in wanorde, ongerust ; — op stel en sprong,
dadelijk, onmiddellijk.
2. STEL, o. (-len), stelling, werf ; — het stet van
een wagen, het onderstel ; — verzameling van bij
elkander behoorende zaken : een stel voorschriften ;
— toestel, inz. petroleum- en gaskooktoestel : de
ketel staat op het std. STELLETJE, o. (-s).
1. STELEN, (steelde, heeft gesteeld), van een
steel voorzien.
2. STELEN, (stal, heeft gestolen), heimelijk
wegnemen, zich onrechtmatig toeeigenen ; —
(fig.) iemands hart stelen, zijne genegenheid winnen ; — iemands eer, goeden naam stelen, hem belasterem in opspraak brengen ; het is om te stelen,
zeer lief en aardig ; (recht.) goed, dat geheel
of ten deele aan een ander toebehoort, wegnemen
met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening.
STELER, m., STEELSTER, v. (-s), die steelt,
dief, dievegge : de heler is net zoo goed als de steler.
STELHOUT, o. (-en), ...IJZER, o. (-s), getande
of gegroefde houten of ijzeren strooken om iets
hooger of lager te stellen, b y. den rug van een
ziekestoel. een rustbed.
STELKUNDE, ...KUNST, v. algebra ; ...KUNDIGE,m. (-n). algebraist.
STELKUNSTIG, bn. bw. algebraisch.
STELLAGE, v. (-s), stelling, steiger ; tribune.
STELLE, v. (-n), opgeworpen hoogte of heuvel,
op schorgronden, waar het vee zich bergt bij vloed.
1. STELLEN, (stelde, heeft gesteld), doen staan,
plaatsen, zetten: iets ten toon stellen ; een leger in
slagorde stellen ; vertrouwen in iem. stellen ; iets in
het licht stellen, goed doen uitkomen ; ter hand
stellen, overhandigen ; alles in het werk stellen,
alle moeite aanwenden ; — iets ter zijde stellen, niet
gebruiken, niet bemerken, buiten rekening laten —
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iem. of iets op de plaats stellen waar het vereiseht wordt : een plaatsvervanger, een man stellen ;
zich voor iets aansprakelijk stellen, zich verbinden
om mogelijke schade to vergoeden, voor iets instaan, jets verantwoorden ;
richten : een stuk geschut stellen, er de goede
richting aan geven ; — iem. near zijne hand stencil',
hem blind doen gehoorzamen ; — ik kan het best
met hem stellen, met hem vinden; — veel met
iem. te stellen hebben, veel last, veel moeite met hem
hebbeu ; — hij kan het goed stellen, hij is nogal
bemiddeld ;
bepalen, vaststellen : voorwaarden stellen ;
iem. de wet stellen, voorschrijven hoe hij te handelen, zich te gedragen heeft ; aan iets paal en perk
stellen, het bemerken, niet te groot in omvang laten
worden ; — onder behoorlijke woorden, in geschrifte
brengen ; een brief, request stellen, opstellen ; —
veronderstellen, een oogenblik als waar aannemen ; —
(taalk.) de stellencle trap (van bijv. naamw.),
de onveranderde grondvorm : groot, klein.
2. STELLEN, o. stelling, plaatsing.
STELLIG, bn. bw. (-er, -st), zeker, bepaald,
beslist : hij spreekt veel te stellig, veel to beslist ; —
hij is stellig te laat gekomen, hoogst waarschijnlijk.
STELLIGHEID, v. (...heden), beslistheid.
STELLING, v. (-en), het stellen, plaatsing der
troepen op een terrein, het terrain zelf ; —
stellage, steiger : iets op eene stelling leggen ;
gesteldheid, toestand ; standpunt, positie : eene
benijdbare stelling; —boerderfd; — eene eigenschap
die bewezen moet worden ; (meetk.) theorems :
een voorwaardelijk bewijsbaar oordeel ; (reden.)
grondgedaohte : op stellingen promoveeren ; dat zijn
gewaagde stellingen; — deel eener sluitrede, thesis.
STELLIONAAT, o. listige handelwijze, bedrog bij verkoop.
STELOEFENING, v. (-en), oefening in het
stellen, in het verkrijgen van een goeden stiji.
STELPEN, (stelpte, heeft gestelpt), doen ophouden ; stillen, dempen ; het bloed stelpen, uit
eene. wood ; iemands droefheid stelpen, lenigen.
STELPLANK, v. (-en), (art.) plank tusschen
den affuitwagen, waarop het kanon rust.
STELPNET, o. (-ten), eene soort van bean,
waarmede men de visschen overdekt, die men
onder w ater ziet.
STELREGEL, m. (-s), vaste regel, richtsnoer ;
...SCHROEF, v. (...von), richtschroef, schroef
een werktuig to stellen, to richten.
STELSEL, o. (-s), verzameling van aangenomen
wijsgeerigo begrippen : het stelsel van Copernicus,
van Ptolemaeus ; — grondbeginselen waarnaar men
handelt ; — verzameling van verschillende voorwerpen, die samen een geheel vormen of tot een
geheel gebracht zijn : zonnestelsel ; (rekenk.) het
tientallig stelsel, waarbij 10 verzamelende eenheden
eene nieuwe eenheid van 605n rang hooger vormen.
STELSELLOOS, bn. (...zer, -t), zonder stelsel,
onregelmatig. STELSELLOOSHEID, v.
STELSELMATIG, bn. bw. (-er, -st), naar eon
stelsel, volgens een aangenomen regel, systematisch : iets stelselmatig behandelen.
STELT, v. (-en), houten lat met treden on er
kunstmatig op te loopen ; alles op stelten zetten,
in boroering brengen ; houten been.
STELTENLOOPER, m. (-s), iem. die op stelten
loopt.
STELTHOEF, (...ven), een hevige graad
van bokhoef ; paard met steithoeven; ...L00PER, m. (-s), eene vogelorde (grallatores) met
langepooten, een langen hats en meestal schralen
lichaamsbouw ;
m. (-en), lange poot
der steltloopers.
STEM, v. (-men), vermogen van dieren en menschen om een geluid door de keel voort to brengen,
keelgeluid, klank ; — inz. de stem der raenschen :
met luider stemme roepen, zeer hard ; (spr.) de
stem des yolks is de stem (of stemme) Gods (vox
populi, vox Dei), een door het yolk algemeen nitgedrukt verlangen berust meestal op redelijke
gronden ; — als zangorgaan eene mooie, voile,
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hooge stem hebben ; zij heeft hare stem verloren,
kan niet meer zingen ; -- de stem des bloeds, des
gewetens ; — blijk van gevoelen (voor of tegen jets),
verklaring van goed- of afkeuring : zijne stem uitbrengen over ; bij meerderheid van stemmen beslissen ;
— (fig.) stem in het kapittel hebben, ook jets te zeggen
hebben ; — algemeen heerschend gevoelen : er
was maar gene stem over hem. STEMMETJE, o. (-s).
STEMBAND, rn.. (-en), (ontl.) plooi van het
slijravlies in het strottenhoofd, waardoor de stem
voortgebracht wordt.
STEMBILJET, o. (-ten), . ...BRIEFJE, o. (-s),
apier waarop de naam (of de namen) staat (of
PP
staan) van hem (of hen) lien (of die) men wil
benoemd zien tot... ; briefje, bestemd om er
schriftelijk zijne stem op uit te brengen.
STEMBUREAU, o. (-'s), ...BUREEL, o. (-en), personen, aangewezen tot het opnemen der uitgebrachte
stemmen (bij ,verkiezingen of benoemingen).
STEMBUS, v. (-sen), bus waarin de stembriefjes worden gestoken ; (fig.) de stemming ; uit
de stembus komen, met meerderheid van stemmen
gekozen worden.
STEMDAG, m. (-en), dag waarop gestemd
wordt, verkiezingsdag ; ...DISTRICT, o. (-en),
kiesdistrict.
STEMFLUITJE, o. (-s), fluitje om daarmee êen
of weer bepaalde tonen voort te brengen, waarnaar de rauziekinstrumenten gestemd worden.
STEMGERECHTIGD, bn. het recht hebbende
om te stemmen. STEMGERECHTIGDHEID, v.
STEMGERECHTIGDE, m. en v. (-n), die recht
om to stemmen heeft.
STEMHAMER, m. (-s), (muz.) een ijzeren hamertje
met een gat in den steel, dienende om de schroeven
in de piano to slaan en die rond te draaien om de
snaren te stemmen.
STEMHEBBEND, bn. stemgerechtigd ; — (spr.)
stemhebbende medeklinkers, gewoonlijk zachte geheeten.
STEMKAART, v. (-en), kaart waarbij men opgeroepen wordt om te stemmen ; ...LIJST, v. (-en),
lijst der stemgerechtigden.
STEMLOOS, bn. zonder stem ; (spr.) stemlooze
medeklinkers, gewoonlijk scherpe geheeten.
STEMMEN, (stemde, heeft gestemd, (muz.)
overeenstemmen, gelijk klinken : de viool stemt
niet met de piano ; — een instrument in al zijne
tonen tot zuiverheid en overeenkomst brengen :
eene piano, eene viool stemmen ; — iem. in zekeren
gemoedstoestand brengen ; — de gemoederen tot
rust stemmen, ze doen bedaren ; — iem. gunstig
voor eene zaak stemmen, hem door redeneeringen
weten to bewegen die zaak te bevorderen ; —
zijne stem voor of tegen jets of iemand uitbrengen,
beslissen.
STEMMER, m., STEMSTER, v. (-s), die stemt ;
(Muz.) die eene piano of orgel enz. stemt.
STEMMIG, bn. bw. (-er, -st), ingetogen, bedeesd,
niet opzichtig ; een stemmig meisje ; stemmig gekleed.
STEMMING, v. (-en), (muz.) het stemmen van
muziekinstrumenten ; — de toonhoogte van een
instrument of die van een orkest, (ook) de staat
van zuiverheid of onzuiverheid der tonen, hetzij
op zichzelven of onderling van een instrument ; —
in opgeruimde, sombere
gemoedsgesteldheid ;
stemming ; — (handel) de stemming was kalm,
slit, flauw, vast, prijshoudend, traag, redelijk, afbrokkelend, lusteloos, de vraag, de verkoop, de prijs ;
— het stemmen, het uitbrengen van zijn stem veOr
of tegen iem. of jets.
STEMMINGSBEELD, o. (-en), beeld vol stemming, vol poezie ; ...PORZIE, v. waardoor men
in zekere stemming geraakt; roerend.
STEMOPNEMER, m. (-s), iem. die de uitgebrachte stembriefjes opent en opleest ; ...OPNEMING, v. (-en).
STEMPEL, m. (-s), zegel, signet, werktuig tot
stempelen ; — het afbeeldsel van den stempel (ook
o.): de stempel is haast niet meer te zien; — keur (op
goud en zilver); — ijk (van maten en gewichten); — rauntslag ; — (plantk.) het meest kleverige en bovenste gedeelte van den stamper der
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bloem, tot opneming van het stuifraeel dienende; —
(waterb.) schoor, stern van een sluismuur; — (fig.)
indruk, kenmerk, kenteeken : een man van den
ouden, van den echten stempel, een rond, braaf
man ; — (fig.) geaardheid, inborst.
STEMPELBAND, m. (-en), gestempelde band
om eon book ; ...BEELD, o. (-en), beeldenaar.
STEMPELEN, (stempelde, heeft gestempeld),
den stempel drukken op : papier stempelen, zegelen ;
— linnengoed stempelen ; — (fig.) goedkeuren;
— (waterb.) steunen, schoren.
STEMPLEK, v. (-ken), (Z.-A.) stembureau.
STEMPLICHT, v. de plicht zijn stem voor of
tegen jets uit te brengen.
STEMRE CHT, o. het recht, zijne stem te mogen
uitbrengen, inz. tot verkiezing van afgevaardigden
voor 's lands-, gewestelijke of gemeentelijke vertegenwoordiging te benoemen ; algemeen, beperkt
stemrecht.
STEMREGISTER, o. (-s), stemlijst ; — (muz.)
de onderscheiden toonladders eener stem ; (ook)
van een orgel ; ...SLEUTEL, ra. (-s), steravork ;
stemhamer ; ...SPLEET, v. (...spleten), (ontl.)
nauwe opening tusschen de stembanden in het
strottenhoofd.
STEMVORK, v. (-en), een klein tweetandig
werktuig, waarmede men naar welgevallen een
onveranderlijken toon voortbrengt.
STEMVORMING, v. (-en), vorming der stem ;
inz. eene stem door onderwijs en oefening to brengen tot welluidendheid, buigzaarctheid, gelijkheid
en een uitgebreiden omvang.
STENDEN, m. mv. staten, vergadering der
vertegenwoordigers eener provincie of van een rand.
STENEN, (steende, heeft gesteend), zuchten,
kldgen, steunen.
STENG, v. (-en), stang, staak ; — (zeew.) verlengstuk van den mast van een schip ; — vlaggestok. STENGETJE, o. (-s).
STENGEL, m. (-s), dune steel (van planten,
bloemen, bladeren enz.). STENGELTJE, o. (-s).
STENGELBLAD, o. (-eren), blad op stengel ;
...SNOOP, m. (-en), verdikking in een stengel,
inz. bij de grassen.
STENGELOMVATTEND, bn. (plantk.) stengelomvattende bladeren, die met hun voet den stengel
omgeven.
STENOCHROMIE, v. het tegelijk drukken van
al de kleuren in onbepaald aantal en met de fijnste nuaneeeringen.
STENOGRAAF, m. (...grafen), snelschrijver.
STENOGRAM, o. (-men), een stenographisch
geschrift.
STENOGRAPHEEREN, (stenographeerde, heeft
gestenographeerd), snel schrijven (door middel
van teekens).
STENOGRAPHIE, v. snelschrijfkunst,
STENOGRAPHISCH, bn. door middel der
stenographic : een stenographisch verslag.
STENOTELEGRAPHIE, v. het telegrapheeren
in kortschrift, inz. naar overzeesche landen.
STENOTYPIST, m. (-en), stenograaf die ook
vertrouwd is met de behandeling der schrijfmachine.
STENTOR, m. (-s), heraut der Grieken voor
Troje, wiens stem, naar H o m e r u s zegt, boven
die van 50 man uitklonk ; (fig.) man met eene
stem als eene klok ; —STEM, v. (fig.) buitengewoon doordringende en zware stem.
STEPPE, v. (-n), hoogliggende, uitgestrekte
vlakte, slechts met grassen en kruiden begroeid,
die in den drogen zomer zoowel als in den strengen winter verdorren ; inz. in Rusland en Azle.
STEPPEACHTIG, bn. als eene steppe.
STEPPENBEWONER, m. (-s), iem. die de steppen
bewoont ; ...GORDEL, in. (-s), aardgordel waarin
veel steppen voorkomen ; ...HOEN, o. (-ders),
eene hoendersoort (pterocles) die veel op steppen
voorkomt ; ...HOND, m. (-en), soort van hond
in Afrika (canis pictus), zoo groot als een
middelmatige slagershond, ook jachthyena geheeten ; ...LEEUWERIK, m. (-en), eene op de steppen levende soort van leeuwerik (alauda tatarica)!
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...MEER, o. (...meren), weer van zoutwater,
op de steppen voorkomende ; ...RUND, o. (-eren),
hoogpootig rued met een rank lichaam, op de
steppen levende (bos desertorum) ; ...WOLF, m.
(...ven), soort van kleinen Amerikaanschen wolf
(canis latrans), ook prairiewolf geheeten.
STER, STAR, v. (-ren), hemellichaam. -bol ;
sterren aan den kernel ; vaste sterren ; iem. tot de
sterren verheffen, hem hemelhoog prijzen ; (fig.)
zij is eene ster, kunstenares van den eersten rang;
— beroemd persoon : de sterren aan den dichterhemel; — eene vurige verheveling, die op eene stergeIijkt: ik zag eene sterverschieten ; vallende sterren;
—elkdingatoprseljk:
de ster der oogen,
het licht ; — stervormig ordeteeken : de ster prijkte
op zijne burst ; — stervormig bloembed : wat voor
bloemen staan in die ster ?; — stervormig onderscheidingsteeken ; een kapitein heeft drie sterren ;
— (boekdr.) verwijzingsteeken ; — stervormige
scheur ; hij viel eene ster in 't ijs.
STERE, Y. (-n, -s), vvisse, Nederl. kubieke meter ( = 1000 dM3.).
STEREOCHEMIE, v. leer der geom.etrische isomerle ; zij onderzoekt de betrekkelijke Jigging
en rangschikking der atomen in de moleculen
van scheikundige verbindingen.
STEREO OHROMIE, v. op het fresco-schilderen gelijkende wijze van waterverfschilderen
op muren, daarna met waterglas gedrenkt; —,
(-en), wat op die wijze geschilderd is.
STEREOGRAPHIE, v. (-en), lichaamsteekening
op een vlak.
STEREOMETER, m. (-s), toestel ter bepaling
van het volume en het soort, gewicht van poedervormige lichamen.
STEREOMETRIE, v. deel der geometrie dat
zich bezighoudt met de berekening van den inhoud
en de oppervlakte der lichamen.
STEREO S 000P, m. (...scopen), zeker toestel,
door Whe at st one in 1838 uitgedacht, waarraede
men de op een plat vlak voorgestelde beelden
van voorwerpen met drie afmetingen in relief
ziet ; —PLAAT, v. (...platen), plaat voor den
stereoscoop.
STEREOS OOPIE, v. leer die aan de vervaardiging en het gebruik van den stereoscoop ten
grondslag ligt.
STEREOTIEP, bn. vast, onveranderlijk : een
stereotiepe vorm, verschijning ; — wat met stereotiepen gedrukt is.
STEREOTIEPDRUK, in. het drukken met
vaste onbeweeglijke drukvormen.
STEREOTYPEEREN, (stereotypeerde, heeft gestereotypeerd), vaste drukvormen vervaardigen
en daarmede drukken.
STEREOTIEPEN, v. my. stereotiepe vormen,
afdrukken.
STEFIEOTYPIE, v. plaatletterdruk, het gieten
van vaste drukvormen.
STEREOTIEPPLAAT, v. (...platen), vaste drukyorm voor den stereotiepdruk.
STERFBED, o. (-den), bed waarop men stern.
doodbed ; ...DAG, o. (-en), dag van overlijden.
STERFELIJK, bn. kunnende sterven.
STERFGEVAL, o. (-len), overlijden (van iem.);
...HUIS, o. (...zen), huts waarin iem. pas gestorven, waaruit een lijk pas begraven is ; ...JAAR, o.
(...jaren), jaar waarin iem. is gestorven ; ...LIJST,
v. (-en), lijst van sterfgevallen.
STERFTE, v. het sterven (over het algemeen);
(inz.) het sterven van velen in 66n tijdsbestek :
er was eene groote sterfte order de troepen.
STERFTECIJFER, o. (-s), cijfer dat de verhouding aangeeft van het aantal sterfgevallen in eene
bepaalde tijdsruimte tot het geheele aantal levenden ; ...KANS, m. (-en); ...LIJST, v. (-en).
STERIEL, bn. (-er, -st), dor, onvruchtbaar ; —
bacterienvrij ; — mager, schraal.
STERILISATIE, v. het steriel maken.
STERILISATOR, m. (-s), toestel om te steriliseeren, de smetstoffen te dooden.
STERILISEEREN, (steriliseerde, heeft gesteriliseerd), het vrij maken van bacterien : melk
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steriliseeren ; gesteriliseerde busgroenten. STERILISEERING, v.
STERILITEIT, v. onvruchtbaarheid, dorheid.
STERK, bn. bw. (-er, -st), stijf, hard : iets stijf
en sterk beweren, staande houden, ontkennen, in
hooge mate, met kracht ; — stiff en sterk op iets
aandringen ; — stevig, vast, duurzaam : sterk taken; sterke schoenen, die niet gauw slijten;
die stevig kleeft ; — sterke kleuren,
—sterklijm,
die niet spoedig verschieten ; sterke muren ; eene
sterke vesting ; een sterk gebouw, schip ; sterk hoot ;
veel kunnende weerstaan; — vol lichaamskracht,
spierkracht ; — het sterke gesla,cht, de mannen ;
— moedig, flink ; — eene sterke lucht, doordringende,
scherpe geur ; — sterke boter, die sterk, onaangenaam
smaakt ; — sterk water, sterkwater ; (in Z.-A.)
blijvend water in putten ; — talrijk : de bezetting
is 5000 man sterk ; — (taalk.) sterke werkwoorden,
de meerstaramige ; de sterke vervoeging, die der
sterke werkw.; de sterke verbuiging, waarbij de
buigingsuitgang dadelijk aan bet woord gevoegd
werd.
STERKEDRANK, m. drank die veel alcohol bevat.
STERKEN, (sterkte, heeft gesterkt), stork
maken, versterken, kracht geven ; het lichaam,
de zenuwen sterken ; — (fig.) troosten, aanmoedigen : zich in het • gebed sterken ; iem. sterken in het
leed ; — iem. in het kwaad sterken, stijven ; — (wev.
de schuring met eene soort van pap bestrijken,
om de draden sterker en beter bestand tegen de
schuring te maken.
STERKERIJ, v. (-en), lokaal in eene katoenweverij waar het garen gesterkt wordt.
STERKERS, v. (plantk.) tuinkers (lepidium
sativum).
STERKGEBOUWD, bn. op sterke wijze gebouwd,
een sterk lichaam hebbende : een sterkgebouwde
kerel ; ...GESPIERD, bn., ...GEZENUWD, bn.
STERKTE, v. kracht, gespierdheid; talrijkheid:
de sterkte van 't garnizoen; — flinkheid, kracht om
smart of leed to dragen ; — (-n), vesting, fort.
STERKWATER, o. (scheik.) oplossing van
salpeterzuur : iets op sterkwater zetten, bewaren ; —
proefvocht (voor essayeurs).
STERLET, in. (-ten), eene soort van steur,
(a,ccipencer ruthenus), met langwerpigen dunnen
snuit, 1 M. lang.
STERLEVERKRUID, o. (plantk.) lieve-vrouwenbedstroo, ook ruwkruid en woudmeester geheeten
(asperula odorata).
STERLING, een pond sterling, aangeduld door
het teeken £ ( = 20 Eng. shillings = f 12 ongev.).
STERN, v. (-en), zeezwaluw (sterna) waarvan
vele soorten bestaan. STERNTJE, o. (-s).
STERPOLIEP, v. (-en), (nat. gesch.) eene soort
van poliep.
STERREBAAN, v. (...banen), baan die eene
stem aan den hentel beschrijft ; ...BLOEM, v.
stervormige bloom, ; sterrekruid ; ...BOSCH, o.
stervormig plantsoen ; ...DAG, m. (-en), de tijd
die er verloopt tusschen twee op elkaar volgende
culminaties eener vaste ster, ongeveer 4 min.
korter dan een zonnedag ; ...JAAR, o. (...jaren),
tijd van den schijnbaren omloop der zon, van
eene vaste ster afgerekend, totdat zij wader bij
daze kon:tt ; ...KERS, v. de gewone bittere of
tuinkers, uit Perzie, Syrie en Egypte tot ors gekomen (lepidium sativum) ; ...KERSZAAD, o.
STERREMUUR, v. (plantk.) een geslacht
(stellaria) tot de familie der muurachtigen behoorende, waarvan 6 soorten in Nederland in 't wild
worden aangetroffen.
STERRENBEELD, o. (-en), groep sterren waarvan de afzonderlijke sterren ten opzichte van
elkander denzelfden stand behouden ; ...HEMEL,
in. al de zichtbare sterren to zamen, het firmament ; ...KAART, v. (-en); ...KIJKER, m. (-s),
sterrenwichelaar ; telescoop; — zeevisch met dikken
grooten wanstaltigen kop en naar boven gerichte
raondspleet (uranoscopus); ...KIJKERIJ, v. wichelarij door middel van den stand der sterren ;
...KUNDE, v. kennis, wetenschap van den loop,
den stand, de grootte der hemelsche lichamen enz.
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STEWARD, (Eng.) m. (-s), hofmeester op eene
STERRENKUNDIGE, m. (-n), kenner, beoezeeboot ; bediende aan boor d.
fenaar der sterrenkunde.
STICHEL, v. (Zuidn.) slagboom, dwarsboom.
STERRENLICHT, o. het licht der sterren.
STICHT, STIFT, o. gesticht ; klooster, abdij ;
...REGEN, m. groot aantal vallende sterren. ;
eene landstreek, onder een abt, bisschop of aarts...TOREN, m. (-s), observatorium ; ...WACHT,
bisschop staande : het sticht (het bisdom) Utrecht.
v. (-en), ieder gebouw dat tot het doers van sterrenSTICHTELIJK, bn. bw. (-er, -st), godsdienstig,
kundige waarn.emingen ingericht en van de noodige
treffend, troostend (inz. in de kerk), zalvend,
werktuigen voorzien is, observatorium ; ...WICFIEtot godsdienstzin opwekkende : stichtelijke lectuur ;
LAAR, m. (-s), iem. die yoorgaf nit den stand
stichtelijke liederen ; ik bedank er stichtelijk voor,
der sterren de toekomst te kunnen voorspellen
ik bedank er lekker, feestelijk voor, ik doe het
...wicHELARIJ, v. (-en), kunst der sterrenwicheniet. STICHTELIJKHEID, v. troostrijkheid,
laars, het raadplegen der sterren.
zalving.
STERRESCHANS, v. (-en), kleine schans met
STICHTEN, (stichtte, heeft gesticht), vestigen,
4, 5 of 6 uitwringende hoeken.
oprichten
: een rijk, eene vereeniging stichten ;
STERRETJE, ook STARRETJE, o. (-s), klei-oprichten,buw:
eene kerk, een klooster, een
ne ster ; (boekdr,) verwijzings- of aanmerkingsweeshuis, eene hoogeschool stichten ; - aanleggen,
teeken (*).
veroorzaken, teweegbrengen, verwekken, brouwen :
STERVELING, m. en v. (-en), mensch, menschengoed, kwaad, nut stichten ; onheil, vrede stichten,
zoon. -dochter ; er was geen sterveling, niemand.
- stemmen tot (godsdienst en zedelijkheid) : iem.
STERVEN, (stierf, is gestorven), nit het leven
door zijn woorden, zijn voorbeeld stichten ; - troosscheiden, Yerscheiden, ontslapen ; ophouden te
ten, zalven ; hif was er niet over gesticht, tevreden,
leven. (van dieren en planten): onze heestergewassen
voldaan.
zijn gestorven ; die plant sterft ieder jaar tot aan
STICHTENAAR, m. (-s, ...naren.), STICHTEden wortelstok ; - (fig.) het woord stierf op zijn,e lipNAARSTER, v. (-s), bewoner, bewoon.ster van
pen, werd daar gesmoord ; duizend dooden sterven.
het bisdom Utrecht.
STERVEND, bn. op het punt te sterven : met
STICHTER, m. (-s, -en), STICHTSTER,
stervende oogen iem. aanzien.
(-s), die sticht : de stichter van het Perzische rijk.
doodstrijd ; ...STOND,
STERVENSNOOD,
STICHTING, v. (-en), het stichten, de bouw : de
...UUR, o. (...uren), uur waarin
m. ...URE,
stichting van ' 5- Gravenhage ; - vestiging, inrichiem. sterft, gestorven is.
ting, gebouw ; (fig.). bemoediging, zalving
STERVORMIG, bn. in den worm eener ster.
met veal stichting over jets spreken.
STETHO SCOOP, m. (...scopen.), borsthoorSTICHTSCH, bn. tot een sticht of bisdom (inz.
tuig, werktuig om de geluiden door de beweging
tot het bisdom Utrecht) behoorende ; - (oudt.)
van hart, longen enz. veroorzaakt waar te
goed Stichtsch, Utrechtschgezind.
nenien.
STIEFBROEDER, m. (-s), halfbroeder, (die alleen
STEUN, m. (-en), alles waarop men steunt,
denzelfden vader of dezelfde moeder hebben);
schoor, stut ; - (fig.) steun bieden aan, hulp.
...DOCHTER, v. (-s), kind van een eersten man
STEUNBALK, rct. (-en), (bouwk.) balk waarop
of eene eerste vrouw ; ...KIND, o. (-eren), stiefiets steunt, die iets draagt ; ...BLAADJES, o.
zoon, stiefdochter ; ...MOEDER, v. (-5), vrouw
my. (plantk.) bladachtige aanhangsels, doorgaans
die met een weduwnaar, reeds vader van een
een aan elke zijde van den voet van het blad geof moor kinderen, gehuwd is ; (fig.) wreede,
plaatst.
hardvochtige moeder ; - (fig.) de fortuin is geene
1. STEUNEN, (steunde, heeft gesteund), onderstiefmoeder voor hem geweest, de fortuin is hem niet
steunen ; leunen op, tegen; - vertrouwen stellen
ongunstig geweest.
in : steun dear niet te veel op.
STIEFMOEDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), wreed,
2. STEUNEN, (steunde, heeft gesteund), sterren.
hardvochtig (van moeders ten opzichte harer
STEUNMIDDEL, o. (-en), middel om jets te
kinderen); - de natuur heeft deze landstreek stiefsteunen ; ...MUUR, (...muren); ...MUURTJE,
moedertijk bedeeld, haar vruchtbaarheid enz.
o. (-s), schoormuur, -muurtje ; ...PAAL, m. (...paonthouden.
len); ...PILAAR, (...pilaren); ...PIJLER,
STIEFOUDERS, m. en v. my. stiefvader, stiefm. (-s), stut, pijler om te stutters, te schoren ;
moeder.
(ook fig.) de steunpilaren der maatschappij, de
STIEFVADER, m. (-s), man die met eene wenotabelen; ...PUNT, o. (-en), punt waarop lets
duwe, moeder van een of meer kinderen, gesteunt ; (mil.) het steunpunt eener stetting, die
huwd is, tweede vader ; ...ZOON, m. (-s, ...zonen),
aan de zwakkere deelen een grooter weerstandskind van een eersten man of eene eerste vrouw ;
vermogen geven.
...ZUSTER, v. (-s), halfzuster ; ...ZWAGER,
STEUNSEL, o. (-s), steun.
(-s), man eener stiefzuster.
STEUR, in. (-en), eene soort van welsmakenden
STIEKEM, bn. bw. (gemeenz.) in 't geheint,
(acipenvisch, tot de kraakbeenigen behoorende
stilletjes : stiekem weggaan ; stiekem iris nemen.
ser): nit de knit van den steur wordt kaviaar bereid ;
STIEKEMERD, m. (-s), (gemeenz.) lam. die
(fig.) Kamper steur, harde eieren met mosterd.
ze achter de mouwen heeft, die in het geniep
STEUREN, (steurde, heeft gesteurd), op de
leelijke streken uithaalt.
steurharingvisscherij varen.
STIEL, in. (-en), (Zuidn.) ambacht, bedrijf.
STEURHARING, v. (m. (-en), als voorwerpsn.)
STIEP, m. (-en), (bouwk.) metselwerk van
groote versche haring, die ten oosten der Engeleen of anderhalven Steen in 't vierkant tot steun
sche kust gevangen wordt.
der vloerribben of onderslagbinten, ook teerling
STEUVELEN, (steuvelde, heeft gesteuveld),
geheeten. STIEPJE, o. (-s).
(Zuidn.) kibbelen.
STIER, in. (-en), mannetje van het rundvee ; STEVEL, m. (-s), laars ; (inz.) groote miter(fig.) sterke en ruwe kerel ; een der twaall teelaars. STEVELTJE, o. (-s).
kens van den dierenriem.
STEVELEN, (steYelde, heeft gesteveld), yan
STIERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een stier ;laarzen voorzien ; gesteveld zijn, laarzen aanheb(fig.) onhandelbaar, lomp.
ben ; gesteveld en gespoord, karat en klaar.
STEVELKNECHT, m. (-s), laarzenknecht (van
STIEREKOP, M. (-pen), kop van een stier.
STIEREN, zie STUREN.
hout).
STIERENDIENST, M. godsdienstige aanbidSTEVEN, m. (-s), (zeew.) kromhout (aan de
ding van den stier (als bij de oude Egyptenaren).
voor- en achterzijde van het schip); - voorsteven
STIERENEK, m. (-ken), nek, pals van een stier ;
den steven wenden, koers nemen naar.
gespierde nek van een man.
STEVENEN, (stevende, is gestevend), (zeew.)
STIERENGEVECHT, o. (-en), volksspel ins.
koers nemen, zeilen., sturen naar.
in Spanje, waarbij menschen tegen een stier of
STEVIG, bn. bw. (-er, -st), hecht, stark : een
stevig gebouw ; een, stevige knaap, kerel, die sterk,
stieren onderling vechten; ...HAAR, o.: ...HUID,
v. (-en) ; ...OFFER, o. (-s), (oudt.) (inz.) offer
flunk ; heel goed.
gespierd is ;
Van Dale, Handwoordenboek.
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STIERE(N)VET.
van honderd stieren, hecatmnbe ; ...PERK, o.
(-en), afgebakende plek voor de stierengevechten.
STIERE(N)VET, o., ...VLEESCH, o. vet, vleesch
van een of meer stieren.
...veren), jonge Stier.
STIERKALF, o.
STIERLIJK, bw. (gemeenz.) in hooge mate:
hij heeft er stierlijk het land.
STIET, v. (-en), (Zuidn.) stuit ; -BEEN, o.
(-en), (Zuidn.) (ontl.) stuitbeen.
1. STIFT, v. (-en), pen (van metaal of hout),
pennetje ; stilet. STIFTJE, o. (-s).
2. STIFT o. sticht, zie aldaar.
STIFTSHEER, m. (-en), (R. K.) kanunnik ;
...KERK, v. (-en); ...... MEVROUW, v. (-en),
-(R.-K.) overste van een adellijk klooster.
STIGMA, o. (-ta), stip, punt, teeken, merk ; 'wondteeken van Christus ; brandmerk; schandvlek, schande.
STIGMATISATIE, v. (-s), het verschijnen der
wonden van Christus bij personen, die zich in
eene dweepzieke bespiegeling over Zijn lijden
verdiepen.
STIGMATISEEREN, (stigmatiseerde, heeft gestigniatiseerd), kenmerken met de vijf litteekens
van den gekruisigden Christus ; brandmerken,
schandvlekken.
STIGMATOGRAPHIE, v. kunst om met punten
te schrijven (eene wijze van telegrapheeren).
STIJF, bn. bw. (...ver, -st), hard, onbuigzaam,
vast ; - een stijve nek, verstijfd door het vatten
eener koude ; - rich stijf houden, niet medesterk, krachtig •, (zeew.) eene stijve
geven ;
veel, groot, ruim : het
koeltc, harde wind ;
kan nu stijf drie uur wezen ; onhandig, onbevallig : stijve manieren ; - trotsch, gemaakt • koppig: hij houdt stijf en steak staande; - (hand.) de
markt is stiff. de prijzen houden zich staande of
gaan zelfs omhoog, door veel aanvraag.
STIJFHOOFD, m, en v. (-en), die onverzettelijk of koppig is.
STIJFHOOFDIG, bn. bw. (-er, -st), onverzettelijk, koppig, eigenzinnig.
STIJFKOP, m. en v. (-pen), stijfhoofd.
STIJFKOPPIG, bn. bw. (-er, -st), stijfhoofdig.
STIJFSEL, v. gedroogd meel, dienstig tot stijyen van linnengoed, tot plakken enz.; stijfselpap : stijfsel koken.
STIJFSELEN, (stijfselde, heeft gestijfseld), met
stijfsel insmeren.
STIJFSTER, v. (-s), die stijft, waschvrouw van
fijn. linnengoed.
1. STIJG, v. o. (-en), twintigtal : een stijg
eieren.
2. STIJG, rct. het stijgen. : het is een heele stijg.
(-s), beugel aan een riem van
STIJGBEUGEL,
bet zadel afhangende, waarin de ruiter den voet
zet om op of of te stijgen en te rijden ; den voet
in den stljgbeugel hebben, vast een begin hebben bij
eene carriere met uitzicht op bevordering.
STIJGEN, (steeg, is gestegen), naar boven
gaan, klimmen, (ook) van boven naar beneden
gaan : in, uit een wagers stijgen ; - de prijzen stijgen, worden hooger ; tot hoog aanzien, stijgen ; (fig.)
alcohol stijgt mij dadelijk naar 't hoofd, drijft mij
het bloed krachtiger naar 't hoofd.
STIJGLEIDING, v. (-en), de buizen waardoor
het water uit de mijn naar boven gevoerd wordt.
1. STIJL, ra. (-en), stift waarmee de ouden
op hunne met was overdekte tafeltjes schreven,
de andere zijde was afgeplat om daarmede het
geschrevene weg te wrijven • - (fig.) schrijfwijze,
wijze van zich in geschriften uit te drukken :
verheven, gezwollen, alledaagsche stijl ; de Oostersche still is beeld- en woordrijk ; - de Lacemanier van
nische stijl is bondig en pittig ;
handelen ; schildertrant ; - bouwtrant : de
Gothische, de Moorsche stijl ; - tijdrekening : de
oude Stijl (0. S.), tijdrekening vOOr Gregorius
XIV ; de nieuwe stijl (N. S.), de Gregoriaansche
tijdrekening. STIJLTJE, o. (-s).
2. STIJL, m. (-en), (timm.) pilaar, stut ; loodrechte stukken van het ringhout ; - deurpost ;
(plantk.)
naald, pijl van een zonnewijzer ;
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STILLEKENS.

deel van den stamper tusschen vruchtbeginsel en
Stempel. STIJLTJE, o. (-s).
STIJLLEER, v. het geregeld samenstel der
voorschriften, die men in acht te nemen heeft
bij het doelmatig vormen en uiten van gedachten,
die men door spraak of schrift bij anderen wil
verwekken.
STIJLOEFENING, v. (-en), oefening tot bet
verkrijgen van een goeden stijl.
1. STIJVEN, (steef, heeft gesteven), met stijfsel, gom enz. stijf maken : het linnengoed stijven.
2. STIJVEN, (stijfde, heeft gestijfd), stijf maken,
verstijven : de koude stijft de handen ; sterker
worden, opzetten : de wind begint te stijven ; hooger worden, rijzen : de markt begint te stijven ; vullen : zoo iets stijft de beurs ; - (fig.) aanzetten,
in iets steunen : iem. in het kwaad stijven.
STIJVER, m. (-s), die stijft.
STIJVIGHEID, v. stijfheid.
STIK, o. (-ken), (gew.) (plantk.) stek ; stuk, inz. boterham.
STIKBES, v. (-sen), kruisbes.
STIKDONKER, bn. volkomen donker, piko. in het stikrlonker.
donker ;
STIKGAREN, o. garen om mede te stikken;
...GROND, m. (-en), (zeew.) zware kleigrond.
STIKHEET, bn. stikkend heet, snikheet.
STIKHOEST, m. benauwende hoest, kinkhoest.
1. STIKKEN, (stikte, heeft en is gestikt), door
gebrek aan levenslucht doen sterven of sterven,
smoren ; - (bij overdrijving) niet meer kunnen,
meenen te bezwijken : stikken van het lachen.
2. STIKKEN, (stikte, heeft gestikt), met den
voor- en achtersteek naaien ; - borduren.
STIKKER, m. (-s), die stikt ; - groote soort
van veenspade.
STIKSTOF, v. (nat.) eene kleur-, smaak- en
reuklooze luchtsoort voor de verbranding of ademhaling ongeschikt.
STIKVOL, bn. in hooge mate vol, eivol.
1. STIL, bn. bw. (-ler, -st), zonder beweging,
zonder geluid, zonder gedruisch ; hij rat zoo stil
als eene muis; de lucht, de zee is stil, beweegt zich
niet; - (spr.) stille waters hebben diepe gronden, in
lieden, die zich weinig uitlaten, zit vaak meer
(verstand, ondeugd, arglist, valschheid) dan men
wel zou vermoeden ; - stille wijnen, niet mousseerend ; - met stille Irma verwekken, in 't geheim,
zonder dat iem. het weet ; - bedaard, kalm, vreedzaam, rustig : een stil mensch ; - stil lezen, zonder
zaken te doen of eene betrekking waar to nemen ;
- een, .stil plekje in een bosch, waar men ongestoord
is ; stille straten ; eene stille stad ; op stille wegen,
eenzaam, afgelegen ; - het tegenstelde van laid
stil lezen, zacht, voor zichzelf ; (R.-K.) eene stille
mis, eene mis die zonder muziek gelezen wordt ;
de stille week, de week vOOr Paschen ; stale Vrijdag, goede 'Vrijdag ; - niet druk : het is nogal
stil in den handel ; - een stille agent, spion, een
geheime agent, spion.
2, STIL, I tw. aanmaning om zich stil te houden,
stil te zijn of te zwijgen ; stil daar !
3. STIL, v. (-len), stilletje.
STILEEREN, (stileerde, heeft gestileerd), zijn
gedachten ordelijk uitdrukken inz. naar de eischen
stijl brengen.
van den goeden stijl ; - (teek.)
STILET, o. (-ten), kleine dolk, ponjaard ; peilnaald eener sonde.
STILHOUDEN, (hield stil, heeft stilgehouden),
de beweging doen ophouden. ; - (fig.) verzwijgen ;
- geene beweging, rumoer maken - zwijgen.
STILISEEREN, (stiliseerde, heeft gestiliseerd),
stileeren.
STILIST,
(-en), iem.. die goed stelt, schrijver
met een goeden stijl.
STILISTIEK, v. kunst der schriftelijke voordracht.
STILLE, m. en v. (-n), iem. die stil is ; (bijb.)
de stillen in den lande, die weinig van zich doen
spreken.
STILLEKENS, bw. op stille, steelsche wijze
onopgeraerkt : hij gaat maar stillekens zijn gang"
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STILLEN, (stilde, heeft en is gestild), stil maken,
tot stilte, tot rust brengen : een klein, kind stillen ; bevredigen : zijne schuldeischers stillen ; verzadigen : zijn, honger, den dorst stillen, ; - stelpen : het
bloed stillen ; - koelen : iemands toorn, woede, zijne
stil worden, bedaren : het weer,
wraak stillen ;
de zee stilt.
STILLETJE, o. (-s), draagbaar gemak.
STILLETJES, bw. stillekens.
STILLEVEN, o. (-s), (schild.) schilderij, voorstellende levenlooze voorwerpen, inz. uit de
plantenwereld (bloemen, vruchten, dood wild enz.).
STILLIGGEN, (lag stil, heeft stilgelegen), zonder
beweging blijven ligggn : de stoombooten, liggen
daar twee dagen stil, om te lossen en te laden.
STILSTAAN, (stond stil, heeft stilgestaan),
staan zonder zich to bewegen of te verroeren ;
. ) daarbij staat mijn verstand stil, dat kan
-(fig
ik niet begrijpen ; - Zang bij eene zaak stilstaan,
er veel en rijpelijk over denken, er lang over
spreken.
STILSTAAND, bn. wat stilstaat.
STILSTAND, m. het ophouden eener beweging ;
rust, kalmte ; stilstand in den handel, goon
vertier ; - stilstand van wapenen, schorsing der
vijandelijkheden ; - (geneesk.) stilstand in het
bloed, het plotseling sterven.
1. STILTE, v. stilheid, rust, kalmte : stilte verzoeken ; de stilte des doods ; eene onheilspellende
stilte ; - stifle, heel zacht, in 't geheim : God in
stilte bidden ; hij deed het in stilte.
2. STILTE. tw.; stilte ! nieraand mag spreken.
STILTEGORDEL, m. (-s), aardgordel waar
vaak windstilten voorkomen.
STILZITTEN, (zat stil, heeft stilgezeten), zitten zonder zich to bewegen of to verroeren. ; werkeloos blijven : zijn vijand zat niet stil.
STILZITTEND, bn. nets uitvoerende ; een
stilzittend levee leiden, weinig uitgaan.
1. STILZWIJGEN, (zweeg stil, heeft stilgezwegen), niet spreken.
2. STILZWIJGEN, o. iem. het stilzwijgen opleggen, hem verbieden te spreken.
STILZWIJGEND, bn. bw. (-er, -st), zwijgend ;
eene stilzwijgende (ongenoemde) voorwaarde.
STILZWIJGENDHEID, v. de deugd van het
zwijgen, van het bewaren eons geheims ; bedeesdheid ; zedigheid ; zwijgen.
STIMULANS, m. (...lantia), prikkelend middel ;
prikkel, drijfveer.
STIMULATIE, v. (-s, ...tien), aansporing,
prikkeling.
STIMULEEREN, (stimuleerde, heeft gestimuleerd), aansporen, prikkelen.
STIMULUS, ra. prikkel, aansporing.
STINK, bn. (gew.) dat ei is stink, vuil, bebroed.
STINKAPPEL, m. (-s, -en), op een appel gelijkende en naar knoflook riekende vrucht van
den stinkappelboom ; -BOOM, m. (-en), eene
soort van tropischen heester in Amerika (cratava gynandra).
STINKBLAD, o. (-eren), een struikgewas in
Guinea ; (plantk.) (gew.) hoefblad ; ...BLOEM, v.
(-en), (gew.) stinkende kamille.
STINKBOOM, ra. (-en), een geslacht van m,eest
tropische boomen, wier viltige tot aren vereenigde bloemen naar west rieken (sterculia).
STINKDAS, m. (-son), o. (-en), otterachtig roofdier dat ter verdediging een stinkend
vocht uit de aarsklieren kan. spuiten.
STINKEN, (stonk, heeft gestonken), een kwalijken, walglijken reuk van zich geven, kwalijk
rieken : de grachten, riolen stinken.
STINKERD, m. (-s), iem. die stinkt ; scheldwoord = deugniet ; - (gemeenz.) in zijn stinkerd
zitten, in de nesten, in angst, in de benauwdheid.
STINKHAAN, m. (...hanen), (nat. hist.) de hop,
zekere vogel ; ...KEVER, (-s), ossendooder,
praohtkever ; ...KOGEL, m,. (-s), kogel welke
een gemeenen stank verspreidt ; ...NETEL, v.
(-s), (plantk.) zwarte maluwe (stachys silvatica) ;
...POEL, m. (-en), stinkende pool ; ...SLOOT,
v. (-en) ; ...STOK, in. (-ken), slechte sigaar.
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STINKZWAM, v. (-men), eene soort van
zwaramen (phallus impudicus), ook bij ons vrij
veel in de bosschen voorkomende.
STINS, v. (-en), (gew.) steenen huis ; - (vroeger) kasteel in Friesland.
STIP, v. (-pen), STIPPEL, v. (-s), punt; kleine
rondo vlek. STIPJE, STIPPELTJE, o. (-s).
STIPENDIAAT, m. (...aten), iem. die uit eene
beurs studeert.
STIPEND IEEREN, (stipendieerde, heeft gestipendieerd), eene toelage schenken, uit eene
beurs laten studeeren ; (ook) in het geheira
cinderhouden, betalen.
STIPENDIUM, o. (...din), toelage voor minvermogende studenten, beurs ; (R.-K.) een legaat,
om m,issen to laten lezen.
STIPPELEN, (stippelde, heeft gestippeld),
stippels maken, spikkelen ; - (Zuidn.) fijn naaien.
STIPPELLIJN, v. (-en), gestippelde lijn.
STIPPEN, (stipte, heeft gestipt), stippelen ; de pen in den inkt stippen, indoopen.
STIPT, bn. bw. (-er, -st), STIPTELIJK, bw.
nauwkeurig, nauwgezet, juist ; op juiste wijze.
STIPTHEID, v. nauwkeurigheid, juistheid.
STIPULATIE, v. (-s, ...tien), bepaling, afspraak ;
toezegging.
STIPULEEREN, (stipuleerde, heeft gestipt(leerd), bepalen, vaststellen, bij verdrag overeenkomen., bedingen.
STIPZOLDER, m. (Ind.) de rekenkamer.
STOA, v. (-'s), zuilengang (in het oude
Athene, inz. als de leerplaats van Zeno, van waar
de naam stoicijn afstamt).
STOBBE, v. (-n), stronk, stomp, inz. wortelstronk, boomstronk van akkermaalshout.
STOCK, (Eng.) (Z. A.) koopraansgoederen ;
stock nemen, de waarde van de aanwezige goederen begrooten.
STOCK-EXCHANGE, (Eng.) v. effectenbeurs
to London.
STOCK-JOBBER, m. (-s), handelaar, speculant
in effecters.
STOCKS, (Eng.), geldswaardige papieren, aandeelen ; (staatspapieren noemt men moor fonds).
STOEIEN, (stoeide, heeft gestoeid), dartelen,
in scherts met elkander worstelen, ravotten.
STOEIER, m., STOEISTER, v. (-s), die stoeit.
STOEIIG, bn. (-er, -st), stoeisch.
STOEISCH, bn. bw. geneigd tot stoeien,
to stoeien uit scherts.
STOEIZIEK, bn. (-er, -st), overdreven geneigd
tot stoeien ; ...ZUCHT, v.
STOEL, m. (-en), draagbare zetel voor 66n
persoon, gewoonlijk van eene rugleuning en van
pooten voorzien ; voor stoelen en banken praten,
niet aangehoord worden ; - zich een stoel in den,
hemel verdienen, door goede werken zich onderscheiden ; - vaststaande zetel, inz. die welken
iem. in zijn anibt noodig heeft : preekstoel, biechtstoel, leerstoel enz ; (ook in afkorting voor) biechtstool, dakstoel, dijkstoel enz. ; - (fig.) de heilige
stool, de pauselijke regeering, (ook) de persoon des
Pausen ; - tusschen twee stoelen in de asch zitten,
van verslagenheid niet weten wat to doers ; - datgene waarin iets rust : de steel van den vlaggestut ;
(zeew.) de steel van den mast ; stoel eener globe,
toestel waarin zij draait ; - (plantk.) vruchtbodem
van vele bloemen ; - steel, stronk boven den grond
stoelen van aardappelen, artisjokken. STOELTJE,
o. (-s).
STOELBALK, m. (-en), (bouwk.) dakstoelbalk ;
...BOONTJES, o. my. stamboontjes ; ...BROEDER, m. (-s), ambtgenoot in een dijksbestuur ; iem,. die in de kerk met een ander denzelfden
stool heeft.
STOEL(EN)DRAAIER, m. (-5), stoelenmaker.
1. STOELEN, (stoelde, heeft gestoeld), (van
planten) zich tot een stool vormen ; - (fig.) wortelen.
2. STOELEN, (stoelde, heeft gestoeld), het
verdeelen van den dijk in dijksvakken en het
toewijzen daarvan aan de dijkplichtige landen
of dorpen. STOELING, v. (-en).
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STOELENGELD, o. (-en), geld dat men voor
het huren van stoelen betaalt, inz. in de kerk ;
...KLOPPER, m. (-s), rieten klopper OM het
stof uit de stoelzittingen to kloppen ; ...MAKER,
m. (-s); ...MARKT, v. (-en); ...MAT, v. (-ten);
...MATTER, m., ...MATTER, v. (-s), man, vrouw
die stoelenmatten herstelt of m,aakt ; ...ZETSTER,
v. (-s), vrouw die stoelen zet (in de kerk).
STOELGANG, m. (fig.) outlasting.
STOZLROGGE, v. winterrogge die breed uitstoelt.
STOELVAST, bn. (-er, meest -), vast op zijn
stool zittende, niet vlug opstaande (van tafel
tinz.); - (fig.) niet gemakkelijk ontslagen kunnen
worden.
STOELVERGADERING, v. (-en), vergadering
-van een dijksbestuur.
STOEP, v. (-en), (oudt.) oprit tegen een dijk
of weg; - (thans) ruim,te vOOr een huis tot aan
de straat, gewoonlijk iets verhoogd en soms met
palen en kettingen van den publieken weg afgescheiden. : op stoop staan ; - (spr.) ieder moet
zijn eigen stoep schoonvegen, ieder moot zijn eigen
gebreken verbeteren (voor hij zich met die van
anderen bemoeit); - optrapje aan den waterkant, waterstoepje ; - uitstekend hoofd in het
water om daarop eene losse brug over het water
to leggen ; - (Ind.) op 't stoepje komen, berispt
worden, een uitbrander krijgen.
STOEPJE, o. (-s), (gemeenz.) vestingartillerist.
STOER, bn. (-der, -st), groot, zwaar, krachtig :
een stoere kerel. STOERHEID, v.
1. STOET, v. (-en), (gew.) zeker broodje, ook
stuit geheeten ; (gew.) klein tarwebroodje waarvan er gewoonlijk vier aan elkander gebakken
zijn, die onder den naam van haspelstoeten bekend
zijn ; - boterham.
2. STOET, m. (-en), menigte, gevolg, (hovelingen,
yolk enz.); - plechtige optocht : bruiloftsstoet.
STOETERIJ, v. het fokken van paarden ; -,
(-en), plaats waar paarden gefokt worden.
STOETHASPEL, m. (-s), onhandig mensch
die alles dom en verkeerd aanpakt.
1. STOF, v. (-fen), STOFFE, v. (-n), weefsel : grove, fijne, lichte, zware, zijden, katoenen
stoffen ; - alles waarvan iets vervaardigd kan
worden ; grondstof ; - (fig.) onderwerp (tot eene
verhandeling, een tooneelstuk enz.); - aanleiding,
reden ; - (spr.) kort van stof zijn, kort aangebonden zijn.
2. STOF, o. aanveegsel van den grond, stuifzand ; - pluisjes, deeltjes die op alles nederdalen
en er op zitten blijven; - de mensch, is stof, vergankelijk ; - veel stof opjagen, (fig.) veel over
iets doen spreken. STOFJE, o. (-s).
STOFAANBIDDING, v. vergoding van het
stoffelijke, materialisme.
STOFBESTRIJDING, v. het bestrijden, vastleggen van de stof op wegen, in lokalen enz.
STOFBRIL, m. (-len), bril met gewone glazen
doch eene omlijsting die juist bij het hoofd aansluit, om de oogen tegen stof to beveiligen, inz.
gedragen door chauffeurs en motorfietsers.
STOFDEELTJE, o. (-s), stofte ; atoom.
STOFFAGE, v. (-s), stof waarvan iets vervaardigd
wordt (inz. laken, kastoor enz.); - het stoffeeren.
STOFFEERDER, m., STOFFEERSTER, Y.
(-s), die stoffeert, meubelt ; - (fig.) die het bijwerk
maakt op eene schilderij.
STOFFEEREN, (stoffeerde, heeft gestoffeerd),
(eig .) met zijden stof versieren : hoeden stoffeeren,
opmaken ; - eene koets stoffeeren, van binnen
bekleeden ; - meubelen, eene kam.er van al het
benoodigde voorzien : gestoffeerde (gemeubelde)
kamers ; - (schild.) van bijwerk voorzien, versieren ; - (fig) opsmukken, verzinnen. STOFFEERING, v. (-en), het stoffeeren (in alle bet.);
opsmukking, verzinsel.
STOFFEERSEL, o. (-s), bijwerk (op eene scullderij).
STOFFEL, m. (-s), sukkel, onhandig mensch.
STOFFELIJK, bn. van stof ; uit stof bestaande : des menschen ziel is niet stoffelijk ; - zijn
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stoffelijk overschot, zijn lijk ; - stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden, die aangeven uit welke stof iets
bostaat, by . gouden, steenen, lakensch:
- materieel, alleen het stof of geldelijk bezit
betreffende : zijne stoffelijke belangen behartigen.
STOFFELOOS, STOFLO OS, bn. (dicht.) onstoffelijk.
1. STOFFEN, bn. van (geweven) stof.
2. STOFFEN (stofte, heeft gestoft), stof afvegen, afnemen : eene kamer stoffen.
3. STOFFEN, (stofte, heeft gestoft), pralen,
snoeven ; stoffen op (iets, by. adel, rijkdom enz.).
STOFFENWINKEL, m. (-s), winkel waar gewoven stoffen verkocht worden ; manufactuurwinkel.
1. STOFFER, m. (-s), werktuig om to vegen,
to stoffen, handbezera. STOFFERTJE, o. (-s).
2. STOFFER, m., STOFSTER, v. (-s), pother,
snoever, snoefster.
STOFFERIG, STOFFIG, bn. (-er, -st), vol stof,
met stof bedekt : alles is hier stoffig.
STOFGOUD, o. zeer kleine korreltjes goud
inz. uit het zand gewasschen ; ...HAGEL, m.
zeer fijne hagel die door snelle bevriezing der
waterdeeltjes in eene bewogen lucht ontstaat.
STOFHAGELEN, (het stofhagelde, heeft gestofhageld), in fijnen hagel neervallen.
STOFJAS, v. (-son), dunne overjas tegen het
stof ; ...MANTEL, in. (-s), dunne zomermantel
tegen het stof ; ...NAAM, m. (...namen), naam
eener stof ; ...NEST, o. (-en), plaats, voorwerp
waar veel stof in komt ; ...PLAAG, v. groote
last van stof ; ...REGEN, m. zeer fijne regen.
STOFREGENEN, (het stofregende, heeft gestofregend), in zeer fijnen regen neervallen.
STOFROMMEL, m. stofboel ; ...SNEEUW, v
zeer fijne sneeuw.
STOFSCHOON, bn. ten ruwste schoon geveegth
STOFSNEEUWEN, (het stofsneeuwde, hePft
gestofsneeuwd), in zeer fijne sneeuw neervallen.
STOFSPUITJE, o. (-5), zeer fijn spuitje cm
poedervormige stoffen in of over iets to spuiten ;
inz. voor het fixeeren van teekeningen ; ...THEE,
v. zeer fijne thee ; ...VARKEN, o. (-s), stoffer,
handbezem ; ...WISSELING, v. °Duetting van de
spijzen en dranken in de samenstellende deelen
van het dierlijk lichaam. ; ...WOLK, v. (-en),
wolk van stof.
STOFZUIGER, m. (-s); ...ZUIGMACHINE, v.
(-s), inrichting op fabrieken om hot stof weg to
zuigen; thans ook in gewone huizen om de stof
uit vloerkleeden, gordijnen, enz. weg to zuigen.
STOICIJN, DA. (-en), volgeling, leerling van
Zeno (den stichter der stolcijnsche wijsbegeerte)
van Citium, ; (fig.) die ongevoelig is voor alle aardsche indrukken, verachter van alle weelde en genot.
STOICIJNSCH, bn. als een, van een stolcijn ;
(fig.) koelbloeclig, onaangedaan, gelaten.
STOICISME, o. de stolansche leer ; stoicijnsche gewoonten.
STOK, m. (-ken), stengel, dunne houtige stain
van struiken en heesters ; plant met zulk , een
stain : wijnstok, rozenstok, stokroos ; - afgesneden rechte lange stain of tak ; - lang, cilin.dervormig stuk hout, tot verschillende doeleinden
gebezigd, inz. tot steun bij het gaan of om to
slaan ; - (fig.) hij is mijn stok en staf, mijn steun
en hulp ; - het met iem. aan den stok krijgen, hebben, twist, ruzie krijgen, hebben ; - kippenstok,
roost : met de kippen op stok, vroeg naar bed ; houten steel : bezem-, anker-, vlaggestok ; zekere maat : een stok turf, een stok linnen; met
den stok verkoopen, in 't openbaar, bij opbod ; stang : een stok Zak ; - (in gevangenissen) een
houten blok waarin misdadigers tot straf met
de beenen gesloten warden ; de gevangenis zelf :
iem. in den stok zetten ; - uitgehold blok hout,
tot bijenwoning dienende, ook iedere andere
bijenkorf : bijenstok ; eene verzameling bij elkander behooren.de
dingen : eierstok ; - (kaartsp.) de kaarten die
na het rondgeven overblijven en waarvan (in

STOKBEWAARDER.

805

vele spelen) de speler zooveel nemen of koopen
kan als hij van de zijne uitspeelt. STOKJE, o.
(-s), kleine stok ; — (spr.) ergens een stokje voor
steken, maken dat iets geen voortgang weer
heeft ; — alle gekheid op een stokje, ter ztjde gelaten ; — (gemeenz.) van zijn stokje vallen, flauw
vallen, buiten kennis raken.
STOKBEWAARDER, m. (-s), (oudt.) cipier, opzichter eener gevangenis.
STOKDOOD, bn. morsdood ; ...DOOF, bn.
volslagen doof.
STOKEBRAND, m. en v. (-en), onruststoker,,
oproerling.
STOKEBRANDEN, o. onrust stoken, zaaien.
1. STOKEN, (stookte, heeft gestookt), vuur
aanleggen, onderhouden om eene kam.er enz. te verwarmen ; — (spr.) iem. een vuurtje stoken, hem
eenig kwaad berokkenen, in ongelegenheid brengen ; — twist, tweedracht stoken, verwekken ;— hij
doet nets anders dan stoken, opruien, opstoken ; —
distilleeren, overhalen : jenever, brandewijn, rum
stoken.
2. STOKEN, (stookte, heeft gestookt), de tanden zuiveren : de tanden stoken.
STOKER, m. (-s), die stookt (inz. eene stoommachine in eene fabriek enz.) ; — brander, distilleerder ; — stokebrand ; — (zeew.) harde wind.
STOKERIJ, v. (-en), plaats waar een geestrijk
vocht (inz. jenever en brandewijn) wordt bereid ; —,
gmv. het stoken er van. STOKERIJTJE, o. (-s).
STOKERWT, v. (-en), erwt die langs een stok
groeit ; ...GELD, o. (-en), vroeger zekere belasLing (op sterke dronken).
1. STOKKEN, (stokte, heeft gestokt), bijen
stokken, in korven houden ; boonen stokken, aan de
stokken binden.
2. STOKKEN, (stokte, is gestokt), blijven
steken : zijne stem stokte ; hij stokte in zijne retie.
STOKKERIG, STOKKIG, bn. bw. (-er, -st),
houtig, (van aardvruchten): stokkerige radijs,
knollen, kroten ; —. (fig.) stijf, boersch, ongemanierd.
STOKOUD, bn. zeer oud : een stokoud man.
STOKPAARD, o. (-en), ...PAARDJE, o. (-s),
stok met een paardekopje er aan (waarop de
kinderen rijden); (fig.) geliefkoosd onderwerp,
bezigheid, stelling ; — wat rijdt hij weer op zijn
stokpaardje !, wat is hij weer aan den gang, op
zijn praatstoel.
STOKPASSER, m. (-s), liniaal met twee stalen
punten. beide of Oen van beide verstelbaar, welke als passer dienst doet ; ...ROOS, v. (...rozen),
eene soort van roos met dubbele bloom, die als
sierplant in ooze tuinen gekweekt wordt (althaea
rosea) ; (ook) pioenroos ; ...SLAG, m. (-en).
STOKSTIJF, bn. bw. stijf als een stok ; (fig.)
stokstijf volhouden, dat iets waar is, voortdurend
blijven beweren.
STOKSTIL, bn. doodstil.
STOKVERF, v. (gew.) stopverf.
STOKVISCH, m. (...sschen), (v. gra y. als stofn.)
op stokken hard gedroogde gezouten visch, die
na gebeukt en in water geweekt te zijn, gekookt
gegeten wordt ; inz. eene soort van kabeljauwen;
— het is een echte stokvisch, droge, saaie vent.
STOLA, v. (-'s), zie STOOL.
STOLKSCH, bn. Stolksche kaas, beste kaas,
naar het dorp Stolwijk zoo genoemd.
STOLLEN, (stolde, is gestold), van den vloeibaren tot den vasten toestand overgaan, stremmen : de olie, het vet, gesmolten borer stolt ; de schrik
deed mij het bloed in de aderen stolen, stilstaan,
ophouden to vloeien.
STOLP, v. (-en), glazen klok, die over iets heengezet wordt : eene stolp over eene pendule; glazen
deksel die in eene flesch met wijden hals juist
sluit.
1. STOM, bn. (-mer, -st), sprakeloos, niet kunnende spreken (voor altijd of slechts tijdelijk) ; hij
stond stom van schrik, van verbazing ; de stomme
orgelpijpen, die slechts tot sieraad dienen en geen
toon geven ; — (taalk.) stomme letters, die niet uitgesproken worden ; — dom, stompzinnig,gedachteloos : dat was een stomme streek ; wat een stomme
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jongen ! ; — arm, deerniswaardig : dat stomme
dier. STOMHEID, v. het stom zijn ; —, (...heden),
domheid, domme streek.
2. STOM, Da. wijn die niet gegist heeft.
STOMA, v. (-ta), (plantk.) huidraondje.
STOMALITIS, v. ontsteking van het maagslijravlies.
STOMATOLOOG, m. (...logen), specialiteit voor
raaagkwalen.
STOMDRONKEN, bn. zeer dronken.
STOMME, m. en v. (-n), die store is.
STOMMEKNEOHT, m. (-s), hoektafeltje ; hoedenstandaard; lichtstander.
STOMMEL, m. (-s), blok brandhout ; stengel
van boonen en erwten.
STOMMELEN, (stommelde, heeft gestommeld),
een dof gedruisch waken, bankers en tafels verzetten ; —, (Zuidn.) voor den dag brengen.
STOMMELING, m. en v. (-en), domoor, botterik. STOMMELINGE, v. (-n).
1. STOMMEN, (stomde, heeft gestomd), vervalschen (wijn, sterke dronken).
2. STOMMEN, (stomde, heeft gestomd), voor
stomme spelen; ik moet stommen, ik meg gee]]
woord spreken.
STOMMERIK, m. (-en), domoor.
STOMMETJE, o. (-s), die stom is ; voor stommetje spelen, zich houden alsof men stom is.
STOMMIGHEID, v. (...heden), domheid; lomPheld.
STOMMITEIT, v. (-en), domme streek.
1. STOMP, m. (-en), stoot, duw, vuistslag.
2. STOMP, v. (-en), kort, geknot voorwerp,
kort en dik overblijfsel : eene stomp van een
arm.
3. STOMP, in. (-en), (zeew.) kleine mast.
4. STOMP, bn. bw. (-er, -st), afgesleten (het
tegenovergestelde van' scherp); stompe tanden;
—(fig.)versut,aod(nhers);
rich. stomp
denken (over iets), zijn verstand afsloven ; —
(plantk.) (van bladen) met afgeronden top.
STOMPDEGEN, xi/. (-s), (oudt.) kort en breed
zwaard.
1. STOMPEN, (stompte, heeft gestompt),
stompen, vuistslagen geven.
2. STOMPEN (stompte, heeft gestompt), den
top wegneraen, afstompen.
STOMPHEID, v. botheid, afstoraping ; eggigheid ; (fig.) domheid.
STOMPHOEKIG, bn. met een stompen hoek.
STOMPZINNIG, bn. bw. (-er, -st), dom, bot,
stomp. STOMPZINNIGHEID, v.
STOND, m. (-en), STONDE, v. (-n), uur ;
op dien stond, te dezer stonde, op dezen oogenblik ;
— van stonden aan, van dit oogenblik aan, dadelijk to beginnen,
STONEHENGE, v. overoud gedenkteeken in
Engeland, bestaande uit twee kringen van ruw
behouwen granietblokken, ongeveer 6 M. hoog ;
misschien een overblijfsel van een DruIdentempel.
1. STOOF, v. (stoven), voetwarmer (geschikt
om er eene test of een vuurpotje in to plaatsen);
— (spr.) te veel vuur in eene stool doet ze branden,
to veel schaadt ; — oven, droog-, kookoven :
meestoof ; — (Zuidn.) kachel. STOOFJE, o. (-s).
2. STOOF, v. (stoven), (gew.) tronk, worteleind
van een boom.
STOOFAPPEL, M. (-s), appel geschikt om
gestoofd to worden, in tegenst. met handappel ;
gestoofde appel ; ...PEER, v. (...peren).
STOOrSEL, o. (-s), het gestoofde.
STOOFWILG, m. (-en), wilg die laag bij den
grond wordt afgesneden, om, opnieuw loten to
later uitschieten.
STOOK, (gew.) een stook hold, een takkenbos.
STOOKGAT, o. (-en), gat waardoor de brandstoffen in een oven worden gebracht.
STOOL, v. (stolen), (R.-K.) lange zijden bandstrook, door den priester om den hals en de
schouders gekruist gedragen, door den diaken
over den linkerschouder, bij het verrichten van
zekere geestelijke bedieningen ; verzinnebeeldt
het juk des Heeren.
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STOOM, Pl. damp van kokend water, waterdamp
van eene spanning rainstens gelijk aan den dam p
-kringsdu,ebztohinwgbre
der stoommachines ; (fig.) veel stow', op hebben,
over veel werkkracht beschikken ; (spr.) dat gaat
met stoom, zeer snel, vlug ; — walm eener
lamp.
STOOMAFVOER, m. het afvoeren van den
stoom ; ...BAD, o. (-en), damp-, zweetbad.
STOOMBOOT, Y. (-en), vaartuig door stoom
voortgedreven ; —DIENST, in. (-en), het geregeld vertrekken en aankomen van stoorabooten.
STOOMBRANDSPUIT, v. (-en), brandspuit met
stooravermogen ; ...BROUWERIJ, v. (-en) ;
...CILINDER, m. (-s), cilinder waarin de zuiger
eener stoommachine op en neer bewogen wordt.
STOOMDICHT, bn. z66 dicht dat stoom er
niet doorgaat, ,er niet uit ontsnapt.
STOOMDOM, m. (-men), cilindervorraige verhooging van de stooraruimte der ketels.
STOOMEN, (stoomde, heeft en is gestoomd),
stoom, rook opgeven, uitdampen : de lamp stoomt,
walrat ; — door stoomkracht gevoerd worden : met
voile kracht stoomen ; — met eene stoomboot of een
spoortrein of stooratrara reizen : vlug ergens heen
met stoom bedekken,
stoomen ; — snel loopen ;
omgeven, b.v. in 't darapbad ; — door middel
van stoom gaarmaken : rijst, zalm stoomen.
STOOMING, v. het stoomen.
STOOMER, m. (-s), stoomboot.
STOOMFABRIEK, v. (-en), fabriek waarin de
machines door stoom in beweging gebracht worden ; ...FIETS, v. (-en), motorfiets ; ...FLUIT,
v. (-en), alarmfluit aan eene stoommachine ;
...GEMAAL, o. (...gemalen), stoommolen om het
water in een polder op peil to houden, inz. machine om water uit een polder to malen ;
...HAMER, m. (-s), een zware harper die door
stoom gedreven wordt ; — (fig.) met den stoomhomer werken, zeer gejaagd en zenuwachtig.
STOOMKAMER, v. (-s), ruimte in een stoomketel boven het water ; ...BETEL, ra. (-s), ketel
eener stoommachine, waarin het water tot stoom
verhit wordt : stoomketel met vlampijpen ; ...KLEP,
v. (-pen), klep aan een stoomketel ; ...KOKER,
m. (-a), toestel waarin de spijzen door
middel van stoom gaargemaakt worden ; ...KOLEN, v. my. eene soort van steenkolen die
snel veel hitte kunnen leveren, in tegenst.
met haardkolen ; stoorakoker ; ...KRAAN, v.
(...kranen), kraan tot doorlating van den
stoom ; een heftoestel waarbij de windas door
stoom in beweging wordt gebracht ; ...KRACHT,
v. kracht van den stoom, inz. beweegkracht
de stoomkracht eener machine.
STOOMMACHINE, v. (-s), machine waarbij
stoom als beweegkracht dient.
STOOMPAKET, v. (-ten), paketboot met stoom
tot beweegkracht, die de geregelde vaart tusschen
twee zeehavens onderhoudt en met het overbrengen der mail belast is ; —VAART, v.
STOOMPERS, v. (-en), pars die door stoom
in beweging gebracht wordt ; ...PIJP, v. (-en),
pijp, buis waardoor stoom gevoerd wordt ; ...PLETTERIJ, v. (-en), metaalpletterij door mtiddel
van stoom ; ...PLOEG, ra. (-en), ploeg die met
eene stoommachine werkt ; ...POMP, Y. (-en),
...PONT, Y. (-en), pomp, pont waarbij stoom tot
beweegkracht dient ; ...SCHIP, o. (...schepen),
schip dat stoom tot beweegkracht heeft; ...SCHUIF,
v. (...van), toestel om den toevoer en den afvoer
van den stoom te regelen ; ...SPUIT, v. (-en), spuit
met stoomkracht ; ...TOEVOER, m. het toevoeren,
aanvoeren van den stoom. ; ...TOEZICHT, o. rijkstoezicht op stoommachines.
STOOMTRACTIE, v. de stoomtractie werd door
electrische tractie vervangen, de wagons werden
niet moor door stoom, doch door electriciteit
bewogen.
STOOMTRAM, v. (-s), tram waarvan de wagons
door eene stoommachine worden voortbewogen.
STOOMTRAWLER, m. (-s), visschersboot met
stoomverraogen.

STOOTKANT
STOOMTUIG, o. (-en), stoommachine ; ...TURBINE, v. (-s) ; ...VERMOGEN, o. ; ...VERWARMING, v. verwarming door de latente warmte
van den stoom die bij condensatie vrijkomt ;
...WALS, v. (-en); ...WET, v. wet van 15 April
1896 regelende het toezicht op het gebruik van
stoomtuigen ; ...WEZEN, o. alles wat met stoomwerktuigen in verband staat.
STOOP, v. (-en), (oudt.) zekere Yochtmaat
2 1/2 L.); kruik. STOOPJE, o. (-s).
STOOPSKAN, v. (-nen), kan die eene stoop
groot was.
STOORLOOS, STORELOOS, bn. bw. ongestoord, rustig.
STOORNIS, v. (-son), storing, hinder ; verwarring : stoornis brengen, veroorzaken.
STOOT, m. (-en), het stooten, duw, botsing :
iem. een stoot geven ; — (fig.) eene stad zonder
slag of stoot innemen, zonder weerstand to
ontmoeten ; — (fig.) schok : dat was een leelijke
stoot aan zijne gezondheid, welstand ; — (fig.)
het is nog maar om een korten stoot te doen, het kan
(of zal) niet lang meer duren ; — bij horten en stooten,
zoo nu en dan ; (fig.) den stoot aan of tot iets
geven, iets bewerken, veroorzaken : hij gaf den
stoot aan die beweging.
STOOTBALK, m. (-en), (art.) balk op de geschutbedding, waartegen de raderen der kanonnen
bij het afschieten stooten ; eerste en laatste balk
eener pontonbrug ; ...BAND, m. (-en), stootlap ;
...BLOB, o. (-ken), blok voor de buffers van
spoorwagens, ook stootboom, geheeten ; getimmerte van blokwerk met zand opgevuld,
aan het einde van een paar rails, waartegen de
spoorwagens stooten kunnen, als zij niet tijdig
stilstaan ; ...BOOM, m. (-en), stootblok ; afst otboom ; ...BORD, o. (-en), (bouwk.); ...BUFFER,
m. (-s), stootkussen, buffer ; ...DEGEN, m. (-s),
schermdegen.
STOOTDUIKER, m. (-s), eene soort van vogels.
STOOTEN, (stootte of stiet, heeft of is gestooten), starctpen, fijnkloppen: iets in een vijzel stooten;
— een stoot geven : met den elleboog stooten ;
zijne vrouw van rich stooten, haar verstooten—(fig.) ;
iem. overhoop stooten, zoo. stooten dat hij op den
grond tuimelt, (ook) iem. doodsteken ; — iem. in
't water stooten, doen vallen ; (fig.) iem. in 1
ongeluk stooten, brengen ; — iem. van eene rots
stooten, doen tuiraelen ; — (fig.) iem. van de bank
stooten, hem onderkruipen ; — een vorst van den
troop stooten, hem onttronen ; — zijn hoofd (tegen
den muur) stooten, daar tegen bonzen ; (fig.) daar
heeft hij zijn hoofd gestooten, heeft hij een weigerend
antwoord bekomen, werd hij niet geholpen ;
stooten veroorzaken : dat geweer stoot, het bonst
bij het afschieten tegen het lichaam van den.
schutter ; — die wager stoot, schokt ; ergernis verwekken, stuitend zijn : die uitdrukkingen stooten ; die
handelwijze stoot ; niet vloeiend zijn : dit gedicht
stoot bier ; — bij het lezen op een vreemd woord stooten,
dat tegenkomen en daarbij eenigen tijd stilstaan.
STOOTEND, bn. (-er, -st), geneigd tot stooten :
eene stootende koe ; — hard, niet vloeiend : stootende
verzen ; iem. stootend behandelen, stootende woorden toevoegen, (fig.) hinderlijk, aanstoot gevende.
STOOTER, m. (-s), Oudhollandsche Taunt,
later rekenmunt ( = f 0,12q2).
STOOTERIG, bn. bw. (-er, -st), stootend, haperend.
STOOTIG, bn. (-er, -st), bokkig ; liclitgeraakt :
zij is erg stootig. STOOTIGHEID, v.
STOOTIJZER, o. (-s), (zeew.) drijfijzer om
de ijzeren banden rondom de scheepsmasten,
de pompon enz. aan to drijven ; ontkoperijzer.
STOOTJE, o. (-s), kleine duw of stomp ; —
(schoenra.) stukje leder aan de zool ; (fig.)
aanval van ziekte : hij heeft daar een leelijk stootje
gehad ; — wel tegen een stootje kunnen, veel verdragon kunnen, zoowel licharaelijk als in financieel opzicht.
STOOTKANT, m. (-en), onderste rand van
eene japon of rok, gewoonlijk met stevig gags,
voering enz. versterkt om het doorslijten door
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het stooten op den grond enz. te voorkon:ten ;
...KUSSEN, o. (-s), buffer ; ...MES, o. (-sen),
afstootijzer.
STOOTSOH, bn. (-er, meest-), stootig. STO 0 TSCHIECEID, v. lust om (met de horens) te stooten ;
(fig.) vechtlust.
STOOTWIND, m. (-en), rukwind ; ...ZAAG, v.
(...zagen), schrobzaag.
1. STOP, v. (-pen), wat dient om de opening
van eene kruik, eene flesch enz. of te sluiten.
2. STOP, v. (-pen), kruiswijze dichting van
weefsel of breiwerk ; het zoo dichtgen:taakte ;
werk. TOPJE, o. (-s).
3. STOP I tw. houd op, genoeg.
STOPANKER, o. (-s), ‘ (zeew.) hoofdanker ;
...FLESCH, v. (...sschen), wijdmondsche flesch
met glazers stop ; ...GAAS, o. onafgedeeld gaas;
...KATOEN, o. katoen in draden, geschikt om er
mede te stoppen; ...BETTING, m. (-en), ketting
voor het stopanker ; ...LAP, m. (-pen), stopdoek ;
— (fig.) woord in een vers, alleen om te vullen ;
bladvulling ; ...MES, o. (-sen), stomp mes der
ververs en glazenmakers om stopverf in gaten,
tegen ruiten te smeren; ...NAALD, v. (-en), groote
naald, om kousen enz. te stoppen.
STOPPAGE, v. het stoppen.
STOPPEL, m. (-en, -s), het in den grond staande
gedeelte van den halm na het maaien ; kort
en dik puntje van eene pas uitkomende veder ;
kort, stekelig haar van den baard.
STOPPELAKKER,
m. (-s), stoppelland ;
...BAARD, m. (-en), korte, grove baard.
STOPPELBLOOT, bn. de huur eindigt met stoppeibloot 1907 (uit eene publicatie), na het oogsten
van het koren.
STOPPELBRAND, m. (-en), het verbranden
van stoppels op het veld ; ...CULTUUR, v. het
verbouwen van knollen en andere gewassen in
een stoppelland.
STOPPELEN, (stoppelde, heeft gestoppeld),
uitkomen (van den baard); de stoppels branden.
STOPPELGANS, v. (...zen), Bans die zich op
de stoppelvelden voedt ; ...GEWAS, o. (-sen),
gewas in een stoppelland groeiende ; ...HAAR,
o. (...haren), kort, stekelig hoofdhaar.
STOPPELIG, bn. (-er, -st), als met stoppels
een stoppelige baard, met korte, harde Karen.
STOPPELLAND, o. (-en) ; ...VELD, o. (-en).
STOPPEN, (stopte, heeft gestopt), jets in eene
holte, een gat doen om dit te vullen, te dichten,
te' sluiten een, gat, een lek stoppen ; iets ergens
indoen, induwen : tabak in eene pijp stoppen ;
worst stoppen ; — iem. den mond stoppen, met
spijzen, (ook fig.) hem doen zwijgen ; — zich de
ooren stoppen, dichthouden, (ook fig.) niet willen
hooren ; — iem. geld in de hand stoppen, ongemerkt
geven
naaist. verbroken (door branden of slijten)
whoring- of inslagdraden inwerken linnengoecl,
kousen stoppen ; —
eene beweging stremmen, doen ophouden,
lets in zijne beweging tegengaan, die doen verminderen ; — die spijs stopt, verzadigt spoedig, (ook)
belemraert de darmbeweging ; stilhouden hier
stopt de tram, de boot ; — stop ems even, houd
even den mond, zwijg even, last ik even nadenken.
STOPPEND, bn. wat stopt stoppende spijzen ;
stoppende geneesmiddelen, om de al to sterke outlasting tegen te gaan.
STOPPLAATS, v. (-en), plaats waar eene boot,
tram of spoor stopt.
STOPSEL, o. (-s), hetgeen dient ora er mode
to stoppen ; werk ; het gestopte ; een stopsel tabak, zooveel als noodig is om eene pijp to vullen.
STOPSTEEK, m. (...steken), (naaist.) eigenaardige steek bij het stoppen ; ...STUB, o. (-ken),
(zeew.) stuk om een gat te stoppen ; (fig.) alles
wat tot aanvulling dient ; ...VERF, v. eene soort
van deeg van krijt en lijnolie (voor glazenmakers
en ververs) ; ...VERS, o. (...zen), zouteloos vers
(alleen dienstig om te vullen) ; ...WAS, v. en o.
(tuinb.) maagdenwas, entwas, eene soort van lijmige
stof, waarmee de bijen de reten van den korf dicht-
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maken ; ...WERK, o. alles wat gestopt is ; (ook)
werk (om te breeuwen) ; ...WOORD, o. (-en),
ondichterlijk woord in een vers, vulwoord ; —
(fig.) dit is zijn stopwoordje, dit woord bezigt hij
zeer
STOPZETTEN, (zette stop, heeft stopgezet),
doen stilstaan : eene fabriek stopzetten; het leeren
stopzetten, daarmede niet voortgaan.
STOPZIJDE, v. zijde om to stoppen.
STORAX, v. (plantk.) eene welriekende bruinroode, harsachtige, glanzende stof, verkregen
door uitkoking van het verwonde bout van
liquidamber orientalis en styrax officinalis.
STORE, v. (-s), latjesgordijn, jaloezie.
STORELOOS, bn. bw. Zie STOORLOOS.
STOREN, (stoorde, heeft gestoord), hinderen,
verhinderen, beletten, belemmeren iem. in zijn
werk, in zijne rust storen, verontrusten; het onderwijs
storen, belemmeren ; (gew.) een vogelnest storen,
verstoren, uithalen ; — rich aan iets storen, laten
gelegen liggen, om iets geven, zich bekreunen.
STORING, v. (-en), het storen, verhindering,
beleramering.
STOREND, bn. wat stoort, hindert : storende
drukfouten.
STORK, m. (-en), (gew.) ooievaar.
STORM, m. (-en), zeer harde wind, met eene
snelheid van ± 24 M. in de seconde ; — (fig.)
de stormen des levens, de groote wederwaardigheden ; (oorl.) algenteene en geweldige aanval :
met storm innemen, bemachtigen ; — (fig.) het
liep storm, men verdrong zich om er bij to zijn,
om iets to koopen, te vragen ; — hevige drift ;
(spr.) die in toorn handelt, gaat in storm
onder zeil ; — een storm in een glas water,
twist, oneenigheid van geen beteekenis, die geene
gevolgen heeft ; de stormen der hartstochten, de
geweldige driften. STORMPJE, o. (-s).
STORMAOHTIG, bn. bw. (-er, -st), op storm
gelijkende, buiig : stormachtig weer ; stormachtige
tijden, drukke, veel bewogen tijden ; het ging er
stormachtig toe, onstuimig.
STORMBAAN, v. (...banen),• de beweging voorwaarts van een stormveld; ...BAND, 311, (-en), band
aan eene sjako, die bij het stormloopen om de kin
word gedaan ; band aan hoed of pet, die bij
stormachtig weder ona de kin wordt gedaan.
STORMEB, v. (-ben), zeer lage ebbe, op onze
kusten door 0. en Z.O. stormen veroorzaakt,
gemiddeld 1 M. lager dan de gewone ebbe.
STORMEN, (het stormde, heeft gestorrad),
zeer hard waaien ; — (fig.) 't zal er stormen, zij
zullen hevig twisten ; — de stormklok luiden ; —
(oorl.) bestormen ; met geweld komen aanloopen : alien stormden op hem los, bestorraden hem.
STORMENDERHAND, bw. (oorl.) met storm,
door bestorming : de vesting werd stormenderhand
genomen.
STORMFOK, v. (-ken), voorstagzeil ; ...GAFFEL, v. (-s); ...GAT, o. (-en), (oorl.) bres; ...HOED,
m. (-en), ijzeren hoed der vroegere soldaten ;
...HOEK, m. (-en), (zeew.) punt waar het vaak
stormt.
STORMIG, bn. (-er, -st), stormachtig.
STORMJAGEN (jaagde storm, heeft stormgejaagd), (Z. A.) storm loopen op, bestormen.
STORMJAGER, m. (-s), (Z. A.) oliekoek door
de burgers op kommando gebakken.
STORMKAT, v. (-ten), (oorl.) bresbatterij ;
(oudt.) storraram ; ...KLOK, v. (-ken), alarmklok,
brandklok ; ...LADDER, v. (-s), (oorl.) ladder
om bij eene bestorraing tegen de muren eener
belegerde vesting to zetten ; (zeew.) touwladder.
STORMLAT, v. (-ten), eene der als een network
over het dak gelegde latten die het afwaaien der
pannen bij stormweer voorkomen ; — (zeew.)
slingorlat.
STORMLOOPEN, (liep storm, heeft storm geloopen), (oorl.) met geweld aanvallen : op of tegen
eene vesting stormloopen.
STORMLOOPER, m. (-s), die stormloopt ;
...MARSCH, m. (-en), (rail.) marsch, signaal om
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storm te loopen ; marseh onder het stormloopen ;

...PAAL, m. (...pales), raiddel ter afwering eener
bestorming ; ...PAS, ra. (-sen), (mil.) snelle pas.
STORMSOHADE, v. schade door storm veroorzaakt ; ...TOREN, m. (-s), zeker stormtuig
der ouden.
STORMVELD, o. (-en), de geheele draaiende
luchtmassa (sours wel 80 G. M. middellijn) om
eerie plaatselijke depressie ; ...VISCH, m.
(...sschen), noordkaper(visch) (delphinus orca);
...VLOED, ra. (-en), hoogwater op onze kusten
door Z.W. W. en N.W. stormen veroorzaakt ;
...VLOEDD'EUR, v. (-en), eene der deuren aan
eerie zeesluis, die tegen storm/loed bestand moeten zijn.
STORMVOGEL, (-s), eene orde der zweravogels (proc011ariiformes) met zeer lange vleugels,
die voortreffelijk en onvermoeid vliegen ; de
voornaamste ervan is de albatros.
STORMVRIJ, bn. (vest.) stormvrije versterkingen, waarop Met stormgeloopen kan worden.
STORMWEDER, ...WEER, o. luchtsgesteldheld waarbij het storrat; ...WIND, M. (-en).
STORMZEIL, o. (-en), (zeew.) een zeil dat alleen
bij storm aangeslagen en gebruikt wordt; ...ZWALUW, v. (-en), kleine soort van storravogel (thalassidroma pelagica) in den N. Atlantischen Oceaan.
STORNEEREN, (storneerde, heeft gestorneerd),
(bij het boekhouden) eerie vergissing in een boek
verbeteren (door een tegenpost aan de creditof debitzijde).
STORNO, v. (-'s), verbetering eener foutieve
boeking.
1. STORT, v. en o. (-en), (dijkw., veenarb.),
plaats waar men de kruiwagen ledigt, stortplaats;
eene stort water, hoeveelheid ineens gestort.
2. STORT, o. dunne platen ijzer.
STORTBAD, o. (-en), bad waarbij het water
op iem. gestort wordt ; douche : stortbaden
nemen, gebruiken ; badtoestel daartoe ; (fig.)
hij kreeg een geducht stortbad, zijn ijver, vuur,
hartstocht bekoelde daardoor zeer ; ...BAK, m.
(-ken), broekvorraige plaatijzeren Buis bij baggerMolens waarin de baggereramers de gebaggerde
specie storten ; ...BEEK, v. (...beken), beek die
van eerie groote hoogte neerstort ; ...BUI, v. (-en),
hevige plasregen.
STORTEBED, o. (-den), bekleeding met rijs
en steen van den bodem van een kanaal, rivier enz.
veOr eerie sluis, onraiddellijk aan den sluisvloer
aansluitende en dienende our ontgronding aldaar
door te sterke strooming te voorkomen ; ook
stortvloer geheeten.
STORTEN, (stortte, heeft en is gestort), plotseling en met geweld van eerie hoogte doen vallen ;
iem. in den afgrond, van eerie rots storten ; — (fig.)
iem. in het ongeluk storten, hem ongelukkig maken ;
tranen storten ; zijn bloed voor het vaderland storten;
geld storten, afdragen ; — plotseling uitgieten :
haver uit een zak storten ; melk uit eene kan storten ;
plotseling en met eenige kracht van boven
neervallen : van het paard storten ; zich in 't
verderf in gevaar storten, blindelings begeven ; de
regen stort naar beneden, het is een stortregen.
STORTHING, v. (-s), Staten-Generaal in Noorwegen.
STORTING, v. het storten ; (-en), val ;
overloop van gal ; gedeeltelijke betaling (b. v.
op aandeelen).
STORTKAR, v. (-ren), tuimelkar, inz. voor
nand, puin en vuilnis.
STORTREGEN, m. (-s), zware plasregen, slagregen.
STORTREGENEN, (het stortregende, heeft
gestortregend), plasregenen.
STORTSTEEN, o. steen dat neergestort wordt,
inz. basaltstukken voor beballasting van sinkstukken.
STORTVLOED, m. (-en), waterraassa die met
kracht zich naar beneden stort, inz. (zeew.) ondiepe naar hevige stroom ; — (fig.) veel tegelijk :
een stortvloed van tranen, van sch,eldwoorden ;
...ZEE, v. (-en), hooge zeegolf die over het schip
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slaat of tegen het schip breekt en over het schip
spat.
STOTTERAAR, m. (-s), STOTTERAARSTER,
v. (-s), die stottert.
STOTTEREN, (stotterde, heeft gestotterd),
door onwillekeurige spiersamentrekkingen veroorzaakte krarapachtige stoornis in het vlot spreken : hij stottert als men hem aanziet.
1. STOUT, o. eene soort van versterkend donker
Engelsch bier.
2. STOUT, bn. bw. (-er, -st), vermetel, driest,
overmoedig: een stout bedrijf ; een stout stuk ; —
dat overtreft de stoutste verwachtingen ; — ondeugend,
ongehoorzaam stoute kinderen ; zich stout aanstellen. STOUTHEID, v. vermetelheid, driestheid ;
ondeugendheid, ongehoorzaamheid.
STOUTERD, m. (-s), iem. die stout is.
STOUTERIK, M. (-en), stouterd.
STOUTIGHEID, v. stoutheid.
STOUTMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), dapper,
onversaagd. STOUTMOEDIGHEID, v.
STOUTWEG, bw. ronduit, onbeschroomd.
STOUWEN, (stouwde, heeft gestouwd), (zeew.)
stuwen, bergen, goederen in het ruim pakken :
dat schip is goed gestouwd ; (ook gew.) veel
eten en drinken : hij kan wat stouwen.
STOUWSLUIS, v. (...zen), keersluis.
STOVEN, (stoofde, heeft en is gestoofd), met
matige warmte in een gesloten pot koken, laten
gaar worden : gestoofde visch ; gestoofde kool ; —
(fig.) iem. eene kool stoven, hem eerie poets bakken ;
— zich in het zonnetje stoven, koesteren. STOVING, v. het stoven.
€TOVENGELD, o. (-en), geld dat betaald wordt
voor het zetten of huren van stoven (in eerie kerk
enz.); ...ZETSTER, v. (-s), viouw die de stoven
zet (in eene kerk), die met de zorg er voor
belast is.
STOVIA, v. (Ind.) beginletterwoord, voor: School
Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen.
1. STRAAL, m. (stralen), (oudt.) pijl ; (gew.)
angel eener bij ; steek met den bijenangel ; — uitschietend licht : de stralen der zon ; bliksemstraal,
vuurstraal, warmtestraal ; (fig.) een straal van hoop,
van vreugde, eerie flikkering ; — door eerie nauwe
opening keen gedreven stroom eener vloeistof :
een straal bloed spoot uit de wonde ; (wick.) afstand van het middelpunt eens cirkels 'tot aan
zijn omtrek of van het middelpunt van een bal
tot aan sun oppervlak ; raiddelste deel in den
hoef van een paard. STRAALTJE, o. (-s).
2. STRAAL, bw. wij zeilen straal in den wind,
met den wind bijna recht tegen.
STRAALBLOEM, v. (-en), zekere bloom waarbij
de bloerablaadjes straalswijze uitgebreid zijn.
STRAALBREKEND, bn. straalbrekend vermogen,
het vermogen our (licht)stralen to breken.
STRAALBREKING, v. (-en), (nat.) breking der
stralen, ten gevolge van het tusschenkomen eener
stof die optisch dichter of minder dicht is; ...BUNDEL, M. (-s), bundel stralen ; ...DIER, o. (-en),
dier dat een stervormigen, uit een middelpunt
stralenden lichaamshouw bezit (radiata).
STRAALSGEWIJZE, STRAALSGEWIJS, bw.
in den norm van stralen.
STRAALVORMIG, bn. in den vorra van stralen ;
(ontl.) straalvormig lichaam, een onderdeel van het
oog bij de lens.
STRAALWORMEN,
my. eene soort van ingewandswormen.
STRAAT, v. (straten), gebaande weg, inz. de
geplaveide weg tusschen de rijen huizen in steden
of dorpen ; — op straat, in de open lucht, in het
openbaar : op 's Heeren straten (eig. op de heerstraat),
op den openbaren weg ; (spr.) men moet straten
voor stegen kennen, men moet weten tot wien men
zich wendt, met wien men spreekt ; iem. op straat
zetten, nit sun huis zetten, (ook) hen/ van zijne
verdiensten berooven ; dubbele lange rij huizen,
door een geplaveiden weg van elkander gescheiden; — (aardr.) zeeengte: de straat van Gibraltar.
STRAATJE, o. (-s), kleine straat, steeg.
STRAATARM, bw. zeer arm.
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STRAATBENGEL, m. (-s), gemeene straatjongen; ...DEUNTJE, o. (-s) ,straatlied(je); ...DEUR,
v. (-en), groote of hoofddeur van een huis; ...GELD,
o. belasting voor het onderhoud der straten ; ...GERUCHT, o. straatrumoer ; tijding die op straat
verteld wordt ; ...JEUGD, v. de straatjongens ;
...JONGEN, m. (-s) ; ...LANTAARN, v. (-s);
...LIEDJE, o. (-s).
STRAATMADELIEF, v., ...MADELIEFJE, o.
(-s), meisje dat gedurig op straat is ; ...PREDIKER, m. (-s), iem. die op straat preeken houdt.
STRAATROOF, m. het rooven op de straat, op
eenzame wegen ; ...ROOVER, m. (-s); ...SCHANS,
v. (-en), versperring, barricade ; ...SCHENDER,
m. (-s), die straatschenderij pleegt ; ...SCHENDERIJ, v. (-en), baldadigheid op straat ; ...SLIJPER,
in. (-s), lediglooper ; ...TAAL, v. ruwe, onbehoorlijke taal •; ...TOONEEL, o. (-en), een of ander
voorval op straat, dat toeschouwers lokt ; ...TYPE,
o. (-n), persoon lien we als type vaak op straat
zien ; ...WEG, m. (-en), groote geplaveide weg ;
...ZANGER, m. (-s).
STRADIVARIUS, v. (-sen), kostbare, prachtig
klinkende viool, zoo geheeten naar den vervaardiger S t r a di v a r i te Cremona (1644-1736).
1. STRAF, bn. bw. (-fer, -st), gestreng, scherp ;
iem. straf aanzien ; — bijtend, sterk : straffe pekel ,
— op gestrenge wijze : de teugels straf aanhalen.
STRAFHEID, v. (...heden), gestrengheid ; sterkte,
scherpte.
2. STRAF, (-fen), STRAFFE, v. (-n), leed dat
eene ongeoorloofde of onbezonnen daad met zich
brengt ; — leed dat een gevolg is van eene wet,
een gebod of voorschrift te overtreden ; — een bij
de wet voorgeschreven leed dat den wetsovertreder wordt aangedaan ; — de eeuwige (helsche) straffen ; — tot mijne straf (tot mimne spa, tot mijn
verdriet) moest hij komen. STRAFJE, o. (-s).
STRAFBAAR, bn. (-der, -st), straf verdienende.
STRAFCOMPAGNIE, v. (-en), (rail.) compagnie
Waarbij strenge tucht heerscht en waarheen de
soldaten tot straf overgeplaatst worden ; ...EXERCEEREN, o. exerceeren voor straf : de soldaten
kregen 2 uur strafexerceeren.
STRAFFE, v. (-n), (hoogere stiji) straf.
STRAFFELIJK, bw. (hoogere stij1) zeer gestreng.
STRAFFELOOS, bn. bw. zonder, vrij van straf :
lets straffeloos verklaren. STRAFFELOOSHEID, v.
STRAFFEN, (strafte, heeft gestraft), straf opleggen, doen ondergaan ; — met het zwaard straffen , onthoofden ; — met de koorde straffen, ophangen, worden ; — met boete straffen, eene geldstral
opleggen ; een kind straffen, kastijden, leed doen
voor eene verkeerde daad, eene nalatigheid enz.; —
wederwaardigheden, ongeluk doen ondervinden ;
met een slecht kind gestraft zijn, het ongeluk hebben een slecht kind te bezitten.
STRAFGERICHT, o. (-en), gericht dat eene straf
oplegt ; Gods strafgericht, een kwaad, tegenspoed
dat men beschouwt als eene van God opgelegde
straf ; ...GEVANGENIS, v. (-son); ...INRICHTING, v. (-en), inrichting waarin men tot straf
verblijven moet; ...KOLONIE, v. (-s, ...nien), kolonie
welke ten doel heeft misdadigers uit de Europeesche
samenleving te verwijderen, en, zoo mogelijk, tot
nuttige leden in een geheel nieuwen maatschappelijken kring te vormen ; ...OEFENING, v. (-en),
volvoering der opgelegde straf ; strafvoltrekking,
executie.
STRAFPLAATS, v. (-en), plaats waar eene straf
voltrokken wordt ; ...PORT, o. port dat men betalen moet wegens onvoldoende frankeering ; ...
PREEK, v. (-en), kerkelijke leerrede die over de
ondeugden handelt ; — (fig.) iem. eene strafpreek
houden, iem. ernstig berispen, doorhalen.
STRAFPUNT, o. (-en), (sport.) punt op een
stand van ± 11 M. tegenover het midden van het
doel, waar de bal voor een strafschop gelegd wordt.
STRAFRECHT, o. recht om to straffen ; een gedeelte van het staatsrecht, het samenstel bevattende van de bepaling der straffen ; wetboek van
strafrecht ; ...RECHTER, m. (-s), rechter die eene
straf opleggen moet ; ...RECHTERLIJK, bn.

a-
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STRAFRUIMTE, v. (-n), (sport) strafschopgebied.
STRAFSCHOP, m. (-pen), (sport) wanner een
voetbalspeler binnen het strafschopgebied een
volgens de spelregels verboden handeling doet,
wordt aan de tegenpartij een strafschop toegestaan;
— GEBIED, o. (-en), groote rechthoek om het
doel getrokken ;• — LIJN, v. (-en), lijn die het
strafschopgebied aangeeft.
STRAFSCHULDIGE, m. en v. (-n), iem. die
strafschuldig is.
STRAFVERORDENING, v. (-en), plaatselijke
voorschriften tegen wier overtreding straf is bedreigd.
STRAFVORDERING, v. (-en), wetboek van strafvordering, het wetboek dat de wljze bepaalt, hoe
misdrijven moeten vervolgd en gestraft worden.
STRAFVRIJ, bn. straffeloos.
STRAFWAARD, STRAFWAARDIG, bn. bw.
(-er, -st, meer-, meest-). STRAFWAARDIGHEID, v.
STRAFWERK, o. straftaak (van scholieren); ...
WET, v. (-ten), wetboek van stratvordering : onze
strafwet is onmachtig het kwaad te stuiten; ...WETBOEK, o. (-en), wetboek van strafrecht en van
strafvordering ; ...WETGEVING, v.; ...ZAAK,
v. (...zaken), gerechtszaak die behandeld wordt
door den strafrechter ; ...ZWAARD, o. het zwaard
der gerechtigheid.
STRAK, bn. bw. (-ker, -st), gespannen, stijf :
een touw strak spanners ; — die )as zit daar te strak,
niet ruim genoeg : — sterk : iem. stiff en strak
aanzien ; — een strak gezicht zetten, een effen gezicht,
waarop Diets te leden is •, — iem. strak houden,
hem niet veel geld te verteren geven ; (ook) hem
niet veel kromme sprongen laten maken. STRAKHEID, v. gespannenheid (van een touw of koord);
(fig.) gestrengheid ; beperktheid van geld.
STRAKJES. STRAKS, bw. aanstonds, dadelijk,
oogenblikkelijk : ik kom straks ; — zoo even, zeer
korten tijd geleden : hij was straks hier.
STRAKKEN, (strakte, heeft gestrakt), daar
strakte de nachtrust nog, was daar nog strak, ongesto ord.
STRALEN, (straalde, heeft gestraald), stralen
schieten, schijnen : de zon straalde heet op de aarde ;
— (fig.) hare oogen straalden (blonken) van vreugde ;
— in stralen zich verdeelen ; het bloed straalde uit
de wond; — (gemeenz,) bij een examen afgewezen
worden, inz. met lage cijfers, druipen; — (Zuidn.)
(van bijen) steken met den angel.
STRALEND, bn. stralen schietend; — zeer vergenoegd : er stralend uitzien ; — (plantk.) stralende
bloemkronen, aan den rand eener bloeiwijze staande
en door hare grootte afwijkende.
STRALENGLOED, m. gloed van stralen ; ...
KRANS, m. (-en), ...KROON, v. (...kronen),
glorie.
STRAM, bn. bw. (-mer, -at), stijf, onbuigzaan:t ;
stramme leden ; — het slot is of gaat stram, is moeilijk te openers. STRAMHEID, STRAMMIGHEID,
v. stijfheid, onbuigzaamheid ; afgeleefdheid.
STRAMIEN, o. en v. fain borduurgaas (tot tapijtwerk enz.); fijn gaas om op to borduren, (ook fig.) een
verhaal geborduurd op het stramien der historie ;
—NAALD, v. (-en), naald om to merken.
STRAMIENEN, bn. van stramien.
STRAND, o. (-en), het langs de zee geleden land
buiten den duinvoet of dijksteen ; — (Z. A.)
badplaats aan zee ; (fig.) het is maar strand, geneer
je niet, doe maar of je thuis waart ; (ook) wees
maar vrijpostig.
STRANDBOS CH, o. (...sschen), Bosch van
rhizophoren in de tropische streken, wier voet
door den vloed voortdurend omspoeld wordt.
STRANDBRIL, nt. (-len), bril met gekleurde
(raeest blauwe of zwarte)glazen, om de oogen tegen
het to felle licht aan het strand to beschermen.
STRANDEN, (strandde, heeft of is gestrand), op
het strand rakers : op de kust gestrande goederen ; —
(zeew.) met zijn schip op strand loopen, vastraken,
blijven vastzitten ; (fig.) mislukken, tegenloopen ;
— (gew.) zich door de zee aangespoelde zaken

STRANDGAPER.
toeeigenen ; (ook) heiraelijk kleinigheden wegnemen.
STRANDING, v. (-en), het stranden.
STRANDGAPER,
(-s), een 10 cM. lange gaperschelp (mya arenaria).
STRANDGOED, o. (-eren), goed dat de zee aanspoelt; ...HARING, mt. (-en), (v. gray. als stofn.)
haring die aan het strand wordt gevangen ; inz.
kleine haring op de Oostzee gevangen ;
o. (-en), lage steenen dam of hoofd tot bescherming van het strand aangelegd ; ...JUT, m.
(-ten), ...JUTTER,
(-s), stranddief.
STRANDLIJN, v. (-en), (aardr.) lijn langs kustgebergten die den vroegeren stand van den zeespiegel aanduidt ; — lijn die de laagwaterlijn,
ook wel den duinvoet aangeeft.
STRANDLOOPER, m. (-s), kleine moerasvogels
(tringa), welke over den geheelen aardbol verbreid
zijn, en waarvan 9 soorten in ons land worden
aangetroffen.
STRANDMEER, o. (...meren), meer aan het
strand gelegen ; ...MEESTER, m. (-s), strandvoogd.
STRANDMUUR, m. (...rauren), van basalt opgetrokken muur als zeewering dienende.
STRANDPLUVIER, v. (-en), een aan onze kusten 's zoraers voorkomende soort van pluvier, ook
zandlooper geheeten (charadrius cantianus);
PUTTER, m. (-s), sneeuwgors of zeeputter (calcarius nivalis).
STRANDRECHT, o. (-en), recht van den eigenaar der kust op gestrande voorwerpen (jus
tegenwoordig in de meeste landen vervangen
door een bepaald bergloon ; ...RIET, o. eene rietsoort die hier en daar in duingrond groeit (calamagrostis littorea).
STRANDROOF, m. strandjutterij.
STRANDRUITER, m. (-s), groenpootstrandsnip (glottis), met langen smallen snavel, van het
midden of licht bovenwaarts gekrorad ; ...SNEP,
...SNIP, v. (-pen), oeversnip ; ...SNIJDER, m.
(-s), iem. die aan boord van een walvischvaarder
de groote stukken spek aan stukken snijdt.
STRANDSTOEL,
(-en), badstoel.
STRANDVERDEDIGING, v. het beschermen
van het strand tegen verlaging door schuring en
afslag, geschiedt gewoonlijk door strandhoofden.
STRANDVLOO, v. (-ien), helder Witte vlookreeft
onzer kusten die sprongen van een voet hoogte
waken (talitrus locusta); ...VOGEL, m. (-s), vogel
die in de nabijheid der kusten of stranden wordt
gevonden.
STRANDVOND, m. (-en), wat op het strand
gevonden is ; ...VONDER, (-s), iem. die het
opzicht heeft over hetgeen aan 't strand wordt gevonden.
STRANDVOOGD, m. (-en), strandvonder ;
ZWALUW, v. (-en), (nat. hist.) oeverzwaluw.
STRANDWOLF, m. (...ven), een in Z. Afrika
langs de kusten voorkomende soort van hyena
(hyaena brunnea).
STRANGULATIE, v. (-Alen), worging.
STRANGULEEREN, (stranguleerde, heeft gestranguleerd), worgen.
STRATAGEME, m. (-s), krijgslist.
STRATEEG,
(...tegen), krijgskundige.
STRATEGIE, v. kunst des veldheers on/ alle
hulpbronnen, strijdmiddelen en strijdkrachten aan te
wenden tot het bereiken van het doel van den oorlog.
STRATEGISCH, bn. krijgskundig ; tot de strategie behoorende.
STRATEN, (straatte, heeft gestraat), bestraten,
plaveien.
STRATENMAKER,
(-s), iem. die straten
legt, plaveit ; ook STRAATMAKER.
STRATER,
(-s), stratenmaker.
STRATIGRAPHIE, v. leer der aardlagen.
STRATIFICATIE, v. Wijze waarop de gesteenten
gelaagd zijn.
STRATOGRAPHIE, v. (-en), lager-, oorlogsbeschrijving ; work over de krijgskunde.
STRATOSFEER, v. dat deel der atmosfeer,
waarin geen verticale bewegingen van beteekenis
meer voorkomen, boven Europa 12 KM. hoog.
STRATUS, in. laaghangende gaze wolkenmassa.

810

STREKSCH.

STREBER, (Hd.) m. (-s), iem. die er vooral
op nit is, in de wereld vooruit te komen.
1. STREEK, v. (streken), het strijken; eene Lange,
eene korte streek, op de viool ; — strijkstok ; —
streep, haal (met pen, penseel of kwast) ; —
(fig.) dat houdt geen streek, dat deugt niet ; —
landstreek, gewest, oord : dorre, vruchtbare streken ; de heete streken der aarde ; — in de streek der
maag, in den oratrek van, in de nabijheid van ; —
(zeew.) 32ste deel der windroos, kompasstreek ;
of niet op streek, hij is ongesteld—hijsvantrek ;
streek houden, bij het schaatsenrijden : slag
houden ; met lange, korte streken rijden ; — streek
houden, in dezelfde streek blijven ; (fig.) den goeden
weg niet verlaten ; (ook) er loopt eene streek door,
een weinig gekrenkt in de hersens zijn ; op streek
zijn, goed op dreef zijn.
2. STREEK,
(streken), list, sluwheid, looze
trek : hij gaat met streken om ; (spr.) hij heeft
streken onder zijn, staart, hij heeft ze achter de
mouw ; — een vos verliest wel zijne haren, maar
niet zijne streken, al doet iem. zich ook anders
voor, zijn waren aard zal zich niet verloochenen.
STREEKSPRAAK, v. gouwspraak, dialect ;
TAFEL, v. (-s), tafel die de verschillende windstreken met de afwijkingen aanwijst.
STREEL, m. (streken), (gew.) roskamt.
STREELEN, (streelde, heeft gestreeld), zacht
met de hand over iets strijken on/ te liefkoozen
een hond, eene kat streelen ; — aanhalen, kussen,
vleien eene vrouw streelen ; — aangenaara aandoen : die wijn streelt het gehemelte ; — zacht
vogen : den vloer streelen ; roskaran:ten. STREELING, v. (-en), het streelen.
STREELEND, bn. (-er, -st), liefkoozend ; aangenaant vleiend : streelende woorden.
STREELER,
STREELSTER, v. (-s), vleier,
liefkoozer ; vleister, liefkoosster.
STREEP, v. (strepen), lange, smalle lijn : de rivier vertoonde zich, als eene zilveren streep ; — eene
streep door iets haler, het afkeuren, (ook fig.) niet
meer op iets rekenen ; — dat was eene streep door
de rekening, eenegroote teleurstelling ; — (Z. A).
het regent maar in, gene streep, aanhoudend; —
daar loopt bij hem eene streep door, hij is niet goed
wijs ; als lengtemaat = 1 raM. STREEPJE, o.
(-s), kleine streep : een streepje voor hebben, iets meer
in de guest staan dan een ander ;
gestreepte
stof : een mooi streepje voor schortjes.
STREEPJESGOED, o. gestreepte stof.
STREEPSUIKER, v. (Z. A.) iem. streepsuiker
geven, hem geducht afranselen.
STREEPVAREN, v. een varengeslacht (asplenium) waarvan 3 soorten in Nederland aangetroffen worden.
STREK, m. (bouwk.) boog boven kozijnen met
eene rechte onderlijn en meestal ook rechte bovenlijn, rollaag ; — het lange kantvlak van een steen,
die op zijn plat ligt.
STREKDAM, na. (-men), dam in de richting der
rivier rivieren worden genormaliseerd met kribben
of met strekdammen.
STREKEL, m. (-s), hout ter scherping van de
zeis ; — strijkstok, strijkhout.
STREKGRAS, o. (plantk. ), (gew.)kruipendetarwe.
STREKKEN, (strekte, heeft gestrekt), rekken,
spannen ; — (fig.) dienen, goed zijn voor : tot voorbeeld strekken ; — dat strekt hem tot schande, tot eer,
dat is voor hem eene schande, eene eer ;
dienen : deze brief strekte alleen om... ; — uitstrekken : zoo ver strekt zijne macht niet.
STREKKEND, bn. de strekkende Meter, een
Meter lengte, bij de voile breedte.
STREKKER, m. (-s), eene spier die de ledematen
strekt, in tegenstelling met buiger.
STREKKING, v. het strekken ; voordeelig in 't
gebruik ; (fig.) bedoeling, richting, neiging (tot
zeker oognaerk): de strekking ervan is...
STREKLAAG, v. (...lagers), koplaag, strek.
STREKSCH, bn. (bouwk.) streksche boog, rechte
boog ; streksch gewelf, gewelf met rechte onderlijn. ;
streksche steen, die in de lengte in den muur komen ;
streksche voegen, in de lengte.
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STRELITZEN, ra. ray. (oudt.) Russische lijfwacht die in de tweede heeft der 16de eeuw door
Czaar I w an W a s i l j e w i t c h werd opgericht
en die tevens de staande infanterie van het rijk
uitmaakte.
STREMMA, v. (-'s), Nieuwgrieksche vlaktemaat = 10 A.
STREMMEN, (strenide, heeft gestrerad), stijf
worden, stollen : de melk stremt ; — doen stollen ;
— (fig.) beletten, verJinderen : de oorlog stremt
den handel ; het verkeer stremmen. STREMMING, v.
( - en), het stremmen (in alle bet.) ; stilstand ; verhindering, beletsel ; (scheik.) verdikking.
STREMPOEDER, o. strenaselpoeder.
STREMSEL, o. zelfstandigheid die (inz. de melk)
doet streramen (tot kaas maken), leb ; —POEDER, o. kaasstremsel in poedervorm.
STREMSTOF, v. hetgeen doet stremmen.
1. STRENG, bn bw. (-er, -st), hard, stevig, gestreng : strenge koude ; een strenge winter ; — stipt,
niet toegevend, niet zachtzinnig streng letten
op iem. ; streng optreden.
2. STRENG, v. (-en), een der dunne koordjes,
waaruit een touw is samengesteld ; — (spr.) de
derde streng maakt den kabel, de derde man brengt
de praat aan ; — gevlochten koord ; — riem,
reap, leireep ; de streng van een rijtuig, waaraan
de paarden vast zijn ;
ieder trekt aan zijne streng,
ieder verdedigt (handhaaft) zijn begrip ; — (fig.)
hij houdt sterk aan zijne streng (raeening, gevoelen)
vast, hij geeft niet toe ; — eene streng garen, zijde,
zeker aantal draden garen, zijde enz., to zamen gedraaid of gewonden. STRENGETJE, o. (-s).
STRENGEL, m. (-s), de streng eener vlecht.
STRENGELEN, (strengelde, heeft gestrengeld),
vlechten : het haar strengelen ; een lint in 't hear
strengelen ; — (fig.) bijeenvoegen, vereenigen : de
band der liefde, der vriendschap stren,gelt hen aaneen ; — rich strengelen, zich slingeren.
STRENGELIJK, bw. op strenge wijs.
STRENGEN, (strengde, heeft gestrengd), stijf
aanhalen ; — strengen (garen) maken ; — (fig.)
(Zuidn.) verbinden, verplichten.
STRENGHEID, v. (...heden), gestrengheid; hardheid ; wreedheid ; nauwgezetheid.
STRENGKOKER,
(-s), ...LEER, ...LEDER,
o. (-s), lederen koker, waardoor de strengen gaan,
waarmede een paard een wagen voorttrekt.
STREPEL, m. (-s), (gew.) strook.
STREPEN, (streepte, heeft gestreept), strepen
maken ; — (fig.) plagen, hekelen, doorhalen.
STREPTOCOCCUS, m. bacterien die zich bij de
vermenigruldiging als een snoer verbinden en zoo
lange draden vormen.
STRETTA, (It.), v. (-'s), (rauz.) plotselinge overgang in een snel tempo.
STREUMELEN, (streumelde, heeft gestreuraeld),
(Zuidn.) beredderen.
STREUVELEN, (streuvelde, heeft gestrengeld),
(Zuidn.) to berge rijzen, te berge staan (van haar
of pluizen).
STREVEN, (streefde, heeft gestreefd), met alle
krachtsinspanning zich voortbewegen, trachten,
pogen ; naar iets, naar volmaking streven ; iem. op
zijde streven, bijna de gelijke van hem zijn
te
(Zuidn.)
boven streven, overtreffen, overwinnen ;
snel voortgaan.
STRIBBELEN, (stribbelde, heeft gestribbeld),
kibbelen ; zich tegen iets aankanten, zich verzetten.
STRIBBELIG, bn. (-er, -st), kibbelachtig ; zich
verzettend, tegenwerkend. STRIBBELIGHEID,
v. kibbelzucht ; verzet.
STRIBBELING, v. (-en), het stribbelen ; onaangenaamheid, harrewarrerij.
STRICTUUR, v. (geneesk.) ziekelijke vernauwing van een kanaal in een dierlijk lichaam.
STRIEM, v. (-en), streep, teeken (door een slag
met eene zweep, een touw enz. achtergelaten);
— (fig.) slag : iem. eene striem in 't gezieht
geven.
STRIEMEN, (striemde, heeft gestriemd), een
striem geven, gevoelig treffen : iem. in het gezicht
striemen ; striemende woorden.

STRIJKEN.
STRIJD, m. (-en), gevecht, kamp, oorlog ; ten,
strijde trekken ; den strijd opgeven ; — (fig.) worsteling, gemoedsonrust ; strijd in zijn binnenste voeren ;
— de strijd om het bestaan; — tegenspraak : dat is
in strijd met zijne beloften, met zijne woorden ; —
om strijd, om het best.
STRIJDAKS, v. (-en), strijdbijl ;
v.
(...barren), worstelperk.
STRIJDBAAR, bn. (-der, -st), geschikt, geneigd
tot den stijd, tot den oorlog ; weerbaar ; oorlogzuchtig. STRIJDBAARHEID,
STRIJDBIJL, v. (-en), oorlogsbijl (der wilden of
der oude volken).
STRIJDEN, (streed, heeft gestreden), vechten,
kampen, oorlog, strijd voeren ; voor de vrijheid,
tegen den vijand dapper strijden ; tegen zijn hartstoad strijden; - (fig.) twisten, in tegenspraak zijn
met : over de beteekenis van een woord, eene uitdrukking strijden ; — indruischen tegen, niet overeen
to brengen met : dat strijdt met de goede zeden ; —
tegenspreken, kibbelen : hij wit altijd strijden ;
—(fig.)
de strijdende kerk, evangelische naam, then
de R. -K. aan hun kerkgenootschap geven ; een
onaangenaam wee gevoel geven, dat aan misselijkheid grenst : het vet strijdt me, ik kan dat niet verdragen.
STRIJDER, m. (-s), krijgsman ; tegenspreker.
STRIJDGENOOT, m. (-en), ...GEZEL, m. (-len),
die met iem. medestrijdt.
STRIJDHAMER, m. (-s), haraervormig wagen,
soma nog voorzien van een stootkling, gebruikelijk bij de ouden en de wilden ; ...HANDSCHOEN,
m. (-en), zware, met lood of ijzer beslagen handschoen der Romeinsche vuistvechters ; ijzeren
handschoen ; ...HENGST, m. (-en), oorlogshengst.
STRIJDIG, bn. (-er, -st), in strijd 'net, niet overeenstemxaende met ; tegenovergesteld (aan).
STRIJDKAR, v. (-ren), oorlogskar (der ouden).
STRIJDKNOTS, v. (-en), .,.KOLF, v. (...ven),
knotsvormig slagwapen, aan het verdikte einde
dikwijls met ijzeren punten bezet, meest gevoerd
door bereden krijgsvolk (tot de 16de eeuw).
STRIJDKRACHTEN, v. my. waarmee gestreden wordt ; de levende strijdkrachten, de militaire
macht, zoowel menschen als dieren.
STRIJDLUSTIG, bn. (-er, -st), vol strijdlust,
begeerig naar den strijd.
STRIJDMAKKER, EQ. (-s), iem. die medestrijdt,
wapenbroeder ; ...MIDDEL, o. (-en) ; ...PERK, o.
(-en), kampplaats ; met iem. in het strijdperk Ireden ; renperk ; slagveld ; ...ROS, o. (-sen);
...SCHRIFT, o. (-en), twistschrift.
STRIJDVAARDIG, bn. (-er, -st), gereed voor den
strijd : hij is altijd even strijdvaardig, gereed om
een twistgesprek of twistgeschrijf to beginnen.
STRIJDVELD, o. (-en), slagveld ; ...VLAG, v.
(-gen), oorlogsvaan ; ...VRAAG, v. (...vragen),
twistpunt.
STRIJK, m. het strijken ; — strijk en zet,
roep van een heibaas, wanner het heiblok voor
de laatste maal neerkomt ; — (fig.) leder oogenblik,
dikwijls : dat doet hij strijk en zet.
STRIJKAGE, v. (-s), buiging (min of meer schamper gebezigd): veel strijkages maken.
STRIJKBALK, m. (-en), (bouwk.) de beide buitenste draagbalken van eene zoldering, gewoonlijk lichter dan de andere ; ...BORD, o. (-en),
deel van een ploeg dat de losgemaakte aarde op
zijde schuift ; — wrijfbord om pleistermuren
glad to strijken ; ...BOUT,' ra. (-en), strijkijzer ;
...CONCERT, o. (-en), concert met strijkinstrumouton.
STRIJKEL, m. (-5), strijkstok bij het meten.
STRIJKELINGS, bw. rakelings, even, bijna
rakende : hij ging strijkelings tangs mij heen.
STRIJKEN, (streek, heeft gestreken), met iets
langs iets anders gaan en het daarbij zacht aanraken : met een doek tangs eene tafel strijken;
een
—inz.achtmedovrisnga:
meisje tangs de kin, over de haren strijken; — (spr.)
(met) de hand over 't hart strijken, na lang overleg
tot eene gave besluiten, uit medelijden de goedheid
hebben het een of ander to doen, to geven ; —
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strijkende lets in orde maken, inz. het gladraaken: kreukels uit het papier strijken; — linnengoed
strijken, met een heet strijkijzer gladraaken ; —
op eene viool, eene wale strijken, spelen ;
strijkende over lets gaan om er lets op te smeren :
self op linnen strijken, tot pleisters ; pleisters strijken; — (spr.) er is geene zalf aan te strijken, daar
is niets aan to veranderen of te verbeteren ; —
neerlaten : een opgeheschen last strijken ; —
(zeew.) de zeilen strijken, neerlaten om te reven,
of ze in te nemen ; — (spr.) de vlag voor iem.
strijken, zijne meerderheid erkennen, zich onderwerpen ; — een vcnvnis strijken, vellen ; —
rakelings laws lets gaan : de zwaluw streek tangs
het watervlak; — zich uit de voeten maken : hij is
gaan strijken; — een paard strijkt zich, wanneer
bij de beweging een been door den voorbijgaanden
hoef wordt aangeraakt ; — met den prijs gaan
strijken, dien behalen ; met eene betrekking gaan
strijken, die verkrijgen.
STRIJKER, ut. (-s), die strijkt ; — strekel ; —
gebogen hout waarraee men het zaad dat gemalen
wordt, telkens weer onder de stee pen strijkt ; —
wetstaal, priera (der slagers); — strijkijzer, persijzer ; — (ook) loodgietersgereedschap.
STRIJKGELD, o. (-en), plokgeld, zie aid. ; —
oon voor de strijkster ; ...GOED, o. linnen dat
gestreken moet worden ; ...HOUT, o. strijkel.
STRIJKIJZER, o. (-s), (heete)ijzerenbout out daarmede het linnengoed te strijken.
STRIJKINSTRUMENT, o. (-en), instrument van
snaren voorzien, die, met een paardenharen strijkstok gestreken, een toon voortbrengen.
STRIJKJE, o. (-s), strijkconcert ; strijkorkest.
STRIJKKACHEL, v. (-s), kachel waarop de
strijkijzers of waarin, de strijkbouten heet gemaakt
worden ; ...ORKEST, o. (-en), orkest alleen uit
strijkinstrumenten bestaande; ...QUINTET, o. (-s),
ensemble bestaande uit 2 violen, 2 alten en 1
eel ; ...RIEM, m. (-en), aanzetriem.
STRIJKSTEEN, m. (-en), steen tot aanzetten
(van messen, staal enz.); oliesteen.
STRIJKSTER, v. (-s), die strijkt (inz. linnenof waschgoed).
STRIJKSTOK, m. (-ken), stok, met paardenharen bespannen, om eene viool of bas to bespelen ; — stok waarrctee de maat wordt afgestreken;
(fig.) er blijft veel aan meat en strijkstok hangen, die
de zwak in handen heeft, eigent zich veel toe.
STRIJKVOETEN, (strijkvoette, heeft gestrijkvoet), met achteruithalen der voeten zijne onderdanigheid bewijzen ; (fig.) vleien.
STRIJKVOETJE, o. (-s); een strijkvoetje maken,
zich onderdanig betoonen.
1. STRIK, m. (-ken), (jag.) een ijzer- of koperdraad,
aan welks eene einde zich een oog bevindt, waardoor het andere eind gestoken wordt ; dient om
wild te vangen ; — valstrik : strikken spannen of
leggen, iem. er laten inloopen ; — schuifknoop :
sea strik in zijne das leggen ; — knoop, lus in een
doek, lint of koord genaaid, meestal tot sieraad ;
— juweelen versiersel in den vorm van een
strik.
2. STRIK, o. (-ken), (gew.) strijkhout (der raaaiers).
STRIKE (Eng.), v. werkstaking : strike maken.
STRIKKEN, (stri pte, heeft gestrikt), tot een
strik maken ; — strikken vorraen, vaststrikken ;
— in een strik vangen ; — (Zuidn.) breien.
STRIKKNOOP, mi. (-en), schuifknoop ; ...LETTERS, v, my . krulletters, inz. die door elkander
loopen, naamletters; ...REDE, v. (-nen), drogrode, sophisme.
STRIKSWIJZE, STRIKSWIJS, bw. in den
vorm van een strik.
STRIKT, bn. bw. (-er, -st), STRIKTELIJK,
bw. nauwkeurig, gestreng, nauwgezet.
STRIKVRAAG, v. (...vragen), listig gestelde
vraag, gesohikt om iem. to verstrikken of to
vangen : de re,chter stelde allerlei strikvragen.
STRINGENT, bn, bondig, afdoend.
STRIP, ra.• (-pen), smalle strook ijzer geklonken
op den naad van twee platen ijzer die tegen elkaar
verbonden taoeten worden.
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STRIPGOED, o. tabak die gestript moet worden.
STRIPPEN, (stripte, heeft gestript), tabaksblaren van de hoofdnerf ontdoen; — (oudt.) geeselen.
STRIPPER, m., STRIPSTER, v. (-s), die stript.
STRIPS, v. nw. (gemeenz.) slaag : strips krijgen.
STROBBE, v. (-n), (Zuidn.) struik.
STROBBELEN, (strobbelde, heeft gestrobbeld),
(Zuidn.) struikelen.
STROEF, bn. bw. (...ver, -st), niet glij demi., ruw,
hard, verroest : dit slot, die grendel gaat erg stroef ;
— bot : de zaag gaat stroef ; — (fig.) niet
vloeiend, hortend : stroeve verzen ; een stroeve stijl;
— onvriendelijk, stijf, koel.
STROMPELEN, (strompelde, heeft en is gestrompeld), met moeite, gebrekkig zich bewegen.
STROMPELROK, m. (-ken), zeer nauwe rok,
waarin men nauwelijks zich bewegen kan.
STROMPELIG, bn. (-er, -st), hobbelig, oneffen.
STRONK, m. (-en), geknotte stain ; — harde
stengel van eene kool. STRONKJE, o. (-s).
STRONKELEN, STRONKELVOETEN, struikelen.
STRONKELSTEEN, m. (-en), (Zuidn.) steen des
aanstoots, ergernis.
STRONTJE, o. (-s), keutel ; zweertje op het oog,
gerstekorrel ; — (fig.) jongetje, kleine dreumes.
STROO, o. halmen van gedorscht koren ; (bij
uitbr.) dorre stengels van andere veldvruchten :
het stroo aan bossen binden ; — een mannetje van
stroo, een zwak mannetje ; — stroomatras ; hij is
op het stroo gestorven, zeer arm ; (fig.) iem. op stroo
leggen, tot armoede brengen ; — strooiendak ;
(dieht.) hij is onder het stroo geboren ; — een stuk
stroohalm : iem. geen stroo in den weg leggen, hem
in niets hinderen ; het scheelde maar een stroobreed,
er scheelde bijna niets aan ; — strooisel (waarop
de paarden in den stal liggen).
STROOACHTIG, bn. (-er, -st), als stroo, stoppelig ; op stroo gelijkende.
STROOBAND, m. (-en), band die van stroo gevlochten is ; ...BED, o. (-den), strooleger ; stroozak ; ...BEEN, o. (-en), op stroobeenen gaan, waggelen, inz. van een dronken man gezegd.
STROOBLOEM, v. (-en), (plantk.) een plantengeslacht (helichrysum) waarvan de bloembladen
glanzend en als stroo zoo droog zijn, waarom zij
niet verwelken ; gale ganzenbloem..
STROOBOKKING, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
bokking die in stroogepakt is ; ...BORD, o. bordpapier van stroo gemaakt; ...BORDPAPIER, o.;
...BOS, m. (-sen), eene tot een bos gebonden hoeveelheid stroo ; ...BOTER, v. boter van koeien,
welke met stroo gevoederd worden, winterboter;
...DAK, o. (-en), dak van stroo ; ...DEKKER,
m. (-s), iem. die een huis of schuur met stroo dekt ;
...DOK, v. (-ken), strooien dok voor onder de
pannen.
STROOGEEL, bn. zoo geel als stroo.
STROOHAKSEL, o. schrooilingen ; ...HALM,
ra. (-en), korenhalut inz, wanneer de korrels uit de
aar zijn ; — (fig.) rich aan een stroohalm vasthouden, in het nietigste redding zoeken, als men in gevaar is ; ...HOED, m. (-en), hoed van stroo ;
...HUT, v. (-ten), met stroo gedekte hut.
STROOIAVOND, m. (-en), Sinterklaasavond.
STROOIBILJET, o. (-ten), ...BRIEFJE, o. (-s).
1. STROOIEN, bn. van stroo (vervaardigd).
2. STROOIEN, (strooide, heeft gestrooid), een
strooien bed voor het vee spreiden, van strooisel
voorzien : sole heeft de paarden gestrooid I;
—klein vorwepnuitdehandopdengrondlaten
vallen, verspreiden, uitspreiden : rand strooien; —
pepernoten strooien ; (fig.) het goede zaad in de harten
der kinderen strooien ; — (fig.) geld met voile handen
strooien, verkwisten ; — (spr.) rozen voor de varkens
of vwij nen strooien, over geleerde zaken met botteriken, over heilige dingen met goddelooze spotters
enz. spreken. STROOTING, v. het strooien; strooisel.
STROOIER, m. (-s), STROOISTER, v. (-s),
die strooit, inz. die bloemen strooit.
STROOIGELD, o. geld dat men bij feestelijke
gelegenheden onder het yolk strooit ; ...GOED,
o. suikererwten, bruidsuikers enz.; ...JONKER,
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m. (-s), ...MAAGD, v. (-en), die bloenten strooit
voor eene bruid en een bruidegom ; ...MIJN, v.
(-en), los drijvende zeemijn.
STROOISEL, o. het een gestrooid is.
STROOISUIKER, v. poedersuiker, fijne suiker.
STROOJONKER, nt. (-s), schirapnaam voor
land] onker.
STROOK, v. (-en), rand, reep (van iets afgesneden): mai reepvormig sieraad aan iets gezet: eene
kanten, geborduurde strook ; — (zeew.) smal stuk
land : eene kuststrook. STROOKJE, o. (-s).
STROOKARTON, o. karton van stroo gemaakt.
1. STROOKEN, (strookte, heeft gestrookt),
(gew.) streelen, strijken ; (fig.) vleien, streelen.
2. STROOKEN, (strookte, heeft gestrookt), (fig.)
overeenkomen, overeenstemmen : dat strookt niet
met wat hij gisteren zei.
STROOKING, v. (-en), (zeew.) model, vorm,
voorkomen van een schip.
STROOKLEUR, v. gele kleur van het stroo ;
...KLEURIG, bn.
STROOLEGER, o. (-s), stroobed.
STROOM, m. (-en), het stroomen, strooming :
er was in die vergadering een zekere stroom tegen
het bestuursvoorstel ; — hoeveelheid water die zich
in eene bepaalde richting beweegt, inz. die voortdurend door eene zekere bedding stroomt, groote
rivier : de stroomen van Europa ; — strooming in
het zeewater : de golfstroom ; dat schip ligt op stroom,
op de rivier voor anker ; — gebezigd van andere
stoffen, die als water in eene rivier zich geregeld
en in groote hoeveelheid voortbewegen : een stroom
van tranen vergieten, zeer veel weenen ; — een
luchtstroom, sterke beweging van een gedeelte
der lucht ; — (nat.) electrische, galvanische, megnetische stroomen ; — de regen viel bij stroomen
neer, het regende geweldig ; — een stroom (vloed) van
woorden ; — (fig.) den stroom volgen, met den
menschenstroont meeloopen, (fig.) met de meerderheid meedoen, zonder te overleggen ; tegen den
stroom opwekken, oproeien, ondanks verzet of wederstand streven naar het bereiken van zijn doel.
STROOMPJE, o. (-s).
STROOMAFWAARTS, bw. in de richting van
den stroom : stroomopwaarts varen.
STROOMAN, o. (-nen), man van stroo gemaakt,
vogelverschrikker ; — (fig.) iem. die in transacties enz. wel zijn naam geeft, doch slechts voor de
leus, den schijn, wijl hij er niet rechtstreeks bij betrokken is : voor strooman dienen.
STROOMAT, v. (-ten), krammat.
STROOMATRAS, v. (-sen), met stroo gevulde
matras.
STROOMBAAN, v. (...banen), (electr.) baan,
weg voor den electrischen stroom ; ...BED, o.
stroombedding eener rivier ; ...BEDDING, v. plants
waarover het rivierwater geregeld stroomt; ...BOEI,
v. (-en), boei die op stroom gelegd wordt ;
...BREKER, m. (-a), beer, waterkeering ; —
(electr.) toestel om willekeurig de stroombaan te
openen of te sluiten ; ...DRAAD, m. de baan van
een waterdeeltje in de stroomgeul ; ...DUIKER,
m. (-s), aflaatsluis.
STROOMEN, (stroomde, heeft en is gestroomd),
met kracht vloeien : het water stroomt over den dijk ;
— de woorden stroomden van zijnelippen, vloeiden;
—in
menigte zich (ergens heen' spoeden : het yolk
stroomde near het feestterrein, naar buiten. STROOMING, v. (-en), het stroomen : de strooming in de
zee ; — heerschende denkwijze.
' STROO,MGEBIED, o. het geheele gebied dat op
een stroom afwatert : het stroomgebied van den
Rijn, van den Donau ; — het stroomgebied eener
electrische centrale, waaraan de centrale stroom
levert ; ...GEUL, v. (-en), vaargeul, plants van de
grootste diepte in eene rivier ; ...GOD, m. (-en),
riviergod ; ...GODIN, v. (-nen).
STROOMLOOP, nt. loop, richting van den stroom,
inz. van een electrischen stroom ; ...MAAGD, ...
NIMF, v. (-en), (fab.) najade ; ...METER, in.
(-s), (electr.) werktuig tot meting van de kracht
en de snelheid van den stroom.
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STROOMOPWAARTS, bw. tegen de richting
van den stroom : stroomopwaarts roeien.
STROOMSLAG, m. bestrating in keperverband
bij veerdammen en overlaten ; ...SNEL II E I D,
v. (...heden) ; ...STERKTE, v. ; ...VERBRUIK, o.
het verbruik van electrische energie ; ...VERSNELLING, v. (-en), versnelling van den stroom,
inz. door sterker verval; ...VOORTBRENGING, v.
het voortbrengen, opwekken van een electr. stroom.
1. STROOP, (stropen), SIROOP, v. (siropen),
dik suikervocht ; afkooksel van planten of vruchten, met suiker toebereid ; siroop van punch ;
— (fig.) zoetigheid, vleierij : iem. stroop em den
mond smeren, hem vleien. STROOPJE, o. (-s),
een afkooksel van planten met suiker toebereid,
als geneesmiddel : een stroopte voorschrijven.
2. STROOP, m. (-en), roof, plundering, strooptocht.
STROOPAPIER, o. gelig papier van stroo gemaakt.
STROOPBAL, m. (-len), ...BROIL, m. (-ken),
bal of brok van gekookte en verdikte stroop, kinderlekkernij.
STROOPEN, (stroopte, heeft gestroopt), aftrekken : de bladeren van een takje stroopen; —
de hemdsmouwen naar boven stroopen, naar boven
strijken, opstroopen ; — het vel van een, konijn,
een paling stroopen, villen ; — iem. het hemd van
het lijf stroopen, hem alles, zelfs het onmisbaarste
ontnemen ; — stolen, op buit uitgaan, rooven ; —
zonder verlof jagen.
STROOPER, m. (-s), roover, landdief ; wilddief.
STROOPERIJ, v. (-en), rooverij • wilddieverij
afzetterij.
STROOPKAMER, v. (-s), afdeeling eener suikerfabriek waar stroop gekookt wordt ; ...KAN,
V. (-non), kan voor stroop ; (fig.) met de stroopkan
loopen, iem. stroop om den mond smeren, hem
naar den mond praten.
STROOPKOUSEN, v. my. groote, wijde boerenkousen.
STROOPKWAST, m. (-en), (spr.) met den stroopkwast loopen, iem. naar den mond praten ; ...LEPEL, m. (-s), lepel voor stroop ; ...LIKKEN, o.
vleien ; ...LIKKER, m. (-s), ...LIKSTER, v. (-s),
vleier, vleister.
STROOPNAGEL, m. (-s), nijdnagel ; ...NEST,
o. (-en), schuilplaats van stroopers en vvilddieven ;
...NET, o. (-ten), (vissch.) verboden net om mode
to visschen.
STROOPOP, m. (-pen), strooman ; stroodok.
STROOPOOT, ra. (-en), dubbel gevouwen bosje
stroo van eene handgreep dikte, 15 a, 20 cM. diep
in het zand gezet in rijen op afstanden van een
halven Meter, als middel tegen duinverstuiving.
STROOPPOT, m. (-ten), pot voor stroop ; (spr.)
met den strooppot loopen, vleien, iem. mooi, naar
den mond praten.
STROOPTOCHT, m.. (-en), strooperij, rooftocht ;
het afloopen van eene landstreek.
STROOSCHUBBEN, v. my. (plantk.) vliezige
blaadjes aan de oppervlakte van varenstelen ;
(ook) vliezige schutblaadjes aan den voet van iedere
bloom bij sommige composieten.
STROOTJE, o. (-s), dunne stroohalm : over een~
strootje vallen, over eene kleinigheid reeds onaangename dingen zeggen ; (ook) nets over zijn
kant laten gaan ; — halm van zekere grassoort, die inz. dient om eene lange Goudsche.
pijp door to steken ; — (oudt.) strootje trekker,
door het trekkers van het langste of kortstes
strootje uit eenige die in de hand gehouden worden
den dader van een diefstal ontdekken ; (thans) op
die wijde eene keuze bepalen; — zeer lichte sigaar:
hij rookt strootjes ; — (Ind.) cigarette in een omhulsel van malsblad of palmblad.
STROOVUUR, o. vuur van stroo ; (spr.) het
is maar een, stroovuurtje, is vlug voorbij, is gauw
gedaan ; ...WEDUWE, v. (-n), onbestorven weduwe ; ...WISCH, v. (...sschen), platte bundel
stroo ; (fig.) op eene stroowisch, korner& aandrijven,
arm en berooid ergens aankomen ; ...ZAK, m.
(-ken), matras met stroo gevuld.
STROP, m. (-pen) ; touw, koord tot een strik geraaakt, inz. om daarniede misdadigers op to hangen;
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— zich een strop om den hats haler, zich een to
zwaren last op de schouders laden; — (fig.) groot
geldelijk nadeel, hooge uitgave : dat was een
strop voor hem; — (zeew.) kort touw zonder einde,
strik ; — stropdas ; schalm ; trekker eener laars.
STROPJE, o. (-s), kleine strop of strik.
STROPDAS, v. (-Ben), stijve halsdas die van
achteren dichtgegespt is, inz. no g bij soldaten in
gebruik.
STROPEN, (stroopte, heeft gestroopt), met
stroop besmeren, bedekken.
STROPERIG, bn. (-er, -st), stroopachtig.
STROPHE, v. (-n), couplet, versafdeeling.
STROPHISCH, bn. in strophen verdeeld : strophische gedichten.
STROPPEN, (stropte, heeft gestropt), door
ntiddel van een strop vangen ; — (zeew.) een
strop omleggen : een blok stroppen.
STROPTOUW, o. (-en), (zeew.) kort touw zonder einde om iets bevestigd.
STROSSEN, (stroste, heeft gestrost), eene scheur
of winkelhaak dichten door er steken overheen
to naaien met de tafellakensteek.
STROT, m. (-ten), keel, gorgel.
STROTTENHOOFD, o. (ontl.) een uit kraakbeenderen, banden en spieren samengesteld lichaam
boven in de luchtpijp. dat van binnen met slijm'vlies overtrokken is, tot doorgang van de lucht
naar de longen en als werktuig tot het vormen der
stem dient.
STRUBBELEN, (strubbelde, heeft gestrubbeld),
(gew.) kijven, twist hebben. STRUBBELING, v.
het strubbelen ; moeite, bezwaar, beslommering,
inz. oneenigheid, kleine twist.
STRUCTUUR, v. (...turen), bouw, bouworde,
bouwtrant, stijl ; inz. bouw der aardgesteenten,
wijze waarop zij opgehoopt zijn.
STRUGGLE FOR LIFE (Eng.), strijd om het
bestaan.
STRUIF, v. (...van), STRUIFKOEK, in. (-en),
eierpannekoek ; — (spr.) men moet Been struif om
een ei bederven, niet al to karig zijn, anders komt
men bedrogen uit; — PAN, v. (-nen).
STRUIK, m. (-en), heestergewas ; — stronk.
STRUIKBOSCH, o. (...sschen), kreupelbosch.
STRUIKELBLOK, o. (-ken), blok waarover men.
struikelt ; (inz. fig.) verhindering, beletsel, belemmering : dat was mij een, struikelblok.
STRUIKELEN, (struikelde, heeft en is gestruikeld), ten gevolge van 'eon beletsel op den weg
dreigen to vallen ; — vallen over (iets); (spr.)
het beste paard struikelt wel eens, ook de deugdzaamste, de bekwaarctste kan eens falen ; — bij
het examen is hij gestruikeld, niet geslaagd ; —
een (geringen) misslag begaan : wij alien struikelen
in reel.
STRUIKGEWAS, o. (-sen), struik, heester ; ...
HEIDE, v. bezemheide, eene der twee soorten van.
heide (calluna vulgaris) welke de uitgestrekte heidevelden in Nederland vormen ; ...ROOS, v.
(...rozen), als struik groeiende roos ; ...ROOVER,
m. (-s), die struikrooft. dief op den openbaren weg ;
....WAARD, v. (-en), polder met heesters beplant ;
...WINDE, v. (-n), struikvormige winde, ook stinkende winde geheeten.
STRUINEN, (struinde, heeft gestruind), (gew.)
snuffelend rondloopen om to zien of men mots van
zijn gading kan vinden ; kleinigheden wegkapen,
gappen. STRUINER, m. (-s),.
1. STRUIS, m. (-en), eene soort van zeer grooten
vogel (struthio camelus) tot de orde der steltloopers
behoorende : het geslacht der struisen.
2. STRUIS, v. poeder ; loodwit.
3. STRUIS, m. (-en), (oudt.) bundel vederen.
4. STRUIS, o. (-on), (Z. A.) samentrekking van
stroohuis, kafferwoning.
STRUISCH, bn. (-er, -t), (Zuidn.) stark, gespierd,
krachtig, stevig.
STRUISEI, o. (-eren), ei van den struisvogel.
STRUISEN, (struiste, heeft gestruist), bestrooien.
STRUISGRAS, o. (plantk.) een geslacht (agrostis) tot de onderfamilie der struisgrassen behoorende.
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STRUISHOEN, o. (-ders), gehoornde palemedesvogel (palamedea ccrrnuta); ...KAZUARIS, m.
(-sen), Anterikaansche struisvogel ; ...KRUID, o.
struisgras; ...MBES, v. (...zen), kuifmees; ...VEER,
v. (-en), ...VEDER, v. (-s, -en), veder van den
struisvogel ; ...VOGEL, m. (-s); ...VOGEL.POLITIEK, v. zeer dwaze politiek, waarbij men
willens en wetens voor bestaande bezwaren en
gevaren blind blijft.
STRUMPEL, v. (-s), (Zuidn.) slobkous.
STRUWEEL, o. (-en), (dicht.) heester, struikgewas.
STRYCHNINE, v. een zeer vergiftig bestanddeel
in somm,ige vruchten, van een hoogst onaangenamen bitteren smaak.
STU°, o. pleisterkalk. bestaande uit fijngestooten gips en kalk.
STUCCO-LUSTRO, o. het schilderen in watervrije zwavelzure kalk (uitgebrand albast) of gips,
met lijrawater vermengd ; het wordt zoo hard als
ivoor of warmer.
STUC-MARMER, o. in stuc nagebootst marmer.
STUC-MARMEREN, o. het in stuc nabootsen
van warmer.
STUDEEREN, (studeerde, heeft gestudeerd),
zich (inz. in de geleerde vakken) oefenen: vlijtig,
druk, met lust, gejaagd studeeren ; — zich toeleggen om (lets) to weten, to kennen : in de talen, in
de letteren, in de medicijnen studeeren; — van
buiten leeren : op eene preek, eene les studeeren; —
overpeinzen, overdenken : daar moet ik eerst nog
op studeeren.
STUDENT, m. (-en), fent. die studeert, inz. iem.
die zich aan. de hoogere wetenschap wijdt.
STUDENTENALMANAK, m. ( -ken) ; ...CORPS,
o. (-en), vereeniging van studenten ; ...FEEST,
o. (-en) ; ...GRAP, v. (-pen) ; ...HAVER, v.
amandelen en rozijnen dooreen • ...SOCIETEIT,
v. (-en) ; ...STREEK, m. (...streken); ...TAAL,
v. eigenaardige taal onder studenten in gebruik.
STUDENTIKOOS, bn. bw. op de wijze der studenten, studentachtig.
STUDIE, v. (-s, studibn), oefening (inz. in de
geleerde vakken); onderzoek, navorsching : eene
studie van iets maken, zich er bijzonder op toeleggen ;
een man van studie, een geleerde ; — te Leiden op
studie liggen, daar ingeschreven zijn als student ; —
vruchten van nasporing en onderzoek; studiZn op
sociaal gebiecl ; — (schild.) schets, niet geheel
afgewerkt stuk ; — iets met studie doen, met zorg
en overleg.
STUDIEBEURS, v. (...zen), sons geld uit een
fonds, van rijkswege enz. lent. toegekend om daar
made zijn studiekosten to bestrijden ; ...JAREN,
o. ray. jaren waarin men op studie ligt ; ...KOP,
m. (-pen), (schild.) kop, portret dat men tot
studie teekent ; — iem. die goad studeeren kan.
STUDIEUS, bn. (...zer, -t), vlijtig, naarstig,
ijverig.
STUDIO, v. (-'s), studeerzaal.
STUDIOSUS, nn. (...osi), student ; 't is zoo'n studiosus, hij studeert veel
STUF, o. vlakgom, gomelastiek.
STUFFEN, (stufte, heeft gestuft), met vlakgom
potloodteekening enz. wegwrijven.
STUG, bn. bw. (-ger, -st), onbuigzaam : stug
leer ; — stug bout, dat zich moeilijk laat bewerken ; — (fig.) onvriendelijk ; — de handel was
stug, niet willig. STUGHEID, v.
STUGGEN, (stugde, heeft gestugd), stug, onvriendelijk, norsch spreken, antwoorden.
STUIFAARDE, v. eene soort van aarde die droog
gemakkelijk kruimelt, tot stof wordt, veenaarde
enz.; teelaarde ; ...BEEK, v. (...beken), beak We
van eene groote hoogte stort en waarvan het water
in fijne droppels neerkomt ; ...DIJK, m. (-en),
zanddijk : een stuifdijk op de Hors te Tessel;
...LAWINE, v. (-n, -s), lawine van fijne pas gevallen sneeuw.
STUIFMEEL, o. (plantk.) eene soort van (meestal) geel poeder, dat binnen in den helntknop der
rcteeldraden gevormd wordt en als bevruchtende
stof der plant to beschouwen is ; (mol.) zeer fijn

STUIFMOS.
meet ;
KATJE, o. (-8), katje met alleen manlijke bloemen.
STUIFMOS, o. (plantk.) haarmos (byssus);
...WOL, v. fijnste pluis op sommige planten ;
ZAND, o. zeer fijn zand ; ...ZWAM v. eene sort
o
van p addenstoel (lycoperdon bovista), die door eene
enkele opening bij rijpheid de sporen droog laten
ontsnappen.
1. STUIK, m. (-en), (landb.) acht of tien schooven graan op het land tegen elkander geplaatst om
to drogen ; — een bas vlas of hennep die to drogen
staat ; — een stapel of tas hout ; verhoogde
rand aan metalen, inz. aan munten.
2. STUIK, m. (-en), schudding ; (gew.) stoot.
1. STUIKEN, (stuikte, heeftgestuikt), sap uit
druiven person door ze in eenewand heen en weer
to schudclen ; aan een hoop zetten om to drogen : vla3, koren stuiken ; — (smed.) ijzer in de
lengte ineendringen, waardoor het in dikte toeneemt;
— p lanken, balken stuiken, met de uiteinden
vast aaneen doen sluiten.
2. STUIKEN, (stuikte, heeftgestuikt), (gew.)
duwen : hij stuikte mij achterover • — met knikkers
p omp en.
STUIP, v. (-en), (geneesk.) clonische spiersamentrekkingen waarbij het bewustzijn in raeerdere
of mindere mate opgeheven is ; —(fig.) kuur,gril
krijgt ge weer een van uwe stuipen
STUIPBOOMPJE, o. (-s), kruidje-roer-mij-niet.
1. STUIPEN, (stuipte, heeft gestuipt), (Zuidn.)
geeselen.
2. STUIPEN, (stoop, heeft gestopen), (Zuidn.)
buigen : stuip uw hoofd een weinig.
STUIPTREKKEN, ch het onwillekeurig samentrekken der spieren, inz. bij eene stuip.
STUIPTREKKING, v. (-en), het stuiptrekken ;
verrekking, trekking der zenuwen ten gevolge van
stuipen ; — doodstrijd ; (ook fig.).
1. STUIT, m. STUITJE, o. (gew.) poos.
2. STUIT, in. (-en), het stuiten, stuiting.
3. STUIT, v. (-en), stuitbeen.
STUITBEEN, o. (-deren), (ontl.) onderste deel
van de ruggegraat, de laatste vier vergroeide ruggewervels. STUITBEENTJE, o. (-s).
STUITEN, (stuitte, heeft en is gestuit), tegenhouden, in zijne vaart of in zijn val tegen iets aanbotsen, zoodat het terugstoot; — veerkrachtig terugspringen : die kaatsbal stuit niet meer ; — bikkelen,
met stuiters, met knikkers spelen, terwijl men ze
laat stuiten ; ophouden, tegenhouden, doen
stoppers ; hij werd in zijn vaart gestuit ; — ik zal
dien, maatregel weten te stuiten, tegen te gaan ;
—dietjngsuharlop,
deed haar ophouden met weenen ; — (fig.) hinderen : dat stuit mij
tegen de borst, dat geeft mij aanstoot ; — (gew.)
pochen, pralen.
STUITEND, bn. (-er, -st), aanstoot gevend, ergernis wekkend : stuitende woorden.
STUITER,
(-s), die stuit ; groote knikker,
bal. STUITERTJE, o. (-s).
STUITEREN, (stuiterde, heeft gestuiterd), met
stuiters spelen, bikkelen.
STUITKLIER, v. (-en), Idler der zwem.vogels in de nabijheid der stuit, waaruit zij met hun
snavel eene olio drukken om hunne veeren mode
te besmeren.
STUITWIND, m. (-en), wind die met sterke
vlagen waait.
STUIVELING, v. bevroren en daardoor verntolmde turf.
STUIVEN, (stoof, heeft en is gestoven), in stof
opgaan, opvliegen ; — het is gestoven, het is verdwenen, weg ; — men weet ?vitt waar hij gestoven
of gevlogen is, wat van hem; geworden is, waar hij
heengegaan is ; — spoeden, driftig heengaan ;
stof veroorzaken (bij het vegen): gij moot zoo
niet stuiver.
STUIVER, m. (-s), een eertijds zilveren, thans
nikkelen muntstuk =10,05 ; (fig.) een mooie stuiver geld, een aanzienlijk somraetje. STUIVERf 5 onTJE, o. (-s), een gouden stuivertje, (oudt.
gev.);
(fig.) een stuivertje gespaurd is een stuivertje gewannen ; — (Z. A.) ook een, stuiver in de
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bus doen, ook een woordje meepraten ; — (spr.)
het is een stuivertje op zijn kant, het is zeer
wisselvallig.
STUIVERSBIBLIOTHEEK, v. (...theken),
...BLAD, o. (...bladen), ...MAGAZIJN, o. naara
van een voorheen bekend tijdschrift: geillustreerd
stuiversmagazijn; ...POSTZEGEL, m. en o. (-s),
postzegel van een stuiver; ...PRENT, v. (-en),
prent die een stuiver kost.
STUIVERTJE-WISSELEN, o. zeker kinderspel
waarbij de een de plaats (bij een boom of paal
meestal) van den ancler zoekt to krijgen, terwijl
een kind zonder zulk eene plaats dit tracht to
beletten.
1. STUK, o. (-ken), gedeelte van lets, deel, brok :
iets aan stukken slaan ; een stuk brood ; een stuk
vleesch ; — min of meer groot gedeelte van een boek,
een tijdschrift, eene redevoering, een verhaal enz,
er staat van hem een stuk in dit tijdschrift, een opstel ; iem. iets van stukje tot beetje vertellen, haarfijn ; —
een voorwerp, een geheel (deel uitraakende van
eene geheele verzameling, of beschouwd in tegenstelling met andere van dezelfde soort): een stuk
linnen, taken, fluweel, van eene bepaalde lengte ; —
het is iem. uit een stuk, een flink, degelijk, karakhij
tervol mensch ; een stuk jenever, een vat ;
heeft een stuk in zijn kraag, is dronken ; een
stuk land ; een stuk huisraad ; per stuk werken ; —
in den stuk doorloopen, doorwerken, zonder op to
houden ; — het is iem. wit edit stuk, een degelijk,
karaktervol mensch ; — (iron.) een stuk tooneelspeler, een onbeduidend tooneelspeler ;
stuk beteekent ook wel eons exemplaar (in doze
bet. is het meerv. stuks) twintig stuks vee ; die japer
sehoot tien stuks hazen ; Beef mij een stuk of tien
sigaren, ongeveer tien ; —
muntstuk een stuk good ; — dat is een valsch
stuk ; — een flink stuk geld, eene mooie sow ; —
kanonstuk, stuk geschut: de stukken losbranden; —
figuur in het schaakspel, inz. een paard ; —
(kaartsp.) koning en koningin van troef, als zij in
eene hand zijn ; —
voortbrengsel van kunst, schilderstuk, stuk
beeldhouwwerk, een gedicht, compositie, tooneelstuk enz.: een stuk van Potter, een schilderstuk ;
— die zeedijk is een hecht stuk werk ; — een stuk
van Thorwaldsen, beeldhouwwerk ; er wordt
een nieuw stuk ingestudeerd, muziekstuk, zangstuk,
tooneelstuk ; stukken van Paginini, voor de vioolmuziek ; — welk stuk (tooneelstuk) spelen zij van
avond I; —
bewijsstuk, akte, oorkonde, document : de stukken
inzenden, inzien, vergelijken ; — ik kan het met de
stukken bewijzen, met documenten staven ; —
daad, felt, mialrijf een stout stuk ; —
zaak waarmee men zich bezighoud' waarover
men spreekt, aangelegenheid, onderwerp hij verstaat zijn stuk, zijn beroep, zijn vak, (fig.) hij weet
wat hij doet ; — op zijn, stuk blijven, eaan, volhouden ; — op stuk van zaken heeft hij tech
gelijk, streng gencmen, alles wel beschouwd „
met bij stuk houdc,, niet van zijn onderwerp afgaan ; (oak) zich niet laten bepraten, bij zijn weening blijven ; — van z/ijn, stuk rakers, in de war
raken, verlegen word en ; — op 't stuk van gods-dienst, in zake van. STUKJE, o. (-s), klein stuk
(gew.) stukjes draaien, stil de school verzuimen.
2. STUK, bn. bw. kapot, aan stukken.
STUKADOOR, ra. (-s), weir man die in gips (opr
muren en plafonds) werk ; plafondwerker.
STUKADOOREN, (stukadoorde, melt gestukadoord), bepleisteren in ,.. met fijngestooteu gips
of mariner half verheven verateringen aan plafonds,
schoorsteenen en rauren waken.
STUKBREKEN, (brak stuk, heeft stukgebroken), br4ende stukmaken, in stukken broken.
STUKEEREN, (stukeerde, heeft gestukeerd),
stukadooren.
STUKFLUWEEL, o. fluweel aan het stuk, in
tegenst. met bandfluweel.
STUKGAAN, (ging stuk, is stukgegaan), breken ; verslijten.

STUKGOED.
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STUKGOED, o. (-eren), (zeew.) goederen die stuk,
voor stuk worden ingeladen • ...HOUT, o. (tiram.)
wagenschot.
STUKGOOIEN, (gooide stuk, heeft stukgegooid),
gooiende stukmaken, in stukken gooien.
STUKKEDIEF, m. (...ven), brooddief, iem. die
boterhantraen van anderen wegneerat.
STUKKEND, bn. kapot : het speelgoed is stukkend.
STUKKENKEURDER, ra. (-s), opzichter in
eene weverij ; ...RIJDER, ra. (-s), rijdende artillerist, inz. veldartillerist.
STUKKOLEN, v. mv. steenkolen aan stukken,
waarvan de atnctetingen grooter zijn dan 8 cM.
STUKLOON, o. (-en), loon berekend naar het
afgemaakte werk, in tegenst. met uurloon.
STUKMAKEN, (maakte stuk, heeft stukgeraaakt),
breken, kapotmaken.
STUKSGEWIJZE, STUKSGEWIJS, bw. bij
stukken, bij gedeelten ; per stuk.
STUKSLAAN, (sloeg stuk, heeft stukgeslagen),
door slaan stukmaken, aan stukken slaan ; (fig.)
veel geld stukslaan, uitgeven, verkwisten.
STUKSMIJTEN, (sweet, stuk, heeft stukgesmeten), door sutijten stukmaken, in stukken smijten ;
(spr.) veel geld stuksmijten, uitgeven, verkwisten.
STUKSNIJDEN, (speed stuk, heeft stukgesneden), snijdende stukmaken, aan stukken snijden.
STUKVALLEN, (viel stuk, is stukgevallen),
door vallen breken, in stukken vallen.
STUKVAT, o. (-en), wijnvat of brandewijnvat,
dat 24 anker kan bevatten ; ...WERK, o. (-en),
werk dat per stuk afgeleverd, afgemaakt, betaald
wordt : stukwerk hebben, geven ; — (fig.) onsaraenhangend, onvolkomen werk dat geen geheel vormt :
al ens weten is en blijft maar stukwerk ; ...WERKER, m. (-s), iem. die stukwerk heeft, wiens work
per stuk betaald wordt.
STUL, v. (-len), (Zuidn.) stuk : stul boter.
STULLEZAAD, o. kool, (brassica oleracea) inz.
doorgeschoten, in bloei, in zaad geschoten plant.
STULP, v. (-en), stulp, glazen deksel ; —
hut, kleine boerenwoning ; — (fig.) nederig verblijf.
STULPEN, (stulpte, heeft gestulpt), iets met
eene stulp of stole dekken ; (gew.) stelpen.
STULPKOOI, v. (-en), kuikenhok ; ...LUIK, o.
(-en), (zeew.) luik dat over eon gat heengestolpt
wordt ; ...NET, o. (-ten), stelpnet.
STUMPER, STUMPERD, m. (-s), sukkelaar,
blood ; arme stomper, mute clrom.rael. STUMPERTJE, STUMPERDJE, o. (-s).
STUMPERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een,
van een sturaper : zich, stumperachtig aanstellen.
STUMPERIG bn. bw. (-er, -st), stumperachtig.
STUMPERWERK, o. knoeiwerk.
STUNTELEN, (stuntelde, heeft gestunteld), (gew.)
met onvasten tred gaan, gebrekkig loopen.
STUNTELIG, bn. bw. (-er, -st), (gew.) gebrekkig.
STUPIDE, bn. bw. dom. STUPIDITEIT, v. (-en).
STUREN, (stuurde, heeft gestuurd), (zeew.)
met een stuur of roer een schip richten, het eene
bepaalde richting geven ; — besturen : een schip,
een rijtuig, een paard sturen ; — lent. uitzenden
om eene boodschap te doen : iem. om vleesch
sturen ; — iem. iets sturen, zenden.
STURKELEN, (Zuidn.) stollen.
STUT, m. (-ten), steun, steunsel ; — (zeew.)
hout, balk, stijl die een voorwerp stut of schoort ;
— (bouwk.) stut tegen, ender een muur, OM te schoren, schragen ; — wat iem. ondersteunt.
STUTBALK, m. (-en), (bouwk.) schoorbalk
...KLAMP, Ill. (-en); ...MUUR, m. (...muren);
...PLANK, v. (-en), om te stutten of te steunen.
STUTSEL, o. (-s), stut.
STUTTE, v. (-n), (gew.) stoet, stuit, boterham.
STUTTEN, (stutte, heeft gestut), steunen, schoren,
schragen ; — (fig.) ondersteunen: het gezag stutten;
STUTTING, v. het stutten ; stuiting.
1. STUUR, bn. stuurseh.
2. STUUR, o. (zeew ) werktuig om een vaartuig te
besturen, roer ; — (fig.) bestuur : het stuur van
Staat, het landsbewind ; — het stuur kwijt din,
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zich niet weer weten to helpen; — toestel om een
rijwiel te sturen.
STUURBOOM, m. (-en), helmstok ; ...BOORD,
o. (zeew.) rechterboord van het schip, als men
van het roer naar voren ziet (in tegenst. van bakboard); iem, . van stuurboord naar bakboord =den,
her- en derwaarts; van het kastje naar den muur.
STUURLAST, m. overmaat van diepgang van
het achterschip boven het voorschip; ...LASTIG,
bn. een stuurlastig schip, dat van achteren dieper
in het water lies en daardoor gemakkelijker stuurt.
STUURMAN, m. (...lieden, ...lui), zeenaan die
aan het stuur staat, het vaartuig bestuurt; eerste

persoon in rang aan boord na den gezagvoerder ;
(spr.) de beste stuurlui staan aan wal, het is gemakkelijker raad te geven, dan iets flink te voltrengen ;
het is gemakkelijk de daden van anderen at to keuren als men zich niet in hun toestand bevindt ;
...MA.NSCHAP, o. stuurmanskunst ; ...MANSEXAMEN, o. (-s); ...KUNST, v.; ...LEERLING,
M. (-en), ...MART, m. (-s), onderste stuurman.
STUURPENNEN, v. ray. groote pennen in den
staart der vogels, waarmede zij zich sturen.
STUURPLAATS, v. (-en), plaats waar het stuur
behoort ; plaats waar men staat out to sturen . (op
een vlot); ...PLECHT, v. (-en), (zeew,) halfdek
voor het roer ; ...RAD, o. (-eren), rad met spaken
waarmede men het roer beweegt ; rad waarmee
men een auto bestuurt ; ...REEP, m. (-en), zekere
lijn waarvan het middelste gedeelte ow het stuurrad gerold is ; ...RIEM, m. (-en), (zeew.) riom die
gebezigd wordt om een licht vaartuig voort to krijgen of to besturen, ook wrikriem geheeten.
STUURSCH, bn. bw. (-er, meest -), barsch, norsch.
STUURSCHHEID, v. (...heden), barschheid,
norschheid.
STUURSTANG, v. (-en), deel der fiets waarmode men haar stuurt.
STUURSTOEL, ut. (-en), plaats waar de stuurman zit ; achterste plecht (inz. in trekschuiten).
STUW, v. (-en), keering, waterkeering, dam.
STUWADOOR, m. (-s), iem. die zich belast met
de stuwage en de daarvoor noodige bootwerkers.
STUWAGE, v. (zeew.) lading en al wat verder
in het ruim van een schip is samengestuwd.
STUWBEVLOEIING, v. (-en), bev]oeiing, irrigatie met behulp van stuwdam.raen.
STUWBOOM, m. (-en), afsluitboora aan een overweg, welke over wieltjes voortgeduwd moet
worden.
STUWDAM, m. (-men), dam in een strooraend
water out dit tegen to houden, op to stuwen.
STUWEN, (stuwde, heeft gestuwd), dieht opeenduwen ; — (zeew.) stouwen, schikken, zoo
dicht mogelijk opeenpakken om veel to kunnen
laden ; — het water stuwen, ophouden, den doorloop stuiten. STUWING, v. het stuwen.
STUWKRACHT, v. stuwende kracht.
STUWPEIL, o. peil, hoogte van het water bij
een stuwdam alvorens het er overloopt.
STYGISCH, bn. het Stygisch wed, de wateren van
den Styx.
STYLIET, m. en v. (-en), pilaarheilige, lent. die
uit vroomheid een geruimen tijd eene min of moor
hooge kolom tot verblijf koos.
STYLIST, STILIST, m. (-en), iem.. die een goeden stijl heeft, die met de regels er van bekend is.
STYLOGRAPHIE, v. de kunst om origineele
penteekeningen na to waken.
STYRAX, zie STORAX.
STYX, m. (fab.) de voornaamste der zeven onderaardsche vloeden ; — bij den Styx zweren, een
eed waarvan zelfs de goden gebonden waren.
SUA CONTO, zijne rekening (in het boekhouden).
SUADA, v. welsprekendheid, overredingskracht.
SUA SPONTE, uit eigen beweging.
SUATIEKANAAL, o. (...nalen), uitwateringskanaal ; ...SLUIS, v. (...zen), uitwateringssluis.
SUAVITEIT, v. liefelijkheid, aangenaamheid, bevalligheid, zachtheid, geurigheid.
SUB, onder, op : sub condition, onder boding ;
— sub poena, op straffe ; sub rosa, onder de roos,
in vertrouwen.
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SUBAGENT, m. (-en), onderagent.
SUBALTERN, bn. ondergeschikt ; subalterns
officieren, officieren beneden den rang van majoor;
— de subalternen, de ondergeschikten, minderen.
SUBAMENDEMENT, o.(-en), onderamendement, wijziging op eene wijziging (voorgesteld).
SUBCOMMISSIE, v.(-s,
...COMITt,
o. (-'s), ondercommissie, -comitê. SUBOUTAAN,
bn. onderhuidsch ;(geneesk.) subcutane injecties.
SUBDIAKEN, m. (-s), onderdiaken.
SUBIET, bn. bw. plotseling • dadelijk.
SUBJECT, o. (-en), onderwerp ; (taalk.) eerste
naamval.
SUBJEOTIE, v. onderwerping.
SUBJECTIEF, bn. bw. (...ver, -st), het on rwerp betreffende ; — subj ectieveopvatting, meering, zijne persoonlijke opvatting of mooning •; —
subjectieve poezie, de lyrische, die de eigen gevoelens van den dichter vertolken • —(sprk.) subjectieve werkwoorden, die alleen betrekking hebben
op het subject.
SUBJEOTIVITEIT, v. bijzonderegesteldheid
van een onderwerp innerlijkheid, persoonlijkheid.
SUBJUNCTIEF, SUBJUNCTIVUS, in. (subjunctieven), (taalk.) aanvoegende, bijvoegende
wijs.
SUBLIEM, bn. bw. (-er, -st), zeer verheven,
meer dan voortreffelijk, in hooge mate edel.
SUBLIMAAT, o. (...maten), (scheik.) elk vast
product eener vervluchtiging : eene vergiftige
verbinding van kwik met chloor, eene stark werkende antiseptische stof.
SUBLIMEEREN, (sublimeerde, heeftgesublimeerd), vervluchtigen : de vluchtige deelen eener
zelfstandigheid door warmte uitdrijven en opvangen
in een helm of vat, waarin zij zich aan de wanders
afzetten.
SUBLIMITEIT, v. (-en), het subliercte, verhevene.
SUBLUNARISCH, bn. ondermaansch.
SUBMISSIE, v. (-s, ...sien), onderwerping.
SUBMITTEEREN, (submitteerde, heeftgesubmitteerd), onderwerpen.
SUBORDINATIE, v. ondergeschiktheid, gehoorzaamheid aan de krijgstucht.
SUBORDINEEREN, (subordineerde, heeft gesubordineerd), ondergeschikt waken aan • afhankelijk maken van.
SUBSCRIBEEREN, (subscribeerde, heeft gesubscribeerd), onderteekenen ; inschrijven op.
SUBSCRIBENT, m. en v. (-en). onder-, inteekenaar, -star.
SUBSCRIPTIE, v. (-s, „Alen), onder-, Inteekening ; (ook) adres, opschrift.
SUBSECUTIEF, bn. achtereenvolgend.
SUBSIDIAIR, bn. ondersteunend ; (recht.) hif
wend veroordeeld tot f 10 boete, subsidiair 3 dagen
hechtenis, to vervangen door.
SUBSIDIE, v. o. (-s, ...dien), ondersteuning,
tegemetkonting, onderstandsgeld.
SUBSIDIEEREN, (subsidieerde, heeft gesubsidieerd), subsidie geven, onderstandsgelden ver-leenen. SUBSIDIEERING, v.
SUBSISTEEREN, (subsisteerde, heeft gesubsisteerd), bestaan, leven, zijn levensonderhoud
vinden.
SUBSISTENT IE, v. onderhoud, levensonderhoud.
SUBSTANTIE, v. (-s, ...tien), zelfstandigheid,
bestanddeel ; kern ; wezen ; — (fig.) in substantie, in hoofdzaak.
SUB STANTIEEL, bn. (...eener, -st), wezenlijk ;
voedzaam, krachtig.
SUBSTANTIEF, o. (...ven), (taalk.) zelfstandig
naam wo ord.
SUBSTANTIVEEREN, (substantiveerde, heeft
gesubstantiveerd), als een substantief bezigen.
SUBSTANTIVISCH, bn. als substantief.
SUB STITUANT, m. (-en). plaatsbekleeder, plaatsvervuller.
SUBSTITUEEREN, (substitueerde, heeft gesubstitueerd), in de plaats stollen ; (ook recht.) de
plaats vervangen van.
Van Dale, Handwoordenboek.

SUGGESTIE.
SUBSTITUTIE, v. plaatsvervanging, het in de
plaats stellen.
SUBSTITUUT, m. (...tuten), plaatsbekleeder,
tweeds in rang ; toegevoegde persoon aan een
ambtenaar oni dezen bij afwezigheid of ontstentenis to vervangen ; — substituut-officier ; —
OFFICIER, in. (-s); substituut-officier van Justitie, plaatsvervangend officier van Justitie.
SUBSTRAAT, o. grondslag, grond, wezenlijkheld ; het gegeven geval.
SUBSTRACTIE, v. (-s„..tien), (rekenk.) aftrekking.
SUBTIEL, bn. bw. (-er, -st), tear, bros, fijn :
subtiele ondersch,eidingen ; (fig.) listig, sluw.
SUBTILISEEREN, (subtiliseerde, heeft gesubtilliseerd), verdunnen ; — (fig.) haarklooven.
SUBTILITEIT, v. (-en), fijnheid, teerheid ;
haarklooverij ; spitsvondigheid.
SUBTROPISCH, bn. (aardr.) subtropische gewesten, de streken die slechts bij den hoogsten zonnestand tot het passaatgebied behoorOn ; subtropische regens, de daar gevallen winterregens.
SUBVENTIE, v. (-s, ...tiên), hulp, onderstand.
SUOCEDEEREN, (succedeerde, heeft gesuccedeerd), opvolgen ; erven.
SUCCES, o. goede uitslag, voorspoed.
SUOCESSIE, v. opvolging ; nalatenschap, erfenis ; erfopvolging ; — recht van successie, belasting op nalatenschappen ; — ontvanger van successie, van het successierecht ; —OORLOG, m.
(-en), (gesch.) erfopvolgingsoorlog : de SpaanscheSuccessie-oorlog was van 1702 tot 1713 (1714); —
RECHT, o. belasting op nalatenschappen ; bedrag
dier belasting ; vrij van successierechten.
SUCCESSIEF, bn. SUCCESSIEVELIJK, bw.
langzamerhand, de een na den ander.
SUCCUMBEEREN, (succumbeerde, heeft ges-uccumbeerd), bezwijken.
SUCCURSALE, v. (-n, -s), hulp-, bijkerk; hulp-,
bijbank; hulp-, bijkantoor; depot, winkel, raagaziin
met een zetbaas or in.
SUDDE, v. (-n), (Zuidn.) moeras.
SUDDEREN, (sudderde, heeft gesudderd), (gew.)
sissen, pruttelen : de koffie suddert op het lichtje.
SUEZ-BOOT, v. (-en), stoontboot die door het
Suezkanaal vaart.
SUF, bn. bw. (-far, -st), verstompt (van hersenen); — men wordt suf van dat geschreeuw, dat
vermindert de denkkracht ; — rich suf denken,
peinzen, studeeren ; — die grijsaard wordt suf,
kindsch, onnoozel ; — bedwelrad. SUFHEID, v.
SUFFEN, (sufte, heeft gesuft), versuft zijn, droomen, soezen, niet helder denken; — (Zuidn.) onderdoen, strijken. SUFFING, v. het suffen, verzwakking van hersenen.
SUFFER(D), m. (-s), iem. die suft.
SUFFERIJ, v. (-en), het suffen.
SUFFICIENTIE, v. toereikendheid.
SUFFIG, bn. soezerig, droonterig.
SUFFISANCE, v. laatdunkendheid, ijdele trots,
opgeblazenheid.
SUFFISANT, bn. (-er, -st), toereikend, voldoende;
(ook) opgeblazen, verwaand. SUFFISANTIE, v.
SUFFIX, o. (-en), (spraakk.) achtervoegsel.
SUFFOCATIE, v. snoring, stikking.
SUFFOQUEEREN, (suffoqueerde, heeft gesUffoqueerd), stikken, moron.
SUFFRAGAAN, nt. (...ganen), naam van ieder
lid eener vergadering van hoogere of lagere geestelijken, dat recht van zitting en stemming heeft ;
—BISSCHOP, m. (-pen), (R.-K.) de aan een
aartsbisschop onderworpen bisschop; — KERK,
v. (-en), wijkerk.
SUFFRAGE, v. (-s), goedkeurende stem
SUFFRAGETTE, (Eng.) v. (-s), kampster voor
vrouwenkiesrecht, kiesrechtfeeks.
SUFISME, o. het godsdienstige mysticism der
Mohammedaansche monnikenorden.
SUGGEREEREN, (suggereerde, heeft gesugge4
reerd), het bijbrengen, (sours) opdringen van een
denkbeeld : iem. suggereeren; zich suggereeren. zich
inbeelden, zich voor den geest stollen.
SUGGESTIE, v. (-s, ...ten), het opdringen van
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bepaalde dwangvoorstellingen en gedachten door
woord of gebaar van een vreemden wil (van den
hypnotiseur).
SUGGESTIEF, bn. bw. wat suggereert.
SUMER, v. (-s), naam van een aantal in water
oplosbare stoffen, die alle een zoeten smaak bezitten en uit koolstof, waterstof en zuurstof bestaan
druivensuiker, vruchtensuiker. rietsuiker ; — inz.
de suiker uit het suikerriet of uit beetwortels verkregen ; bruidAsuiker. SUIKERTJE, o. (-s).
SUIKERAARDE, v. eene soort van garde ora
suiker to raffineeren ; ...ABRIKOOS, v. (...kozen),
zeer zoete abrikoos ; ...ACCIJNS, m. belasting op
de suiker.
SUIKERAHORN, m. (-en), eene soort van ahorn
(acer saccharinum), welks sap eene voortreffelijke
suiker oplevert ; ...ALUIN, v. gesuikerde aluin ;
...AMANDEL, m. (-en), met een suikerlaagje bedekte amandel, praline; ...BAKKER, m. (-s),
bakker van suikergoed, banketbakker; ...BERK,
m. (-en), een zwarte berk, uit N. A. uit welks sap
suiker gemaakt wordt ; ...BIET, (-en), beetwortel ; ...BOON, v. (-en), zeer jonge, fijne boon; gesuikerde amandel; ...BOONTJES, o. my. princessenboontjes ; ...BROOD, o. (-en), tot een puntig brood
gevormde witte suiker ; uit suiker, eieren en bloom
samengesteld gebak, dat vooral op Sint-Nicolaas
verkocht wordt, marsepein.
SUIKEROAMPAGNE, v. (-s), tijd van het jaar
dat aan eene suikerfabriek gewerkt wordt.
SUIKEREN, (suikerde, heeft gesuikerd). met
suiker bestrooien gesuikerde beschuit ; met suiker
zoet maken ; (fig.) iem. iets lekker maken iem.
een voorstel suikeren ; eene aanmerking suikeren, in verzachtende woorden zeggen.
SUIKERERWT, v. (-en), jonge, fijne erwt ; doperwt ; een erwtvormig suikerbolletje ; ...ERWTJES, o. mv. kleine suikererwten ; (ook) klein suikergoed ; ...ESCHDOORN, m. (-en), suikerahorn ;
...GAST, (-en), schietmot (lepisma saccharina);
...GOED, o. gebak van suikerdeeg in allerlei vorm
en grootte; ...HANDEL, m.
SUIKERHOUDEND, bn. suiker bevattende.
SUIKERIG, bn. (-er, -st), suikerachtig.
SUIKERIJ, v. cichorei.
SUIKERIJLOF, CICHOREILOOF, o. de bladen
der cichorei, Welke in 't voorjaar als groente genuttigd worden.
SUIKERINDUSTRIE, v. suikerfabricatie ;
...JAAR, o. (...jaren), jaar dat veel suiker oplevert:
het was een goed suikerjaar, ...LAND, o. (-en), land
waar beetwortels (in Indio riot) voor de sulkerfabrieken geteeld worden ; ...LEPELTJE, o. (-s),
klein lepeltje, inz. om suiker in thee en koffie to
scheppen; ...LORD, m. (-s), iem. die door het
verbouwen van suiker zeer rijk geworden is; ...00M,
m. (-s), ...00MPJE, o. (-s), rijke erfoom.
SUIKERPEENTJE, o. (-s), jonge zoete peentjes
of worteltjes, tot toespijs gegeten ; ...PEER, v.
(...peren), eene soort van smakelijke peer ; peer
van suiker ; ...PEUL, v. (-en), jonge, fijne peul ;
...PLANTAGE, v. (-s), plantage waar suikerriet
verbouwd wordt ; ...POPJE, o. (-s), pop van
sulkergebak ; (ook) liefderijk woordje tot een
kind.
SUIKERRAFFINADERIJ, v. (-en), plaats, fabriek
waar suikergezuiverd en bewerkt wordt; ...RAFFINADEUR, m. (-s), workman aan eene sulkerraffinaderij.
SUIKERRIET, o. zekere plant (saccharum officinarum) tot de groep gierstgrassen van de famine
der grassen behoorende, die in vele warme landen
gekweekt wordt en waaruit de rietsuiker wordt
bereid; stengel dezer plant : suikerriet uitpersen.
SUIKERTAND, m. gebruik van suiker : wij
zullen den suikertand maar eens uittrekken, wij zullen
voortaan veel minder sulker gebruiken; ...TANTE,
v. (-s), erftante; ...TERING, v. tering veroorzaakt
door eene hevige suikerziekte; ...VOGELTJE, o. (-s),
vogeltje dat op sulker east (certhia flaveola);
...VRUCHT, v. (-en), zeer zoete vrucht; van
suikergebak nagebootste vrucht; ...WATER, 0.
water waarin veel suiker opgelost is; ...ZIEKTE,
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v. (geneesk.) eene ziekte waarbij veel suikerdeelen
in de urine opgelost zijn.
SUIKERZOET, bn. zoo zoet als sulker; (fig.)
suikerzoete woordjes ; op suikerzoeten toon.
1. SUIKERZUUR, o. (scheik.) een eigenaardig
zuur, dat uit de suiker wordt verkregen.
2. SUIKERZUUR, bn. suikerzure zouten.
SUILEN, (suilde, heeft gesuild), (gew.) met een
door paarden getrokken sleepnet visschen; (fig.)
sleepen, leuteren; lanterfanten, beuzelen.
SUILOOR, m. en v. (-en), iem. door veel tegenspoed moedeloos geworden.
SUILOORIG, bn. bw. (-er, -st), baloorig ; inoedeloos.
SUISSE (Fr.), m. (-s), (R. K.) ordebewaarder in
groote kerken, gewoonlijk in uniform, met staf of
hellebaard en een bandolier waarop de naam der
parochie.
SUITE (Fr.), v. gevolg, stoet; — twee of weer
kamers achter elkander; — (mil.) officier a la suite,
een officier die bovon de formatie bij een troop
ingedeeld is.
SUIZEBOLLEN, (suizebolde, heeft gesuizebold),
half bedwelmd zijn.
SUIZELEN, (suizelde, heeft gesuizeld), suizebollen; suizen. SUIZELING, v. (-en), draaiing,
bedwelming.
SUIZELIG, bn. (-er, -st), bedwelmd, draaierig.
SUIZEN, (suisde, heeft gesuisd), zacht ruischen,
mijne ooren suizen, tuiten; — zingen (van water
dat begint to koken); — het windje suist in de
bladeren, ruischt zachtjes. SUIZING, v. (-en).
SUJET (Fr.), o. (-ten), onderwerp; (ook) voorwerp;
(fig.) tooneelkunstenaar, tooneelkunstenares;
een slecht mensch, een
—enslcht,gmuje
verworpeling, doorbrenger.
SUKADE, v. gesuikerde onrijpe schil van citroenen, oranjeappelen of andere vruchten.
SUKADEKOEK, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
fijne snijkoek waarin stukjes sukade zijn.
1. SUKKEL, m. het sukkelen, het lijden.
2. SUKKEL, m. en v. (-s), sukkelaar, -ster.
SUKKELAAR, m., SUKKELAARSTER, v. (-s),
die sukkelt.
SUKKELACHTIG, bn. (-or, -st), ziekelijk, zwak,
met eene kwaal behept.
SUKKELDRAF, m., SUKKELDRAFJE, o. korte,
kleine drat : dat paard loopt op een sukkeldraf.
SUKKELEN, (sukkelde, heeft en is gesukkeld),
ziekelijk zijn, kwijnen, met eene kwaal behept
zijn; — een kommervol levee leiden; traag, gebrekkig
hij
voortgaan, vorderen naar huis sukkelen;
sukkelt met het rekenen. dat kan hij niet good; —
slecht vooruitkomen.
SUKKELGANG, m., SUKKELGANGETJE, o.
langdurige kwijning : het gaat een sukkelgangetje,
het gaat zoo zoo.
SUKKELPARTIJ, v. (-en), sukkeling; eene langdurige kwijning ; ...TREIN, m. (-en), train die
aan elk station stilhoudt; ...WERK, o. langzaam en gebrekkig werk, arbeid die niet vordert;
sukkelpartij.
1. SUL, m. (-len), een doodgoed mensch, die
alles goedvindt, die alles verdraagt, een hals, een
stumper. SULLETJE, o. (-s).
2. SUL, v. (-len), (Zuidn.) zeker werktuig, baars,
dissel; kloet.
SULAOHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een sul.
1. SULFER, SOLFER, o. v. zwavel.
2. SULFER, SOLFER, m. (-s), sulferstok, zwavelstok ; —STANK. m. zwavellucht.
SULFEREN, (sulferde, heeft gesuikerd), zwavelen.
SULFUREUS, bn. zwavelachtig, zwavelig.
SULKY (Eng.), v. (-'s), tweewielig karretje bij
wedrennen.
SULLEBAAN, v. (...banen), glijbaan.
SULLEN, (sulde, heeft of is gesuld), op het ijs
glijden;
voor den gek houden.
SULLIG, bn. bw. (-er, -st), sulachtig.
SULTAN, nt. (-s), keizer, hoer, opperheer, gebieder in het Oosten (inz. Turkije), Groote Heer de
sultan van Turkije.
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SULTANA, v. (-'s), hetgrootste vaartuig bij de
Turken.
SULTANAAT, o. (...naten),gebied van een
sultan.
SULTANA-ROZIJNEN, v. mv. zeer fine tafelrozijnen.
SULTANE, v. (-s), bevoorrechtegen:talin eens
sultans (ook sultan favorite geheeten); een
Turkseh vrouwenkleedingstuk van kostbare stof,
dat van voren open gedragen wordt.
SULTANIJN, v. (-en), SULTANINE, v. (-n),
zekere gouden ntunt in Turkije, van 4 tot 6 gulden
waard.
SULTANSHOEN, o. (-ders), purperhoen (porphyrim), eene soort van waterhoen.
SUMAK, SMAK, v. looiersboom (rhus) in ZuidEuropa, weiks bladeren, bezien, loten, wortels en
bast tot looi- en verfstof, ook tot bereiding van
't corduaan dienen.
SUMATRA, o. een der Groote Soenda ail.
SUMATRAAN, m. (...tranen), bewoner, inboorling van Sumatra; — plotseling opkomende stormvlaag tusschen Malakka en Sumatra.
SUMATRAANSCH, bn. van Sumatra.
SUMMA, v. (-'s), som ; summa summarum,
alles bij elkander (genomen), ten slotte.
SUMMAIR, SUMMARISCH, bn. in het kort
samengevat.
SUMMARIUM, o. (-s), korte inhoud, inz. van
een kapittel ; (R.-K.) priesterhemd.
SUMMATIE, v. (-s, ...tien), optelling.
SUMMIER, bn. kort samengevat.
SUNNIETEN, ra. m y . die Mohammedanen
welke de van den Profeet afkomstig geachte voorschriften (Sunna) volgen.
SUPER, voorz. bw. over, boven, zeer.
SUPERBE, (Fr.) bn. bw. heerlijk, prachtig.
SUPERCARGA, m. (-'s), opzichter eener lading.
SUPERDIVIDEND, o. (-en), (hand.) bedrag
dat boven het vastgestelde dividend gewonnen
wordt, extra-dividend.
SUPERFICLEEL, bn. bw. oppervlakkig.
SUPERFIJN, bn. zeer fijn , allerfijnst.
SUPERFLU,
overtolligheid.
SUPERHEATER (Eng.) m. (-s), toestel waarin
de stoom gedroogd en oververhit wordt.
SUPERIEUR, bn. hooger (in rang); — voortreffeliik, .uitstekend : dat is superieur werk ;
superieure boeken
m. (-en), meerdere, hoogere.
SUPERINTENDENT, n.L. (-en), hoof dtoeziener.
SUPERIOR, m. (-s), de hoogste ; overste, vooral
bestuurder van een klooster eener Orde.
SUPERIORITEIT, v. meerderheid, hoogere
rang ; voortreffelijkheid.
SUPERLATIEF, SUPERLATIVUS, m. (...tieyen), (taalk.) overtreffende trap.
SUPERNATURALISME, o. geloof aan den geopenbaarden godsdienst.
SUPERNATURALIST, m. (-en), die aan de
openbaring gelooft.
SUPEROXYDE, o. oxyde dat te veel zuurstof
bevat om met een zuur een tout to kunnen vormen.
SUPERPHOSPHAAT, o. zure phosphorzure
kalk, eene kunstmeststof.
SUPERPLIE, o. (-s), ...PELICUM, o. (-s),
(R.K.) koorhemd of rokelijn.
SUPERPOSITIE, v. boven-elkander-plaatsing.
SUPERSTITIE, v. bijgeloof.
SUPERSTITIEUS, bn. bijgeloovig.
SUPPEDITEEREN, (suppediteerde, heeft gesuppediteerd), verschaffen, aan de hand doen
(akten, bijlagen).
SUPPLEANT, m. rcchter suppleant, plaatsvervangend rcchter.
SUPPLEEREN, (suppleerde, heeft gesuppleerd),
aanvullen, vol maken.
SUPPLEMENT, o. (-en), bijvoegsel, aanvulsel;
(wisk.) aanvulsel tot s twee rechte hoeken.
SUPPLETIE, v. aanvulling ; —TROEPEN,
my . aanvullingstroepen voor het Indische leger.
SUPPLETOIR, bn. aanvullend : het suppletoir kohier (der belasting) ; een suppletoire eed.

SWIETSLAAN.
SUPPLIANT, na. (-en), sraeekeling, verzoeker ;
onderteekenaar van een verzoekschrift.
SUPPLICATIE, v. (-s, ...tien), verzoekschrift,
sraeekschrift ; (fig.) verootmoediging.
SUPPLIEEREN, (supplieerde, heeft gesupplieerd), smeeken, verzoeken.
SUPPLIEK, v. supplicatie.
SUPPONNEEREN, (supponneerde, heeft gesupponneerd), veronderstellen.
SUPPOOST, m. (-en), oppasser, dienaar.
SUPPORT, m. (-s), steun, voetstuk, standaard
voor een beeld, eene vaas enz ; — (wap.) dierenfiguur in profiel, een wapenschild met de voorpooten vasthoudende.
SUPPORTABEL, bn. draaglijk.
SUPPOSITIE, v. (-s,
veronderstelling,
vermoeden.
SUPPRESSIE, v. (-s, ...sien), onderdrukking.
SUPPRIMEEREN, (supprimeerde, heeft gesupprimeerd), onderdrukken ; (fig.) verkroppen.
SUPPURATIE, v. (heelk.) ettering.
SUPPUREEREN (suppureerde, heeft gesuppureerd), (heelk.) etteren.
SUPPUTEEREN, (supputeerde, heeft gesupputeerd), opmaken, begrooten.
SUPRA, bw. bovenst ; ut supra, als boven.
SUPRANATURALISME, o. het geloof aan
bovennatuurlijke openbaring.
SUPREMATIE, v. oppergezag ; — oppermacht
(inz. in geestelijke zaken : de macht van den pans
over de geestelijkheid).
SURAH, v. eene soort zijde.
SURNUMERAIR, m. (-s), overtollige ; die op
de lijst staat, om in geval eener vacature een
post to krijgen : surnumerair bij de postPrijen.
SURPLUS, o. overschot, het meerdere.
SURPRENANT, bn. (-er, -st), verrassend.
SURPRISE, v. (-s), verrassing ; (ook) geschenk ;
— verbazing ; schrik.
SURRA, v., —ZIEKTE, v. eene soort van
slaapziekte der huisdieren in Ned. India en Indochina.
SURROGAAT, o. (...gaten), iets dat de plaats
van eene andere zaak, die niet voorhanden of
moeilijk to verkrijgen is, vervangt of vervangen
moet : eikels, gebrande gerst, suikerij zijn surrogaten van koffie.
SURSEANCE, v. (recht.) door de rechtbank
verleend tijdelijk uitstel van betaling.
SURVEILLANCE, v. bewaking, toezicht.
SURVEILLEEREN, (surveilleerde, heeft gesurveilleerd), bewaken, toezicht houden.
SUS ! tw. stil !
SUSCEPTIBEL, bn. vatbaar ; lichtgeraakt.
SUSCEPTIBILITEIT, v. vatbaarheid ; lichtgeraaktheid.
SUSPECT, bn. (-er, -st), verdacht.
SUSPENDEEREN, (suspendeerde, heeft gesuspendeerd), schorsen (in een ambt).
SUSPENSIE, v. (-s, ...sien), schorsing (in eon
ambt); onzekerheid.
SUSPENSIEF, bn. schorsend, uitstellend.
SUSPICIE, v. verdenking, argwaan.
SUSSEN, (suste, heeft gesust), stillen, doen
bedaren : een kind sussen ; — (fig.) tem., zijn geweten in slaap sussen, in slaap wiegen.
SUSTENU, o. (recht.) bewaring, punt dat bepleit wordt.
SUSTINEEREN, (sustineerde, heeft gesustineerd), (recht.) beweren, aanvoeren.
SUUM CUIQUE (Lat.), elk het zijne.
SUZEREIN, M. (-en), opperleenheer.
SUZERtINITEIT, v. opperheerschappij. SUZEREINITEITSRECHTEN, o. my.
SWEATER, (Eng.) m. (-s), tusschenpersoon
bij de huisindustrie, die voor een gering loon
zeer hard laat werken, inz. karig betaalde kleermakers in dienst heeft ; — wollen sportoverherad.
SWEATINGSYSTEEM, o. het stelsel ont werk
aan te neraen en dit tegen laag loon bij thuisworkers to laten maken.
SWIETSLAAN, o. bluffen, veel vertoon maken.
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SYBARIET, m. (-en), wellusteling ; weekeling,
verwijfde, iem. die verslaafd aan zingenot is.
SYBARIETISCH, bn. bw. verwijfd, wellustig.
SYCOMORE, m. (-n), wilde vijgeboom.
SYCOPHANT, m. (-en), verkiikker ; — klaplooper.
SYDNIkR, m. (-8), (Ind.) Australier, groot
Australisch paard.
SYENIET, o. kristallijn, korrelig raengsel van
veldspaat en hoornblende.
SYLLABE, v. (-n), lettergreep ; (spr.) er i8
geene syllabe van waar, totaal nets.
SYLLABEEREN, (syllabeerde, heeft gesyllabeerd), tot lettergrepen vormen, spellen.
SYLLABISCH, bn. in of volgens afzonderlijke
lettergrepen.
SYLLABUS, m. (R.-K.) tabel van tachtig stellingen, getrokken uit hedendaagsche schrijvers
over godsdienst, wijsbegeerte, staatsrecht en
maatschappelijke verhoudingen, die als dwaalleeringen door de Berk veroordeeld zijn.
SYLLOGISEEREN, (syllogiseerde, heeft gesyllogiseerd), sluitredenen vormen.
SYLLOGISME, o. (-n), (redek.) sluitrede, uit
3 deelen bestaande : de major term, de minor term
en de conclusie.
SYLLOGISTISCH, bn. in den vorm van syllogismen : een syllogistisch bewijs, betoog.
SYLPHE, m. (-n), luchtgeest.
SYLPHIDE, v. (-n), luchtnimf.
SYMBIONT, m. (-en), die in symbiose leven.
SYMBIOSE, v. twee organismen leven op of
in elkander tot wederkeerig voordeel, zoo by.
algen en korstmossen.
SYMBOLIEK, v leer der zinnebeelden ; beeldenleer ; inz. leer der godsdienstige symbolen.
SYMBOLISCH, bn. bw. zinnebeeldig.
SYMBOLISEEREN, zinnebeeldig voorstellen.
SYMBOLISME, o. richting in kunst of letteren,
die sy mbolisch te werk gaat.
SYMBOLIST, in. (-en), kunstenaar, sehilder
die zinnebeeldig te werk gaat.
SYMBOLUM, o. samentrekking der Apostolische
gel oofsbellj denis.
SYMBOOL, o. (...bolen), zinnebeeld.
SYMMETRIE, v. evenredigheid (in vorm en
zin), evenmaat.
SYMMETRISCH, bn. bw. e yenm.atig, gelijkntatig.
SYMPATHETISCH, bn. bw. naar, volgens de
sympathie.
SYMPATHIE, v. (-en), medegevoel, het vermogen vreugde en leed van een ander mede te
gevoelen : voor iem, sympathie hebben, iem. genegen zijn; sympathie voor iets gevoelen, belangstelling.
SYMPATHIEK, bn. bw. sympathie opwekkend.
SYMPATHISEEREN, (syrapathiseerde, heeft
gesyrapathiseerd), medegevoel hebben ; (ook)
eenstemraig voelen en denken (met een ander).
SYMPHONIE, v. (-en), een veelsteraraig mu-
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ziekstuk, meestal geschreven voor vol orkest ;
de symphonieen van Haydn, van Beethoven; —CONCERT, o. (-en); —ORKEST, o. (-en).
SYMPTOMATISCH, bn. bij wijze van symptoom.
SYMPTOOM, o. (...tomen), verschijnsel; ziekteverschijnsel : de symptomen eener ziekte.
SYNAGOGAAL, bn. synagogaal ressort, gebied
welks kerkelijke gemeenten onder een hoofdbestuur staan.
SYNAGOGE, v. (-n), godsdienstige vergaderplaats, bedehuis der Israelieten.
SYNALOEPHE, v. (sprk.) santensmelting , b.v.
weer nit w e d e r.
SYNCHRONISME, o. (-n), gelijktijdigheid.
SYNCHRONISTISCH, bn. gelijktijdig.
SYNCOPE, v. (taalk.) uitstooting van eene letter midden in een woord, waardoor het eene lettergreep minder heeft b.v. machtge voor m a c htige;— (muz.) opheffing van het accent.
SYNOOPEEREN, eene letter uitstooten.
SYNDICAAT, o. (...eaten), vereeniging tot
het behartigen van gemeenschappelijke belangen
der leden.
SYNECDOCHE, v. (stijlleer) de rhetorische
figuur der gedeeltelijke aanduiding b.v. kiel voor
schip;leugdvoorjonge lieden.
SYNODAAL, bn. eene (de) synode betreffende:
een synodaal besluit.
SYNODE, v. (-n), kerkvergadering ; lichaam
dat het hoogste gezag heeft in de Ned. Herv. kerk;
— (R.-K.) diocesaansynode, kerkvergadering van
een enkel bisdom ; provinciale synode of concilie,
kerkvergadering voor eene kerkprovincie.
SYNODISCH, bn. (sterr.) synodische omloopstifd, tijd die er verloopt tusschen twee opeenvolgende conjuncties of opposities.
1. SYNONIEM, bn. (taalk.) gelijkbeteekenend.
2. SYNONIEM, o. (-en), woord van gelijke
beteekenis.
SYNONYMIE, v. opeenhooping van synoniemen.
1. SYNONYMIEK, v. de leer der zinverwantschap.
2. SYNONYMIEK, bn. een synonymiek versehil,
de zinverwantschap betreffende.
SYNOPSIS, v. (-sen), overzicht, korte schets.
SYNOPTISCH, bn. in een overzicht.
SYNTACTISCH, bn. betreffende de syntaxis.
SYNTAXIS, v. (taalk.) leer der woordvoeging,
van den zinsbouw ; leerboek der syntaxis
SYNTHESE, v. (-n), samenstelling, verbinding.
SYNTHETISCH, bn. bw. wat op synthese berust : synthetische methode, leerwijze.
SYPHILIS, v. venerisehe ziekte.
SYPHILITISCH, bn. syphilitische ziekten.
SYRING, v. (-en), enz. zie SERING, enz.
SYSTEEM, o. (systeraen), SYSTEMA, o. ('-s),
stelsel waarnaar men iets indeelt ; — stelsel
waarnaar men iets bewerkt, methode, model.
SYSTEMATIEK, v. rangschikking, stelsel.
SYSTEMATISCH, bn. bw. stelselmatig.
SYSTEMATISEEREN, (systematiseerde, heeft
gesystematiseerd), wetenschappelijk rangschikken.

T.
T v. (-'s), de 20ste letter van het alphabet; —
de gezcymenlijke namen of woorden in een adresof woordenboek, die met T beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 160; —
verder in iafkortingen :
T. — (muz.) tenor — zie aldaar; —
— (muz.) tutti — alien, alle stemmen to
zamen; —
.
T. — (in de raystische theosophie) het zin
beeld der voortbrengingskracht;
(in natuurkundige formules) tijd; — —t.

— (kooph.) tarra — zie aldaar; - (ook) ton;
,t. — verkorting van het;
t'. — verkorting van te, ten; -T. A. — testantibus actin — zooals de akten getuigen,
blijkens den inhoud der
akten;
Tab.
— tabula — tabel, lijst;
T. a. p.
— ter aangehaalde plaatse;
T. a. T.
— taut 4 toi — geheel de uwe; —

TAAI.
T. a. V.

-

T. B.

-
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tout d vows — geheel de
uwe; (op telegrammen) telephoonbestelling; T. C.
- (op telegrammen) collationnearing bepaald;
Ten.
tenuto, zie aldaar;
Ter ord.
- ter ordonnantie — ter besohikking; Test.
- testamentum laatste wil;
testus — getuige;
Tin.
- (op telegrammen) kantoor
met telephoondienst;
t. g.
- (wick.) tangens;
T. H.
Technische Hoogeschool;
T. H.
toehoorder (in leerredenen
en redevoeringen);
Thes.
thesaurier — penningmeester;
Th. Dr.
theologiae Doctor — doctor
in de godgeleerdheid ;t. 1.
— ten laatste ; —
t.lm.
— tot en met ; —
T. N. v. 't A. — Tot Nut van 't Algemeen; —
Tom.
— tomus — deel van een boekwerk;
t. o. v.
slag
tenopzicite
van; —
t. q.
- tutti quanti
alien van dat
T. R.

— (op telegrammen) telegraaf
restant; —
— (muz.) toots alleen, zonder
akkoordvulling gespeeld;—
t. t. — totes tuus — geheel de uwe;T. T. H. H. — toehoorders;
t. u.
— ten uwent;
t. w.
— to weten;
z.
— ter zake;
t.
t. z.
— by. kapitein t. z. — ter zee; —
t. z. t.
— te zijner tijd.
1. FAAI, bn. bw. (-er, -st), buigzaam, wat gemakkelijk buigt zonder to breken ; — stevig, vast, van
grooten samenhang : dat vleesch is te taai, en daardoor haast niet to gebruiken; — kleverig samenhangend : pek is taaier dan was; — (fig.) een taai
geduld, een geduld dat niet licht ten einde raakt ;
— hij is taai, kan veel verdragen voordat zijne
levenskracht uitgeput is, (ook) hij is niet toeschietelijk, (ook) hij is karig, vasthoudend, gierig, (ook)
hij is starker dan men zou denken; — taai van aard,
van karakter zijn, vasthoudend, niet toeschietelijk;
— zich taai houden, volhouden, het niet gemakkelijk opgeven, niet licht toegeven; — (fig.) (Z. A.)
iem. taai zeggen, hem goed de waarheid zeggen;
— een taaien pakken, een borrel drinken.
2. TAAI, v. (-en), (gew.) vierkant suikerballetje;
(fig.) taaien trekken, langzaam, temend spreken.
TAAIAOHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins taai; (fig).
gierig, vrekkig.
TAAIERD, m. (-s), iem. die taai is ; — gierigaard.
TAAIIGHEID, v. het taai zijn.
TAAINAGEL, m. (-s), nijdnagel; (fig.) gierigaard.
TAAI-TAAI, o. naam van eene Friesche soort van
peperkoek, die uiterst taai is.
TAAK, v. (taken), bepaald opgegeven work,
arbeid die verricht moat worden: zijne taak is afgeweven, (fig.) zijn Leven is ten einde; — to vervullen
plicht.
TAAL, v. wat gesproken wordt of is : iem. taal
en antwoord geven ; teal noch teeken van zich geven,
laten hooren, nets van zich laten hooren ; — het spreken, het vermogen om to spreken : wel ter tale zijn,
welbespraakt ; rad van taal, rad van tong; — wijze
waarop men spreekt of schrijft : dat is niet de taal
van een vriencl ;
al de woorden en uitdrukkingen waarvan een
'yolk zich bedient (in daze bet. alleen m y. talen) :
ieder sprak in zijne eigen taal; de Fransche, Engelsche
taal leeren ;
al de woorden en uitdrukkingen waarvan eene
volksklasse, een individu zich bedient, die men in
zekere kunst of wetenschap bezigt : dieventaal,
studententaal ;
alles wat dient om gedachten of
T. S.

TABAKSAANDEEL.

gevoelens uit to drukken: de taal der oogen, der
wingers ; de taal der bloemen kennen, zinnebeeldige
beteekenis.
TAALBEGRIP, o. (-pen), taalinzicht ; begrip
op taalgebied ; ...BESCH A.VING, v. verfijning
van de taal ; ...BOEK, o. (-en) ; ...CONGRES, o.
(-sen) ; ...DEEL, 0. (-en), rededeel.
TAALEIGEN, o. bijzondere eigenaardigheden
eener taal, waardoor zij zich van andere talon
onderscheidt; het Nederlandsche taaleigen.;
MILIE, v. (-s), eene groep verwante talen die
kennelijk van eene zelfde taal afkomstig zijn;
...FONDS, o. (-en), fonds tot bevordering van de
belangen eener taal; ...FOUT, v. (-en), fout togen
de regels eener taal ...GEBRUIK, o. (-en), wat
gebruik is in eene taal : het taalgebruik alleen beslist,
wat geoorloofd is in eene taal : ...GELEERDE, m.
v. (-n) ; ...GEVOEL, o. besef van 't juist gebruiken
en verstaan eener taal ; ...KENNIS, v. ...KUNDE,v.
kennis eener taal.
TAALKUNDIG, bn. (-er, -st), bodreven in eene
taal, bekend met de taalregels; overeenkomstig
de taalregels : taalkundige ontleding, in tegenst. met
de zinsontleding.
TAALKUNDIGE, ra. en v. (-n), taalkenner.
TAALSCHAT, ra. rijkdom aan woorden en uitdrukkingen eener taal; book waarin die gansche
rijkdom opgeteekend is.
TAALSTAM, m. (-men), eene groep talon uit
eene grondtaal voortgekomen ; ...STUDIE, v.
(-5, ...dien) ; ...TAK, m. (-ken), afdeeling van een
taalstam.
TAALVEREENVOUDIGING, v. het eenvoudiger
make" der schrijftaal; ...VERRIJKING, v. (-en),
vermeerdering van den woordenschat eener taal.
TAALVOERDER. (-s), spreker; advocaat,
pleitbezorger; ...VORSCHER, m. (-s), iem, die
nasporingen doet op het gebied der taal; ...WET,
v. (-ten), vaste regal of verschijnsel in eene taal;
...WETENSCHAP, v. (-pen), de historische en de
vergelijkende taalwetenschap ; ...ZONDE, v. (-n),
groote taalfout ; ...ZUIVERAAR, m. (-s), iem. die
zijn moedertaal zuiveren wil van onnoodige basterdwoorden, purist.
TAAN, v. roodachtige verfstof, van run of eikenschors gekookt.
TAANDERIJ, v. (-en), taanhuis.
TAANHUIS, o. (.:.zen), huis waarin men taan
bereidt, daarmede verft; ...KETEL, m. (-s), ketel
waarin de taan gekookt wordt; ...KLEUR, v.
bleekroodachtige kleur ; ...KLEURIG, bn. bruinachtig geol.
TAART, v. (-en), eene soort van fijn gebak,
gewoonlijk met gekonfijte vruchten enz. er
op ; — (fig.) taart eten, het gelag betalen ; iem.
van de taart gvven, hem lekker doorhalen, berispen ;
(ook) hem slaag geven ; van de taart krijgen..
TAARTJE, o. (-s), kleine taart, gebakje.
TAARTENBAK, m. (-ken), bak, schotel voor
taartjes; ...BAKKER, ra. (-s); ...DEEG, o.
TAARTEPAN, v. (-nen), pan waarin eene taart,
gebakken wordt of kan worden ; ...SCHEP, v.
(-s), schotel om eene taart
(-pen) ; ...SCHOTEL,
op te plaatsen ; TAARTENSCHOTEL, m. (-s),
schotel voor taartjes.
TAATS, v. (-en), korte spijker met grooten
kop ; — ijzeren punt van een draaitol; — stalen,
tap van verticals assen, die in eene holte draaien.
TABAGIE, v. (-s), (Zuidn.) kamer, waar tabak
wordt gerookt; rookgezelschap; (fig.) rookhol;
kroeg, herberg.
TABAK, v. (-ken), zekere plant (nicotiana) welkergedroogde bladeren tot rooken, snuiven en kauwen
gebruikt worden ; — (fig.) dat is andere tabak (dan.
kanaster), dat is iets geheel anders; (spr.) dat is
mil geene pijp tabak waard, ik goof er nets om.
TABAKKEN, (tabakte, heeft getabalgt), (Zuidn.).
tabak rooken; — (fig.) afranselen.
TABAKKER, m. (-s), (Ind.) tabaksplanter;
werklieden en arabtenaren op de tabaksvelden.
TABAKSAANDEEL, o. (-en), bewijs van aandeel
in eene tabaksplantage; ASCH, v. asch van gerookte tabak ; ...BLAD, o. (-en), blad eener tabaks-
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plant, inz. dat tot rooken bereid is; ...BOUW,
het verbouwen van tabak; ...BUIL, m. (-en),
tabakszak; ...COLLEGE, o. (gesch.) een avondgezelschap dat bijna iederen avond bij Frederik
Willem I, van Pruisen, bijeenkwarct en waarbij al
de aanwezigen rctoesten rooken ; ...CULTUUR, v.
tabaksbouw, -teelt.
TABAKSDAMP, damp, rook van tabak ;
...DOOS, v. (...zen), loos voor rooktabak; ...EEST,
m. (-en), droogvloer voor tabak ; ...FERMENTATIE, v. het gisten der tabaksbladeren vOOr
men ze laat drogen ; ...HOEK, m. deel der
Arasterdamsche beurs voor den groothandel in
tabak.
TABAKSKAROT, v. (-ten), ineengedraaide rol
tabak ; gesponnen tabak ; ...SERVER, (-s),
workman die de tabaksbladen aan reepen voor
rooktabak snijdt ; ...LUCHT, v. gear van de tabak ;
inz. van vochtige tabak die verwerkt wordt ;
...MOLEN, m. (-s), snuifmolen ; ...MONOPOLIE,
o. recht van alleenhandel in tabak.
TABAKSPLANT, v. (-en), de plant waarvan de
bladeren tot rooktabak enz. verwerkt worden;
...PLANTAGE, v. (-s), plantage voor den tabaksbouw ; ...POT, m. (-ten), meestal steenen pot om
tabak in te bewaren ; ...PRUIM, v. (-en), hoeveelheid tabak in den mond genomen om op te kauwen
of zuigen ; ...ROOK, m. rook van brandende tabak ;
...RUL, o. tabakszand ; ...RUPS, v. (-en), rups
die in de tabak groote verwoestingen aanricht.
TABAKSSAP, o. sap van tabak, inz. van gekauwde tabak; ...SAUS, v. (-en), saus, oplossing
van verschillende stollen in water om slechte tabak
aangenamer van geur en smaak to =ken;
...SCHUUR, v. (...schuren), plaats waar de tabaksbladen gedroogd worden ; ...WALM, m. dichte
tabaksrook ; o. water waarin tabak
is afgetrokken ; ...ZAND, o. als zand zoo fijn
Verdeelde tabak.
TABBAARD, TABBERD, nt. (-s, -en), kleedingstuk, lang staatsiegewaad, toga, inz. der rechters;
vandaar (fig.) lieden van den tabbaard, de rechters,
—(fig.)emopzjntabrdk,ie
hem duchtig
afrossen.
TABEL, v. (-len), tabel of lust, bevattende een
overzicht van iets, gewoonlijk enkel in namen en
cijfers en zoo gegroepeerd, dat men ze gentakkelijk
kan overzien; invullingsstaat. TABELLETJE, o. (-s).
TABELLARISCH, bn. als eene tabel, in den vorm
eener tabel : een tabellarisch overzicht.
TABERNAKEL, m. o. (-s, -en), hut, tent. veldhut der oude Israelieten ; — tent waarin de bondskist, die de Israelieten gedurende den tocht door
de woestijn overal medenamen; — (R. K.) rijk
versierd, koepelvorraig, draaibaar kastje in 't midden op 't altaar waarin 't Allerheiligste bewaard
wordt; bij de Methodisten: naam van hunne vergaderplaats; — het lichaam waarin de ziel des
naenschert huist (2 Kor. 5 : 1) : zorg voor den aardschen tabernakel, voor het lichaam, voed u good;
— (fig.) iem. op zijn tabernakel komen, hem duchtig afrossen.
TABERNAKELEN, (tabernakelde, heeft getabernakeld), huizen, wonen, verblijf houden; (fig.) hij
zal daar niet lang tabernakelen, blijven.
TABIJN, o. (-en), zekere stof, gewaterd taf.
TABIJNEN, bn. van tabijn (vervaardigd).
TABLATUUR, v. afbeelding van een blaasspeeltuig met gaten, om aan to duiden welke gaten
gesloten of geopend raoeten zijn tot het voortbrengen van al de tonen.
TABLEAU, o. (-'s), tafereel, schilderij; ontwerp,
lijst, rol.
TABLEAU VIVANT, (tableaux vivants), o. levende schilderij, voorstelling van een tafereel door
levende personen.
TABLE D'HOTE, v. open tafel in een hotel.
TABLET, o. (-ten), plat koekje van chocolade,
suiker enz. : ch,ocoladetabletten; anijstabletten, plat
koekje van suiker met anijsolie, om gemakkelijk
anijsmelk klaar to maken. TABLETJE, o. (-s).
TABLETVORM,
geneesmiddelen in tabletvorm,
in den vorm van tabletten.

TAFEL.
TABOURET, v. (-ten), stoeltje zonder leuning,
zitbankje. TABOURETJE, o. (-s).
TABULA RASA, (Lat.) v. geschaafd, gladgeraaakt
wastafeltje der Ouden; (thane) een nog onbeschreven
blad papier; schoone rekening.
TABULATUUR, v. aanduiding der tonen door
letters vOOr de uitvinding van het notenschrfft,
vanwaar nog de benamingen groot octaaf, klein
octaaf, dengestreepte d enz. afkomstig zijn.
TACET, (Lat.) zwijgt (staat boven het cijfer
dat het aantal maten rust aangeeft).
TAOH(E)OMETER, m. (-s), toestel om de snelheid eener beweging to meten.
TACHTIG, telw. hoofd- of grondgetal, 8-maal 10 ;
het heeft de waarde van een ranggetal in : hoofdstuk tachtig; hij is van het jaar tachtig; TACHTIGEN, (het telw. TACHTIG beschouwd als een
zelfstandig gebruikt bn. in het raeerv.) tachtig
personen : deel dit order u tachtigen; wij waren met
zijn (ons) tachtigen.
TACHTIGER, m. (-s), iem. die tachtig jaar oud
is; oorlogsschip van tachtig stukken geschut, wijn
van het gewas 1880; — de mannen die omstreeks
1880 eene nieuwe strooming in onze letterkunde
deden ontstaan en De Nieuwe Gids oprichtten.
TACHTIGJARIG, bn. die 80 jaren oud is : eene
tachtigjarige vrouw; wat 80 jaar geduurd heeft :
de tachtigjarige oorlog.
TACHTIGMAAL, bw. tachtig malen; zeer vaak.
TAOHTIGSTE, telw. (ranggetal); gij zijt de
tachtigste, de tachtigste persoon.
TAOHTIGSTE, o. (-n), het tachtigste deel.
TACHTIGVOUD, o. (-en), een veelvoud van
tachtig, een getal dat door tachtig deelbaar is :
bender 1000 zijn er 12 tachtigvouden.
TACHTIGVOUD, ...VOUDIG, bn. tachtigmaal
zooveel; ...WERF, bw. tachtigmaal.
TAOHYDROMIE, v. het hardloopen.
TACHYDROOM, m. (...droraen), hardlooper.
TAGHYGRAAF, m. (...grafen), snelschrijver.
TACHYGRAPHIE, v. het schrijven met verkortingen, de oudste wijze van snelschrift.
TACHYGRAPHISOH, bn. bw. volgens de tachygraphie.
TACITURNITEIT, v. stilzwijgendheid, geheimhouding.
TACITUS, m. beroemd Romeinsch geschiedschrijver, 50-130 n. C. ; hij is een tweede Tacitus,
een groot historicus.
TACT, m. gevoel voor hetgeen passend is, eigenschap om zaken good to behandelen; oordeel, overleg ; iets met tact en beleid doer.
TACTICUS, m. (...ci), krijgskundige.
TACTIEK, v. leer der gevechtsvoering ; — (fig.)
rctiddelen die gebezigd worden om in iets to slagen :
eene vreemde tactiek volgen; van tactiek veranderen.
TACTISCH, bn. tot de tactiek behoorende.
TACTVOL, bn. vol tact : een tactvol beleid.
TAEL, m. (-s),gewicht in China = 37,8 G.;
f 3,70.
als muntwaarde in Shangai
TAF, v. 0. (-fen), lichte, geheol uit gekookte zijde
geweven effen stof voeringtaf; gewaste taf, met
was geglansde taf.
TAFEL, v. (-s, -en), vierkante of rondo plaat
van metaal, hout, steen, glas enz. : glastafel;
inz. walk eene plaat waarop iets geschreven of geteekend is : de tafelen der wet, de steenen tafelen, de
steenen platen waarop Mozes de wet had geschrevon; de twaalf tafelen, waarop de wetten der Romeinen gegrift waren; — blad papier waarop iets
opgeschreven is, inz. in eene gemakkelijke volgorde, bij wijze van overzicht tabel, register, lust :
genealogische tafels; —
gewoon stuk huisraad, hoofdzakelijk nit een horizontaal blad, op een of moor pooten rustende, bestaande, om daarop wat to zetten, to legal of
daaraan wat to verrichten : eene vierkante, ronde
tafel; werktafel in vele bedrijven; — (fig.) ridders van de ronde tafel, ridders van koning Arthur
(in de middeleeuwen) ; — een voorstel ter tafel
brengen, (in eene vergadering) ter sprake brengen,
aan de orde stollen ;
aan de groene tafel zitten,
lid van het bestuur, inz. minister zijn ; -- de Mag-

TAFELAPPEL.
naten-tafel in Hongarije, het Hoogerhuis van den
Hongaarschen landdag ; —
eettafel : de tafel dekken, voor het maal gereedmaken; de tafel afnemen; — aan tafel gaan, om te
gaan eten ; — de tafel des Heeren, het Avondmaal,
(R. K.) hoogtijd, commune ; — de personen die
gezamenlijk raaaltijden: de tafel bedienen.
TAFELAPPEL, m. (-s, -en), fijne handappel;
...BLAD, o. (-en) ; ...BORD, o. (-en), eetbord ;
...BOTER, v. fijne boter, in tegenst. met keukenboter; ...BROEDER, La. (-s), gewoon dischgenoot;
(zeew.) maat, (fig.) klaplooper.
TAFELDANS, gewaande magnetische kracht,
verkregen door hen, die aaneengesloten op eene
tafel drukken en haar in beweging brengen.
TAFELEEND, v. (-en), eene soort van eend
(fuligula ferina) die ons land op den trek bezoekt.
TAFELEN, (tafelde, heeft getafeld), aan tafel
zitten, maaltijd houden : hij tafelt Lang, hij tafelt
goed, hij eet er good van.
TAFELGAST, m. en v. (-en), genoodigde; commensaal in den kost; ...GEBED, o. (-en), gebed
v6Or en na het eten; ...GELD, o. (-en), geld dat
(aan zeeofficieren, hooge ambtenaren enz.) boven
het bedrag der wedde wordt uitbetaald om zich
levensmiddelen to verschaffen; (ook) zekere onkosten
bij openbare verkoopingen; ...GENOT, o. het
genot dat men aan den disch smaakt ; ...GERECHT,
o. (-en), spijs ; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen) ;
...GOED, o. tafellakens On servetten.
TAFELIER, m. (-s), (Zuidn.) kostganger.
TAFELKLEED, o. (-en), dekkleed over cone tafel :
wollen, pluchen tafelkleed; ...KLEEDJE, o. (-s).
TAFELLAKEN, o. (-s), wit bekleedsel over eene
tafel ;
te groot voor servet, te klein voor tafellaken,
inz. gezegd van halfwassen meisjes, tusschen real
en dwaas ; — het tafellaken tusschen zich en zijn
tegenstander doorsnijden, niets meer met hem gemeen
willen hebben.
TAFELLAND, o. (-en), (aardr.) hoogvlakte van
geringen omvang ; ...LINNEN, o. tafellakens en
servetten ; ...LOOPER, (-s), lang en smal tafelkleedje, dat in de lengte over de tafel ligt.
TAFELMANDJE, o. (-s), mandje om tafelgereedschap in to bewaren; ...MATJE, o. (-s), matje em
warme schalen op to zetten ; ...MESSING, o. vierkante stukken geel bladkoper; ...MUZIEK, v. muziek gedurendo den maaltijd; ...OLIE, v. fijne olie;
...PEER, v. (...peren), fijne handpeer; ...RIJST,
v.; ...RING, m. (-en), metalen ring waarop het bord
wordt gezet ; rand om eene tafel van ander hout;
...ROZIJNEN. v.mv. bests, groote dessertrozijnen.
TAFELSOHEIDSEL, o. (ontl.) zekere sponsachtige zelfitandigheid in het hersengestel;
...SCHEL, v. (-len), schel ten gebruike aan tafel
(om de dienstboden to ontbieden) : electrische tafelschellen ; ...SCHUIMER, m. (-s), klaplooper;
...SCHUIMERIJ, v. het klaploopen; ...STOEL,
m. (-en), kinderstoel met aan de voorzijde een
plankje, dat voor tafeltje dienst doet ; ...VRIEND,
m. (-en), dischgenoot; ...WATER, o. (-en), mineraalwater aan tafel gedronken ; ...WEEL DE, v.
overvloed van keurige spijzen en dranken aan
tafel ; ...ZILVER, o. zilveren tafelgereedschap ;
...ZUUR, o. in zuur ingelegde augurkjes, uitjes enz.
TAFEREEL, o. (-en), (in de perspectief) loodrecht
plat viak waardoor men veronderstelt dat de oogstralen gaan ; vergezicht : een schoon tafereel; —
schilderij; voorstelling; — aanschouwelijke voorstelling, beschrijving een getrouw tafereel van iets
geven; — (zeew,) beschilderde plank aan den achtersteven.
TAFFELEN, (taffelde, heeft getaffeld), (Zuidn.)
talmen.
TAFFEN, bn. van taf (vervaardigd).
TAFIA, TAFFIA, v. andere naam voor rum.
TAFLEMENT, o. (-en), (bouwk.) deel van een gebouw boven de zuilen en pilaren, het architraaf,
het fries en de kroonlijst omvattende.
TAGGEN, (tagde, heeft getagd), (Zuidn.) twisters.
TAGRIJN, m.. (-s, -en), koopman in halfsleet
scheepstuig, oud ijzer, gereedschap, oud touwwerk enz.
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TAIKOEN, m. (-s), vroeger de wereldlijke keizer
van Japan, sinds 1868 afgeschaft.
TAILLE, (Fr.) v. (-s), snit van een kleed; japon;
lichaamsgestalto, vorm van het bovenlijf; inz.
bij het middel : eene donne, fraaie, welgevormde taille
hebben; — (gesch.) cone direct° belasting.
TAILLEUR, (Fr.), m. (-s), kleermaker; — bankhouder (in het farospel).
TAILLEUSE, v. (-s), vrouwenkleermaakster.
TAILOR, (Eng.), m. (-s), kleermaker; —MADE
(Eng.) bn. door een kleermaker gemaakt (van een
daraesm.antelpak gezegd); ook als z. n.
TAK, m. (-ken), uitspruitsel (van een boom of
ander gewas), boorascheut ; — (spr.) van den hak
op den tak springer, telkens tot iets anders overg aan; wat zich als een tak van den stani, van
de hoofdzaak verwijdert, afzondert : (nat. hist.),
de takken van hertshorens, van ko alen, de zijdelingsche uitspruitsels aan hertshorens, koraal-stokken; — arm (eener rivier); — gedeelte van
een berg, dat zich ter zijde uitbreidt; — takken,.
aambeien; — afdeeling, onderdeel b. v. handelstak;
tak van dienst, van bestuur; — (zeew.) kleinste gedeelte eener knie. TAKJE, o. (-s), kleinc, dune tak.
TAKBOUT, m. (-en), (zeew.) bout met weerhaak.
TAKEL, ra. (-s), een sam,enstel van een vast en
een los blok, waardoor 66n touw vaart om met
geringe krachtsaanwending zware voorwerpen op
to hijschen; dik touw. TAKELTJE, o. (-s).
TAKELAAR, m. (-5), matroos gehuurd om een,
schip op to tuigen.
TAKELAGE, v. (zeew.) staand en loopend want;.
(ook) masten, zuilen en touwwerk van een schip.
TAKELBLOK, o. (-ken), blok met twee of meer
schijven, deel van een takel uitmakende.
TAKELEN, (takelde, heeft getakeld), het end
van een loopend touw met takelgaren bewinden;
optakelen : een vaartuig takelen, van staand en
loopend want voorzien ; — met een takel ophijschen..
TAKELING, v. alles wat tot de uitrusting van.
een whip behoort; takelwerk.
TAKEN, (taakte, heeft getaakt), (Zuidn.) aanraken; vangen, stolen.
TAKKELING, m. (-en), jonge vogel die slechts van,
den eener tak op den anderen kan vliegen.
TAKKEN, (takto, heeft of is getakt), takken hebben, krijgen; — snoeien, de nuttelooze takken wegsnijden : een boom takken.
TAKKENBOS, (-son), bundel dun rijshout; boadik brandhout takkenbossen stoker.
TAKKENGRADEERING, v. zoutgradeering.
waarbij het zoute water door takkenbossen sijpelt.
TAKKIG, bn. (-er, -st), dichtgetakt, veel takkenhebbende : takkige boomen; cot takkig gewei.
1. TAKS, m. (-en), dashond. TAKSJE, o. (-s).
2. TAKS, v. (-en), (gew.) task : iem. taks geven;eene vaste taks hebben.
TAKTIEK, v. Zie het betere TACTIEK.
TAKTSOHRIFT, o. loopend schrift, dat op den,
tel in de maat geschreven wordt.
TAL, o. aantal, hoeveelheid ; — eene bepaalde
hoeveelheid of gewicht : een tal haringen, 200 stuks
(in eene mend); een tal eieren, 104 stuks (eigenlijk
100 + 4 voor mogelijke beschadiging); (wev.) een,
tal Braden, 100 tot 120 bijeen; — op het tal staan,
op het drietal, enz. op de voordracht staan.
TALAAN, m. (talanen), (bouwk.) holle lijst, bestaande uit twee tegen elkander geplaatste hielojieven.
TALAAR, m. (talaren), lang tot op den grond
afhangend raantelachtig kleed van vorsten en priestors in het Oosten; (R. K.) soutane der priosters.
TALEN, (taalde, heeft getaald), naar iets Ternemen, groot veilangen hebben (om, iets te wtten
of to bezitten) : hij taalt er niet naar; — hif
taalt noch teekent, hij laat niets van zich hooren..
TALENT, o. (-en), (bij de oude Grieken en Joden)
een bepaald gewicht en eene geldsom : het Attisch
talent gold ruim 26 pond; het groote Attische talent,.
nagenoeg 28 1/4 ponds het Egyptische of Corintische,
ruim 43 1/2 pond: het zilveren Attisch of Euboisch
talent wordt v6Or de tweede eeuw v66r Chr. op.
f 2575 geschat, na dien tijd op f 2829; —
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begaafdheid, bekwaamheid, kundigheid : een
talent voor schilderen, voor talen hebben ; met zijn
talenten woekeren, er zooveel mogdijk voordeel
van trekken.
TALENTRIJK, bn. (-er, -st), ...VOL, bn . die
groote talenten bezit: talentvolle schrijvers, schilders.
TALHOUT, o. (-en), geschild hout dat (in knuppels) bij zekere hoeveelheid (gewoonlijk 100) verkocht wordt ; — (spr.) Mj is zoo mager als een talhout,
bijzonder mager.
TALI, v. (-'s), (Ind.) touw; tali api, vroeger in
N.-Indie (en soms nog in de binnenlanden) gebruikt
vuurtouw; tali rami, touw van ra.m,ehvezels.
1. TALIE, v. (-s), (zeew.) eene soort van takel met
een vast blok en eene losse schijf; touw dat door
eene talie vaart, gijntuig.
TAMEN, (taliede, heeft getalied), aan eene talie
ophijsehen, takelen.
TALIEREEP, m. (-en), klein touw om een dikker
touw op te winden of to spanners; ...SCHENKEL,
m. (-s), einde van het touw waarvan eene talie
hangt.
TALING, na. (-en), de kleinste inheemsche eend,
vrij algeraeen in vijvers en moerassen aangetroffen;
— (spr.) een taling • uitzenden om een eendvogel te
vangen, eene kleinigheid wagen om een groot voordeel to behalen. TALINKJE, o. (-s).
TALIO, v. wedervergelding; jus talionis, recht der
wedervergelding.
TALISMAN, m. (-s), voorwerp dat geluk aanbrengt of tegen ongeluk behoedt.
TAUTER, QUALITER (Lat.), zoo zoo, middelmatig.
TALK, v. vet, hard smeer waarvan kaarsen gemaakt worden : handelaar in talk; — (delfst.) zeker
grootendeels uit kiezel- en talkaarde bestaand gesteente, glanzig en vettig op het gevoel, soma een
weinig schilferig.
TALKAARDE, v. bitteraarde, magnesia.
TALKBES, v. (-sen), vrucht van den talkboom,
.die uitgekookt eene zeer goede lichtolie oplevert;
...BOOM, m. (-en), zekere boom in China (stillingia
sebifera) en in Oost-India (vateria indica) welke in
eene harde schil zaadkorrels bevat, die met bagelwitte talk omgeven zijn; ...SPRAT, o. magnesiet;
...STEEN, m. (-en); ...VAT, o. (-en), vat voor of
met talk; ...VET, o.; ...ZUUR, o. (scheik.) stearinezuur.
TALLOOS, bn. niet to tellen, ontelbaar: eene tal1ooze menigte. TALLOOSHEID, v.
TALM, m. en v. (-en), treuzel, talmer.
TALMEN, (talmde, heeft getalm.d), dralen, treuzelen (door luiheid of besluiteloosheid).
TALMIGOUD, o. aluminiumbrons of -goud, bevat
10 0/0 aluminium en 90°/
TALMKOUS, m. en v. (-en), talraer, talmster.
TALMUD, m. naam van het boek, waarin al die
aanvullingen van de gewijde oorkonden des O. V.
begrepen zijn, welke het maatschappelijke, burgerlijke en godsdienstige leven der Israelieten regelen.
TALMUDISM, bn. volgens den talmud.
TALMUDIST, m. (-en), aanhanger, kenner van den
talmud.
TALON, m. (-s), (spel) de overschietende kaarten,
stok-, koopkaarten; —bewijs waarop nieuwe coupons worden afgegeven; — (bouwk.) eene lijst
waarvan de bovenste heeft bol en de onderste heeft
hol is, die beide uit kwartronden of kleinere cirkelbogen bestaan.
TALONNEEREN, (talonneerde, heeft getalonneerd), aanzetten, aandrijven; van talons voorzien.
TALPA, v. (-'s), militair hoofddeksel, half hooge
kolbak
TALREEP, m. (-en), (zeew.) klein touw dat, door
twee stagkousen of doodshoofden loopende, dient
,om daze tot elkander to brengen en daardoor een
zwaarder touw aan to halen, dat door een flier
‘stagkousen of doodshoofden loopt.
TALRIJK, bn. bw. (-er, -st), veel in aantal. TALRIJKHEID, v. groot aantal; ruime hoeveelheid.
TALSTELSEL, o. (-s), stelsel van tellen, wijze
waarop men nieuwe verzamelen'le eenheden vormt,
uit samenstellende van 6en rang lager.

TANDARTS.
TALUD, o. honing. glooiing, .schuinte van aardwerken, dijken, spoorbanen, vestingwerken.
TAM, bn. bw.(-mar, -st), getemd, niet wild, gedwee,
mak : een tamme leeuw, die getemd is; (fig.) hij
is zoo tam als een lam, zeer gedwee, kalm, volgzaam.; — (van planten) door de menschen veredeld,
door kunst veranderd en bruikbaarder geworden.
TAMARINDE, v. (-n), zekere boom (tamarindus)
in Afrika, Zuidelijk Aziê en Amerika groeiende,
welks zaden als een verkodend laxeermiddel in de
geneeskunde, in tabak, in sausen enz. gebruikt
worden; het geneesraiddel van dezen boom.
TAMARINDENBO SOH, o. ( ...sschen); ...ROUT,
o. hout van tamarindeboomen; ...KOEKJE, o.
(-s), met suiker uit het vruchtraoes der tamarinde
bereide lekkernij, assemkoekje ; ...STROOP, v.
TAMARINDEVRUCHT, v. (-en), vrucht van den
tamarindeboom.
TAMARISK, v. (-en), —BOOM, m. (-en), struikachtige boom (tamarix) in 't Oosten en in ZuidEuropa, welks zoutrijke asch in Frankrijk tot
looien en verven gebruikt wordt.
TAMBANGAN, v. (-s), (Ind.) schuit, prauwtje.
TAMBOER, m. (-s), troramelslager; —eene over*dekte schutting v6Or den ingang van aanzienlijke
huizen. TAMBOERTJE, o. (-s).
TAMBOEREEREN, (tamboereerde, heeft getamboereerd), borduren, haken; (fig.) op iets tamboereeren, trachten to verkrijgen.
TAMBOEREN, (tamboerde, heeft getamboerd),
op de trorarael slaan; (fig.) op iets tamboeren, trachten
to verkfljgen, ergens op aandringen.
TAMBOERIJN, v. (-en), rinkelbom ; — borduurraara.
TAMBOER-MAJOOR, ra. (-s), opperste der tamboors, heeft den titel van sergeant-majoor.
TAMELIJK, bn. bw. m.iddelraatig, redelijk, vrii
goed ; tamelijk groot, vrij groot ; — billijk : dat is
een tamelijke prijs.
TAMIL, in. (-s), Indisch yolk, levende in de
Zuidelijke kustlanden van Azle.
TAMP, v. (-en), (zeew.) het boven de kous of
het blok uitstekend end van een tros.
TAMPEN, (tampte, heeft getampt), (Zuidn.) zoo
luiden, dat de klepel maar langs 66n leant op de
klok slaat : speed u, de mis is al getampt.
TAMPON, v. (-s), tap, prop bij kanonnen; (heelk.)
stopsel van pluksel tot stuffing van bloed.
TAMPONNEEREN, (tamponneerde, heeft getanlponneerd), met een tampon pluksel sluiten.
TAMTAM, v. (-s), gong, een Oostersch slaginstrument, eene soort van handtrom bij de
Indiers.
TAND, m. (-en), elk met email bedekt uitstekend
beentje in de kaken der menschen en der meeste
dieren, tot bijten, kauwen, scheuren enz. dienende;
een memsch heeft 32 tandem; — iem. aan den land
voelen, zijn kennis degelijk onderzoeken; — iets
op zijne tandem nemen, iets hardnekkig doorzetten;
niet weten wat —metdnovlasto
,
zeggen ; met lange tanden eten, met tegenzin ;
van de hand in den land leven, verteren wat zij
verdienen ; zijn tanden laten zien, dreigend laten
zien, dat men niet bang is voor zijn tegenpartij,
(ook) uitvaren, niet zwijgen ; — tot de tanden gewapend, geheel gewapend ; (fig.) de (vernielende) tend
des tijds, de vernieling in een lang tijdsverloop ;uitstekend, puntig deel van verscheidene werktuigen : de tanden van een ham, zaag, wiel ; de tanden
van eene vork, hooivork ; — kerf, inkeping : de
tanden van een rozeblaadje. TANDJE, o. (-s), kleine
tand.
TANDAK, v. (-s), Inlandsche dansmeid op Java.
TANDAKKEN, (tandakte, heeft getandakt),
eigenaardige wijze van dansen (op Java en elders)
en daarbij het lichaam en de ledematen stark verdraaien en verwringen.
TANDAKPARTIJ, v. (-en).
TANDARTS, m. (-en), tandraeester; ...BEEN, o.
(-deren), been waaruit de tanden voor het grootste
gedeelte bestaan; ...BEITEL, ra. (-s), beitel waarvan
de snede van kleine tandj es voorzien is; ...BRASEM,
m. (-5), zekere visch (sparus dentex).
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TANDELOOS, bn. zonder tanden : een tandeloos
besje; — (nat. hit t.) tande/eoze dieren, zekere orde
van zoogdieren (edentata); de luiaards, de gordeldieren en de miereneters behooren er toe.
TANDEM (Eng.), o. (-s), rijwiel voor twee personen achter elkander.
TANDEN, (tandde, heeft getand), tanden in
iets maken, iets van tanden voorzien : een rad
tanden; — scherpen (eene zaag); — houtoppervlakten met de tandschaaf van fijne ribbetjes
voorzien; — tanden kringen.
TANDENBORSTEL, m. (-s), schuiertje waarmede
de tanden worden schoongemaakt; B 0 RST E LTJE, o. (-s); ...STOKER, in. (-s), pennetje
om de openingen tusschen de tanden to rei-

nigen.

TANDFORMULE, v. (-s), formule waarntee men
het tandstelsel der zoogdieren uitdrukt; ...GLAZUUR, o. blinkend uiterlijk der tanden, het email
der tandkroon.
TANDIG, bn. van tanden voorzien, getand :
tandige bladeren, getande.
TANDIL, m. (-s), mandoer, koelie-opzichter
in Deli.
TANDKARPER, nt. (-s), eene famine van visschen die op karpers gelijken, doch zeer veal fijne
puntige tanden hebben (cyprinodontidae).
TANDKAS, v. (-sen), Nolte in het kakebeen
waarin een tand zit; ...KIEM, v. (-en), het weeks
vliesje dat inwendig de tandholte bekleedt; ...KORAAL, o. env. ( ...ralen), zekere koraal; KRO ON, v.
(...kronen), deel eener tand of Ides dat boven het
tandvleesch uitsteekt; ...LASCH, v. (...sschen),
eene soort van haaklasoh (aan werktuigen enz.);
...LETTER, v. (-s), letters die met behulp der
tanden gevormd worden : d en t zijn tandletters.
TANDOE, v. (-'s), (Ind.) soort van draagstoel.
TANDOPIAAT, o. opiaat voor tanden; ...PIJN,
v. (-en), pijn in de tanden; ...PIJNBOOM, m.
(-en), zekere boom (xanthoxylum), welks hout eene
geelachtige kleur heeft; ...PIJNHOUT, o.
TANDPIJNSTILLEND, bn. de tandpijn wegnemonde : tandpijnstillende middelen.
TANDPASTA, o. (-'s), middel om de tanden
mode schoon to borstelen; ...PLOMBEERSEL, o.
middel om tanden te plombeeren, to vullen; ...POEDER, ...POEIER, o. poeder om de tanden schoon
to maken.
TANDRAD, o. (-eren), rad (in eenig toestel) met
tanden of inkepingen; —BARN, v. (...banen),
hellende spoorbaan, met tusschenrail, in welks
openingen het tandrad van de locomotief grijpt;
—SPOOR, v. (...sporen).
TANDSNAVELIGEN, m. m y. (nat. hist.) eene
onderafdeeling der zangvogels, waartoe b.v. de
klauwier behoort.
TANDSTEEN, o. verhard veil aanzetsel om de
tanden; ...STELSEL, o. (-s), het gtelsel van tanden
van een dier of raensch.
TANDSWIJZE, bn. bw. getand, tandig, in den
vorm van tanden : tandswijze verbinding.
TANDVISCH, m. (...sschen), visch met tanden
In den bek; ...VLEESCH, o. vleesch waarin de
tanden in den mond gevat zijn : mijn tandvleesch
is gezwollen.
TANDVORMIG, bn. getand, ale tanden ; —
(bouwk.) in driehoeken met zijden van ongelijke
'telling eindigende.
TANDVULLING, Y. (-en), plorabeersel.
TANDWERK, o. gebit; getand werk, de tanden
van een rad enz. ; — alles wat tandswijze gemaakt
is ; — snijwerk met tanden; ...WIEL, o. (-en),
tandrad; ...WISSELING, v. (-en), het wisselen
der eerste tanden; ...WORTEL, m. (-s), punt in
het tandvleesch, waar de tand zijn oorsprong neerat;
(ook) v. gmv. zeker kruid (dentaria).
TANDZAAG, v. (...zagen), dubbele zaag om de
tanden in een kam to zagen; ...ZEEP, v. eene
soort van zeep om de tanden schoon to poetsen.
TANEN, (taande, heeft en is getaand), het leder
met run bereiden; met taan verven; — de zeilen,
het touw, de netten tanen, in taan koken, waardoor
zij beter tegen het nat bestand zijn; — rosgeel

TAP.
worden : de zcon begirt te tanen; verduisteren, zijn
glans verliezen : die roem, i8 ook al getaand.
TANG, v. (-en), gereedschap van twee om 6en
punt draaibare staven, om voorwerpen (inz. vuur)
er mode aan to vatten: vuurtang, nijptang; gereedschap (bij verscheidene ambachten); — (spr.) dat
sluit of slaat als eene tang op em varken, die zaken
passen niet bij elkander; de tang ligt in 't vuur, er
is haast bij het werk; — (fig.) vinnig wijf. TANGETJE, o. (-s).
TANGELEN, (tangelde, heeft getangeld), heel
slecht spelen op eene piano.
TANGENS, v. (...ten), (meetk.) raaklijn; —
(gonioraetrie) de tangens van een hoek, is de verhouding tusschen de projecteerende loodlijn en
de projectie van het eene been van den hoek bp
het andere.
TANGENT, v. (-en), hamertje of pennetje dat
op het uiteinde eener toots zit en aan de snaar
raakt wanner de toots nedergedrukt wordt; de
pennetjes of stukjes schildpad, enz. waarmede de
harp, de citer enz. bespeeld worden.
TANGENTIAAL, bn. overeenkomstig de tangens.
TANGENTIAALKRACHT, v. (-en), (nat.) de
kracht waarmede een ronddraaiend voorwerp zich
in de richting van de tangens tracht to verwijderen,
middelpuntvliedende kracht.
TANGENTOMETER, m. (-s), instrument tot
hoogte- en afstandmeting.
TANGO(DANS), nt. (-en), eigenaardige ZuidAmerikaansche dans, in de laatste jaren in de
beschaafde kringen ingevoerd.
TANIG, bn. (-er, -st), bruin; verbrand door de
zon : er tang uitzien; eene tanige huid.
TANK, v. (-s), gemetseld bassin in Oost-India
om daarin to baden en de voorgeschreven wasschingen to verrichten; — groot ijzeren petroleumreservoir.
TANKINRICHTING, v. (-en), ...INSTALLATIE,
v. (-s); ...SCHIP, o. (...schepen), schip met
groote reservoirs voor het transport van petroleum die niet in vaten vervoerd wordt;
...STOOMSCHIP, o. (...schepen); ...WAGEN, m.
(-s), zeer groote wagon (van 25 H.L. en meer
inhoud), om petroleum rond to brengen.
TANNINE, v. looistof, looizuur.
TANNOFORM, v. licht bruinrood poeder, als
middel tegen zweetvoeten aangewend.
TANTALISATIE, v. mondterging.
TANTALISCH, bn. tevergeefs naar iets verlangend : tantalische kwellingen.
TANTALISEEREN, (tantaliseerde, heeft getantaliseerd), bij iem. begeerten opwekken, die niet te
bevredigen zijn. TANTALISEERING, v. (-en).
TANTALUS, m. (myth.) een overmoedig koning
van PhrygiO, die, tot straf in de ondorwereld
eeuwigen honger en dorst moest lijden, die hij
vruchteloos zocht to stillen met de vruchten,
welke boven zijn mond hingen, en met het heldere
water, dat hem tot aan den mond reikte en telkens,
als hij ervan gebruiken Wilde, terugweek; — (fig.)
iem. die to midden van overvloed toch gebrek
lijdt.
TANTALUSBEKER, (-s), een beker waarin
een hovel zoodanig is aangebracht, dat, wanner
hij vol is, al het vocht van onderen wegvloeit;
de hovel is doorgaans verborgen in eene kleine
figuur, die Tantalus moat verbeelden : zoodra
het water zijne lippen bereikt, vloeit het wag.
TANTALUSKWELLING, v. (-en), kwolling gelijk
Tantalus Teed.
TANTE, v. (-s), vaders- of moederszuster; —
vrouw in 't algemeen : eene ongemakkelijke, eene
lastige tante, eene moeilijk to voldoene vrouw.
TANTIEME, o. (-s), aandeel, toekoraend percent
van iets.
1. TAP, m. het tappen uit een vat; plaats waar
men tapt; — (spr.) hij betert als sch,arrebier op den
tap, hij wordt hoe Langer hoe slechter.
2. TAP, m. (-pen), kraan : den tap in 't vat steken;
— spon; — stopsel; pen die in een gat draait :
tap eener schroef, spil eener schroef; op een tap
draaien; verbinding van tap en gat; — een der rondo

TAPBEUGEL.

826

metalen uiteinden van eene houten molenas;
ijskegel. TAPJE, o. (-s), kleine tap.
TAPBEUGEL, m. (-s), ijzeren beugel op het rolpaard, die over den tap sluit; ...BOOR, v. (...boren), boor om eon tapgat of spongat to boron.
TAPEET, o. (tapeten), (dicht.) tapijt.
TAPGAT, o. (-en), gat waarin eon tap sluit,
inz. aan eon vat, eon vijver en waardoor men de
vloeistof kan laten wegloopen; — gat waarin eon
tap rust en draaien kan; ...HUIS, o. (...zen), tapperij, slijterij, kroeg.
TAPIJT, o. (-en), kanter-, vloerkleed (van wol
enz.) : een Smyrnaasch, tapijt; — ook als kamerbehangsel; (fig.) het groenetapijt der weiden, het grasveld;
— tafelkleed : iets op het tapijt brengen, ter tafel, to
berde, ter sprake brengen. TAPIJTJE, o. (-s).
TAPIJTFABRIEK, v. (-en) ; ...REINIGING, v.
(-en), inrichting waar (inz. groote) tapijtengereinigd
worden; ...SCHUIER, m. (-s), stijve borstel om
,een tapijt to schuieren ; ...SPIJKER, m. (-s),
kleine broze spijker met platten kop.
TAPIOCA, v. gekorreld zetmeel uit de wortels
der jatropha manihot, door uitpersen, wasschen,
drogen en roosten verkregen; de grovere soort
noemt men cassave; — SAGO, v.
TAPIR, na. (-s), (nat. hist.) een geslacht van
onevenvingerige veelhoevige dieren (tapirus), ook
waterzwijn geheeten.
TAPISSERIE, v. (-en), tapijtwerk; borduurwerk
op gewerkte tapijten gelijkende; —PATROON, o.
(—patronen), model waarnaar men tapisseriewerk
maakt; —WERK, o.; —WERKJE, o. (-s).
TAPISSIER (Fr.), in. (-s), behanger.
TAPKAN, v. (-nen), kan waarin men tapt;
...BAST, v. (-en), buffet in eene herberg.
TAPPAN, v. (-nen), pan of hone waarin een tap
.draaien of rusten moot.
TAPPELEN, (tappelde, heeft getappeld), tappedings uitvloeion.
TAPPELINGS, bw. alsof het door een tapgat
loopt : het bloed liep tappelings uit zijne wonde.
1. TAPPEN, (tapte, heeft getapt), door een tap
laten uitvloeien : bier, wijn tappen; — (spr.) uit
ten ander vaatje tappen, een toontje lager zingen,
heel anders praten; — wijn en sterken drank in
het klein verhoogen hier wordt getapt; (spr.) tap
hem, maar burg hem niet, wantrouw hem; — hij
is daar niet getapt, hij is daar niet geacht, men
ziet hem liever gaan dan komen; — uien, moppen
tappen, vertellen;
herberg houden.
2. TAPPEN, v. (-nen), pen die in een tap
draait.
TAPPENSTUK, o. (-ken), deel van een kanon,
waarin de tappen zitten.
TAPPER, m. (-s), iem. die tapt; verkooper van
wijn, bier en sterke dranken, kroeghouder, herbergier, slijter. TAPSTER, v. (-s). TAPPERIJ, v.
(-en), tapperswinkel, kroeg, wijnhuis; gmv.
tappersbedrijf, -nering.
TAPS, bw. TAPSCH, bn. kegelvormig toeloopend
(van een rood gat); (ook) tapsch beitelstaal.
TAPTEMELK, v. de melk welke overbligt, wanneer de room er boven afgeschept is, ook mulermelk
geheeten.
TAPTOE, v. (-s), signaal om de soldaten
's avonds to waarschuwen naar hmme tenten,
kwartieren of kazernen te gaan; — (fig.) dat is
taptoe, het is genoeg, hierbij kan het blijven.
TAPUIT, na. (-en), (nat. hist.) zekere vogel
(saxicola) die nagenoeg de grootte heeft van het
roodborstje.
TAPVORMIG, bw. tapsch en taps.
TAQUINEEREN, (taquineerde, heeft getaquineerd), kwellen, platen; lastig vallen.
TARANTELLA, TARANTELLE, v. volksdans
en de daarbij behoorende wijs, van een vroolijk
karakter en eene snelle springende beweging
suaat), op Sicilie en in Calabrie, aldus geheeten
naar de stad Tarente.
TARANTULA, v. (-'s), vergiftige helderbruine
jachtspin (lycosa tarantula); —DANS, m. danswood°, dansziekte, St.-Veitsdans.
TARBOT, v. (-ten), eene groote soort van bot
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(rhombus maximus), die in alle zeeen om Europa
wordt aangetroffen.
TARIEF, o. (...ven), prijslijst; lijst van goederen
of handelsartikelen met opgave der daarvoor to
betalen in-, uit- en doorvoerrechten; prijsbepaling (voor verschillende verrichtingen, zooals
b. v. in het rechtswezen enz.); —HERVORMING,
—HERZIENING, —WIJZIGING, v. (-en).
TARIEFKLASSE, v. (-n), klasse, afdeeling in eon
tarief.
TARIEVENOORLOG, m. de tarieven van in-,
uit- en doorvoer tusschen verschillende staten,
telkens verhoogen om elkaars handel to benadeelen.
TARLATAN, o. fijne doorzichtige katoenen stof
voor dameskleeding.
TARNEN, (tarnde, heeft getarnd), tornen.
TAROK, o. zeker kaartspel dat gespeeld wordt
met 78 kaarten, waaronder 22 genommerde taroks
of troeven zijn.
TARRA, v. (kooph.) verschil tusschen bruto- en
nettogewicht, aftrek, vermindering van het gevvicht van goederen (voor kisten, zakken enz.) : 4°/0
tarra geven; —REKENING, v. het berekenen van
de tarra; wijze waarop de tarra berekend wordt.
TARREN, (tarde, heeft getard), gelijkmaken bij
het wegen.
TARSEL, m. (-s), (nat. hist.) mannetje van
zekere roofvogels.
TARTAAN, v. (...tanen), eon klein, licht, over-.
dekt vaartuig, hetwelk voornan2elijk in de Middellandsche Zee, deels tot de visscherij, deels tot
kusthandel gebruikt wordt; zeker vischnet.
TARTAAR, m. (...taren), Mongoolsche volksstam
in N. China; de in Rusland aan de Zwarte Zee
gevestigde Turken.
TARTAARSCH, bn. de Tartaarsche stammer.
TARTAN, v. (-s), Schotsche geruite wollen stof;
Schotsche mantel daarvan gemaakt.
TARTARENBERICHT, o. (-en), onbetrouwbare
tij ding.
TARTARUS, m. (fab.) schimaiten-, doodenrijk;
hel, onderwereld; (scheik.) wijnsteen.
TARTEN, (tartte, heeft getart), trotseeren, tergen : iem. tarter; den dood tarter; — ik tart hem,
sulks to bewijzen, uitdagen, daartoe prikkelen.
TARTUFFE, nt. (-s), de hoofdpersoon in een beroentd blijspel van Moliere ; huichelaar, schijnheilige. TARTUFFERIE, v. schijnheiligheid, va1sche vroomheid.
TARTUFFEL, v. (-s), zekere stuifzwant.
TARWBOUW, m. het telen van tarwe.
TARWE, v. eene welbekende grassoort (triticum)
tot de onderafdeeling tarwegrassen behoorende,
waarvan 2 soorten, de gewone tarwe en de reuzentarwe als koorn aangekweekt worden; — de zaadkorrels van de gewone tarwe; — (spr.) er is onkruid
onder de tarwe, niet alles is zoo good, als het wel
schijnt.
TARWEAAR, v. (...aren), aar van een tarwehalm.
TARWEACHTIG, bn. als tarwe, op tarwe gelij kende.
TARWEAKKER, nt. (-s), veld met tarwe bezaaid ; ...BLOEM, v. bloom van tarwemeel ;
...BROOD, o. brood, van tarwemeel gebakken;
...KORREL, v. (-s); ...MEEL, o. fijngentalen
tarwekorrels : gebuild en ongebuild tarwemeel;
...MUG, v. (-gen), eene soort van zeer kleine mug
(cecidomya destructor).
TARWEOOGST, m. inzarcteling der rijpe tarwe,
al de tarwe die men daarbij verkrijgt : de tarweoogst
was dit jaar overvloedig; ...SCHO OF, v. (...schoven);
...STIJFSEL, v. stijfsel van tarwenteel;...STROO,
o. gedorschte tarwehalmen; ...ZEMELEN, v. my.
1. TAS, m. (-son), handaanbeeld.
2. TAS, m. (-son), hoop, stapel een tas steenen;
inz. een hoop van in schooven gebonden graan in eene
schuur of in het open veld; — graanschuur waarbij
de stallen onder hetzelfde dak zijn. TASJE, o. (-s).
3. TAS, v. (-son); eene wakkere tas, eene knappe,
handige vrouw; eene booze tas, eene feeks.
4. TAS, v. (-sen), (gew.) kopje : eene tas
koffie.
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TASCH, v. (tasschen), platte zak of buidel, gewoonlijk uit stijve stof vervaardigd; (spr.) zij
heeft de tasch op zijde, zij beheert de geldzaken.
TASCHJE, o. (-s).
TASCHJES, o. nay . TASCHJESKRUID, TASCHKRTJID, o. (plantk.) volksnaam van de gemeene
boerenkers; — ook een der volksnam.en van herderstasch : eene soort van talkers; — klein taschjeskruid, een plantengeslacht.
TASOHKRAB, v. (-ben), de grootste en meest
gezochte zeekrab (cancer pagurus).
TASSEN, (taste, heeft getast), opeenstapelen, tot
een hoop waken : steenen tassen; koren tassen.
TAST,
greep; aanraking, bevoeling.
TASTATUUR, v. (...turen), (muz.) de gezarctenlijke toetsen van een klavier, piano of orgel; de
greepplank eener viool enz.
TASTBAAR, bn. (-der, -st), betast, gevoeld
kunnende worden; (fig.) eene tastbare leugen, die
ten duidelijkste blijkt.
TASTDRAAD, m. (...draden), aanhangsel bij de
neteldieren, dienend als tast- en grijporganen.
TASTEN, (tastte, heeft getast), voelen, bevoelen,
aanraken, aanvatten : naar iets tasten; — (fig.) eene
leugen kunnen voelen en tasten, licht bespeuren;
— met de handen zoekert om iets to grijpen; (fig.)
in iemands eer tasten, hem kwetsen, beleedigen;
iem. in zijn zwak tasten. TASTING, v.
TASTER, na. (-s), die aanraakt, betast, bevoelt;
— (nat. hist.) gelede voelsprieten van vele insecten;
(bouwk.) diktepasser.
TASTLICHAAMPJE, o. (-s), (ontl.) uiteinde eener
gevoelszenuw; ...ORGAAN, o. (...organen), orgaan
waarmede wij tasten, mechanisch voelen; ...STOK,
in. (-ken), (zeew.) stok ora het vaarwater te peilen;
...ZIN, m. het gevoel.
TASVELD, o. (-en), (steenb.) plaats waar de
steenen op elkander getast worden.
TASWONING, v. (-en), boerenwoning waarin
huis, stal, graan- en hooibergplaats onder ben dak
liggen; vgl. TAS 2.
TATER, m. (-s), (gew.) Zigeuner ; (Z. A.) schimpnaam voor gekleurde.
TATEREN, (taterde, heeft getaterd), starctelen,
babbelen. TATERING, v. het tateren.
TATEWALEN, (tatewaalde, heeft getatewaald),
krompraten, de woorden slecht uitspreken (inz.
van kinderen).
TATOUEEREN, (tatoueerde, heeft getatoueerd),
figurers of letters op de huid inprikken of insnij den.
TAUBE, v. (-n), Duitsche naam voor : duif, ook
voor : militair vliegtoestel.
TAUTOLOGIE, v. (-en), woordovertolligheid, het
herhalen van hetzelfde denkbeeld met eene andere
gelijkbeteekenende uitdrukking, b.v. : ik was
zeer verblijd en ten h,00gste verheugd over het ontvangen
en vernemen van de tijding en het bericht van den welstand en de gezondheid, welke gij genet en bezit.
TAUTOLOGISCH, bn. bw. gelijkbeduidend.
TAVERNE, v. (-n), (dicht.) ook TAVEERNE,
(Zuidn.) bierhuis.
TAXAMETER, m. (-s), afstandsmeter, inz. aan
huurrijtuigen en -auto's, die automatisch den
afgelegden afstand en den to betalen prijs aangeven.
TAXATEUR, m. (-s), schatter, prijswaardebepaler : bdedigd taxateur.
TAXATIE, v. (-s, ...tien), schatting, bepaling
aanslag (in belasting).
van prijswaarde;
TAXE, v. vastgestelde prijs; schatting; geschatte
waarde.
TAXEEREN, Itaxeerde, heeft getaxeerd), schatten, waardeeren ; — iem. hoog taxeeren, zijne bezittingen, inkainen, (fig.) kennis taxeeren, begrooten,
schatten, aanslaan.
TAXICAB, v. (-s), huurrijtuig met taxameter;
...RIJTUIG, o. (-en).
TAXIS, m. (-sen), —BOOM, m. (-en), (plantk.)
een van bergachtigo streken in Zuid-Europa afkorastige heester (taxus), tot de farailie der kegeldragenden of naaldboomen behoorende.
TAXISBLAD, o. (-eren); ...HAAG, v. (...hagen);
...HEGGE, v. (-n), hegge van taxisheesters;
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...HOUT, o., ...TAK, m. (-ken), ...WORTEL, m.
(-5), hout, tak, wortel van taxisbooraen.
TE, (met de lidwoorden den en der samengetrokken tot TEN en TER), voorz. mu het doel eener
beweging to kennen t ,) gevt n, eene nadc ring, eene
nabijheid : te bed brengen; te paard stijgen;
het zich bevinden op eene plaats in den toestand
van rust (inz. bij namen van steden of dorpen) :
hij woont te 's- Gravenhage; te mijnen huize ; te(n)
mijnent; bier te lande; te water en te land;
ter uitdrukking van eene tijdruimte of tijdpunt
te viii urea of uur; — te(r) gelegener tijd, als de
tijd er gunstig voor is; — heden ten dage; te middernacht; — ten tijde van Karel V; — ten eerste, ten
tweede, in de eerste, in de tweeds plaats; ten laatste,
ten langen laatste; —
het geeft het doll toner handeling, de bestemming van een voorwerp te kennen in : ik doe het
ten uwen beste, u ten pleiziere, u ter eere;
ter uitdrukking der manier waarop iets geschiedt :
te goeder trouw breng ik het; —
als bw. van graad: te weinig; te veel; — (fig.) het te
kwaad krijgen, in het nauw gebracht worden, van
vijanden omringd zijn. — (Te komt nooit voor als
voegw. In : wij eten om te leven en dergelijke volzinnen blijven om en te ware voorzetsels).
TEAEN (Eng.), thee drinken.
TEAKHOUT, o. djatihout.
1. TEAKHOUTEN, bn. van teakhout gemaakt.
2. TEAKHOUTEN, eene deur teakhouten, zoo
verven dat het op teakhout gelijkt.
TEAM (Eng.), o. (sport) span bij elkander behoorende spelars, by. 11 voetbalspelers.
TEAMEETING (Eng.), v. (-s), (Z. A.) gezellige
bijeenkom.st ter bespreking van eenig liefdadig
doel onder het drinken van een kopje thee.
TEBETH, v. naam der vierde maand van den
Israelietischen kerkelijken kalender.
TEOHNIOUM, o. (-s), eene soort van polytechnisch° school.
TECHNIOUS, in. (...ci), deskundige in eenig industrieel yak.
TECHNIEK, v. technologie; de gezamenlijke
hulpraiddelen en bewerkingen noodig voor het vervaardigen van iets; bedrevenheid, vaardigheid; —
leer der kunstregelen; al wat het stoffelijke eener
kunst omvat ; — kunsttaal.
TECHNISCH, bn. bw. overeenkomstig de regelen
van eene kunst of een handwerk; — technische
behandeling, werktuiglijke behandeling; — zijne
technische kennis, vakkennis, kennis van een yak of
bedrijf; — de Technische Hoogeschool.
TECHNOLOGIE, v. leer van de verrichtingen,
waardoor de mensch de voortbrengselen der natuur
tot stoffen verwerkt welke voor de bevrediging
zijner behoeften dienen : school voar technologie.
TECHNOLOGISCH, bn.. overeenkomstig de technologie; technologische school, waar de technologie
onderwezen wordt.
TECHNOLOOG, m. (...loven), beoefenaar der
technologie.
TECTONISCH, bn. een tectonisch gebergte, is
ontstaan door verstoring der oorspronkelijke ligging
der aardgesteenten.
TE-DEUM, o. (-s), (R. K.) overoude zege- en
dankhymne naar de aanvangswoorden to-Deem
laudamus; U, God, loven wij.
TEE, m. (-en), (gew.) teen.
TEEDER, TEER, bn. bw. (-der, -st), uit zwakke
en fijne deelen bestaande, niet vast, niet stork,
zwak : teere planten; — fijn, tenger : eene teere gestalte; — een teer gevoel, wat spoedig aangedaan,
getroffen is; — eene teere kleur, die spoedig verkleurt;
— eene teere zaak, netelig, lastig; — gevoelvol:
een teer hart hebben ; verliefd : iem. teeder aanzien. TEEDERHEID, TEERHEID, v.
TEEDERGEVOELIG, (meestal) TEERGEVOELIG, bn. bw. (-er, -st), zeer gevoelig.
TEEDERHARTIG, (meestal) TEERHARTIG,
bn. bw. (-er, -st), met een teeder hart.
TEEDERLIJK, TE E D E RTJ ES , (gewoonlijk)
TEERTJES, bw. met teederheid, zacht, orazichtig.
TEEF, v. (teven), wijfje van den hond en den vos.
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TEEMS, v. (-en), zeef, groote haarzeef voor melk;
TEEK, v. (teken), TIEK, v. (-en), (nat. hist.) eene
het is zoo lek als eene teems, erg lek. TEEMSJE, o. (-s).
familie der mijten (ixodidae) die zich op de huid van
TEEMSEN, (teemste, heeft geteemst), ziften, door
zoogdieren vastzuigen en zieh met hun bloed voeden.
eene teems laten zijgen : de melk teemsen.
TEEKEN, o.. (-s, -en), zichtbare aanduiding van
TEEMSTER, v. (-s), langzame praatster, treuzeiets, aanwijzing : letters zijn de teeken der klanken;
laarster.
— leesteeken ; — (muz.) verhoogings- en verlagings1. TEEN, m. (-en), Loon, vinger van den voet; —
teekens; — teeken van den Dierenriem; — bewijs,
(fig.) van top tot teen stak hij in 't zwart, geheel en
merk : ergens een teeken van goedkeuring onder zetten;
al,
van het hoofd tot de voeten; — van top tot teen
eene
roode
kleur
op
de
wangen
is
een
kenmerk
:
—
gewapend, geheel. sterk gewapend; — (spr.) hij
teeken van gezondheid; — sein : een teeken geven met
op de teenen getrapt, hij gevoelt zich
is
dadelijk
de hand; — getuigenis, kenteeken, aanwijzing : hij
dadelijk beleedigd; — deel van eene kous dat de
gal geen teeken van levee; — onze tijd staat in het
teenen bedekt ; — deel van een Schoen of laars
teeken van het verkeer ; — voorspelling, wonderdat de teenen bedekt, ook wel neus geheetem —
teeken : Jezus deed teekenen en wonderen. (T eeteen van een dijk, de voet. TEENTJE, o. (-s),
de
in
verteekenen
wordt
gebruikt
in
gewonen,
kens
kleine, dunne teen.
heven zin.) TEEKENTJE, o. (-s).
2.
TEEN, v. (-en), twijg, dunne en taaie boomloot
TEEKENAAP, m. (...apen), toestel bij het onderook wel tienen en tienden geheeten ; — wilgen
wijs in het teekenen, pantograaf.
waarvan de stain bij den grond afgehouwen is en
TEEKENAAR, m. (-s), TEEKENAARSTER, v.
de daaraan groeiende twijgen. TEENTJE, o. (-s).
(-s), hij of zij die teekent, inz. goed teekenen kan.
TEENAKKER, m. (-s), ...LAND, o. (-en), stuk
TEEKENACADEMIE, v. (—mien), academie voor
grond, met teen beplant; ...BOOMPJE, o. (-s), eene
teekenonderwijs.
soort van wilg, laag bij den grond afgehakt, dien
TEEKENAGHTIG, bn. bw. (-er, -st), wat teekent,
men houdt out de teenen, griendhout, rijshout;
fraai. TEEKENACHTIGHEID, v.
...BOSCH, o. (... sschen), griend.
TEEKENBEHOEFTEN, v. my. wat men bij het
TEENEN, bn. van teenen, van dun rijshout geteekenen noodig heeft; ...BOEK, o. (-en), boek
maakt : een teenen matje (om eene flesch).
waaruit men leert teekenen; boek waarin men teeTEENGANGER, m. (-s), zoogdier dat uitsluitend
kent; — verzameling van seinen; ...BORD, o.
op de teenen loopt.
(-en), bord om op to teekenen; — houten bord om
TEENHOUT, o. griendhout, dun rijshout.
daarop het teekenpapier te spannen; ...DOOS, v.
1. TEER, v. (veroud.) de teer (tering) naar de
(...zen), door met teekengereedschappen.
neer (nering) zetten.
TEEKENEN, (teekende, heeft geteekend). door
2. TEER, bn. zie TEEDER en samenst.
raiddel van een kenmerk onderscheiden, een merk
3. TEER, v. ook o. eene donkerbruine, kleverige,
zetten of plaatsen (op iets) : linnengoed teekenen;
half vloeibare stof, uit het hout van den pijnboom
— onderteekenen, zijne handteekening op iets
door droge distillatie verkregen ; — eene zwarte,
plaatsen ; — zich schriftelijk voor iem., tot lets
kleverige halfvloeibare stof door droge distillatie
verbinden : voor f 5 teekenen, inschrijven ;
van steenkolen verkregen.
met lijnen voorstellen, afbeelden : een landsch,ap,
TEERBAK, m. (-ken), bak in eene gasfabriek
een kop, eene landkaart teekenen; — bouwkundig teewaarin de (kool)teer zich afzet; ...BASALTWEG,
kenen, onderwerpen uit de bouwkunde; — anatoI
m.
(-en), basaltweg met eene teeremulsie bespoten;
misch teekenen, onderwerpen uit de anatomie; —
...CAPSULE, v. (-s), geneesmiddel tegen tering,
lijnteekenen, met passer en liniaal to gebrulken ;
vloeibare teer bevattende.
— handteekenen, nit de vrije hand, zonder van
TEERDAG, in. (-en), dag waarop de pot (eene
passer en liniaal gebruik to inaken;
door bijdragen van vele personen bijeengebrachte
iets duidelijk te kennen. geven; (van honden) door
geldsom) verteerd wordt.
versnelde beweging van den staart het spoor of de
TEEREMULSIE, v. (-s), emulsie van teer en
nabijheid van wild aanduiden; — (fig.) die feiten
warm water.
teekenen, zijn sterk sprekend, geven den toestand
TEERGELD, o. reispenning.
duidelijk te kennen; dat teekent hem, geeft duidelijk
TEERGEVOELIG, ...HARTIG, ...HEID, zie op
zijn aard, zijn karakter te kennen.
TEEDER.
TEEKENGELD, o. geld waarvan de teekenwaarde
TEERKOST, m. voorraad leven.smiddelen (op
hooger is dan de metaalwaarde, zooals bij onze
eene reis) : iem. van teerkost voorzien.
zilveren geldstukken b.v. het geval is.
TEERKWAST, m. (-en), kwast waarmede geteerd
m.
(...haken),
Lange
breede
TEEKENHAAK,
wordt : teerkwast met langen steel.
liniaal met rechthoekig daaraan verbonden dwarsTEERLING, m. (-en), dobbelsteen; — (spr.) de
stuk, hulpmiddel bij het lijnteeekenen.
teerling is geworpen, het is beslist; (wisk.) kubus,
TEEKENING, v. het teekenen; —, (-en), geteeregelmatig zesvlak; — (bouwk.) kleine hoogte van
kend voorwerp, voorstelling, afbeelding, schets;
metselwerk onder de bevloering, stiep, porring.
onderteekening; inteekening. TEEKENINGETJE,
TEERLINKJE, o. (-s).
o. (-s).
TEERMACADAMWEG, ra. (-en), macadamweg
TEEKENKOOL, v. houtskool om mede te tee-.
met eene teeremulsie bespoten.
kenen; ...KRIJT, o. zacht bergkrijt, voor het verTEERPENNING, m. (-en), geld om er op reis
vaardigen van crayonteekeningen ; ...LAP, v.
van to eten : om een teerpenning vragen.
(-pen), een lap waarop meisjes letters enz. leeren
TEERPIL, v. (-len), pil met teer, een middel
borduren ; ...LEI, v. (-en), om op te teekenen,
tegen verkoudheid.
inz. die door stippen of ruitjes bij het eerste teeTEERSPIJZE, v. (R. K.) de H. Hostie aan een
kenen steun geeft ; enz.
stervende gegeven : de H. teerspijze is den zieke
TEELAARDE, v. humus, zwarte aarde ; ...GEtoegereikt, de zieke is bediend.
WAS, o. (-sell), gewas dat geteeld wordt; ...GP 0 N D.,
TEERSTEEN, m.. (-en), steenen verhit in een
m. (-en). teelaarde ; teelland ; ...LAND, o.
mengsel van teer en asphalt, dienen voor water(-en), bebouwbare grond, bouwland.
reservoirs, riolen enz.
TEELT, v. het voortplanten, telen ; — kweeking
TEEUWIS, m. persoonsnaam; (spr.) .hij wed
(van vruchten enz.) : de ooftteelt; — het geteelde :
van Teeuwis nosh Meeuwis, hij is zoo dronken dat
de jonge dieren, runderen, bijen, visschen; de
hij van niets weet.
geteelde planten; — tijd dat de vissohers op de
TEEZEN, (teesde, heeft geteesd), pluizen (wol
haringsvangst zijn, inz. hetgeen zij gevangen hebenz.); (Zuidn.) (fig.) plagen. TEEZING, v.
ben : eene slechte teelt.
TEFFENS, bw. (veroud.) tevens, tegelijk, gelijkTEELTWEEFSEL, o. (-s), (plantk.) de kleine
tijdig.
dunwandige cellen die zich kennen verdeelen en
TEGAL(AN), (Ind.) hooggelegen, niet bevloeibaar
aan andere weefsels het aanzijn geven.
rijstveld.
TEEM, m. het langzaam, en vervelend spreken; —,
TEGEL, m. (-s), tichel, platte vierkante vloerm. en v. (teenen), teemkous.
steen of dakpan ; -- platte vierkante verglaasde
TEEMKOUS, m. en v. (-en), tenter, teemster.
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steentjes, vaak fraai beschilderd, om muren to
bekleeden ; ...BAKKERIJ, v. (-en) ; ...VLOER,
rn. (-en).
TEGELIJK, TEGELIJKERTIJD, bw. in denzelfden tijd.
TEGELTHEE, v. met bloed vermengde afval van
thee, in tegelvorm geperst, dient in Mongolia en
Tartarije met vet, meel en zout gekookt, tot dagelijkschen drank.
TEGEMOETKOMING, v. (-en), vriendelijke, hulpvaardige bejegening; rainzaamheid; kleine vergoeding, gedeeltelijke schadeloosstelling.
TEGEN, vz. gericht zijn naar, op : dat huis, die
kamer ligt tegen het Zuiden; — het drukt eene
aanraking uit in : mijn land ligt tegen het zijne; —
in de Malting naar eene zelfstandigheid, met de
bijbeteekenis van weerstand to ondervinden : tegen
den muur loopen; (spr.) met het hoofd tegen den
muur loopen, het onmogelijke willen;
in strijd met : tegen de wet handelen ;
(met het bijdenkbeeld van ruil) voor : het eene
voorwerp tegen het andere inruilen ;
bw. de wind is tegen, is ongunstig ; -, o. bezwaren, bedenkingen : alles heeft zijn
voor en tegen.
(Tegen vomit een zeer groot aantal samenstellingen, waarin het gewoonlijk in strijd met, in
antwoord op, wederzijdsch beteekent ; enkele zijn
hier opgenomen. De met tegen samengestelde ww.
zijn alle scheidbaar).
TEGENAAN, bw. geheel en al tegen.
TEGENAANKONDIGING, v. (-en), aankondiging
in tegenovergestelden zin; aankondiging in antwoord op eene andere; ...AANMERKING, v. (-en).
TEGENBEDENKING, v. (-en), bedenking tegen
iem. of iets : tegenbedenkingen hebben, opperen;
...BEDING, o. (-en), wederzijdsche voorwaarde ;
...BERICHT, .o. (-en), bericht van tegenovergestelden inhoud : tegenbericht zenden; bericht in
antwoord op een ander : behoudens tegenbericht;
...BEVEL, o. (-en), bevel dat een vroeger bevel
te niet doet ; ...BEZOEK, o. (-en), bezoek om een
ander te beantwoorden : tegenbezoeken afleggen;
...BEZWAAR, o. (...bezwaren), wederzijdsch bezwaar ; bezwaar in antwoord op een ander : tegenbezwaren hebben.
TEGENBLIKKEN, (blikte tegen, heeft tegengeblikt), de blikken op iem. slaan, gevestigd houden.
TEGENBLINKEN, (blonk tegen, heeft tegengeblonken), tegemoet blinken, in de oogen blinken
als men er naar ziet : alles blinkt u tegen, zoo helder
is het.
TEGENBOD, o. hooger bod.
TEGENBRASSEN, (braste tegen, heeft tegengebrast), (zeew.) (de zeilen) tegen den wind inbrengen.
TEGENBRUISEN, (bruiste tegen, heeft tegengebruist), bruisende tegemoet komen; bruisend naderen; (fig.) onstuimig bejegenen.
TEGENOANDIDAAT, m. (...daten), candidaat
der tegenpartij : een tegencandidaat stellen.
TEGENDEEL, o. het tegenovergestelde : het
tegendeel staande houden, bestrijden; hij is het tegendeel van zijn vader.
TEGENDRAADS, bw. niet gelijk met den draad
(van stoffen); (fig.) in strijd met.
TEGENDRAADSOH, bn. tegenstrijdjg.
TEGENDRAAIEN, (draaide tegen, heeft en is
tegengedraaid), in tegenovergestelde richting draaien; (fig.) tegenvallen : de zaak is mij tegengedraaid;
(fig.) iem,. tegenwerken.
TEGENDRANG, m. drang in tegenovergestelde
richting; ...DRANK, in. (-en), drank om een
anderen onschadelijk to waken.
TEGENDRIJVEN, (dreef tegen, heeft en is tegengedreven), tegemoet drijven, in de richting naar
iets heendrbven; (fig.) tegenwerken, benadeelen,
dwarsboomen.
TEGENDRINKEN, (dronk tegen, heeft tegengedronken), op een toost antwoorden.
TEGENDRUIPEN, (droop tegen, is tegengedropen), druppelende op iem..neervallen, (fig.) in de
oogen druipen, tegenvallen.
TEGENDRUK, m. (-ken), (nat.) druk in tegen-
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overgestelde richting; weerstand; (fig.) tegenwerking; (boekdr.) weerdruk.

TEGENDRUKKEN, (drukte tegen, heeft tegengedrukt), tegen (iets) aandrukken, in tegenovergestelde richting drukken; weerstand bieden;
(boekdr.) een weerdruk waken. TEGENDRUKKING, v. (-en), tegendruk.
TEGENEBBE, v. (zeew.) ebbe die een schip
tegenhoudt; ...EISCH, m. (-en), eisch in antwoord
op een anderen gesteld : een tegeneisch inbrengen.
TEGENETEN, (at tegen, heeft tegengegeten),
met togenzin (iets) eten; door to veal van iets to
eten er een tegenzin in krijgen.
TEGENGAAN, (ging tegen, is en heeft tegengegaan), tegemoet gaan : ik zal hem een eindje tegengaan; — tegenwerken, dwarsboomen, beletten, verhinderen : ondeugden tegengaan.
TEGENGAANDERIJ, ...GALERIJ, v. (-en), tegenovergestelde galerij; ...GALM, m. (-en), weergalra, echo.
TEGENGALMEN, (galmde tegen, heeft tegengegalmd), weerklinken; tegemoet klinken; iem. lets
seer laude toeroepen, zoodat het weergairat.
TEGENGANG, m. ontmoeting; (verst.) tegenloopgreat; het tegengaan, beletsel.
TEGENGESTELD, bn. lijnrecht daar tegenover :
in tegengestelde richting; ook als zelfst. naamw gebezigd : hij is het tegenge,stelde van zijn broeder.
TEGENGIF, o. (-ten), TEGENGIFT, o. (-en),
ieder middel dat in staat is een vergift door scheikundige verandering zoodanig to wijzigen, dat het
zijn schadelijk vermogen geheel of ten deele verBest; (fig.) middel ter wering van lets.
TEGENGIFT, v. (-en), tegengeschenk.
TEGENGROET, rct. (-en), groet om een anderen
to beantwoorden; ...GROND, m. (-en), argument
ter bestrijding (van iets); ...GUNST, v. (-en),
wederzijdsche guest : tegengunsten bewijzen.
TEGENHANGER, m. (-s), pendant, contrast
(van een persoon, eene schilderij ens.).
TEGENHEID, v. (...heden), wederwaardigheid,
onheil, ongeval : tegenheden op zijne refs ondervinden; (bijb.) mijne ziel is der tegenheden sat.
TEGENHOEK, m. (-en), hoek aan de tegenovergestelde zijde; ...HOOFD, o. (-en), uithoek eener
haven tegenover een anderen.
TEGENHOUDEN, (hield tegen, heeft tegengehouden), beletten voort to gaan, vooruit to komen,
ophouden : den loop van het water, een hollend paard
tegenhouden; — iem. tegenhouden, beletten voort
to gaan, (ook) hem beletten, verhinderen, iets to
doen; hij liet zich door niets tegenhouden; — zich
verzetten tegen : een huwelijk tegenhouclen, ; —
duren, voldoende zijn : dat laken houdt lang tegen,
is niet gauw versleten; — rijst houdt niet tegen, is
spoedig verteerd.
TEGENKANS, v. (-en), slechte kans tegenover
eene goede; ...KANT, m. (-en), overzijde; keerzij de.
TEGENKANTEN, (kantte tegen, heeft tegengekant), weerstreven; zich verzetten tegen : iem.
tegenkanten; hij kantte rich tegen. TEGENKANTING, v. (-en), verzet, oppositie.
TEGENKEIZER, m. (-s), keizer die tegenover
een ander gekozen wordt : er waren toen twee tegenkeizers; ...KIEL, v. (-en), (scheepsb.) binnenkiel,
zaathout; ...BLANK, m. (-en), weerkiank; echo.
TEGENKOMEN, (kwam tegen, is tegengekomen), tegemoet komen ; ontmoeten. TEGENKOMING, ...KOMST, v. ontmoeting.
TEGENKONING, m. (-en), iem. die door de
tegenpartij tegenover den eigenlijken koning tot
koning gekozen is.
TEGENLAOHEN, (lachte tegen, heeft tegengelachen), lachende iem. aan.staren; (fig.) dit lacht mij
tegen, ik vind hierin iets aanlokkelijks.
TEGENLIGGER, ra. (-s), boot of schip, in tegen
gestelde richting varende.
TEGENLIST, v. (-en), list tegenover eene andere,
om eene andere to bestrijden; ...LOOP, in. ongeluk,
wederwaardigheid.
TEGENLOOPEN, (liep tegen, is tegengeloopen),
tegemoet loopen : hij is mij tegengeloopen; ontmoe-
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ten; — (zeew.) schralen, niet moor gunstig zijn
de wind loopt tegen, wordt voorlijk; — (fig.) niet
gelukken, slecht uitvallen alles liep mij tegen.
TEGENMUUR, m. (...muren), steunmuur.
TEGENNATUURLIJK, bn. bw. in strijd met de
natuur : tegennatuurlijke straffen.
TEGENOMWENTELING, v. (-en), omwentcling
ern eene andere te bestrijden : eene tegenomwenteling
bewerken; ...ONTWERP, o. (-en), ontwerp tegenover een ander gesteld.
TEGENOVER, bw. vz. aan de overzijde : tegenover de kerk women; — tegenover mij is hij altijd
beleefd, wat mij betreft, ten opzichte van mij; —
vijandig tegenover elkander staan, vijanden zijn; —
hier staat tegenover, dat gij zeer verbonden zijt, de
keerzijde er van is.
TEGENOVERGELEGEN, bn. aan de overzijde
gelegen : het tegenovergelegen dorp.
TEGENOVERGESTELD, bn. tegenover iets anders gesteld, geheel verschillend;
tegenovergestelde
hoeken, hoeken aan een zelfde hoekpunt waarvan
de beenen in elkanders verlengde vallen; — (fig.)
geheel verschillend : ik ben van het tegenovergestelde
gevoelen; — in het tegenovergestelde geval, wanner het
juist anders was; — het tegenovergestelde van hetgeen
gij eerst zeidet, het tegendeel.
TEGENOVERLIGGEND, bn. aan de overzijde
liggende: de tegenoverliggende oever ; ...STRAND,
bn. over elkander staande : de tegenoverstaande
huizen.
TEGENOVERSTAND, m. (-en), stand tegenover
iets anders (sterr.) de maaneclipsen komen voor,
als de moan in tegenoverstand met de zoo is.
TEGENOVERSTELLEN, (stelde tegenover, heeft
tegenovergesteld), tegenover elkander stollen, confronteeren, vergelijken met ; — als tegenstelling,
tegendeel aanvoeren. TEGENOVERSTELLING,
v . (-en), tegenstelling; (recht.) confrontatie.
TEGENPAND, o. (-en), wederzijdsch pand : egenpand geven, nemen; ...PARTIJ, v. (-en), tege_stander, tegen.strever, vijand; partij die tegen eene andere
plait : advocaat der tegenpartij; (muz.) partij die
tegen eene andere zingt.
TEGENPAUS, m. (-en), onwettige pans, vgl. tegenkoning; ...PRAAT, m. het tegenspreken.
TEGENPRATEN, (praatte tegen, heeft tegengepraat), tegenspreken.
TEGENREDE, v. repliek; ...REKENING, v. (-en),
rekening ton last: van een crediteur.
TEGENSCHANS, v. (-en), zeker vestingwerk ora
de uitvallen van een garnizoen to beletten.
TEGENSLAAN, (sloeg tegen, is tegengeslagen),
in tegenovergestelde richting slaan; (fig.) mislukken, tegenvallen: dat zal u tegenslaan.
TEGENSLAG, m. (-en), tegenvaller, mislukking.
TEGENSPARTELEN, (spartelde tegen, heeft
tegengesparteld), spartelende zich tegen lets verzetten
(eig. en fig.) : hij spartelde wel tegen, maar werd Loch
weggevoerd; at dat tegenspartelen geest niets.
TEGENSPOED, m. (-en), onheil, ongeluk, ramp :
veel tegenspoed hebben, ondervinden; mislukking,
ongunstige uitslag : geduld in tegenspoed.
TEGENSPOEDEN, (spoedde tegen, is tegengespoed), tegemoet Wen.
TEGENSPOEDIG, bn. (-er, -st), ongelukkig,
rampspoedig.
TEGENSPRAAK, v. het tegenspreken ; — den
geest van tegenspraak hebben, gaarne tegenspreken;
zonder tegenspraak, zonder dat men het kan
tegenspreken.
TEGENSPREKEN, (sprak tegen, heeft tegengesproken), lots beweren of verzekeren in strijd met
hetgeen door een ander wordt beweerd of verzekerd, betwisten : dat meet ik tegenspreken; —
zichzelf tegenspreken, wat men nu zegt, is in strijd
met hetgeen men vroeger zei.
TEGENSPREKER, nt. (-8), ...SPREEKSTER,
v. (-s), die tegenspreekt.
TEGENSTAAN, (stood tegen, heeft tegengestaan),
(w. g.) weerstaan, tegenstand bieden; — een afkeer
verwekken, walgen dat eten staat mij tegen.
TEGENSTAND, m. verzet : tegenstand bieden, zich
verzetten; — belemmering, verhindering tegen-
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stand ondervinden; — verdediging, het verweren;
...STANDER, ra. (-s), vijand, weerstrever, iem.
wiens gevoelen tegenover dat van een ander staat.
TEGENSTELLEN, (stelde tegen, heeft tegengesteld), het eene tegenover het andere stollen (ter
vergelijking, ter bestrijding enz.). TEGENSTELLING, v. (-en), verzet, oppositie; contrast ; —
(stijll.) antithese.
TEGENSTELLEND, bn. wat tegenstelt; — (taalk.)
het tegenstellend zinsverband, eene wijze van nevenschikkende zinsverbinding.
TEGENSTELLER, m. (-s), bestrijder, opposant.
TEGENSTEM, v. (-men), (muz.) tweeds stem; —
(ook) afkeurende stem.
TEGENSTEMMEN, (sterade tegen, heeft tegengesten:td), eene afkeurende stem (over iets) uitbrengen.
TEGENSTRALEN, (straalde tegen, heeft tegengestraald), lent. in de oogen stralen, als hij nadert :
(fig.) blifdsehap straalde u uit hare oogen tegen.
TEGENSTREVEN, (streefde tegen, heeft tegengestreefd), tegenwerken , belemmeren, verhinderen,
dwarsboomen; zich verzetten tegen, ongehoorzaam
zijn. TEGENSTREVING, v. (-en).
TEGENSTRIBBELEN, (stribbelde tegen, heeft
tegengestribbeld), zich verzetten; koppig, halsstarrig zijn; twist zoeken. TEGENSTRIBBELING, v.
(-en).
TEGENSTRIJD, m. gebrek aan overeenstemming.
TEGENSTRIJDEN, (streed tegen, heeft tegengestreden), niet overeenstemmen, in strijd zijn
met, aandruischen tegen : dat strijdt tegen de goede
zeden; — hij moet altijd tegenstrijden, hij wil het
altijd beter weten.
TEGENSTRIJDIG, bn. bw. (-or, -st), niet overeenstemmende : tegenstrijdige beweringen, getuigenissen, verklaringen; — tegenstrijdige gevoelens, die
met elkander in strijd zijn; tegenstrijdig handelen,
niet consequent.
TEGENSTROOM, m. (-en), (zeew.) stroom die het
vooruitkomen van het schip belet; — (fig.) algercteen
verzet, algemeene bestrijding.
TEGENSTROOMEN, (stroomde tegen, heeft tegengestrooMd), met kracht tegerctoet stroomen; (ook
fig.)
TEGENSTUIT, m. terugslag; ...TIJ, o. (-en), het
getij dat de vaart van een schip tegenhoudt.
TEGENVAL, m. misrekening, vergissing, tegenvaller.
TEGENVALLEN, (vial tegen, is tegengevallen),
niet gelukken, tegenloopen, mislukken; niet aan de
verwachting beantwoorden gij valt mij erg tegen,
ik had een beteren, hoogeren dunk van u; — dat
valt .tegen, dat had ik niet verwacht.
TEGENVALLER, m. (-s), ...VALLERTJE, o. (-s),
misrekening : dat is een tegenvallertje; ...VERGIF,
...VERGIFT, o. zie tegengif ; ...VERKLARING,
v. (-en), verklaring die tegenover eene andere staat ;
...VOETER, nt. (-s), (aardr.) bewoner van een
aardpunt 180° in lengte verschillende en evenveel
Braden N. B. als de andere Z. B. heeft of omgekeerd ;
(fig.) tegenstander : hij is mij n, tegenvoeter.
TEGENWEER, v. verzet tegen geweld : tegenweer bieden; zich ten tegenweer stellen, eene vesting
in staat van tegenweer brengen.
TEGENWERKEN, (werkte tegen, heeft tegengewerkt), pogingen doon om iets to beletten, orct iem.
to benadeelen, to dwarsboomen ; — (scheik.) terugwerken, reageeren. TEGENWERKING, v. (-en),
het tegenwerken; (scheik.) reactie.
TEGENWERPEN, (wierp tegen, heeft tegengeworpen), (iets) voor (iemands) voeten neerwerpen;
(fig.) bedenkingen waken, bestrijden met aanmerkingen : hierbij valt niets tegen te werpen. TEGENWERPING, v. (-en), aanmerking, bedenking.
TEGENWICHT, o. (-en), zwaarte tegenover eene
andere; (fig.) mjddel om het evenwicht to bevorderen : sport dient het tegenwicht van de studie
te zijn.
TEGENWIL, m. wil in strijd met lien van een
ander; onwil; ...WIND, m. (-en), ongunstige wind :
tegenwind hebben, niet voor den wind kunnen
varen.
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TEGENWONER, rn. (-s), bewoner van denzelfden
tueridiaan, doch op tegenovergestelde breedte.
TEGENWOORDIG, bn. niet afwezig : ik was daarbij tegenwoordig; — nu bestaande : de tegenwoordige
regeering; — (taalk.) tegenwoordige tijd, een der
tijdvormen van het werkwoord, die de working
voorstelt to geschieden in den tegenwoordigen tijd.
TEGENWOORDIGHEID, v. aanwezigheid ; ntijne
tegenwoordigheid was daar noodig ; tegenwoordigheid
van geest hebben, in gevaar enz. dadelijk weten,
wat men zeggen, doen moet.
TEGENZANG, m. (-en), tweede zang (van een rei);
...ZEE, v. (-en), (zeew.) weerzee, terugdeinzing van
de golf die tegen eene rots of hoogte geslagen heeft.
TEGENZIJDE, v. (-n), overzijde, tegenovergestelde zijde; — keerzijde : de tegenzijde der medaille.
TEGENZIN, m. afkeer ; — met tegenzin in iets
toestemmen, het slechts noode doen.
TE GOLD, TEGOEDS, bw. nog to vorderen
hebben : hij heeft nog veel to goed.
TEHUIS, THUIS, o. hij heeft geen tehuis, geen
onderkornen ; een tehuis voor militairen, waar
militairen zonder betaling gezellig den avond kunnen doorbrengen ; een tehuis voor vrouwen, billijk
en net pension tegen den kostenden prijs, uitsluitend voor vrouwen, tijdelijk zonder betrekking.
TEHUISKOMEN, o. geen tehuiskomen hebben.
TEHUISKOMST, v. het komen in zijn eigen huis :
Oil zijn tehuiskomst; ...REIS, v. refs naar huis.
TEIL, v. (-en), rondo aarden bak of schotel die
van onderen nauw uitloopt, in som,.mige streken
TEEL geheeten; zulk een bak van hout, blik enz.;
lange uitstekende grashalm. TEILTJE, o. (-s).
TEINT, v. (-en), tint, kleur, gezichts-, huidskleur.
TEISTEREN, (teisterde, heeft geteisterd), zwaar
beschadigen : de storm teisterde de schepen; — mishandelen; tergen, plegen; wooden; — (fig.) onheil
Teroorzaken : aardbevingen teisterden Sicilie.
TEKKO, o. met olieverf bedrukt katoen, als
tapijtstof, licht en waschecht en bestand tegen
vochtigheid in den handel gebracht.
TEKORT, o. (-en), hetgene to kort komt : een
tekort van f 600; een, tekort dekken, wat to kort komt
bijpassen ; — zich tekort doen, zelfmoord plegen.
TEKORTDOENING, v. (-en), bedrieglijke handelwijze waarbij men iem. to kort doet.
TEKORTKOMING, v. (-en), wat of waarin iem.
to kort komt ; (fig.) overtreding, ondeugd, gebrek.
TEKST, m. (-en), de geheele inhoud (van een book
of geschrift enz.) : den tekst met grootere letter drukken; inz. de oorspr. inhoud van iets, in tegenstelling met de vertaling, met verklaringen, aanteekeningen, noten enz. ; — (rauz.) het gedicht,
de woorden eener corn positie voor zangsteramen; —
eenige woorden (inz. eene bijbelplaats), waarover
moan beschouwingen mededeelt, of die do grondslag
zijn eener redevoering of predikatie ; — (spr.) iem.
den tekst lezen, hem scherp doorhalen, berispen;
haarfijn alles vertellen,
—Lem.tksnuilgv,
(ook) nauwkeurig zeggen waaraan hij zich to
houden heeft; — onderwerp van behandeling: bij
den tekst blijven, voet bij 9tuk houden.
TEKSTBOEKJE, o. (-s), boekje met teksten uit
den bijbel; — boekje dat de woorden eener opera,
van een oratorium bevat; ...CRITIEK, v. k-en),
critiek betreffende den tekst.
TEKSTENROL, v. k-len), verzaraeling van teksten,
van bijbelplaatsen (voor geestelijkon).
TEKSTHAAK, m. (...haken), ...HAAKJE, o. (-s),
(boekdr.) een der twee haakjes, waartusschen de
woorden goplaatst zijn, die tot vcrklaring van den
tekst dienen ([ ]).
TEKSTUEEL, bn. bw. woordelijk, zooals in den
tekst staat.
TEKSTUITGAVE, v. (-n), eene uit gave in den
oorspronkelijken tekst; ...UITLEGGER, m. (-s),
die een tekst uitlegt, inz. die teksten uit den Bijbel
heeft uitgelegd; ...VERBETEREN, o. het verbeteren van eon bedorven tekst ; ...VERDRAAIER,
in. (-s), ...VERDRAAIING, ...VERVALSCHING,
v. (-en), het vervalschen van een tekst; ...VERHAAL, o. .(...verhalen), het verhaal volgens den
tekst; ...VERKLARING, ...VERTOLKING, v.
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( en); ...WOORD, o. (-en), woord, uitdrukking in
een tekst voorkoraende; woord (of woorden) dat
tot tekst aan eene preek dient.
1. TEL, m. pasgang (van een paard).
2. TEL, v. (-len), TELLS, v. (-n), pasganger,
telgangor, paard dat den pasgang gaat.
3. TEL, m. het tellen; — ik was den tel kwijt,
ik had mij in het tellen vergist, ik was vergeten
wat ik reeds geteld had; — bij den tel verkoopen, bij
het getal; — (fig.) hij is niet in (of in geen) tel, hij
wordt niet veel geacht.
TELASTLEGGING, v. (-en), beschuldiging.
TELBAAR, bn. to tellen. TELBAARHEID, v.
TELEFONAAT, o. (...naten), telegramdictaat per
telefoon.
TELEFONEEREN, (telefoneerde, heeft getelef oneerd), door de telefoon mededeelen; ook TELEPHONEEREN.
TELEFONIE, v. kunst, leer van de telefoon; het
telefoonwezen : bij de telefonie zijn.
TELEFONISCH, bn. door middel van de telefoon.
TELEFONIST, m. (-en), TELEFONISTE, v.
(-n), beambte op een telefoonkantoor.
TELEFOON, v. (...fonen), eon toestel ora over
verre afstanden geluiden over to brengen; inz. die
geluiden overbrengen door galvanisohe stroomen,
die opgewekt worden of wier stroomsterkte gewijzigd wordt ; ook TELEPHOON.
TELEFOONBEDRIJF, o.; ...BESTELLING, v.
(-en), bestelling, overbrenging per telefoon; ...BOEI,
v. (-en), boei telefonisch met een onderzeeer, een
duikerklok enz. verbonden; ...CENTRALE, v.
(-s); ...CEL, v. (-len), kamertje waar men telefoneeren kan; ...DIENST, m. regeling van het telefoonwezen; ...DRAAD, m. (...draden); ...KABEL,
m. (-s);, ..KANTOOR, o. (...kantoren); ...NET,
o. (-ten), alle telefoondraden bij elkander ;
...NUMMER, o. (-s), numuter van het telefoontoestel waarraede mien op een -kantoor verbonden
is ; ...PAAL, m. (...palen); ...STATION o. (-s),
telefoonkantoor.
TELEFOONTJE, o. (-s), telefonisch gesprek.
TELEFOONTREIN, m. (-en), alles wat voor de
telefonie door eene legerafdeeling meegevoerd
wordt; ...VERBINDING, v. (-en).
TELEGRAAF. v. (...grafen), verschrijver, toestel
out met teekens in zeer korten tijd berichten tot
ver verwijderde afstanden over to brengen : optische
telegraaf. waardoor berichten met lichtseinen overgebracht worden; — electrische telegraaf, waarbij
van de electriciteit gebruik gemaakt wordt; inz.
de electrische telegraaf.
TELEGRAAFBODE, m. (-n), iom. die telegrammen bezorgt, inz. buiten de kora eener geraeente,
waar een telegraafkantoor gevestigd is; ...DRAAD,
m. (...draden); ...KABEL, m. (-s), kabel tot . telegraaf dienende (onder den grond of op den bodenl
des waters); ...KANTOOR, o. (...toren); ...LIJN,
v. (-en); ...NET. o. (-ten), alle telegraaffljnen bij
elkander; ...PAA.L, m. (...palen); ...TOESTEL,
o. (-len), toestel ora to telegrapheeren; ...TREIN,
m. (-en), (mil.) alles wat noodig is bij het leggen
eener telegraaflijn voor een leger.
TELEGRAFEEREN, TELEGRAFIE, enz. zie TELEGRAPHEEREN, enz.
TELEGRAFIST, m. (-en), die telegraphische berichten overseint, beambte op een telegraafkantoor.
TELEGRAFISTKLERK, m. (-en), iem. die klerk
is bij de telegraphie; ...LEERLING, m. (-en).
TELEGRAM, o. (-men), per telegraaf overgebracht bericht.
TELEGRAMADRES, o. (-son), adres voor telegrammen (zoo kort mogelijk gesteld en waarvan
men op het telegraafkantoor kennis draagt);
...BESTELLER, m. (-s); ...ZEGEL, m. en o. (-5),
zegels waardoor men de kosten van overbrenging
van binnenlandsche of binnen-Europeesche telegrammen bij vooruitbetaling kan voldoen.
TELEGRAPHEEREN, (telegrapheerde, heeft getelegrapheerd), door middel van de telegraaf berichten overzenden of doen overzenden; ook TELEGRAFEEREN.
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TELEGRAPHIE, v. kunst, leer der telegrafen :
draadlooze telegraphic; het telegraafwezen.
TELEGRAPHISOH, bn. door middel van de
telegraaf : telegraphische berichten; tot een telegraphischen toestel behoorend, telegraphische seingever; ook TELEGRAFISCH.
TELEMETER, m. (-s), electrisch afstandssignaal.
TELEMETEOROGRAAF, m. (...grafen), werktuig
om in ruimen kring de lucht raeteorologisch te
onderzoeken.
TELEN, (teelde, heeft geteeld), door geslachtelijke vermenging voortbrengen, het aanzijn geven
aan ; — kweeken (eig. en fig.).
TELEOBJEOTIEF, o. photographisch lenzenstelsel voor opname van verwijderde voorwerpen op
vergroote schaal.
TELEOLOGIE, v. de leer van de doelmatigheid
in de inrichting der' wereld.
TELEPATHIE, v. gedachtenoverbrenging, eenheid van denken en gevoelen bij van elkander
verwijderde personen. TELEPATHISCH, bn. bw.
volgens de telepathie.
TELEPHANIE, v. tclegraphisch zien, het overbrengen van beelden met behulp van den electr.
stroom.
TELEPHONEEREN, enz. zie TELEFONEEREN.
TELESCOOP, m. (...scopen), astronomische verrekij ker.
TELESCOPISCH, bn. bw. alleen door telescopen
waarneembaar : telescopische sterren.
TELEURSTELLEN, (stelde teleur, heeft teleurgesteld), bedriegen in eene verwachting : iem., zich
teleurstellen. TELEURSTELLING, v. (-en), MiSrekening, verkeerde, ongunstige uitslag.
TELEVISIE, v. zien op verre afstanden, per
telef oondraad.
TELG, v. (-en), loot van een boom, boomscheutje;
m. en v. (-en), (fig.) afstarameling, spruit (van
een geslacht, van eene familie). TELGJE, o. (-s).
TELGAAN, o. het loopen met den pasgang (van
een paard).
TELGANG,
pasgang, zie TELGANGER.
TELGANGER, m. (-s), daraespaard dat bij het
loopen de twee rechterpooten en ook de twee
achterpooten tegelijk verzet.
j'ELJOOR, o. (...joren), (Zuidn.) bord, eetbord;
—LIKKER,
(-s), (Zuidn.) klaplooper.
TELKAART, v. (-en), kaart om in to vullen bij
de volkstelling.
TELKENMALE, TELKENMAAL, bw. telkens.
TELKENREIZE, bw. telkens.
TELKENS, bw. iedere keer : telkens als ik hear
aankijk, lacht zij;
aanhoudend, gestadig.
TELLEN, (telde, heeft geteld), de eenheid en de
hoeveelheden in hare natuurlijke volgorde opnoemen; — door tellen de hoeveelheid bepalen, nagaan
hoeveel er zijn : de gasten tellen ; din geld tellen ;
op ruin tellen passen, voorzichtig zijn ; afrekenen.
beginnen to rekenen van zekeren dag, zeker tijdstip,
zekere gebeurtenis : wij beginner van heden to
teller;
een zeker getal vormen : onze stall telt
300.000 zielen;
toil tellen acht, wij zijn met ons
achten;
dat meisje telde 16 zomers, was 16 jaar
oud; — rekenen, aannemen to behooren; — golden:
(kaartsp.) hoer en vrouw tellen voor 20 ; dat telt
niet, wordt niet meegerekend ; hij telt daar voor
nets, is er nietgeacht, geeerd ; er ens geteld zijn
als eene rotte kool bij eene groenvrouw, als nietswaar dig.
TELLENAAR,
(-s), (Zuidn.) telganger.
TELLER, M. (-s), die telt, rekenaar ; — (rekenk.) dat getal eener gewone breuk, dat aangeeft
hoeveel gelijke deelen der gebroken eenheid genomen zijn. TELSTER, v. (-s), zij die telt.
TELLETTER, v. (-s), talletter, letter die een
getal aanwijst.
TELLING, v. (-en), het tellen volkstelling ;
(rekenk.) optelling, samentelling.
TELLURISCH, bn. tot de aarde behoorende.
1. TELLURIUM, o. (-s), toestel om de beweging
van maan en aarde aanschouwelijk voor te stollen.
2. TELLURIUM, o. een door Mu ller von
Reich enstein ontdekt element ; hetgelijkt veel

TEMPO.

op zwavel, is zilverblank, heeft een s. g..van 6,2 en
een smeltpunt van 500° C.
TELLUS, v. godin der aarde.
TELOORGAAN, (het ging teloor, is teloorgegaan), verloren gaan : alles is teloorgegaan.
TELPAARD, o. (-en), telganger, hakkenei.
TELWOORD, o. (-en), (taalk.) de telwoorden,
geven de hoeveelheid of de rangorde der zelfstan,digheden te kennen ; bepaalde en onbepa,alde telwoorden, naarmate de hoeveelheid, de rangorde
bepaald of niet bepaald aangegeven is.
TEMEE, bw. (gew.) straks, aanstonds.
TEMEN, (teerade, heeft geteerad), de woorden
langzaam of slepende uitspreken ; talmen, dralen.
TEMER,
TEEMSTER, v. (-s), vervelende
spreker, spreekster. TEMERIJ, v.
TEMERIG, bn. bw. (-er, -st), slepend, langzaam
met temerige stem, temerig spreken.
TEMET, TEMETS, bw. (gew.) sours, nu en
dan; raisschien : hij mocht temet denken, dat het
waar was.
TEMMEN, (temde, heeft getemd), tam waken :
leeuwen en tijgers temmen ; (fig.) bedwingen, gedwee waken, doen buigen, beteugelen ; (fig.) zijn
drifters temmen, beteugelen.
TEMMER, m., TEMSTER, v. (-s). die temt.
TEMPEEREN, (terapeerde, heeft getempeerd),
(art.) den tijd regelen waarna eene granaatkartets
springt.
TEMPEEST, o. (-en), (veroud.) stormweer.
TEMPEL, ra. (-s, -en), gebouw aan de uitoefening van den gedsdienst gewijd, kerk ; — heilige,
gewijde plaats : dat huis is een tempel der huwelijkstrouw.
TEMPELBERG, ra. (-en), berg waarop een towel
staat of gestaan heeft; ...BEWAARDER, Ju. (-s),
...BEWAARSTER, v. (-s), die de zorg voor den
tempel als gebouw heeft; ...BOUW m. het bouwen
van een tempel ; ...DIENST, m. godsdienstoefening in den tempel (inz. bij de oude Israelieten).
TEMPELEN, (terapelde, heeft getempeld), (gemoons.) ter kerk gaan.
TEMPELIER, m. (-en, -s), ridder eener voormalige
geestelijke orde, in 1119 to Jeruzalera gesticht;
later warden zij zeer rijk en wegens hunne onraatigheid berucht; tempelheer; orde der Goode Tempeliers, een genootschap van geheelonthouders.
TEMPER, m. tempering, matiging.
TEMPERAMENT, o. (-en), overheerschende gemoedsgesteldheid welke het gevolg is van een bepaald lichaamsgestel : een sanguinisch temperament
hebben, snelle maar makke gemoedsaandoeningen
hebben en vooral op het aangename letten; bij het
cholerisch temperament worden de aandoeningen snel
en stark opgewekt; het melancholisch temperament,
is het tegengestelde van het sanguinische; worden
de aandocningen zwak en langzaam opgewekt, dan
heeft men een flegmatisch temperament ; iem. van
temperament, die levendig, hartstochtelijk is.
TEMPERANTIA, v. "ay. verzachtende middelen.
TEMPERATUUR, v. (...turen), graad van warmte : water kookt bij eene temperatuur van 100° C.; —
warmtegraad der lucht ; — (muz.) eenstemmigheid,
nauwkeurige zuiverheid der tonen.
TEMPEREN, (temperde, heeft getem.perd), matigen, verzachten : het Licht temperer; — (fig.)
lenigen, doen bedaren : iemand.s droefheid temperen;
— kleuren m.engen om zachtere tinten to krijgen:
— de brosheid ontnem.en (van gegoten voorwerpen) : steal temperer,.
TEMPERMES, o. (-son), lang, dun ovaalvormig
mes zonder snede, om de verven op een palet fijn
te wrijven, te roeren, bijeen te schrapen enz ;
...OVEN, m. (-s), oven van den staalmaker.
TEMPESTATIEF, TEMPESTUEUS, bn. stormachtig; bulderend, onstuimig.
TEMPESTIEF, bn. tijdig, op het geschikte oogenblik.
TEMPO, o. (-'s), (muz., dansk.) tijdmaat, beweging; — de graad van langzaamheid of snelheid,
in welken een toonstuk moot worden voorgedragen;
(oudt., onderdeel van een samengestelden
handgreep of beweging : lading in twaalf tempo's.
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TEMPO DOELOE, (Ind.) in den goeden ouden
tijd.
TEMPORAIR, bn. bw. tijdelijk, niet duurzaam.
TEMPORALIEN, v. inv. wereldlijke inkomsten
der geestelijkheid.
TEMPOREEL, bn. tijdelijk, wereldlijk, aardsch.
TEMPORISATIE, v. draling, opschorting, verschuiving (tot een geschikter tijd), tijdwinning.
TEMPORISEEREN, (teraporiseerde, heeft getem.poriseerd), dralen, tijd winnen, tot gelegener tijd
uitstellen.
TEMPTATIE, v. (-s, -Men), kwelling : dat was
eene verschrikkelijke temptatie; verzoeking.
TEMPTEEREN, (tempteerde, heeft.getempteerd),
kwellen, plagen : hij tempteert iedereen; — in verzoeking brengen.
TEN, samengetrokken uit te den, zie TE.
TENACITEIT, v. vasthoudendheid; taaiheid der
metalen.
TENAKEL, o. (-s), (boekdr.) lineaalvormig houtje
waartegen het te zetten manuscript gelegd wordt.
TENANT, m. (-en), verdediger, voorvechter;
(wap.) schildhouder.
TENDENTIE, V. (-s, ...tien), strekking, richting
naar een doel, bedoeling.
TENDENTIEUS, bn. bw. met eene zekere 'bedoeling : tendentieuze berichten.
TENDENZ, v. strekking; —ROMAN, m. (-s),
roman met eene zekere strekking.
TENDER, m. (-s), (spoorw.) wagon achter de locomotief en waarop steenkopn en water voorhanden
zijn; (zeew.) adviesvaartuig bij een linieschip.
TENDERLO COMOTIEF, v. (...ven), (spoorw.)
machine waarbij tender en locomotief een geheel
vormen.
TENGEL, m. (-s), dunne platte lat op de naden
van een dakbeschot, daktengel lat van 5 a 7 cM.
breedte onder tegen de balklaag tot bevestiging
van het plafond, plafondtengel ; platte schroten
tot 15 cM. breed op de muren gespijkerd, tot bevestiging van het behang, behangtengel.
TENGELDOEK, o. behangerslinnen.
TENGELEN, (tengelde, heeft getengeld), (tiram.)
met tengels beslaan.
TENGER, bn. (-der, -st), rank : eene tengere
gestalte; een tenger bootie, teer, zwak.
TENIETDOENING, v. (-en), het te niet doen.
TENNIS, o. (-sen), eene soort van balspel in de
open lucht : het doel is den bal zoo lang mogelijk
in beweging te houden, zonder dat hij den grond
raakt; —BAAN, v.; —BAL, m. (-len); —NET,
o. (-ten), net dwars over het tennisveld gespannen;
—SCHOEN, n3.. (-en).
TENNISSEN, (tenniste, heeft getennist), tennis
spelen.
TENNISSPEL, o.; ...VELD, o. (-en).
1. TENOR, m. (-s, -en), hoogste mannenstem,.
2. TENOR, TENORIST, ra. (-en), tenorzanger.
TENORSLEUTEL, m. (-s), muzieksleutel waardoor de gengestreepte e op de 4de lijn aangegeven
wordt; ...STEM, v. (-men); ...ZANGER, m. (-s).
TENT, v. (-en), verplaatsbare woning, bestaande
uit over stijlen gespannen doek ; — (spr.) ergens
zijne tenter opslaan, er gaan wonen; veldverblijf
(inz. van militairen); iem. uit zijn tent haler, hem
ten strijde roepen; hut; (ook) but cp een vaartuig; loofhut (der Israelieten); kraam, vervoerbare Winkel (inz. op kermissen). TENTJE, o. (-s).
TENTAMEN, o. (-s, ...mina), voorloopig onderzoek, voorexamen.
TENTEEREN, (tenteerde, heeft getenteerd), in
verzoeking brengen, verlokken, verleiden; een
tentam.en baton afleggen.
TENTEN, (tentte, heeft getent), peilen (eene
wond).
TENTOONSPREIDING, v. het ten toon spreiden,
vertoon.
TENTOONSTELLING, v. (-en), het ter bezichtiging aanbieden; verzam,eling van voorwerpen ter
ernationale
bezichtiging; wereldtentoonstelling, of int
tentoonstelling, zulk eene verzameling uit able
landen der wereld.
v. (-s,
TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE,
Van Dale, Handwoordenboek.
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...sien), commissie met de regaling eener tentoonStelling belast; ...GEBOUW, o. (-en).
TENTSOHUIT, v. (-en), vaartuig met eene overdekte doch aan de kanten open verblijfplaats op
het dek; ...WAGEN, m. (-s), wagon waarop
legertenten worden vervoerd; — yierwielig rijtuig
met twee zijbanken, waarboven een plat tentdak.
TENUE, o. en v. (-n), militaire kleeding, uniform.
TENUITVOERBRENGING, v. (-en), ...UITVOERLEGGING, v. (-en), het ten uitvoer brengen,
leggen.
TENUTO (It.), bw. (muz.) aangehOuden.
TENWARE, vw. ware het niet, ten minste indien
niet.
TENZELFDEN, aanwijz. voorn. tenzelfden tilde,
op, in denzelfden tijd.
TENZIJ, voegw. behalve indien.
TEPEL, m. (-s), road uitsteeksel van de borst;
speen (der dieren). TEPELTJE, o. (-8).
TEPELCACTUS, m. (-seri). (plantk.) eene soort
oactus, die vooral in dorre zandwoestijnen welig
tiert; hij ziet er nit alsof hij nit groote wratten is
samengesteld.
TEPRONKSTELLING, v. (-en), het to pronk
stellen.
TER, vz., samengetrokken uit te der, zie TE.
TERAARDEBESTELLING, v. (-en), begraving.
TERCERONEN, m. my. kinderen van een Creool
en eene Mulattin.
TERDEGE, TERDEEG, bw. flink, goad, geducht : terdege zijn best doen.
TERDOODBRENGING, v. (-en), het ter dood brengen.
TEREOHT, bw. op de goede, juist? plaats.
TERE OHTBRENGEN, (bracht terecht, heeft
terechtgebracht), in orde schikken; (fig.) een dwalende terechtbrengen, weer op het goede pad brengen. TERECHTBRENGING, v.
TERECHTHELPEN. (hielp terecht, heeft terechtgeholpen), op den rechten weg brengen( eig. en fig.);
de gewenschte inlichtingen geven.
TERECHTKOMEN, (het kwam terecht, is terechtgekomen), in orde komen, geschikt worden, goad
afloopen ; hij zal wel terechtkomen , hij zal wel de
eene of andere betrekking krijgen.
TERECHTSTAAN, (stond terecht, heeft terechtgestaan), als een beklaagde of beschuldigde voor
den rechter staan.
TERECHTSTELLEN, (stelde terecht, heeft terechtgesteld), voor eene rechtbank doen verschijnen;
eene straf (aan iem.) voltrekken. TERECHTSTELLING, v. (-en), voltrekking der straf.
TERECHTWIJZEN, (woes terecht, heeft terechtgewezen), den weg wijzen een vreemde, onbekende
tere,chtwijzen; (fig.) leeren, onderrichten ; — (fig.)
berispen, verraanen. TERECHTWIJZING, v. (-en),
(fig.) leering, onderrichting, les, vermaning.
TERECHTZITTING, v. (-en), vergadering eener
rechtbank.
1. TEREN, (teerde, heeft geteerd), met teer bestrijken : eene schutting teren. TERING, v.
2. TEREN, (teerde, heeft geteerd), goad eten en
drinken: van den hoogen boom teren, op zorgelooze
wijze groote verteringen maken, zijn kapitaal opeten;
op kosten van anderen teren, Leven; — mager worden, kwijnen.
TEREND, bn. kwijnend : eene terende ziekte.
TERGEN, (tergde, heeft getergd), iets doen om
een ander to plagen, sarren, verbitteren, vertoornen.
TERGEND, bn. bw. (-er, -st), uitdagend, earrend : eene tergende houding aannemen.
TERHANDSTELLING, v. overreiken.
TERING, v. (-en), vertering (van spijzen); nitgave, vertering : (fig.) de tering naar de nering
zetten, de uitgaven naar de inkorasten regelen; —
ziekte met een chronisch verloop, die de krachten
sloopt, het lichaam doet uitteren en wegkwijnen,
inz. longtering; —LIJDER, m. (-s), iem. die de
tering heeft.
TERLEENGEVING, v. (-en), het uitleenen.
TERLOOPS, bw. in 't voorbiigaan, vluchtig,
inderhaast : terloons iets nakijken, opmerken.
53
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TERLOOPSCH, bn. vluchtig, oppervlakkig
terloopsche bezoeken, mecledeelingen.
1. TERM, Ift. (-en), woord, uitdrukking (inz. in
eenig yak van kunst of wetenschap gebezigd) ; —
korte volzin volgens de termen der wet, naar de
wet luidt; — hij valt niet in de termen, hij behoort
niet tot dezulken, die...; (ook) korat daarvoor niet
in aanmerking; zeker tijdsverloop, termijn
de U gestelde term is verstreken; — grensscheiding; —
(rekenk.) samenstellend deel eener reeks door het
teeken + of — gescheiden; stoning (eener sluitredo : eene sluitrede bestaat uit 3 termen; —beweegTeden.
2. TERM, m. (-en), (zeew.) farm, zeker houtwerk.
TERMIETEN, m. mv. geslacht van witte Daleren (termes), tot de orde der netvleugelige insecten
behoorende.
TERMIJN, m. (-en), betaald tijdsverloop; (ook)
¶lag waarop dit eindigt ; (ook) gedeeltelijke betaling.
TERMIJNBETALING, v. (-en), het betalen bij
gelijke gedeelten : koopen op termijnbetaling;
....HANDEL, in. handel op termijn, om op een
gestelden dag to leveren.
TERMINATIE, v. (-s, ...tien), begrenzing; beeindiging; afdoening.
TERMINEEREN, (termineerde, heeft getermineerd), begrenzen; eindigen, afdoen.
TERMINOLOGIE, v. (-On), kunsttaal; leer en
verklaring der gebruikelijke kunstwoorden in een
bedrijf, eene kunst; kunstwoordenboek. •
TERMINOLOGISCH, bn. bw. behoorende tot,
betrekking hebbende op de terrainologie.
TERMINUS, m. Romeinsche god als beschermer
der grenzen ; tijdperk : terminus a quo, tijdperk van
aauvang ; terminus ad quern, tijdperk van afloop.
TERNAUWERNOOD, bw. nauwelijks.
TERNE, v. (-s), drietal achtereen bezette en uitgekomen numraers in de getallenloterij; drie uitgetrokken nummers naast elkander (bij het lottospel).
TERNEDERGOOIEN, ...LIGGEN, ...SLAAN,
...WERPEN, enz. als samenst. in den woord to
schrijven.
TERP, v. (-en), vluchtheuvel in Friesland.
TERPAARDE, v. humusrijke aarde die men van
de terpen afgraaft en als mast verkoopt.
TERPENTIJN, v. vloeibare hays uit pijnboomen;
—BALSEM, (geneesk.); —BOOM, m. (-en), een
boom (pistacia terebinthus) die in het zuiden van
Frankrijk, Noord-Amerika en Oost-India voorkorat;
—GEEST, m., —OLIE, v. heldere, vluchtige olie
door overhaling nit terpentijn verkregen.
TERPSICHORE, v. de MUM) der danskunst en
der lyrische poezie, voorgesteld met de tier in de
hand.
TERRA, v. aarde, land : terra incognita, onbekend land, (ook fig.).
TERRA-COTTA, o. onv'erglaasde gebrande pottenbakkersklei; beeldwerk, inz. aarden vazen, van
terra-cotta vervaardigd ; licht bruinroode kleur
zooals de terra-cotta : eene terra-cotta japon dragon.
TERRA-COTTA-HOUT, o. poreuze op bout gelijkende stof, uit klei of leem gebakken.
TERRARIUM, o. (nieestal glazen)
kastje om daarin fijne broeikastplanten, kevers,
insecten enz. to houden en gade to slaan (in tegenst.
met aquarium).
TERRAS, o. (-son), aardheuvel, verhevenheid
van opgeworpen aarde met graszoden bedekt; —
(vest.) aardwal; terrasland; verhoogd terrein
voor een huis ; — plat dak van eon huis.
TERRASLAND, o. (-en), land met telkens lager
wordende hoogvlakten.
TERRASSEEREN, (terrasseerde, heeft geterrasseerd), een hellend terrein in terrassen afdeelen,
aarden wallen opwerpen een geterrasseerde muur,
door opgeworpen aarde gesteund; — op den grond
werpen; (fig.) geheel terneerslaan, ontmoedigen.
TERRASVORMIG, bn. in den vorm van terrassen.
TERREIN, o. (-en), stuk grond : een open terrein;
— (fig.) gebied : kern niet op mijn terrein, bemoei
u niet met mijn yak of met hetgeen aan mij is
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'opgedragen ; — iem. het terrein betwisten, zich dapper
verweren ; op het terrein der wetenschap, gebied.
TERREINKAART, v. (-en), kaart die in details
een terrein -weergeeft ; v. ; ...PLOOI,
v. (-en), lange en smalle verhevenheid van een'
terrein ; ...SCHETS, v. (-en) : ...TEEKENING, v.
(-en).
TERREUR, v. schrik; (Fr. gesch.) schrikbewind
de Roode Terreur in 1793 en 94; de Witte Terreur
in 1814 en 15 na de restauratie der Bouroons ; (ook)
de bureaucratie in Rusland.
TERRIER, m. (-s), dashond; foxterrier.
TERRINE, v. (-s), soepkom, soepschotel. TERRIENTJE, o. (-s).
TERRITOOR, o. (...toren), territorium.
TERRITORIAAL, bn. tot het grondgebied behoorende : de territoriale wateren, ook de zee tot
op 3 zeemijlen van de kust.
TERRITORISCH, bn. territoriaal.
grondgebied, rechtsTERRITORIUM, o.
gebied.
TERRORISEEREN, (terroriseerde, heeft geterroriseerd), schrik aanjagen.
TERRORISME, o. schrikbewind (inz. in Frankrijk
in 1793 en 1794).
TERRORIST, m. (-en), lid, aanhanger van het
Schrikbewind.
TER SLUIK, TERSLUIKS, bw. in 't geheira, in
't verborgen tersluiks wat wegnemen.
TERSLUIPS, bw. tersluips naderen, al sluipende.
TERSTOND, bw. aanstonds, dadelijk, onverwijld,
onmjddellijk : terstond helpen is dubbel helpen.
TERTIA, v. derde schoolklasse; (R. K.) het tweede
der kleine, zoogenaamde daggetijden, overeenkomende met ons 9 uur v.m.
TERTIAAN, v. (tertianen), (rauz.) gemengde
orgelstem waarbij elke toots niet haar eigenlijken
toon, maar de torts en quint doet hooren.
TERTIAIR, bn. (aardr.) de tertiaire formatie, die
reeks van gesteenten welke boven het knit liggen
en nog niet tot het diluviuta behooren.
TERTIAWISSEL, m. (-s), derde wissel.
zestigste gedeelte eener
TERTIE, v. (-s,
seconds (als meetkunstig teaken aangeduid door '1').
TERTS, v. (-en), (muz.) interval van den eersten
of grondtoon tot den derden opwaarts gerekend.
TERUG, bw. naar het punt van uitgang : de reds
terug; been en terug; keen en weder; — (elliptisch
gebezigd in) terug (gnat of wijkt terug), maakt
plaats, wijkt; (zeew.) terug, roei, stoom terug; ik
meet terug (terugkeeren); geld terug (terugontvangen).
(Terug vormt met tallooze werkw. scheidbare
samenstellingen en beteekent dan near het punt
van uitgang, achteruit, achterwaarts; opnieuw, weder.
Enkele slechts zijn bier opgenomen).
TERUGBEKOMEN, (bekwam terug, heeft terugbekomen), weder in het bezit van iets gesteld
worden : gij kunt uw book terugbekomen.
TERUGBETALEN, (betaalde terug, heeft terugbetaald), betalen wat een ander geleend of voorgeschoten heeft, teruggeven wat een ander te. veel
betaald heeft. TERUGBETALING, v. (-en).
TERUGBEZORGEN, (bezorgde terug, heeft terugbezorgd), terugzenden. TERUGBEZORGING, v.
TERUGBLIJVEN, (bleef terug, is teruggebleven),
achterblijven.
TERUGBLIK, m. blik a,chterwaarts, op hetgeen
voorbij is, behandeld is : een terugblik; laatste hoofdstuk van een roman, enz.; (ook) overzicht.
TERUGBRENGEN, (bracht terug, heeft teruggebracht),, weder brengen waar iets of iem. zijn moat.
TERUGDEINZEN, (deinsde terug, is teruggedeinsd), eene achterwaartsche beweging maken ;
de soldaten deinsden terug; — (fig.) bevreesd zijn
voor iets, iets niet durven ondernemen.
TERUGDENKEN, (dacht terug, heeft teruggedacht), denken over, aan hetgeen voorbij is.
TERUGDRINGEN, (drong terug, heeft teruggedrongen), doen achteruitwijken.
TERUGEISCHEN, (eischte terug, heeft teruggeeischt), met klera terugvragen. TERUGEISCHING,
v. (-en).

TERUGGAAN.
TERUGGAAN, (ging terug, is teruggegaan), achteruitgaan ; terugkeeren; (fig.) tot verval geraken :
die familie is erg teruggegaan.
TERUGGANG, m. het achteruitgaan; (ook fig.)
verval.
TERUGGAVE, ...GAAF, v. het teruggeven.
TERUGGEVEN, (gaf terug, heeft teruggegeven),
aan den vorigen eigenaar weder afgeven ; — betalen wat eon ander geleend of voorgeschoten heeft;
— aan klein geld wedergeven wat te veel betaald
is met grooter geld ; — (fig.) die uitdrukking geeft
niet juist terug wat ik meen, to kennen, te verstaan geven.
TERUGHOUDEN, (hield terug, heeft teruggehouden), niet afgeven, achterhouden : geld terugh,auden;
niet laten vertrekken, tegenhouden; beletten, verhinderen. TERUGHOUDING, v.
TERUGHOUDEND, bn. (-er, -st), achterhoudend ;
— de verkooper was terughoudend, niet toeschietelijk, niet gretig opt te verkoopen.
TERUGKOMEN, (kwara terug, is teruggekomen),
wederkeeren : wanneer komt gij terug ; — van
een plan, een besluit terugkomen, er geen gevolg
aan geven, het intrekken; — van eene dwaling
terugkomen, die als zoodanig inzien; (fig.) op iets
terugkomen, er nog eens over spreken of schrtven.
TERUGKOM ST, v. het terugkomen; ...MARSCH,
m. aftocht terug naar de plants van vertrek.
TERUGNEMEN, (nam terug, heeft teruggenomen), nemen, wat men eerst gegeven heeft; —
weder in bezit nemen; intrekken (zijn woord,
eene belofte). TERUGNEMING, v.
TERUGPLAATSEN, (plaatste terug, heeft teruggeplaatst), op de vroegere plaats, in zijn vroegeren
rang zetten : een scholier terugplaatsen, eene klasse
lager. TERUGPLAATSING, v. (-en).
TERUGREIS, v. (...zen), rein naar huis : op de
terugreis zijn.
TERUGREIZEN, (reisde terug, is teruggereisd),
zich op wag huiswaarts begeven, naar huis reizen.
TERUGRIJDEN, (reed terug, is teruggereden),
huiswaarts rijden; rijdend zich begeven naar de
plaats, welke men pas verlaten heeft.
TERUGROEPEN, (riep terug, heeft teruggeroepen), terugontbieden na hem eerst ergens
gezonden to hebben, last geven zich to verwijderen
(aan een gezant enz.); (fig.) iem. iets in het geheugen
terugroepen, doen herinneren; — den schijndoode
in het leven terugroepen, hem in het leven terugbrengen. TERUGROEPING, v. het terugroepen.
TERUGSLAG, m. het terugslaan; snelle achteruitgang : dat was een terugslag; — in terugslag op,
naar aanleiding van, met betrekking tot.
TERUGSTELLEN, (stelde terug, heeft teruggesteld), een rang, eene plaats lager geven: die ambtenaar is teruggesteld. TERUGSTELLING, v. (-en).
TERUGSTOOT, m. (-en), stoot achteruit.
TERUGSTOOTEN, (stiet, stootte terug, heeft
teruggestooten), achteruitstooten, wederstooten.
TERUGSTOOTEND, bn. (nat.) repulsief; (fig.)
stuitend, hoogst onaangenaam : eene terugstootende
houding aannemen; terugstootende manieren.
TERUGSTUITEN, (stuitte terug, is teruggestuit),
opspringen en achteruitwijken.
TERUGTOCHT, m. elks beweging waardoor een
leger of eene troepenafdeeling zich van den vijand
verwijdert ; (ook fig.) deinzen, voor iets wijken; —
tocht huiswaarts, tehuisreis.
TERUGTOCHTSLIJN, v. (-en), gedeelte
eener operatielijn, waarop een lager of eene troepenafdeeling terugtrekt; ...STELLING, v. (-en),
stelling waarin de achterhoede van een terugtrekkend leger den vijand weerstand bieden en hem
ophouden kan.
TERUGTREDEN, (trad terug, is teruggetreden),
achteruittreden; zich losmaken van eene belofte,
eene verplichting die men op zich genonaen heeft.
TERUGTREKKEN, (trok terug, heeft en is
teruggetrokken), naar zich toetrekken : zijn been,
zijn arm terugtrekken; achteruitwijken : het
leger trok terug; (fig.) rich van het tooneel terugtrekken,
niet meer op het tooneel komen; zich terugtrekken,
zich aan iets onttrekken.
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TEUGEL.
TERUGVALLEN, (vigil terug, is teruggevallen),
weerkaatsen : het licht dat van den muur terugvalt;
(fig.) neerkonaen : die sch,ande zal op u zelf terugvallen.
TERUGVINDEN, (vond terug, heeft teruggevonden), wedervinden.

TERUGWERKEN, (werkte terug, heeft teruggewerkt), doen achteruitgaan; eene wet werkt niet
terug, hare bepalingen zijn niet van toepassing op
hetgeen bestond, voordat zij in werking is gekomen;
(scheik.) reageeren. TERUGWERKING, v.
TERUGWERKEND, bn. wat terugwerkt : die
bepaling is van terugwerkende kracht.
TERUGWIJZEN, (wees terug, heeft teruggewezen), terugzenden; weigeren, afwijzen. TERUGWIJZING, v.
TERUGZENDEN, (zond terug, heeft teruggezonden), weder verzenden wat (of dien) men ont7
vangen of gekregen heeft. TERUGZENDING, v.
TERUGZIEN, (zag terug, heeft teruggezien), achter zich zien en een terugblik werpen (op); (fig.) op
zijn vroeger leven terugzien, het in gedachten nagaan;
— wederzien na voorafgegane verwijdering of
scheiding : zijne geboorteplaats terugzien.
TERWIJL, voegw. godurende den ttjd dat ; — bw.
inmiddels, ondertusschen.
TERZELFDER, aanw. vnw. terzelfder tijd, in
denzelfden tijd.
TERZET, o. (-ten), een muziekstuk voor drie
zangstemmen.
TERZIJDELATING, v. voorbijgang : met terzijdelating van alles wat niet tot de zaak dienstig was;
...STELLING, v. voorbijgaan, niet mederekenen.
TERZINE, v. (-n), drieregelige strophe van vijfvoetige jaraben.
1. TEST, v. (-en), aarden of steepen vuurpotje
(in eene stoof); (gew.) kop, hoofd. TtSTJE, o. (-s).
2. TEST, (Eng.) v. proefeed, de afzwering van
den Paus (in Engeland); ontvlararaingspunt van
petroleum.
TESTAMENT, o. (-en), akte van uitersten wil;
— (bijb.) het Oude en het Nieuwe Testament, dp
gewijde boeken, het Oude en het Nieuwe Ver y,
bond. TESTAMENTJE, o. (-s).
TESTAMENTAIR, TESTAMENTEEL, bn. den
uitersten wil betreffende; executeur-testamentair,
volvoerder van den uitersten wil eens overledenen.
TESTATEUR, m., TESTATRICE, v. (-s), erflater, erfiaatster, erfmaker, erfnaaakster.
TESTEEREN, (testeerde, heeft getesteerd), getuigen; bij uitersten wil vermaken, legateeren.
TESTIFICATIE, v. (-s,
betuiging, bekrachtiging.
TESTIFICEEREN, TESTIFIEEREN, (testift(c)eerde, heeft getestifi(c)eerd), door getuigen bewijzen; bij getuigschrift verkiaren.
TESTIMONIUM, o. (-s, ... pia), getuigschrift.
TESTORIUM, o. weefsel waarvan de mazen met
taai lijnolievernis gevuld zijn; dient ter vervanging
van glas; is zeer buigzaam en duurzaam.
TETANUS, m. wondstijfkramp, eerie infectieziekte; — BACIL, m. (-len); ...BESMETTING, v.
TETE (Fr.) v. hoofd; d la tete, aan het hoofd, aan
de spits; a tete reposee, met bedaard overleg, bij
rijpe overweging.
TETE-A-TETE, v.(-s), gesprek onder vier oogen,
geheime samenkomst; eene soort van canapé; koffieof theeservies voor 2 personen.
TETRAEDER, m. (-s), (wisk.) regelmatig viervlak, door 4 gelijkzijdige driehoeken ingesloten.
TETRAGONAAL-GETAL, o. (-len), (wisk.) vierkantsgetal.
TETRARCH, m. (-en), (oudh.) viervorst, beheerscher van het vierde gedeelte eens lands.
TETS, TETSIG, bn. (-er, -st), (gew.) deegachtig,
niet goad doorbakken, kief : dit brood is te tets.
TETTERIG, TETTIG, bn. bw. (-er, -st), overdreven zindelijk. TETTERIGHEID, TETTIGHEID, v.
TEUG, v. (-en), ademhaling, ademtocht ; slok,
dronk : hij dronk het glas in gene teug leeg ; met voile
teugen genieten, volop.
TEUGEL, m. (-s), toom, gebit ; — (fig.) iem.
den vrijen teugel laten, hem geheel zijn gang laten
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gaan; — aan zijne hartstochten den teugel vieren,
den vrijen loop laten; — de teugels der regeering in
harden hebben, het bewind voeren, minister zijn;
— (bij vogels) streek tusschen het oog en den wortel
van den bovensnavel. TEUGELTJE, o. (-s).
TEUGELEN, (teugelde, heeft geteugeld), den
teugel aanleggen ; in bedwang houden, bedwingen.
TEUGELLOOS, bn. (...zer, -t), zonder teugel,
,ongetoorad, — (fig.) buitensporig.
TEUGELREEP, ra. (-en), ...RIEM, m. (-en), leireep, lei dsei.
1. TEUT, v. (-en), (gew.) dotje.
2. TEUT, m. en v. (-en), TEUTER, m. (-5), iem.
,die zeer langzaam is in handelen en spreken,
zeurkous.
3. TEUT, bn. hij is teat (ook : hij is teu teu), hij is
dronken.
TEUTEN, TEUTEREN, (teutte of teuterde, heeft
keteut of geteuterd), langzaam spreken; langzaam
to werk gaan, talmen; zeuren.
TEUTERIG, TEUTIG, bn. bw. (-er, -st), langzaam, zeurig.
TEUTKOUS, m. en v. (-en), iem. die niet opschiet,
zeur.
TEUTONEN, my. Germaansche volksstam, die
tegelijk met de Kimbren door Marius (102 v. C.)
verslagen werden.
TEUTOONSCH, o. de taal van de Teutonen,
TEUTSTER, v. (-5), teutkous.
TEVENS, bw. gelijktijdig, tegelijk, ook.
TEVERGEEFS, VERGEEFS, bw. vruchteloos.
TEVREDEN, bn. bw. (-er, -st), voldaan, niet meer
bogeerende ; — ik ben er mee tevreden, ik vind
bet goad, ik heb er nets tegen; ik ben over u tevreden, voldaan. TEVREDENHEID, v. genoegen,
voldoening : tot aller tevredenheid; (spr.) tevredenheid
gaat boven rijkdom.
TEVREDENSTELLEN, (stelde tevreden, heeft
tevredengesteld), voldoen, reden van tevredenheid
geven, bevredigen ; — rich met lets tevredenstellen,zich vergenoegen.
TEWEEGBRENGEN, (bracht teweeg, heeft teweeggebracht), veroorzaken.
TEXASKOORTS, v. besmettelijke runderziekte.
TEXTIEL, bn. wat op de weverij betrekking
heeft : textiel-fabrikant; textiel-industrie.
TEXTUEEL, bn. in den tekst uitgedrukt, woordelijk.
TEXTULOSE, v. spinstof bereid uit houtpapier
en afvalwol, ter vervanging van jute; is goedkooper
en duurzamer.
TEXTUUR, v. weefsel ; — verhinding ; bouw.
THALER, m. (-s), vroeger Duitsch muntstuk,
thans Duitsche muntwaarde : een Pruisische thaler
= f 1,80. THALERTJE, o. (-s).
THALIA, v. de rauze van het blijspel, voorgesteld als eene jonge lachende nimf, met een masker
in de band.
THALLIUM, o zeker raetaal dat veel op lood gelijkt; het is grauw van kleur.
THAMUZ, v. tiende maand van den Israelietischen kerkelijken kalender, de vierde van hun kerkelijk jaar.
THANS, bw. nu, tegenwoordig, in ooze dagen
thans gelooft men nog aan heksen; op dit oogenblik.
THAUMATURG, m. (-en), wonderdoener, bijnaam
voor verschillende heiligen.
THEATER, o. (-s), schouwburg.
THEATERCOUP, m. (-s), tooneelkunstgreep;
...HELD, m. (-en), tooneelheld.
THEATIJN, m. (-en), THEATIJNER, m. (-s),
lid der orde, in 1524 gesticht door den Heiligen
Cajetanus van Thiene en Joannes Petrus Caraffa,
bischop van Theate (Chieti), later Paus Paulus IV.
THEATRAAL, bn. bw. tooneelmatig, als op het
tooneel: eene theatrale houding.
THE DANSANT, o. kleine vroeg beginnende
danspartij, waarbij hoofdzakelijk thee wordt aangeboden.
THEE, v. (-en), (in de bet. van soorten van thee),
een in den handel voorkomend product, dat uit de
gedroogde bladeren van een altijdgroenen 4-8
voet hoogen heester, thea chinensis, bestaat, en
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waarvan een smakelijk aftreksel gemaakt wordt,
dat men warm gebruikt ; — tijd waarop men gewoonlijk thee drinkt : hij kwam op de thee, na de thee;
— namiddagpartij waarop thee rondgediend wordt :
iem. op de thee verzoeken; er is eene thee ten hove,'
— (plantk.) plant die veel op den theestruik gelijkt:
Drentsche thee, gagel; — gedroogde bladeren (en
bloemen) van verschillende planten, die als thee
afgetrokken en gedronken worden : thee van kamillen, van vlier.
THEEBANKET, o. banket, fijne koekjes ten
gebruike bij de thee; ...BESCHUITJE, o. (-s), fijn
beschuitje.
THEEBLAD,o. (-en), ...BLAADJE, o. (-s), blad
of blaadje waarop de benoodigdheden om thee to
drinken geplaatst worden; (-eren), blad van den
theeboom ; ...BLAREN, my. de afgetrokken blaadjes thee ; ...BOEL, m. al wat noodig is voor het
theedrinken ; ...BOER, m. (-en), (Ind.) theeplanter; ...BOOM, m. (-en), theestruik ; ...BUS, v. (-sen),
blikken doos waarin thee bewaard wordt; ...CULTUUR, v.; ...DEPOT, o. (-s), depot van thee;
...DOEK, m. (-en), dock waarmee de gewasschen
kopjes worden omgedroogd ; ...GOED, o. alles
wat tot theedrinken noodig is.
THEEHANDEL, m. de in- en verkoop van thee;
...HANDELAAR, m. (-s); o. (...zen), in
Japan wat wij Kier café-restaurant met damesbediening now:I:ten; ...HUISJE, o. (-s), huisje, tuinhuisje waarin men thee drinkt; ...LAND, o. (-en),
land waar men veel thee drinkt; theeplantage
...LEPELTJE, o. (-s), klein lepeltje om de thee
om te roeren ; o. (-s), theekomfoortje ; ...LOOD, o. dun bladlood, inz. waarmee de
theekisten van binnen bekleed waren ; ...MUTS,
v. (-en), muts, overtreksel van eene slechte warmtegeleidende stof gemaakt, die men over een trekpot
doet oni de thee erin warm te houden ; ...RANDJE,
o. (-s), eene soort van langwerpig beschuitje, stark
gekruid, dat bij de thee gegeten wordt : Utrechtsche
theerandies ; ...ROOS, v. (...rozen), bleekgele roos.
THEESLAAN, o. (eertijds) op theevisite gaan bij
een professor.
THEESTOOF, v. (...stoven). theeemmer met
komfoor voor den theeketel ; ...STOOFJE, o. (-s).
THEESTRUIK m. (-en), een altijdgroene 4-8
voet hooge heester (thea chinensis); ...T AFEL, v.
(-s), tafel waarop thee geschonken wordt; ...TANTE,
v. (-s), vrouw die gaarne thee drinkt; ...TUIN, m.
(-en), buiten-uitspanning waar men thee gebruiken
kan; — (Ind.) theeplantage; ...TUINTJE, o. (-s),
particulier tuintje buiten de stad om de namiddaguren in door to brengen en er thee to drinken ;
...VISITE, v. (-s), bezoek voor de theetafel ;
...WATER, o. water om thee to zetten ; (scheepst.)
maaltijd van koffie en brood ; hij is boven zijn
theewater, boven zijn bier, dronken.
THEINE, v. eene alkaloids uit de thee, theezuur.
THEISME, o.geloof aan ben God.
THEIST, m. (-en), een Godgeloover.
THEMA, o. (-'s), onderwerp ter bearbeiding, ter
uitwerking, punt van behandeling ; v. (-'s),
opstel ter vertaling : eene moeilijke thema maken.
THEMIS, v. godin der gerechtigheid, gewoonlijk
geblinddoekt voorgesteld, met een zwaard in de
eene hand en eene weegschaal in de andere.
THEOCRATIE, v. godsregeering, onraiddellijke
regeering van God; heerschappij der priesters, als
rechtstreeksche dienaren van God.
THEOCRATISCH, bn. bw. tot de theocratie behoorende : theocratische regeering.
THEODICEA, v. rechtvaardiging van God, verdediging der Voorzienigheid, ten opzichte van het in
de wergild bestaande kwaad.
THEODOLIET, m. (-en), een werktuig, dienende
tot het meten van horizontals en verticals hoeken,
waardoor dus de ligging van elk voorwerp in de
ruirate bepaald wordt.
THEOGNOSIE, v. kennis van God.
THEOGONIE, v. leer van de geboorte en afstamming der goden.
THEOLOGANT, m. (-en), student in de theologie.
THEOLOGIE, v. godgeleerdheid.
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THEOLOGISCH, bn. godgeleerd; de theologische
faculteit, de leerstoel voor de godgeleerdheid aan
hoogeschelen.
THEOLOGISEEREN, (theologiseerde, heeft getheologiseerd), veel spreken over theologische onderwerpen; den godgeleerde uithangen.
THEOLOOG, m. (...logen), godgeleerde.
THEOMANTIE, v. het voorspellen van toekomende dingen door goddelijke ingeving.
THEOPATHIE, v. invloed ' Wen ieraands denkvermogen of gevoelen uitoefent op dat van anderen;
moor bekend onder den naam van hypnotisme en
suggestie.
THEOREMA, o. (-'s), zuiver bespiegelend voorstel; (wisk.) grondstelling, stoning.
THEORETICUS, m. (...ci), kenner der gronden
eener wetenschap; die naar de regelen en voorschriften to work gaat, zonder op de eischen der practijk
to letten.
THEORETISCH, bn. bw. volgens de theorie.
THEORIE, v. (-en), geheel der grondregelen
(eener wetenschap); — beschouwing : theorie van
het licht.
THEOSOOF, m. (...sefen), aanhanger der theosophie.
THEOSOPHIE, v. Godswijsheid, op panthelstischen grondslag berustende; een rctystiek-philosophisch stelsol.
THEOSOPHISOH, bn. overeenkorastig de theosophie ; theosophisch,e lectuur, vereeniging.
THEOSOPHIST, m. (-en), aanhanger der theosophie.
THERAPEUT, m. (-en), geneeskundige.
THERAPEUTISCH, bn. bw. geneeskundig.
THERAPIE, v. geneeskunst, geneesleer; leerbook daarover.
THERIAKEL, TRIAKEL, v. vroeger een uit
moor dan 60 bestanddeelen samengesteld geneesmiddel der Ouden tegen den beet van vergiftige
dieren aangewend.
THERIAKI, m. mv. opiuro.eters (in het Oosten).
THERM, v. (-en), warm° bron, bron walker water
warmer is dan de geraiddelde jaarlijksche temporatuur der plaats; bronbad; badplaats aan eene
therm.
THERMAAL, bn. warme bronnen betreffende,
daartoe behoorende.
THERMIDOR, m. warrateraaand, de lie maand
van den Franschen republikeinschen kalender
(19 Juli-17 Aug.)
THERMOGRAAF, v. (...grafen), instrument dat
automatisch de warmth registreert.
THERMOGEEN, bn. warmtegevend.
THERMOMETER, m. (-s), warmtemeter, inz.
zulk een toestel dat berust op de uitzetting of inkriralb
ping van kwik of spiritus dat in eene nauwe glazen
buis opgesloten is.
THERMOMETERBUIS, v. (...zen), nauwe glazen
buis van een thermometer; ...GRAAD, m. (...graden), deal waarin de afstand tusschen kooken vriespunt verdeeld is, eenheid der schaal ;
...HOOGTE, v. (-n), hoogte, stand van den thermometer; ...SCHAAL, v. (...schalen), al de thermometergraden in volgorde, bij elkander.
THERMOSTAAT, v. inrichting voor het stationnair houden van eene bepaalde temperatuur,
broedstoof.
THERMOTHERAPIE, v. behandeling van ziekten
met warme Baden, heete lucht enz.
THESAURIE, v. (-en), bewaarplaats der golden;
kantoor van den penningmeester.
THESAURIER, m. (-s), schatmeester, penning(wester. THESAURIERSCHAP, o.
THESIS, v. (theses), stalling; to verdedigen, to
bewijzen stalling, — (muz.) de neerslag bij het
maatslaan.
THETIEK, v. verzaraeling van leer- (inz. geloofs-)
stellingen.
THETIS, v. (Gr. myth.) de machtigste der Nereiden, raoeder van Achilles.
THINENHOUT, o. eene soort van welriekend bout.
THING, o. landsvergadering; Landsthing, V olksthing (in Zweden); Storthing (in Noorwegen).

TIEND.
THOMAS, m. mansnaam ; een ongeloovige Thomas,
iem. die niet spoedig iets gelooft (Johannes 20:25).
THOMASSLAKKENMEEL, o. ijzerslakkenmeel.
THOR, m. (myth.) de dondergod.
THORA, v. Hebreeuwsche leer, de Mozaische wet.
THORIUM, o. zeker metaal, in 1828 door Berzelius ontdekt.
THUIS, o. een tehuis, wooing waarin mien verkeert : een gezellig, een prettig thuis ergens vinden;
— in de geschiedenis good thuis zijn, er veel van
weten, zich dadelijk orienteeren kunnen; — van alle
markten thuis zijn, zeer geslepen zijn.
THUISBLIJVEN, (bleef thuis, is thuisgebleven),
niet komen, to huis blijven; inz. uit de school
wegblijven; — hij kan wel thuisblijven, hij behoeft
het in het geheel niet to beproeven.
THUISBRENGEN, (bracht thuis, heeft thuisgebracht), naar huis brengen; rekenen to behooren :
dat moet thuisgebracht worden tot, onder...; ik kan
hem maar ni et thuisbrengen, weet mij maar niet to
herinneren, wie hij is.
THUISHALEN, (haalde thuis, heeft thuisgehaald),
naar, in huis halen : zijne kinderen thuishalen.
THUISKOMST, v. komst to huis.
THUISKRIJGEN, (kreeg thuis, heeft thuisgekregen), to huis krijgen; (spr.) zijne trekken thuiskrijgen, behandeld worden naar men verdient.
THUISLIGGEN, (lag thuis, heeft thuisgelegen), bij
iem. kost en inwoning genieten; (fig.) daar ligt hij
V007' een oorfje thuis, hij heeft daar nets to zeggen.
THUISREIS, v. (...zen), reis naar huis; ...WERK,
o. work dat men niet in de fabriek, op eene werkplaats, maar thuis verricht; ...WERKER, m. (-s),
lent. die thuiswerk heeft: die fabrikant heeft 100
arbeiders aan den wankel en 20 thuiswerkers.
THYRSUS, m. (fab.) Bacchusstaf, attribuut der
bacchanten.
TIARA, v. (-s), drievoudige pauselijke kroon,
symbool der strijdende, lijdende en zegepralende
Berk, of der zielen op aarde, in het vagevuur en
in den hemel.
TIBET, o. (-s), eene soort van zeer fijne wollen
stof voor japonnen : geheel wollen Fransche tibets.
TIC, m. zenuwpijn; tic douloureux, zenuwpljn in
het aangezicht.
TICHEL, m. (-s, -en), gebakken steen, inz. platte
steen, tegel, dakpan. TICHELTJE, o. (-s).
TICHELAAR, m. (-s), arbeider aan eene steenfabriek die de klei of de gevormde steenen bewerkt,
v6Or zij in den oven komen.
TICHELAARDE, v. aarde geschikt om er steenen
van to bakken ; ...BAKKER, ro. (-s), steenbakker;
...BAKKERIJ, v. (-en), steenfabriek; ...D AK, o.
(-en), dak met tichels gedekt; ...DEKKER, m.
(-s), 'era. die een ticheldak dekt.
TICHELEN, (tichelde, heeft geticheld), de klei tot
steenen verwerken, bet work der tichelaars; (Zuidn.)
een stuk land tichelen, het bij kleine stukken omspitten.
TICHELOVEN, in. (-s), steenoven, inz. waarin
men tegels bakt; ...STEEN, m. (-en), baksteen,
tegel; ...TIJD, m. tijd dat er getiaeld wordt.
TICKET (Eng.), o. (-s), kaartje, toegangsbewijs.
TIEGEN, (toog, heeft en is getogen), trekken.
(Alleen de onvolm. verl. tijd en hot verl. deelw. van
dit wetkw. zijn in den hoogeren stijl gebruikelijk).
TIEKGRAS, o. (plantk.) fraai vlotgras, ook lies en
waterbeemdgras geheeten.
1. TIEN, telw. hoofd- of grondgetal, negen plus
Oen ; — (spr.) hij staat er bij of hij geen tien kan
tellen, hij staat met den 'mond vol tanden, zegt
nets (uit verlegenheid of donaheid); — 't heeft de
waarde van een ranggetal in : Hoofdstuk tien; hij is
van het jaar tien; tien Januari.
2. TIEN, v. (-en), het cijfer 10 ; — kaart met
10 eenheden ; tiental : iets aan tienen leggen; —
kaars van tien in een pond.
3. TIEN, v. (-en), (gew.) teen, twijg. TIENTJE,
o. (-s).
TIENARM, m. (-en), koppootig zeedier tot de
onderorde der tienarmigen behoorende; — eene
lamp, kandelaar met tien armen.
1. TIEND, v. (-en), (gew.) teen, twijg.
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2. TIEND, o. (-en), tiende gedeelte der opbrengst
van veldgewas, vruchten, dieren enz. die men vroeger geregeld aan den heer der streek of aan de kerk
moest opbrengen, en thane in sommige streken
nog aan den tiendheer ; — (fig.) hij heeft tiend
betaald (van een zieke), hij is zeer afgevallen.
TIENDAAGSCH, bn, tien dagen durende, geduurd
hebbende : de Tiendaagsche veldtoch,t; — alle tien
dagen terugkeerende ; eene tiendaagsche week, week
van den Franschen kalender (omwenteling van
1789), decade.
TIENDBOEK, o. (-en), register der tienden.
TIENDE, bn. (ranggetal) de tiende (dag) der maand;
Karel de Tiende (van dien naam); — ten tiende,
in de tiende plaats, de tiende aan de beurt; —, o. (-n)
elk tiende gedeelte van iets : drie tiende; drie tienden.
TIENDEELIG, bn. in tien deelen gesplitst, decimaal : (rekenk.) tiendeelige breuk, breuk waarvan de
noemer eene macht van tien is en aangegeven wordt
door de plaats van den teller achter het decimaalteeken; tiendeelige getallen, decimale getallen.
TIENDEHALF, telw. negen en een half.
TIENDERHANDE, TIENDERLEI, onverb. bn.
van tien soorten, tiensoortig.
TIENDGAARDER, n:t. (-s), ontvanger der tienden; ...GEBIED, o. gebied waarvan de tiend aan
een zelfden tiendheer moet betaald worden; ...GEWAS, o. het gewas van tiend of teenen, nog op
stark/ : openbare verkooping van tiendgewas; — opbrengst van de tiendheffing aan gewassen; —, (-sen),
gewassen waarvan tiend verschuldigd is; ...HEER,
m. (-en), ...HEFFER, m. (-s), rechthebbende op de
opbrengst der tienden; ...HEFFING, v. (-en).
TIENDPLICHTIG, ...SCHULDIG, bn. verplicht
tienden op te brengen.
TIENDRECHT, o. (recht.) het recht tiend te heffen : afschaffing van het tiendrecht.
TIENDRENTE, v. rente van 5,55% door den
tiendplichtige to betalen van 1900 tot 1939 aan
den staat als schadeloosstelling van den afkoop der
tienden; ...VERPACHTING, v. (-en) ; ...VRIJ, bn.
vrij van tiend te geven ; ...WET, v. wet tot regeling
van afkoop van tienden.
TIENDUBBEL, bn. bw. tienmaal zooveel.
TIENDUIZENDSTE, telw. (ranggetal); —, u.
(-n), het tienduizendste deel van iets.
TIENEN, zelfst. telw. wij waren met ons tienen ;
na tienen, op slag van tienen, tien uur ; ik geef het u
in tienen te doen, ik wed dat gij bet niet kunt.
TIENGULDENSTUK, o. (-ken), gouden munt
ter waarde van tien gulden.
TIENHOEK, m. (-en), (raeetk.) vlakke figuur
door tien zijden ingesloten, met tien hoeken; inz.
regelmatige veelhoek door tien zijden ingesloten.
TIENHOEKIG, bn. met tien hoeken; ...JARIG,
bn. tien jaren oud ; ...LETTERGREPIG, bn. uit
tien lettergrepen bestaande.
TIENMAAL, bw. tien keeren.
TIENMAANDSCH, bn. tien raaanden durende,
bestaande, levende.
TIENMAN, m. (-nen), een van tien mannen;
(Rom. gesch.) decemvir, lid van een tienmanschap.
TIENMANSCHAP, o. (Rom. gesch.) staatsbestuur,
nit tien leden samengesteld, decemviraat.
TIENRITTENBOEKJE, o. (-s),...KAART, v. (-en).
TIENSTUIVERSTUK, o. (-ken), zilveren geldstuk
gelijk aan 50 cent of een halven gulden.
TIENTAL, o. (-len), het getal tien, de hoeveelheid
van tien.
TIENTALLIG, bn. uit tientallen bestaande;
(rekenk.) het tientallig stelsel.
TIENTJE, o. (-s), tienguldenstuk : gouden tientje;
tiende gedeelte van iets : een tientje in de loterij
nemen, het tiende gedeelte van een heel lot ; —
(R. K.) het 15 -de deel van een rozenkrans, bestaande
uit 1 Onze Vader en 10 Weesgegroetjes.
TIENURENDAG, m. werkdag van 10 uren.
TIENVOUD, o. (-en), een getal dat een veelvoud
van tien is ; — tienmaal (iets) genomen : het tienvaud van 4 is 40.
TIENVOUDIG, bn. bw. tienmaal zoo veel.
TIENWERF, bw. tien malen, tien keeren.
TIENZIJDIG, bn. met tien zijden.

TIJDELIJK.

1. TIER, v. groei, welige aanwas, het opschieten,
het gedijen; (fig.) hij is hier niet in zijn tier, hij gevoelt
zich hier niet behaaglijk, het is hem bier niet aangenaam.
2. TIER, m. (-en), ,zeew.) open ruimte tusschen
de ingescheepte eaten.
3. TIER, o. (w. g.) getier, geraas, geweld.
TIERCEEREN, (tiêrceerde, heeft getierceerd),
tot op een derde verminderen, twee derden (van
iets) afnemen.
TIEROEERING, v. (-en), vermindering tot op een
derde; het betalen van slechtS een derde van het
bedrag der rente van de staatsschuld.
TIERELANTIJNTJE, TIERLANTIJNTJE, o.
(-s), eene soort van leeuwerik met zwarten kop; —
versiersel van weinig waarde.
TIERELIEREN, (tierelierde, heeft getierellerd),
een geluid maken als de leeuwerik.
1. TIEREN, (tierde, heeft getierd), welig groeien,
goed opschieten ; gedijen, gelukken : 't wil met hem
niet tieren, niets gelukt hem ; — hij kan er niet tieren,
aarden, zich thuis gevoelen.
2. TIEREN, (tierde, heeft getierd), leven, geweld,
geraas maken.
TIERIG, bn. bw. (-er, -st), welig opkomende,
groeiende; — opgewekt, levenslustig. TIERIGHEID,
v. wasdom; opgewektheid.
TIERS-ETAT, m. derde stand (in Frankrijk),
burgers en boeren.
TIERSJE, o. (-s), zekere oude inhoudsmaat.
TIJ, o. (-en), getij, duur van eb en vloed; —
springtij, de hoogste tijen bij nieuwe- en vollemann; — het tij laten verloopen, de gelegenheid laten
voorbijgaan.
TIJD, m. (-en), duur der dingen, hoofdzakelijk
gemeten door de regelmatige afwisseling van dag en
nacht: de tijd vergaat, verloopt, verstrijkt, staat niet
stil;
deel van den onbegrensden tijd, zekere tijdruimte,
tijdpunt : de tegenwoordige, de verleden, de toekomende
tijd, wat is, was, wezen zal; — te alien, tijde, altijd;
ten tilde van Napoleon, in den tijd dat N. leefde,
regeerde; — ten tijde van Olim, in den goeden
ouden tijd;
tijdruimte met betrekking tot de manier waarop
die doorgebracht, besteed is, wat Naar kennterkte:
over goede, kwade, slechte tijden spreken; — de geest
des tijds, de tijdgeest ; — met den tijd meegaan,
met de heerschende denkwijze, de mode; — de zwarte
Tijd in de letterkunde, romantische periode van
jonge, dweepzieke zielen; — tijd die voor iets
bestemd, vastgesteld is of ergens het meest voor
geschikt, het seizoen: het is, wordt tijd om te beginnen;
de tijd nadert dat ik... ; de kersentijd ; knikkertijd ;
schooltijd ; alles op zijn tijd, met orde ; het wordt
hoog tijd, men kan niet langer wachten ; zijn tijd
of wachten, geduld hebben ; — bij tijd en wijle, op het
geschikte oogenblik; —
tijd dien men voor iets noodig of beschikbaar
heeft : ik heb er geen tijd voor ; — tijd is geld, wie den
tijd goed besteedt, kan geld verdienen ;
tijd waarin men niets te doen heeft en den duur
ervan pijnlijk gevoelt : zich den tijd verdrijven; —
(taalk.) de tijden der werkwoorden, die vormen der
werkwoorden, welke de betrekking aangeven, waarin
de werking, naar de voorstelling van den spreker,
staat tot den tijd : de tegenwoordige, de verleden; de
toekomende tijd; — enkelvoudige, samengestelde
tijden, naarmate die vormen door uitgangen of met
behulp van de hulpwerkwoorden worden uitgedrukt.
TIJDAFFAIRE, v. (-s), speculate in effecten,
waarbii alleen het koersverschil van een tijd later
verrekend wordt.
TIJDAANWIJZING, v. (-en) ; ...BEPALING, v.
(-en) ; ...BESPARING, v. (-en).
TIJDBUIS, v. (...zen), inrichting tot het doen
ontploffen van granaatkartetsen op een bepaalden
tijd na het in beweging komen van het projectiel.
TIJDELIJK, bn. bw. vergankelijk, voorbijgaande,
niet eeuwig : tijdelijke goederen; — voorloopig,
voor eenigen tijd : tijdelijk ergens woven; —
wereldsch, wereldlijk: het tijdelijk gezag, in tegenst.
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met het gezag der kerk; — (gew.) bijtijds, vroeg
genoeg : tildelijk komen.
TIJDELOOZEN, v. my. zie TIJLOOS.
TIJDENS, bw. ten tijde van, gedurende.
TIJDGEBREK, o. gebrek aan tijd; ...GEEST, xa.
de heerschende geest in het denken en handelen gedurende een zekeren tijd : met den tijdgeest besmet;
...GENOOT, m. (-en), een tijdgenoot van Hooft,
die met IIooft in denzelfden tij d leefde ; ... GE NO 0 TE, v. (-en).
TIJDIG, bn. bw. (-er, -et), TIJDIGLIJK, bw.
op zijn tijd: hij komt altijd tijdig; — vroeg, vroegtijdig : tijdig opstaan.
TIJDING, V. (-en), bericht, nieuws. TIJDINKJE,
0. (-s).
TIJDINGZAAL, v. (...zalen), zaal aan het bureau
eener courant, gewoonlijk vlak aan de straat, waar
men berichten kan afgeven, nieuwe tijdingen en
berichten kan lezen, recent() illustraties kan zien enz.
TIJDKORTING, v. (-en), uitspanning, bezigheid
waarntede men den niet tot werken bestemden tijd
doorbrengt ; ...BRING, m. (-en), tijdvak, zeker
tijdsverloop..
TIJDLANG, (EEN —), gedurende eenigen tijd.
TIJDLELIE, v. (-0 ,...116n), (plantk. ) gele of moeraslisch; ...MAAT, v. (...maten), (muz.) mast die den
tijd aangeeft, tempo; ...METER, ut. (-s), leder worktuig dat den tijd meet ; ...OPNAME, v. (-n),
het opnemen van den juisten tijd (bij wedstrijden);
— photographische opname die eenigen tijd duurt;
...PASSEERING, v. (-en), tijdkorting ; ...PERK,
o. (-en), tijdvak; ...PUNT, o. (-en), tijdstip,
merkwaardige gebeurtenis, waarvan men begint to
rekenen ; ...REDS, v. (-nen), redevoering geheel
in verband met de huidige tijdsornstandigheden ;
...REKENING, v. (-en), wijze waarop men den
tijd indeelt en van een zeker punt of begint to
rekenen : chronologie, jaartelling.
TIJDROOVEND, bn. wat zeer veel tijd kost : een
tijdroovend onderzoek.
TIJDRUIMTE, v. (-n), tijdsbestek, tijdvak.
TIJDSBEPALING, v. bepaling, juist aangevende
den tijd; (taalk.) bepaling van tijd; ...BESTEK, o.
tijdruimte : in een kart tijdsbestek.
TIJDSOHRIFT, o. (-en), work dat in gedeelten op
bepaalde of onbepaalde tijdstippen verschijnt.
TIJDSGEWRICHT, o. korte tijdruimte; waarin
iets bljzonders voorvalt; ...OMSTANDIGHEID,
v. (...heden), toestand, orastandigheden die een
tijd met zich brengt; ...ORDE, v. chronologische
volgorde ; orde waarin de gebeurtenissen op
elkander volgen, wat den tijd betreft.
TIJDSPIEGEL, m. waarin zich de tijd, de tijdgeest
weerspiegelt, afspiegelt; naam van een maandschrift;
...STIP, 0. (-pen), tijdpunt; ...STROOM, m. (-en),
gang des tijds; geregelde volgorde der heerschende
denkbeelden en begrippen.
TIJDSVEREFFENING, v. (-en), het verschil
tusschen den middelbaren en den waren tijd;
...VERLOOP, o. verloop van tijd.
TIJDVAK, o. (-ken), tijd die sedert eene merkwaardige gebeurtenis verloopen is, zeker aantal
jaren van... tot... : in een tijdvak van 25 jaren;
—tijd atzekr toesande,geburtenisenopden
voorgrond treden, alles overheerschen : het tijdvak
der Kruistochten; ...VERDRIJF, o. uitspanning,
verroaak, middel tegen de verveling.
TIJDVERLIES, o. verlies van tijd ; ...VERS, o.
(...verzen), vers waarin men eenige uitstekende
letters als Roraeinsche cijfers beschouwt en daarmede een jaartal uitdrukt; geschiedkundig vers.
TIJDZAAM, bn. (Z. A.) hij is zoo tijdzaam, doet
alles op zijn doode geraak.
TIJEN, (tijde, heeft getild), (w. g.) trekken, gaan :
aan den arbeid tijen; near huffs tijen.
TIJFEREN, (tijferde, heeft getijferd), (Ind.)
palmwijn door insnijding uit een boom tappen.
TIJGEN, (toog, is getogen), trekken, gaan.
TIJGER, m. (-s, -en), zeker viervoetig verscheurend zoogdier (felis tigris) dat tot het geslacht der
katten behoort; Arnerikaansche tijger, jaguar; —
di er hetwelk ale een tijger gevlekt is (in deze
beteekenis komt het weer in samenstellingen
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voor, ale ti,jgerkat, tijgerpaard enz.); — (fig.)
wreedaardig mensch:
TIJGEREN, (tijgerde, heeft getijgerd), vlekken,
spikkelen (om lets ale eene tijgerhuid to doen uitzien).
TIJGERGEVECHT, o. (-en), gevecht tusschen
tijgers of tegen een tijger.
TIJGERHOUT, o. eene houtsoort met zwarte
vlekken op eon bruinen grond; v. (-en),
huid van een tijger; huid als van een tijger.
TIJGERHOUTEN, bn. van tijgerhout gemaakt.
TIJGERIN, v. (-nen), wijfje van den tijger.
TIJGERJACHT, v. (-en), jacht op tijgers; ...KAT,
v. (-ten), kleine soort van tijger (fells pardalis),
maar even bloeddorstig; ale een tijger gevlekte
huiskat; ...00G, o. geelbruin gestreept kwarts;
...LELIE, v. (-8, „dollen), eene Chineesche bloom
met 6 gale bloemblaadjes die donkerrood gevlakt
zijn; plant waaraan doze groeien (lilium tigrinum);
...PAARD, o. (-en), soort van zebra in Z. en 0.
Afrika, ook dauw geheeten; ...SLANG, v. (-en),
niet giftige slangensoort in Z. Azie (python molurus),
tot 6 M. lang; ...SPIN, v. (-nen), famine van spinnen die goon web maken, doch haar prooi met
een sprong overvallen; ...WOLF, ra. (...ven),
zeker roofdier in Zuid-Afrika (felis jubata); de
gevlekte hyena, roodbruin met rondo zwarte
vlekken (F. hyaena erocuta).
TIJGLAS, o. (...glazen), zandlooper, uurglas.
TIJHAVEN, v. (-s), vloedhaven, kleine zeehaven
waarin de schepen alleen bij vloed komen
kunnen.
TIJK, v. (-en), (o. gmv. als stofn.) zekere geweven
dikke stof (voor beddezakken).
TIJLOOS, v. (...zen), (plantk.) eene plantenfamilie (colchium) waarvan slechts eene soort in one
vaderland in 't wild gevonden wordt : de herfsttijloos.
(plantk.) een geslacht (thymus) tot de
TIJM,
famine der lipbloemigen behoorende.
TIJNWEG, m. (zeew.) snelle stroora.
TIJRIVIER, v. (-en), benedenrivier waarin eb
en vloed merkbaar is.
TIK, ra. (-ken), TIKJE, o. (-s), kleine, niet
harde slag ; klopje een tik aan de deur; (fig.)
een tikje aan hebben, to veel (sterken drank) gedronken hebben; hij heeft een tikje weg van ...,
gelijkt er iets op ; — loop een tikje harder, een
beetje harder.
TIKAR, v. (-5), (Ind.) gevlochten mat, matje.
TIKE, v. (Ind.) met gekneusde blaren van
ficus septica verraengd bereid opium.
TIKKEN, (tikte, heeft getikt), een tik, een tikje
geven ; — (fig.) iem. op de vingers tikken, hem
voor eene of andere overtreding berispen, straffen;
— (van Lotje) getikt zijn, in zijne geestvermogens
gekrenkt zijn; — een tikkenden toon laten hooren:
aan de deur, aan de ramen tikken,
de klok tikt;
een brief laten tikken, met de
zacht kloppen ;
arren.
schrijfmachine laten schrijven ;
TIKKER, m. (-v), die tikt ; — arreslede.
TIKTAK, o. zeker spel op een bord met schijven
en dobbelsteenen; —BORD, o. (-en).
TIKTAKKEN, (tiktakte, heeft getiktakt), op het
tiktakbord spelen.
1. TIL, m. het oplichten, opheffing : daar is een
heele til aan, dat weegt zwaar ; — (fig.) er is lets
op til, er is lets in beweging, er moet of zal ietg
gebeuren.
2. TIL, v. (-len), TILLE, v. (-n), werktuig dat
opgetild of opgelicht wordt; ophaalbrugje over een
smal water; — valdeur van een duivenb.ok; duivenzolder. TILLETJE, o. (-e).
til; vogelknip;
TILBAAR, bn. op to tillen, beweegbaar; vervoerbaar; tilbare' have, roerende goederen, huisraad,
inboedel.
TILBRUG, v. (-gen), ophaalbrugje.
TILBURY, v. (-'s), zeker licht tweewielig rijtuig.
TILLEN, (tilde, heeft getild), opheffen, met
raoeite oplichten; (fig.) aan iets tillen, zich met iets
inlaten, bemoeien; (fig.) hij tilt zwaar, hij oppert
bedenkingen, hij besluit niet licht; iem. over
het paard tillen, zie PAARD.
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TIMBRE (Fr.), o. (-s), eigenaardige klank, toonkleur.
TIMEKEEPER (Eng.), m. (-s), chronometer;
(sport) iem. die nauwkeurig den tijd aangeeft.
TIMIDE (Fr.), bn. bw. vreesachtig, beschroomd,
bescheiden, verlegen, bleu.
TIMIDITEIT, v. schroora, schuchterheid.
TIMMERAGE, v. (-5), getimrcterte, tiramerwerk;
opgetimmerd gebouw.
TIMMERBAAS, m. (...bazen), meester timmerman; ...BIJL, v. (-en), zeker gereedschap.
TIMMEREN, (timmerde, heeft getimmerd), timmerwerk waken, sptjkeren en ineenzetten, houtwork vervaardigen; bouwen (over het algemeen) :
een huis, sea schip timmeren; — (spr.) wie aan den
weg timmert, heeft veel bekijks, wie in het openbaar
optreedt, moet zich het oordeel van velen laten
welgevallen;
voortdurend op iets timmeren, er
telkens op terugkomen, er telkens op wijzen, over
spreken; — hij timmert niet hoog, hij heeft niet
veel verstand.
TIMMERHOUT, o. hout waarvan de timmerraan
zich bedient; — (spr.) alle hoot is Been timmerhout,
alle voorwerpen zijn uiet even bruikbaar ;
...MAN, m. (_Roden, ...lui), ambachtsman die
houten voorwerpen vervaardigt.
TIMMERMANSAMBACHT, o. het ambacht van
timmerman; ...BAAS, m. (...bazen); ...JONGEN,
m. (-s), leerling bij eon timmerman; ...KNECHT,
m. (-s).
TIMMERPLAATS, v. (-en), werkplaats waar getimmerd wordt; ...SPIJKER, m. (-s), spijker voor
den scheepsbouw; ...TUIN, m. (-en), ...WERF.
v. (...ven), groote timmerplaats ; inz. voor eene
gemeente : de stadstimmertuin; ...WERK, o.
TIMOCRATIE, v. republikeinsche staatsinrichting bij welke zeker bepaald vermogen zitting en
stem in het staatsbestuur verloent.
TIMON, m. een Atheensch burger die leefde in
den Peloponnesischen oorlog en door de trouweloosheid zijner vrienden een menschenhater word;
vandaar : menschenhater, menschenvijand.
TIMOTHYGRAS, TIMOTHEEGRAS, o. (plantk.)
eene soort van het geslacht doddegras (phleum
pratense), in Groningen ook motraai geheeten.
TIMP, m. (-en), tip, spits toeloopend of smal
einde by. een timp land, een timp brood, de korst
of het kapje; — langwerpig iets dat aan beide
zijden puntig uitloopt; inz. zulk een stukje hout
dat de jongens met een stok omhoog- en dan
vooruitslaan, elders ook tip geheeten; —langwerpig
spits broodje van fijn deeg : kersttimpen.
TIMPAAN, o. (...panen), vierkant ijzeren raam
aan de boekdrukpers ; (bouwk.) bekkenvormige
ruimte in een muur uitgespaard voor een beeld enz.
1. TIN, o. raetaal van blauwvvitte kleur dat
zeer week en rekbaar is.
2. TIN, v. (-nen), zie TINNE.
TINBRONS, o. eene samensmelting van tin,
koper en zink.
TINOTUUR, v. (...turen), stork aftreksel van
kruiden : tinctuur van valeriaan.
TINERTS, o. het tin zooals hot uit de mijnen
komt; ...FOELIE, v. dun uitgeslagen tin waarraede
spiegelglas van achteren bedekt wordt.
1. TINGEL, m. (-s), tengel, smalls lat.
2. TINGEL, v. (-s), (gew.) brandnetel.
TINGELEN, (tingelde (zich), heeft (zich) getingeld), (gew.) (van brandnetels) prikken; zich aan
brandnetels prikken; — met tingels iets dichtm.aken, vastraaken; — schellen, klingelen; op de piano
tingelen, slecht spelen.
TINGELINGELING, tw. klanknabootsing van
het schellen enz.
TINGELTANGEL, m. (-s), café-chantant van
lageren rang.
TINKA, v. (-'s), (Ind.) kuur, gril.
TINKAL, o. ruwe, ongezuiverde borax.
TINNE, v. (-n), tandvormig bovendeel van een
kasteelmuur; plat dak op een gebouw : op de tinnen
van den tempel.
TINNEGIETER, m. (-s), vervaardiger van tinnen
vaatwerk en andere voorwerpen; — (fig.) politieke
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tinnegieter, iem. die over staatkunde spreekt zonder
er iets van to begrijpen, die valsch redeneert over
politieke zaken.
TINNEGOED, 0. tinnen vaatwerk; ...BAST, v.
(-en), kast waarin het tinnegoed bewaard wordt.
TINNEN, bn. van tin (vervaardigd) tinnen
borden.
TINPEST, v. ziekelijke verandering van tin :
onder 18° C. zet het witte tin uit, wordt grauw
en kan in poeder uiteenvallen.
TINPROEVE, v. stempel van beproefd tin;
stempel die het gehalte van het tin aangeeft;
...SCHUITJE, o. (-s), blok tin in den vorrct van een
schuitje; ...SOLDEER, o. snelsoldeer.
1. TINT, v. (-en), kleur ; kleurschakeering ; —
(fig.) zweera : er is een tintje van waarheid aan.
2. TINT, —WIJN, m. donkerroode wijn van
Alicante, eene beste Spaansche wijnsoort.
TINTDRUK, m. eene wijze van plaatdrukken
waarbij de onderdrukplaat uitgehold is.
TINTEL, m. prikkeling van de koude.
TINTELEN, (tintelde, heeft getinteld), fiikkeren,
glinsteren : de sterren tintelen; (fig.) hare oogen tintelden van vreugde; — zachtjes prikkelen (van
koude) : mijn vingers tintelen. TINTELING, v. (-en).
TINTELOOGEN, (tinteloogde, heeft getinteloogd), met de oogen knippen, door to stork
licht ; het schitteren der oogen van vuur en
geestdrift.
TINTEN, (tintte, heeft getint), eene tint (kleur)
geven, kleuren.
1. TIP, m. (-pen), TIPJE, o. (-s), eind, eindje,
uiterste punt of hook : de vier tippen van een zakdoek, een kleed; (fig.) een tipje van den sluier oplichten, iets ervan laten merken; — op het tipje (op
het punt) van het heengaan.
2. TIP, bn. dat ei is tip, vuil, bebroed.
TIPMUTS, v. (-et), puntige routs.
TIPPEL, m. het tippelen : aan den tippel zijn;
dat is nog een heele tippel, eene heels wandeling.
TIPPELEN, (tippelde, heeft getippeld), met korte
maar haastige schreden gaan; — (gero,eenz.) wandelen; to voet gaan.
TIPPEN, (tipte, heeft getipt), met eon tip opgaan ; aan een tip merken : eene kaart tippen,
onabuigen ; — den tip, de punten afsnij den : het haar
tippen.
TIPSY (Eng.), by. hij is tipsy, hij is aangeschoten, dronken.
TIRADE (Fr.), v. (-s), (muz.) eenige verbonden
op- en afgaande noten; — uitweiding (over lets in
een opstel enz.); — scherpe uityalh, vloed van
scherpe woorden (tegen ism.); — reeks verzen
of volzinnen, onafgebroken door iem. voorgedragon.
TIRAILLEEREN, (tirailleerde, heeft getirailleerd),
in verspreide vechtwijze strijden, waarbij 'de tirailleurs meer zelfstandig optreden, uitzwermen.
TIRAILLEUR, m. (-s), scherpschutter die tirailleert.
TIRAILLEURSVUUR, o.
TIRAN, TYRAN, m. (-nen), (oudt.) iem. die zich
van de regeering had meester gemaakt; (thane)
dwingeland, gewelddadig heerscher, onderdrukker;
(fig.) hij is een tiran voor zijne ondergeschikten, behandelt hen onmenschelijk.
TIRANNIE, v. (-en), eertijds TIRANNIJ, v. (-en),
dwingelandij.
TIRANNIEK, bn. bw. als een tiran, wreed, willekeurig.
TIRANNISEEREN, (tiranniseerde, heeft getiranniseerd), hard behandelen.
TIRAS, v.-son sloe
sleepnet om gevogelte of visschen to vangen. TIRASJE, o. (-s).
TIRASSEEREN, (tirasseerde, heeft getirasseerd),
met de tiras visschon, vogels vangen.
TIRETEIN, o. grove stof van half wol en half
garen.
TIRETEINEN, bn. van tiretein.
TISOHRI, v. eerste maand van den Israelietischen burgerlijken kalender, de zevende van het
Hebreeuwsche kerkjaar.
TISSU, o. weefsel.
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TITAANIJZERZAND, o. zand gevormd bij vulcanische uitbarstingen en sterk ijzerhoudend.
TITAN, ra. (titanen), (fab.) zeker reuzengeslacht
dat den strijd met de goden aanbond, doch verloor.
TITANISCH, bn. bw. reusachtig, geweldig groot.
TITANIUM, o. een door Gregor in 1791 en
K l a p r o t h in 1795 ontdekt metaal, op tin geltkende.
TITAN SARBEID, m. (fig.) zeer zware arbeid.
TITEL, m. (-s), opschrift, benaming op de eerste
bladzijde van een boek; opschrift der afdeelingen
in een book, inz. bij rechtsgeleerden; — (fig.) hetgene onder zulk een titel gevonden wordt : rechtsgrond; aanspraak; — benaming, aanduidende eene
hooge geboorte of een voornamen stand, eerenaam :
een titel voeren. TITELTJE, o. (-s).
TITELBLAD, o. (-en), eerste blad van eon boek,
blad waarop de naam van het werk staat.
TITELEN, (titelde, heeft getiteld), een titel of
naam geven.
TITELPLAAT, v. (...platen), ...PRENT, v. (-en),
afbeeldingen voor (op of tegenover) den titel van
een book; vignet, frontispice.
TITELROL, v. (-len), (toon.) rol van den hoofdpersoon waarnaar het stuk genoemd is.
TITELVIGNET, "o. (-ton), druksieraad op het
titelblad van een book; ...WOORD, o. (-en).
TITRAGE, v. het titreeren.
TITREEREN, (titreerde, heeft- getitreerd), eene
quantitatieve analyse verrichten.
TITTEL, m. (-s), punt, puntjo, stipje ; (spr.) er
mag geen tittel (nets) aan ontbreken.
TITULAIR, bn. volgens den titel; den titel voerondo, zonder de waardigheid zelve to bezitten:
korporaal-titulair; sergeant-titulair.
TITULARIS, m. (-sen), iem. die zekeren titel
voert, zeker ambt bekleedt.
TITULATUUR, v. (...turen), betiteling, den titel
*OA, al de titels van iemand.
TITULEEREN, (tituleerde, heeft getituleerd),
betitelen : hoe meet ik hem tituleeren
TJALK, v. (-en), zeker Friesch vaartuig, voor
de zee- en de riviervaart, met ronden boeg, platten
bodera en zijzwaarden, metende van 50 tot 70
ton. TJALKJE, o. (-s).
TJALKSOHIP, o. (...schepen), tjalk; ...SCHIPPER, m. (-s).
TJANDOE, v. (Ind.) bereide opium.
TJANKEN, (tjankte, heeft getjankt), schreeuwen, huilen (als de honden).
TJAP, v. (Ind.) werk, sterapel, zegel.
TJAPPEN, (tjapte, heeft getjapt), (Ind.) merken,
stempelen, zegelen.
TJERK, v. (-en), Amerikaansche houtsnip,
tureluur.
TJI, v. (-'s), (Ind.) beak, rivier.
TJIFTJAF, m. (-s), een inlandsche zangvogel
(phylloscopus rufus), ook wel duirapje, tierentijn,
en vinkenbijtertje geheeten.
TJILPEN, (tjilpte, heeft getjilpt), een zacht
piepend geluid geven (ale de vogels).
TJINGELEN, (tjingelde, heeft getjingeld), langzaam luiden.
TJINTJANGEN, (Ind.) in stu kj es snij den of hakken.
TJOKVOL, bn. propvol.
TJOTTER, v. (-s), klein zeilvaartuig, op een
boeier gelijkende, doch kleiner.
TOAST (Eng.), m. (-s), zie TOAST.
TOBBE, v. (-n), kuip, waschkuip; halfvat; bak
(papierm.akersgereedschap); (zeew.) bane, koelbalie. TOBBETJE, o. (-s), kleine tobbe; (fig.)
rond, kort en dik vrouwspersoon.
TOBBEN, (tobde, heeft getobd), zwaar werken,
zwoegen, zich afsloven ; — (fig.) sukkelen, niet
vooruitkomen: het is tobben met den zieke; — zich
bekommeren, zorg hebben : hij tobt er over, niet op
tijd te kunnen klaarkomen.
TOBBER, TOBBERD, m. (-s), die zich afslooft;
(fig.) sukkelaar, TOBSTER, v. (-s).
TOBBERIG, bn. k-er, -st), (van personen) altijd
tobbende, zwaartillend.
TOBIASVISCH, m. (...sschen), zandaal, smelt
(zekere visch).

TOE.
TOBOGGAN, v. (-s), slede der Indianen; kermisverm.akelijkheid waarbij men met eene soort van
slede van eene hoogte afglijdt.
TO COADIELJE, o. een Italiaansch spel, tussohen
twee personen op een bord met dobbelsteenen,
tiktak.
TOM!, bw. van wijze om aan eene bevestiging,
ontkenning, vraag, verzoek of wensch meer kracht
bij to zetten : ja, het is toch waar; hij is toch nog
gekomen, wij dachten, hij had gezegd enz., dat hij
niet zou komen; —
ter uitdrukking van het beperkend tegenstellend
zinsverband: hoe gaarne ik kom, toch blijf ik thuis; —
het redengovend zinsverband drukt het uit, als de
eerste zin eene gedachte inhoudt, waarvan de tweede
de oorzaak, reden of grond bevat : hem acht ik hoog,
hij toch heeft mij op den goe,clen weg teruggebracht.
1. TOCHT, m. (-en), trekking van den wind, zuigwind : op den tocht zitten; reis, het trekken (varen, loopen, rijden) van de eene plaats naar de
andere : een tocht ondernemen; — het optrekken van
krijgsvolk, marsch; — onderneming; (fig.) een harden
tocht doorstaan, veal lijden verduren; — begeerte,
verlangen : hartstocht; zijn tochten bedwingen.
TOCHTJE, o. (-s).
2. TOCHT, v. (-en), tochtsloot.
TOCHTBAND, o. dik band van wol, Hanel, gummi
enz. voor kieren van ramen en deuren om den tocht
of to sluiten; ...DEKEN, v. (-s), zware doek of deken
voor eene vensterbank opgehangen tegen den tocht;
...DEUR, v. (-en), deur welke alleen client ora den
tocht van buiten of to sluiten.
TOCHTEN, (het tochtte, heeft getocht), trekkQn
van den wind, vol trekwinden zijn; dit venter tocht
er komt een tochtwind door.
TOCHTGAT, o. (-on), gat waardoor de tocht
komt, trekgat : tochtgat voor een oven; — open terrein
waar hot raeestal hard waait ; — (fig.) slecht gebouwd, tochtig huis; — open plek in het ijs door
het tochten van den wind opengehouden.
TOCHTGENOOT, m. (-en), reisgezel. TOCHTGENOOTE, v. (-n), reisgezellin.
TOCHTIG, bn. (-or, -st), vol tochtlucht.
TOCHTLAT, v. (-ten), lat met wol, Hanel gummi
enz. bekleed om den tocht van ramen, de
deuren of to sluiten; ...PUI, v. (-en), glazen
enkele of dubbele deur naar beide zijden draaibaar,
in groote gebouwen om den tocht of to sluiten;
...RAAM, o. (...ramen), dubbel raara tegen den
tocht; ...SCHERM, o. (-en), ...SCHUT, o. (-ten);
...SLOOT, V. (-en), breede poldersloot die bet water
naar de molensloot voert; ...SPONNING, v. (-en),
extra-sponning in kozijnstijlen, met hol en dol:
de tuindeuren zijn met tochtsponning, om het tochten te beletten.
TOD, (-den), TODDE, v. (-n), lomp, vodde, prul,
lor. TODDE, TODDETJE, o. (-s).
TODDENWIJF, o. (...ven), lom,penzoekster.
TODDY, (Eng.) m. koude grog.
TOE, bw. in de richting naar : hij kwam naar
mij toe; — tot aan eene grans (van ruimte of van
tijd) : tot de brug toe is de weg goed; — tot nu toe, tot
op dezen oogenblik; — tot het einde toe, geheel tot
het einde;
het geeft eene versnelling, versterking, voortzetting eener beweging of handeling to kennen in :
hij liep, schreef, babbelde maar toe; — aansporing,
aanmoediging, of versterking van een verzoek drukt
toe nit in : toe, werk op; toe, ruk op; toe, toe ! pak
aan !; toe, jongens 1 staat er op; — (elliptisch) het
huis, de deur is toe (gesloten); het boek is toe (gedaan); (wanner toe in daze beteekenis v6Or het
substantief staat, wordt het gewoonlijk als eene
samenstelling geschreven; in de spreektaal hoort
men echter vaak : een toee deur; met toee bears
betalen; in een toeen wagen zitten).
Toe vormt met een zeer groot aantal ww. soheidbare samenstellingen in de bet. van : 1. in de richting naar iem. (toeroepen); 2. tot, aan, bij (toezenden,
toevoegen, toedragen); en 3. dicht (toesmijten, toeslaan).
Alleen de meest gebruikelijke zijn bier opgenoraen.
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. TOEAN (Mal.), m. (-s), heer; toean besaar, groote
heer, titel dien de inlanders en gemeenz. ook wel
de Europeanen aan den Gouverneur-Generaal
geven; (gemeenz.) de baas, -de chef.
TOEBAKEREN, (bakerde toe, heeft toegebakerd),
dicht-, inbakeren.
TOEBEDEELEN, (bedeelde toe, heeft toebedeeld),
verdeelen; besteram.en; een aandeel geven in.
1. TOEBEHOOREN, (behoorde toe, heeft toebehoord), behooren aan of tot; het eigendom zijn van.
2. TOEBEHOOREN, o. al wat tot iets behoort
om dit volkomen of volledig to doen zijn : een huis,
een bed met al zijn toebehooren.
TOEBEREIDEN, (bereidde toe, heeft toebereid),
gereedmaken, geschikt maken om gedaan, gebruikt,
genuttigd te worden : eten, Laken toebereiden.
TOEBEREIDER, m. (-s), gereedmaker; ...BEREIDSEL, o. (-s, -en), wat dient om iets gereed te
waken : de toebereidselen tot een feast, eene refs.
TOEBETROUWEN, (betrouwde toe, heeft toebetrouwd), aanvertrouwen ; rich toebetrouwen, zich
(aan iem.) overgeven, zich (op iem.) verlaten.
TOEBEURS, v. (...zenl, gesloten beurs : elkander
met toebeurs betalen.
TOEBIDDEN, (bad toe, heeft toegebeden), biddende (lets aan fem.) toewenschen.
TOEBIEDEN, (bood toe, heeft toegeboden),
aanbieden; meer, hooger bieden (dan een ander).
TOEBIJTEN, (beet toe, heeft toegebeten), aanbijten, de tanden in iets zetten; good, stevig bijten :
de hoed bijt toe; — (fig.) toehappen : eindelijk heeft
hij toegebeten, is hij op het voorstel ingegaan; —
toesnauwen, iem. knorrende toespreken.
TOEBRENGEN, (bracht toe; heeft toegebracht),
medebrengen, aanbrengen : dat heeft hem geluk, een
vermogen toegebracht; ten huwelijk bijbrengen; — bijdragon tot : dat heeft lets tot zijn ongeluk, tot zijne
schade toegebracht; — iem. eene nederlaag toebrengen,
hem verslaan; — iem. een steek, slag toebrengen, geven.
TOEDEKKEN, (dekte toe, heeft toegedekt), bedekken : iem. in een bed toedekken, met de dekens
bedekken; — (fig.) bemantelen, bewimpelen.
TOEDENKEN, (dacht toes heeft toegedacht), in
zijne gedachten (iets voor iem.) bestemmen : iem.
wat toedekken.
TOEDEUR, v. (-en), gesloten deur : voor eene
toedeur komen, het huis gesloten vinden; met toedeuren iets behandelen, in geheime zitting, in 't gehelm.
TOEDIOHTEN, (dichtte toe, heeft toegedicht), toeschrijven (lets aaniem.): dit wordt hem toegedichit, men
houdt hem voor den bedrijver (dader, maker enz.).
TOEDIENEN, (diende toe, heeft toegediend), bedienen, aanbieden, voorhouden ; iem. iets toedienen
(inz. een pak slang, eene straf, eene berisping).
1. TOEDOEN, (deed toe, heeft toegedaan), dichtdoen, sluiten ; — (fig.) dat doet de deur toe, dat doet
de maat overloopen, nu wordt het to veel; — ik kan
geen oog toedoen, ik kan niet slapen; — bijdragen
tot, medewerken , helpen; dit doet er niets toe, dit is
onverschillig.
2. TOEDOEN, o. ntedewerking; hulp, bijstand.
TOEDRACHT, v. wijze waarop iets voorvalt of
gebeurt; de geheele toedracht der zaak, de zaak met
al hare orastandigheden.
TOEDRAGEN, (droeg toe, heeft toegedragen),
ergens keen dragon, aan-, bijdragen; water, aarde
toedragen; — (fig.) iem. achting toedragen, milting
voor hem gevoelen ; — gebeuren, voorvallen : hoe
heeft die zaak zich toegedragen I
TOEDRINKEN, (dronk toe, heeft toegedronken),
een toost uitbrengen ; hij drinkt maar toe, hij
houdt maar niet op met drinken.
TOEDRUKKEN, (drukte toe, heeft toegedrukt),
drukkende sluiten; eene deur toedrukken; (fig.) een
oogje toedrukken, iets door de vingers zien; — iem.
de oogen toedrukken, van een gestorvene, (fig.) blj
zijn sterven tegenwoordig zijn.
TOESIGENEN, (eigende toe, heeft toegeeigend),
den eigendom (van iets) toekennen; (iem.) opdragen
(een boekwerk enz.); rich iets todigenen, zich in het
bezit van iets stellen. TOERTGENING, v. (-en).
TOEERKENNEND, bn. (recht.) recognitief.
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TOEETEN, (at toe, heeft toegegeten), nog iets
eten, nadat men gegeten heeft : een pudding, fruit
toeeten.
TOEGAAN, (ging toe, is toegegaan), gesloten worden, dichtvallen ; — de rivier is toegegaan, toegedreven, -gevroren; — voorvallen, gebeuren: zoo gaat
het in de wereld toe.
TOEGANG, m. (-en), plaats, punt om lets to naderen : de toegang tot de stad; plants waar men doorof overgaat ; vrijen toegang hebben.
TOEGANGSBEWIJS, o. (...zen), ...BILJET, o.
(-ten), ...KAART, v. (-en), bewljs, biljet, kaart van
toegang; ...PRIJS, m. (...zen).
TOEGANKELIJK, bn. (-er, -at), genaakbaar, to
naderen : die tering is voor iedereen toegankelijk,
iedereen mag er heengaan.
TOEGEDAAN, bn. geneigd tot, gunstig gestemd
voor : iem. toegedaan zijn, van iem. houden: ik
ben doze meaning toegedaan, ik meen.
TOEGEEFLIJK, TOEGEFELIJK, bn. Ms. (-er,
-st), inschikkelijk: een toegeeflijk anderwifzer. TOEGEEFLIJKHEID, v. (...heden).
TOEGENEGEN, bn. (-er, -st), goedgunstig gezind
voor, welwillend : me toegenegen oom (tot slot van
een brief by.). TOEGENEGENHEID, v.
TOEGEVEN, (gaf toe, heeft toegegeven), meer
geven dan noodig is : op den koop iets toegeven;
- toestemmen, bewilligen : ik moest toegevev, ;
- met incchikkelijkheid, met zachtheid behandelen :
men moet kinderen niet te veel toegeven, door de
vingers zien ; - aan zwaarmoedigheid toegeven, zich
daartegen niet verzetten ; - als waar erkennen :
dat Beef ik gaarne toe ; - onderdoen voor; hij geeft
u niets toe in kennis, lichaamskracht.
TOEGEVEND, bn. bw. (-er, -st), toegeeflijk ; —
(taalk.) het toegevend zinsverband verbindt een toegevenden zin met den hoofdzin; toegevende zinnen,
bijwoordelijke zinnen waarin een gevolglooze
oorzaak of reden is uitgedrukt. TOEGEVENDHEID, v.
TOEGIFT, v. (-en), meer dan gegeven moot worden, overslag, overmaat. TOEGIFTJE, o. (-s).
TOEGOOIEN, (gooide toe, heeft toegegooid), in
zekere richting gooien ; — dichtgooien ; — rack
gooien : ik gooi toe, pas op.
TOEGRIJNZEN, (grijnsde toe, heeft toegegrijnsd),
grijnzen, gezichten trekken, kuren waken (tegen
iem.).
TOEGRIJPEN, (greep toe, heeft toegegrepen),
plotseling de hand uitsteken om iota te gtijpen.
TOEHALEN, (haa,lde toe, heeft toegehaald),
halende dichttrekken (b. v. door naaien); de deur
toehalen, achter zich toedrukken; (fig.) de banden der
vriendsch,ap nauwer toehalen, inniger waken.
TOEHAPPEN, (hapte toe, heeft toegehapt), happend toebijten : die hand hapte toe; (fig.) met graagte
aannemen, aanvaarden.
TOEHEBBEN, (had toe, heeft toegehad), op den
koop toekrijgen, meer hebben dan men gekocht
heeft : ik heb een koekje toegehad.
TOEHEK, o. (-ken), gesloten hek.
TOEHOORDER, m. (-a), die toehoort, die luistert;
de toehoorders, de aanwezigen voor wie iota wordt
voorgelezen enz., auditorium. TOEHO ORD ERES, v. (-son). TOEHOORSTER, v. (-s).
TOEHOOREN, (hoorde toe, heeft toegehoord),
aanhooren, luisteren ; hij hoorde toe, hij luisterde
en zei niets; — (ook) toebehooren.
TOEHOUDEN, (hield toe, heeft toegehouden),
(lets) naar (ions.) gericht houden, toereiken : lent.
den beker, het glas toehouden; — gesloten houden.
TOEHUIS, o. (...zen), gesloten huis, particuliere
woning (in tegenst. van winkel).
TOEIJLEN, (tide toe, is toegeijld), tegemoet ijlen,
TOEJUICHEN, (juichte toe, heeft toegejuicht),
luide betuigingen van bijval (vreugde, tevredenheid
enz.) doen hooren : em tooneelspeler luide toejuichen; — met gejuich begroeten. TOEJUICHING,
v. (-en).
TOEKAATSEN, (kaatste toe, heeft toegekaatst),
in de richting van ions. kaatsen; elkander den bat
toekaatsen, bevoordeelen, (ook) elkander scherp
de waarheid zeggen.
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TOEKEEREN, (keerde toe, heeft toegekeerd),
keeren of wenden tot..., naar...,; (fig.) iem. den rug
toekeeren, lent. onheuseh bejegenen; de fortuin heeft
hem den rug toegekeerd, hij heeft nogal tegenspoed.
TOEKENNEN, (kende toe, heeft toegekend),
erkennen dat lets aan iem. toebehoort ; — iem. de
overwinning toekennen, verklaren dat hij overwonnen
heeft; — men kent hem vele deugden toe, algemeen
verklaart men, dat hij veel deugden heeft; — geven,
vereeren, sehenken, verleenen : iem. eene gratificatie
toekennen.
TOEKIJKEN, (keek toe, heeft toegekeken), naar
(lets) kijken of zien, gadeslaan : wij mochten toekijken, wij kregen nets, (ook) wij mochten niet meedoen.
TOEKNIKKEN, (knikte toe, heeft toegeknikt),
een teeken met het hoofd (naar of tot lam.) maken;
groeten met het hoofd iem. toeknikken.
TOEKOMEN, (kwam toe, is en heeft toegekomen), geworden mu brief is mij toegekomen, uw
brief heb ik ontvangen; doen toekomen, zenden; —
toebehooren : dit komt mij toe, dit behoort mij, ik
heb er recht op; — genoeg hebben : ik zal met dit
geld wel toekomen ; — die slag kwam toe, dat was
een harde slag.
TOEKOMEND, bn. aanstaande, nabij, to verwachten : de toekomende (aanstaande) week; in het toekomende, voortaan, in het vervolg; (taalk.) de toekomende tijd, een der tijdvormen van het workwoord.
TOEKOMST, v. tijd die korcten moet voor de
toekomst zorgen; vooruitzicht ; — die zaak
heeft geene toekomst, kan niet vooruitgaan, winstgevend worden.
TOEKOMSTIG, bn. later to gebeuren, to verwachten : toekomstige verhooging; de toekomstige vorst.
TOEKOMSTMUZIEK, v. dat is nog toekomstmuz'iek, dat zal nog in langen tijd niet gebeuren,
verwezenlijkt worden.
TOEKOOIEN, (kooide toe, heeft toegekooid),
(boekdr.) de vormen aankloppen.
TOEKRIJGEN, (kreeg toe, heeft toegekregen), als
toegift op den koop ontvangen ik heb wet toegekregen; — dicht, gesloten krljgen.
TOEKRUID, o. (-en), kruid (planten, gewassen),
dat bij de salade (of moesgroenten) gedaan wordt.
TOELAAG, TOELAGE, v. (...laten), geschenk
in geld; vermeerdering eener bezoldiging; gratificatie, subsidie.
TOELACHEN, (lachte toe, heeft toegelachen),
iem. toelachen, lachende iem. aanzien of groeten;
is hem gunstig; — dat plan
—defortuinlachm,
lacht mij toe, komt mij zeer goad, het verkieselijkst
voor; — behaaglijk zijn dat lacht mij toe.
TOELAST, m. (-en), (veroud.) groot wijnvat.
TOELATEN, (liet toe, heeft toegelaten), den toegang vergunnen ; — aannemen (ale lid enz.);
er aan laten deelnem.en; ——
toenxaml,
de verlangde akte van bekwaan:theid uitreiken (na
een examen); — iets toelaten gedoogen, vergunnen,
dulden; — oogluikend toelaten, door de vingers
zien; — als het weer het toelaat, ga ik morgen, bij
gunstig weer; — dicht-, gesloten laten, niet openen:
de ramen toelaten. TOELATING, v. vergunning;
het dulden; aanneming (als lid enz.).
TOELATINGSEXAMEN, o. (-s), examen dat men
afiegt, alvorens tot eene inrichting van onderwljs
toegelaten to worden.
TOELEG, ontwerp, voornemen : hij had den
toeleg, zich daar in te dringen; onderneraing; aanslag,
samenzwering.
TOELEGGEN, (legde, beide toe, heeft toegelegd,
toegeleid), sluiten, door er iets op to leggen ;
toewijzen, verleenen;
—iem.njarwdtolge,
bijleggen, bijdragen tot : elk moet wat toeleggen; —
het
linnengoed
toeleggen;
—
het
op
toevouwen :
iemands leven toeleggen, een aanslag op iemands
leven doen ; — zich toeleggen, zich beijveren ;
zich op de wiskunde toeleggen, de wiskunde tot
zijn studievak waken.
TOELIOHTEN, (lichtte toe, heeft toegelicht),
ophelderen, inlichtingen geven, verklaren, duldelijk maken, uitleggen. TOELICHTING, v. (-en),
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het toelichten; opheldering; memorie van toelichting,
opstel tot verklaring (van een ontwerp van wet,
een voorstel enz.).
TOELIGGEN, (lag toe, heeft toegelegen), dicht-,
gesloten liggen : het boek licit toe; — vastliggen door
de vorst : de gracht, de rivier ligt toe.
TOELONKEN, (lonkte toe, heeft toegelonkt),
vriendelijk toeknikken met de oogen.
TOELOOP, m. het samenkomen van veel menschen; menigte yolk een toeloop van yolk; deze
Winkel heeft veel toeloop, wordt druk bezooht.
TOELOOPEN, (Hop toe, is toegeloopen), naar
Wm. loopen : hij kwam toeloopen, driftig aanloopen;
saraenkomen, toestroomen : het yolk liep overal
toe; dat pad loopt toe, het is korter dan andere
paden; — spits toeloopen, puntig uitloopen.
TOELUISTEREN, (luisterde toe, heeft toegeluisterd), aandachtig het oor leenen, toehooren.
TOEMAAT, v. (...maten), overmaat, meer dan
de vereischte mast iem. eene toemaat geven; —,
v. toemaathooi. TOEMAATJE, o. (-s).
TOEMAATHOOI, o. najaarshooi, hoof van het
laatste gewas.
TOEMAKEN, (maakte toe, heeft toegemaakt),
bereiden, inleggen (spijzen);
sluiten, dichtdoen ;
grond toemaken, van mast voorzien en goad
door elkander werken ; — zich toemaken, zich
bemorsen.
TOEMAND, v. (-en), gesloten mand.
TOEMETEN, (mat toe, heeft toegeraeten), in
iemands tegenwoordigheid meten zooveel hij (van
eene stof enz.) verlangt ; (fig.) ieder zifne taak
toemeten, geven; overmaat geven. TOEMETING,
v. (-en).
TOEMETSELEN, (metselde toe, heeft toegemetseld). met metselwerk sluiten, afsluiten.
TOEN, bw. to dien tijde, op, in dien tijd of dag,
in dat jaar, in die week of maand : de koining was
voegw. in dien tijd dat.
Coen buitenslands;
TOENAAIEN, (naaide toe, heeft toegenaaid),
naaiende sluiten, dichtmaken.
TOENAAM, m. (...namen), bijnaam; met naam
en toenaam, de naam voluit; ,ik zal je ailes vertellen,
met naam en toenaam, in alle bijzonderheden.
TOENADEREN, (naderde toe, is toegenaderd),
dichter bij komen, naderen; (fig.) stappen doen tot
verzoening, tot den vrede. TOENADERING, v.
het toenaderen.
TOENDRA, v. (-'s), moerassigo mossteppe langs
de IJszee.
TOENEMEN, (nam toe, heeft en is toegenoraen),
nemen meer dan noodig is of iem. toekomt ; —
aangroeien, wassen, grooter, starker worden ; —
ultgebreider worden ; — vooruitkomen, vorderen;
erger worden (van eene ziekte enz.). TOENEMING
v. het toenemen (in alle bet.).
TOENMAALS, bw. destijds, indertijd.
TOENMALIG, bn. van, in dien tijd.
TOEPAD, o. (-en), pad dat den of to leggen weg
bekort : het toepad nemen, volgen, den kortsten weg.
TOEPAADJE, o. (-s).
TOEPASSELIJK, bn. bw. (-er, -st), toegepast,
gebruikt kunnende worden : dit wetsartikel is hier
toepasselijk ; — een toepasselijk woord tot iem.
spreken, een zeer geschikt, een treffend woord.
TOEPASSELIJKHEID, v. geschiktheid om toegepast to worden, aanwendbaarheid.
TOEPASSEN, (paste toe, heeft toegepast), bij of
voor (lets) gebruiken, in overeensteraming brengen
met, aanwenden, gebruik waken van. TOEPASSING, v. (-en), het toepassen ; dat gedeelte
eener leerrede, waarin de redenaar het verhandelde
op zijne hoorders toepast.
TOER, m. (-en), rondo, kring; (breisterst.)een toer
wandeling (te voet of to
breien, eenntaal rond;
paard);
rondreis; — kunststuk, kunstverrichting,
taak : het was een toer; beurt: ieder op zijn toer;
— paarlsnoer, halssieraad ; — vaische haarvlecht.
TOERTJE, o. (-s), kleine toer (in alle bet.).
TOERAKEN, (raakte toe, is toegeraakt), dichtraken : die deur is toegeraakt, ik weet niet hoe.
TOERBEURT, v. (-en), beurt volgens een vastgestelden rooster.
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TOEREOHTEN, (rechtte toe, heeft toegereoht),
toebereiden, gereedraaken.
TOEREEDEN, (reedde toe, heeft toegereed),
(zeew.) uitrusten, optakelen. TOEREEDING, v.
TOEREIKEN, (reikte toe, heeft toegereikt), aangeven, de hand uitstrekken om iets over te geven ;
— zich uitstrekken tot; genoegzaara zijn. TOEREIKING, v. het overgeven; genoegzaamheid.
TOEREIKEND, bn. genoegzaa.m, voldoende.
TOEREKENBAAR, bn. te wijten; deze misdaad
is hem niet toerekenbaar, toen hij ze pleegde, verkeerde hij in een toestand, die belet hem er voor
te straffen. TOEREKENBAARHEID, v.
TOEREKENEN, (rekende toe, heeft toegerekend),
wijten aan, ten laste leggen : dat kunt ge hem niet
toerekentn; — weer rekenen dan. behoort.
TOEREKENINGSVATBAAR, bn. hij is niet
toerekeningsvatbaar, men kan hem niet verantwoordelijk voor zijne daden stellen. TOEREKENINGSVATBAARHEID, v.
TOEREN, (toerde, heeft getoerd), eene wandeling
doen (te paard of in een rijtuig, enz.).
TOERIJDEN, (reed toe, heeft en is toegereden),
rijden met bekorting van den weg; korter zijn (van
een to berijden weg) : sla lien weg in, hii rijdt toe.
TOERIJGEN, (reeg toe, heeft toegeregen), met
een voter dicht- of toehalen : rijochoenen toerijgen;
zich toerijgen, een zeer nauw korset dragon.
TOERIJTUIG, o. (-en), een gesloten rijtuig.
TOERISME, o. het maken van groote plezier-reizen; de reissport; alles wat met de reissport in
verband staat.
TOERIST, in. (-en), voor zijn genoegen rondreizend persoon, plezierreiziger.
TOERIT, m. (-ten), rit die korter is dan een
andere rit.
TOERMALIJN, o. boorzuurhoudend silicaat van.
zeer 'verschillende saraenstelling, wordt bij verwarming stark electrisch; behoort tot de edelgesteenten.
TOERNOOI, o. zie TORNOOI.
TOEROEP, m. het roepen (tot ion.) ; kreet,
eisch met luider stem.
TOERUSTEN, (rustte toe, heeft toegerust), gereedmaken : zich voor eene reis toerusten; rich ten
strijde toerusten, wapenen. TOERUSTING, v. (-en),
het maken van (inz. oorlogs-) toebereidselen.
TOESOHIETELIJK, bn. (-er, -st), tegemoetkomend, welwillend : hij is nogal toeschietelijk.
TOESOHIETEN, (schoot toe, heeft en is toegeschoten), in de richting van iem. schieten, iem.
iets toewerpen; Wings toeloopen, naderbij komen
— dichtschieten: de ins schoot toe.
TOESOHIJNEN, (scheen toe, heeft toegeschenen),
voorkomen, dunken : het schijnt mij toe, miins bedunkens, naar het mij voorkomt.
TOESOHOUWEN, (schouwde toe, heeft toegeschouwd), rustig beschouwen, aanzien.
TOESOHOUWER, m. (-s), TOESCHOUWSTER,
v. (-s), die toeschouwt, ergens bij tegenwoordig is.
TOESOHREEUWEN, (schreeuwde toe, heeft toegeschreeuwd), op een schreeuwenden toon (iets tot
iem.) zeggen ; schreeuwende naroepen.
TOESOHRIJVEN, (schreef toe, heeft toegeschreven), toedichten, toerekenen ; waaraan moet dit
worden toegeschreven I, wat is de oorzaak daarvan?
TOESCHROEIEN, (schroeide toe, heeft toegesehroeid), door schroeiing sluiten, doen dichtgaan.
TOESCHROEVEN, (schroefde toe, heeft toegeschroefd), met schroeven dichtmaken.
TOESOHUIVEN, (sckoof toe, heeft toegeschoven),
door schuiven sluiten, dichtdoen ; schuivende doen
naderen of vooruitkomen; — (fig.) iem. iets toeschuiven, zorgen dat iem. iets krijgt.
TOESEINEN, (seinde toe, heeft toegeseind), door
een sein (iets aan iem.) bekendraaken.
TOESJORREN, (sjorde toe, heeft toegesjord),
dichtsjorren.
TOESJOUWEN, (sjouwde toe, heeft toegesjouwd),
Met veel inspanning iets aanvoeren, naar eene
zekere plaats brengen.
TOESLAAN, (sloeg toe, heeft en is toegeslagen),
al slaande toevoeren, doen naderen ;
met een
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slag sluiten of toevouwen ; — met een slag toegaan ; — toewijzen : dit huis werd mij toegeslagen,
bij de openbare veiling werd ik eigenaar er van ;
— de hand opheffen en slaan : hij sloeg toe, hij
nazi het aanbod aan; (fig.) hij slaat gaarae toe, hij
wordt spoedig handgeraeen ; — de aardappelen slaan
toe, worden koud.
TOESLAG, toewijzing (van een koop); overwioht, ruirae maat; — toeslag bij ijzererts, toevoegsels als kalk, klei, leem, kwarts enz. om het
smelten to bevorderen; — hij krijgt een toeslag
op zijn traktement, eene zekere sons daarboven;
geld bijpassen, boven den
—toeslagbnm,
gewonen prijs betalen; —BILJET, o. (-ten), extra
spoorkaartje voor een D-trein.
TOESLEDE, v. (-fa), (hist.) eene soort van koetsje
zonder wielen, koetsslede. TOESLEETJE, o. (-s).
TOESLUITEN, (sloot toe, beeft toegesloten),
dichtsluiten : zijne kamer, de voordeur toesluiten.
TOESMAKKEN, (snaakte toe, heeft toegesmakt),
met een smak of hevigen ruk toeslaan, toewerpen.
TOESMIJTEN, (smeet toe, heeft toegesmeten),
met kracht dichtwerpen (b. v. eene deur); door smijten naderbij brengen : iem. iets toesmijten.
TOESNAUWEN, (snauwde toe, heeft toegesnauwd), op barschen toon (iem. iets) toevouwen;
berispen.
TOESNELLEN, (snelde toe, is toegesneld), ijlingE
aanloopen; overhaast naderen : ter hulpe toesnellen.
TOESNOEREN, (snoerde toe, heeft toegesnoerd),
met snoeren dichtmaken; (fig.) iem. den mond toesnoeren, doen zwijgen.
TOESPELING, v. (-en), zinspeling; het doelen
(op iets of iem.) : toespelingen maken.
TOESPIJKEREN, (spijkerde toe, heeft toegespijkerd),metspijkers dichtslaan. TO ESPIJKERING,
TOESPIJS, v. (...zen), spijs die bij eene andere
gegeten wordt; bijgerecht.
TOESPRAAK, v. het toespreken ; ik heb geene
toespraak, ik heb niemand met wien ik mij kan
onderhouden, niemand bezoekt mil ; (...spraken),
aanspraak, rede : eene toespraak houden.
TOESPREKEN, (sprak toe, heeft toegesproken),
(iets) tot (iem.) spreken; het woord tot iem.
richten ; een doode toespreken, eene lijkrede houden.
TOESTAAN, (stond toe, heeft toegestaan), vergunnen, veroorloven, inwilligen ; gesloten zijn:
het huis, de deur staat toe.
TOESTAND, m. (-en), staat, gesteldheid (van
lets of iem.); omstandigheden waarin men verkeert :
de toestand van taken is deze; de toestand van den
zieke is redelijk; — het was me een toestand, groote
verwarring, ontsteltenis.
TOESTEEK, m. (...steken), (thrall.) uitgezette
punters zit de dagschreef voor de breedte der schaaf.
TOESTEKEN, (stak toe, heeft toegestoken), met
uitgestrekten arm overgeven, toereiken ; — bedektelijk geven : iem. geld toesteken; uitsteken in
eene bonding, die naar iem. gericht is, tegeraoet steken : hij stak mij de beide handen toe; — stekende
dichtmaken, vasthechten, door steken verbinden ;
— zoo steken dat men treft : Mj stak toe en trof
slachtoffer in de borst.
TOESTEL, m. en o. (-len), toebereidselen, voorbereiding ; — werktuig, gereedschap om iets
to verrichten : een kooktoestel; een toestel om te photographeeren.
TOESTELLEN, (stelde toe, heeft toegesteld),
(w. g.) in gereedheid brengen : een feestmaal toestellen; — opzetten, gereedraaken om to werken
(eene machine enz.) ; — (boekd.) het leggen van min
of moor dikke stukjes papier onder den drukvorm,
om den afdruk volkomen zuiver te krijgen.
TOESTEMMEN, (stenade toe, heeft toegestemd),
bewilligen, inwilligen, goedkeuren, vergunnen. TOESTEMMING, v. (-en), het toesterarcten ; vergunning, inwilliging, goedkeuring.
TOESTOPPEN, (stopte toe, heeft toegestopt),
met eene stop sluiten ; gaten in kousen toestoppen, dichtstoppen, door stoppen dichtmaken; — in
het geheini iets aan
geven ; — kalfateren;
instoppen, goad toedekken ; (fig.) iem. den mond
toestoppen, zorgen dat hij nets verklappe, (ook)
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hem omkoopen ; — zijne ooren toestoppen, niet willen hooren.
TOESTORMEN, (storrade toe, heeft toegestorrad),
naderbij stormen.
TOESTRIJKEN, (streek toe, heeft It oegestreken),
geld naar zich toestrijken, met de hand naar zich
toehalen; — door strijken (iets) dichtstoppen (b.v.
met kalk enz.); glad of effen waken door lets to
strijken.
TOESTROOMEN, (stroomde toe, is toegestroorad),
stroomende toevloeien ; in overvloed, in grooten
getale komen : het yolk stroomde toe.
TOESTUIVEN, (stoof toe, is toegestoven), stuivende naderen : de ruiterij stoof op ons toe; (fig.)
onstuimig naderen, opvliegen.
TOESTUREN, (Btuurde toe, heeft toegestuurd),
toezenden; (een sohip) in cone bepaalde richting
doen naderen : op een eiland toesturen.
TOET, ra. (-en), het hear in een toet dragen, wrong ;
— (gemeenz.) hou je toet, je tuit, je gezicht, zwijg;
een toet trekken, gezichten trekken.
TOETAKELAAR, m. (-s), die een schip van de
noodige takelage voorziet; (fig.) die opschikt, kleedt
enz.
TOETAKELEN, (takelde toe, heeft toegetakeld),
(zeew.) van de noodige takelage voorzien; (fig.) opschikken, vreemd of belachelijk opsraukken ; —
afranselen, door slagen en wonders misvormen.
TOETAKELING, v. uitrusting (van een schip);
(fig.) belachelijke kleeding, dwaze opschik.
TOETAST, m. gemakkelijk begonnen, spoedig
verricht werk : voor hem is dat een toetast, dat kost
hem heel geene moeite.
TOETASTEN, (tastte toe, heeft toegetast), de
handen uitstrekken (om iets to grijpen of aan to
nemen); — (fig.) krachtige maatregelen nemen (om,
lets tot stand to brengen) : hij durft niet toetasten.
TOETELLEN, (telde toe, heeft toegeteld), tellen
in tegenwoordigheid van hem, die het ontvangen
moat ; (fig.) zij zijn zoo gierig, de aardappelen worden mij toegeteld.
TOETEN, (toetle, heeft getoet), op een hoorn
blazen; geluiden op een blaasspeeltuig voortbrengen;
tuiten (van de ooren); — toetende bekendmaken;
kfig.) hij weet van toeten nkchblazen, hii weet volstrekt
niets.
1. TOETEREN, (toeterde, heeft getoeterd),
toeten.
2. TOETEREN, (teerde toe, beeft toegeteerd),
met teer dichtstrijken, vastmaken.
TOETERS, v. my. (plantk.) eene der drie soorten
van het geslacht kervel (anthriscus), ook wade kervel,
pijp- en nachtegaalskruid geheeten.
TOETHOREN, ...HOORN, ra. (-s), blaashoren.
TOETIMMEREN, (timmerde toe, heeft toegetimmerd), dichttimmeren : eene deur toetimmeren.
TOETJE, o. (-s), (gemeenz.) nagerecht.
TOETRAPPEN, (trapte toe, heeft toegetrapt),
dichttrappen.
TOETREDEN, (trad toe, is toegetreden), naderen ;
zich vereenigen (met iets), deelnemen (aan iets).
TOETREDING, v. (-en), het toetreden; samenwerking, deelneming.
TOETREKKEN, (trok toe, heeft en is toegetrokken), trekkende dichthalen; — dicht worden, dichtgaan ; goad aankomen: dat trekt toe (van slagen enz.).
TOETS, m. (-en), beproeving van metalen :
men zag bij den toets dadelijk, dat het stuk goud to
weinig gehalte had; — (fig.) beproeving : dat kan
den toets der waarheid doorstaan; — (rauz.) (bij klavierinstrumenten b.v. het orgel, de piano) het
smalle, beweeglijke stukje hout, ivoor enz. waarop
de' vinger drukt; — streken van een schilder waardoor iets op eene schilderij funk uitkomt.
TOETSEN, (toetste, heeft getoetst), met den
toetssteen onderzoeken : goud toetsen; zijn verklaring zullen wij aan de feiten toetsen, daarmede vergelijken, nagaan in hoeverre zij waarheid bevat; —
op de proef stellen : iemands trouw toetsen.
TOETSENLOOPER, m. (-s), looper, smal kleedje
op de toetsen eener piano, van een orgel.
TOETSgR, m. (-s), beproever van metalen,
essayeur.
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TOETSNAALD, v. (-en), gouden of zilveren
naalden van bekend gehalte die op den toetssteen gestreken worden om daarnaar het gehalte van ander
goud of zilver to toetsen; ...STEEN, m. (-en),
(o. pity . als stofn.) harde zwartachtige basaltsteen
waarop goud en zilver naar het gehalte beproefd
wordt ; (fig.) beproevingsmiddel ; ...STREEK, m.
(...streken), streek met de toetsnaald op den toetssteen; ...WATER, o. zuiver salpeterzuur met
enkele druppcls zoutzuur er door en vermengd met
zuiver water, dat het onedel metaal der toetsstreken
wegvreet.
TOETUIGEN, (tuigde toe, heeft toegetuigd),
(zeew.) optuigen.
TOEVAART, v. (-en), eene vaart welke korter is
dan andere vaarten.
TOEVAL, o. (-len), onYerwachte gebeurtenis,
onvoorzien voorval ; — bij toeval, zonder dat er op
gerekend is, zonder voorbereiding ; — flauwte, bezwijming : een toeval krijgen ; aan toevallen lijden.
TOEVALLEN, (vial toe, is toegevallen), vallende
dichtgaan ; — de oogen vallen, mij toe, ik kan haast
niet zien van den slaap; — ten deal, to beurt vallen,
krijgen, erlangen.
TOEVALLIG, bn. bw. (-er, -st), TOEVALLIGERWIJZE, ...WIJS, bw. onverwacht, onverwachts,
bij toeval. TOEVALLIGHEID, y, het toevallige;
—, (...heden), wat bij toeval gebeurt, geschiedt.
TOEVAREN, (voer toe, heeft toegevaren), met
eene schuit aanvoeren; den kortsten weg nemen
onder het varen; dit kanaal vaart toe, do weg hierover is korter
* TOEVEN, (toefde, heeft getoefd), blijven, wachten; — wachten, dralen, uitstellen.
TOEVENSTER, o. (-d), gesloten venster.
TOEVERLAAT, m. wijkplaats, steun, bescherming : God is mijn toeverlaat.
TOEVERTROUWEN, (vertrouwde toe, heeft toevertrouwd), aan iem. vertrouwen, in bewaring
geven: iem. zijn geld toevertrouwen; — ge kunt hem
dat gerust toevertrouwen, laten doen, in orde laten
brengen; — in het geheim mededeelen.
TOEVLIEGEN, (vloog toe, is toegeylogen), vliegende aankomen : de duiven kwamen toevliegen; —
(spr.) waar duiven zijn, dear vliegen altijd duiven toe,
waar geld is, komt geld bij; — zich ijlings ergens
been begeyen ; — snel toegaan : de deur is toegevlogen,.
,
TOEVLOED, ra. groote overvloed van water,
snelle stroom; menigte menschen die samenstroomen.
TOEVLOEIEN, (vloeide toe, is toegevloeid),
yloeiende naderen, (ergens) heenvloeien : er vloeit
veel water toe; — in overvloed komen.
TOEVLUCHT, v. vlucht tot lent. of iets (om hulp,
redding enz.) ; (fig.) hulp, steun ; — wijkplaats,
schuilplaats ; dit middel was zijne laatste toevlucht,
middel waarbij hij hulp zocht.
TOEVLUCHTSOORD, o. (-en), wijk, schuilplaats,'
(ook fig.).
TOEVOEGEN, (voegde toe, heeft toegevoerd),
bijvoegen, bij (iets) doen, yermeerderen, vergrooten ;
— als hulp geven, ten dienste stellen : hii had hens
iem. toegevoegd, die met de zaak vertrouwd was;
—dichtsopen,devogenof aden ichten,dichtstrijken ; — het woord richten tot, zeggen tot.
TOEVOEGELIJK, bn. toe of bij to voegen.
TOEVOEGSEL, o. (-s), het bijgevoegde; bijlage,
aanhangsel.
TOEVOER, m. (-en), het toe- of aanvoeren, het
brengen naar ; — (-en), wat aan- of toegevoerd
wordt.
TOEVOERBUIS, v. (...zen), Buis waardoor water,
stoom, gas enz. ergens heengevoerd wordt.
TOEVOEREN, (voerde toe, heeft toegevoerd),
aanbrengen, brengen naar, voorzien van.
TOEVOORZICHT, o. bewaking, zorgzaam toezicht.
TOEVOUWEN, (vouwde toe, heeft toegevouwen),
vouwende dichtleggen : een brief, eene kraut toevouwen; de halides toevouwen, samenvouwen.
TOEVRAGEN, (vraagde toe, heeft toegevraagd),
boven het bedongene of als toegift vragen.

TOEVRIEZEN.

846

TOEVRIEZEN, (vroor toe, is toegevroren), dichtvriezen, dichtgaan, gesloten worden door de
vorst.
TOEWAAIEN, (waaide, woei toe, heeft en is
toegewaaid), ergens heen waalen, tegemoet waaien
liefelijke geuren waaiden ons toe; — het waait je
zoo maar niet toe, ge krijgt het niet zonder moeite,
zonder inspanning; — door den wind dichtgaan:
de deur waaide toe.
TOEWAGEN, m. (-s), bedekt of gesloten rij- of
voertuig. TOEWAGENTJE, o. (-s).
TOEWAK, m. (Ind.) palmwijn.
TOEWAN,
(-s), (Ind.) toean, zie ald.
TOEWAS, m. toeneming ; aanwas, uitbreiding.
TOEWASSEN, (wies toe, is toegewassen), dichtwassen, dichtgroeien.
TOEWATER, o. besloten water, door de vorst
dichtliggend water.
TOEWEG, m. (-en), weg die korter is dan een
andere : den toeweg nemen.
TOEWEGEN, (woog toe, heeft toegewogen), iets
wegen in tegenwoordigheid van den kooper; iem.
koffie, suiker toewegen; — een toeslag, doorslag
geven bij het wegen.
TOEWELVEN, (welfde toe, heeft toegewelfd),
van boven met een gewelf sluiten, overwelven.
TOEWENDEN, (wendde toe, heeft toegewend),
keeren tot, naar : hij wendde mij den rug toe.
TOEWENKEN, (wenkto toe, heeft toegewenkt),
door wenken to kennen geven : hij wenkte mij toe,
te korner,- (iem.) een wenk geven.
TOEWENSCHEN, (wenschte toe, heeft toegewenscht), wenschen dat iem. iets hebben zal.
TOEWENSCHING, v. bode; gelukwensch; (ook)
verwensching.
TOEWERPEN, (wierp toe, heeft toegeworpen),
near iem. werpen ; dichtwerpen een knit toewerpen;
— door middel van werpen doen vallen, hard dichtslaan : een raam toewerpen.
TOEWICHT, o. overwicht, toesiag, meer dan het
yereischte gewicht : toewicht geven.
TOEWIJDEN, (wijdde toe, heeft toegewijd), toeheiligen, vvijden aan ; inwijden, inzegenen eene
kerk toewijden; opdragen (ter eere van): iem. een
boek toewijden; zich geheel (aan lets) overgeven
die moeder wijdt zich geheel harem kinderen toe.
TOEWIJDING, v. (kerk-) inwijding; opdracht.
TOEWIJZEN, (wees toe, heeft toegewezen), verklaren dat iem. iets toekomt, toekennen, inz. bij
rechterlijke uitspraak : (recht.) zijn eisch is hem toegewezem, hij is in het gelijk gesteld; — een werk of
eene levering toewijzen, gunnen, bij aanbesteding
aan iem. opdragen. TOEWIJZING, v.
TOEWRINGEN, (wrong toe, heeft toegewrongen),
dichtwringen : iem. de keel toewringen.
TOEWUIVEN, (wuifde toe, heeft toegewuifd), op
een afstand een sein of teeken geven (met den hoed,
den zakdoek enz.).
TOEZANG, m. (-en), refrain, slotzang.
TOEZEG, m. belofte, toezegging.
TOEZEGELEN, (zegelde toe, heeft toegezegeld),
met zegellak of zegeis sluiten : een brief toezegelen.
TOEZEGGEN, (zegde, zeide toe, heeft toegezegd,
gezeid), beloven. TOEZEGGING, v. (-en).
TOEZENDEN, (zond toe, heeft toegezonden), tot.
aan iem,. zenden.
TOEZICHT, o. het toezien; opzicht : toezicht witoefenen; onder toezicht staan;
bewaking, zorg ;
raced van toezicht (op spoorwegen).
TOEZIEN, (zag toe, heeft toegezien), aanseh ouwen,
toekijken, zien dat iets verricht wordt of gebeurt,
ooggetuige zijn ; soms met de bijbeteekenis van
niet deelnemen., niet krijgen: ieder kreeg eene kleinigheid, ik alleen mocht toezien; — gadeslaan, opmerken,
van nabij bezien ; — waken, het toezicht of
opzicht houden : hij moet op de fabriek toezien; —
oppassen, zich in acht nemen : zie toe dat gij niet
bedrogen wordt.
TOEZIEND, bn. die toeziet : toeziende voogd.
TOEZIENER,
(-s), toekijker, aanschouwer; —
opzi chter.
TOEZINGEN, (zong toe, heeft toegezongen), ter
eere van iem. in diens tegenwoordigheid zingen.

TOLK.
TOEZITTEN, (zat toe, heeft toegezeten), gosloten zijn : de deur zat toe; bevroren zijn.
TOEZWAAIEN, (zwaaide toe, heeft toegezwaaid),
den wind, den rook naar eene zekere richting Leiden,
al zwaaiende tbevoeren; — (fig.) iem. lof toezwaaien,
hem prijzen.
TOEZWELLEN, (zwol toe, is toegezwollen), al
zwellende toegaan zijn oog is toegezwollen.
1. TOEZWEREN, (zwoer toe, heeft toegezworen),
met een eed beloven of dreigen.
2. TOEZWEREN, (zwoor toe, is toegezworen),
dichtzweren van eene wood.
TOF, bn. (diev.) slim, bijdehand toffe iongens.
1. TOFFEL, v. (-s), rctuil, pantoffel (voetbekleedsel) : onder de toffel staan. TOFFELTJE, o. (-s).
2. TOFFEL,
(-s), naam dien men in somm.ige
streken aan den aardappel geeft.
TOFFELEN, (gew.) siaan, ranselen.
TOFFELZAAG, v. (...zagen), kapzaag, roffelzaag.
TOGA, v. (-'s), van wijde mouwen voorziene
ruime tabbaard, ambtskleed der rechters, advoeaten en predikanten; — soutane.
TOILET, o. (-ten), kaptafel; sieraad aan de kleeding ,• zijn toilet make-n, zich kleeden; japon,
baltoilet; geriefelijk ingericht privaat, TOILETJE, o. (-a); klein toilet; zaknècessaire.
TOILETARTIKELEN, o. my. artikelen die men
bij het waken van zijn toilet noodig heeft; ...BENOODIGDHEDEN, v. rev.; ...DOOS, v. (...zen),
kapdoos; ...SPELD, v. (-en); ...SPIEGEL, m. (-s),
spiegel, inz. eon draaibare spiegel waarvoor men
toilet maakt; ...TAFEL, v. (-s), tafel met toiletspiegel er boven en een of moor laatjes voor de
toiletbenoodigdheden.
TOILETTE DUCHESSE, v. (Fr.) groote toiletspiegel.
TOILETTEEREN, (toiletteerde, heeft getoiletteerd), zijn toilet niaken.
TOILETZEEP, v. fijne zeep.
TOISE, v. (-s), vadem, (vroegere Fr. lengtemaat
= 6 voet of 1.95 M.).
TOKAYER, m. eene baste Hongaarsche wijnsoort.
TOKKELEN, (tokkelde, heeft getokkeld), gedurig
aanraken; (rauz.) de snaren tokkelen, met de vingers
bespelen; (fig.) dichten.
TOKO, m. (-'s), (Ind.) winkel van ailes; (in 't
algemeen) winkel : een toko opener, houden; —HOUDER, nt. (-s), baas van een toko; —JUFFROUW,
v. (-en); —VENDUTIE, v. (-s), vendutie van tokowaren; —ZAAK, v. (...zaken).
1. TOL, In. (-len), doorvoer-, invoer-, uitvoerrecht;
plants waar men tol betalen moot, toihuis ;
elms : den tol der natuur betalen, sterven. —(fig.)
2. TOL, ra. (-len), bekend kinderspeeltuig, gewoonlijk kegel- of paddenstoelvormig, dat met eene
zweep of koord in beweging gebracht, snel ronddraait : drijftol; priktol; (waterbouwk.) metalen
punt waarop eene sluisdeur draait, ook lemon en
muts geheeten. TOLLETJE, o. (-s).
3. TOL, m. (-len), (gew.) een tol boonen,
stuik, stapel.
TOLBAAS, m. (...bazen), tolgaarder ; ...BOOM,
m. (-en), tolpaal ; ...BRIEFJE, o. (-s), bewijs van
betaald in- of uitvoerrecht, permissiebiljet (tot
vervoer); ...BRUG, v. (-gen), brag waar tolgeld
betaald wordt; ...DEUR, v. (-en).
TOLERABEL, bn. duldbaar, te verdragen.
TOLERANT, bn. bw. (-er, -st), verdraagzaam
(inz. wat den godsdienst betreft).
TOLERANTIE, v. verdraagzaamheid jegens andersdenkenden.
TOLEREEREN, (tolereerde, heeft getolereerd),
dulden, verdragen, gedoogen, toelaten.
TOLGAARDER,m. (-s), tolontvanger; ...GEBIED,
o. gebied waarbinnen dezelfde tolrechten van
kracht zijn; ...GELD, o. (-en), weggeld, bruggegeld;
...HEX, o. (-ken) ;• _RUM o. (...zen), huis
van den tolgaarder; tolkantoor, komraiezenhuisje;
paardenposterij.
1. TOLK, m. (-en), vertaler, overbrenger van
lets uit de eene teal in de andere ; — (fig.) woordvoerder (voor of namens anderen) ; (fig.) de oogen
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ztiln de tolken van het hart, geven te kennen wat er
in het hart oragaat.
2. TOLK,
(-en), (zeew.) staafje om boutgaten
to meten.
TOLKANTOOR, o. (...toren), kantoor waar tol
moot betaald worden; ...KOMMIES, m.
arctbtenaar, belast met de zorg voor de voldoening
der tollen.
1. TOLLEN, (r,olde, heeft getold), de tolrechten
betalen.
"
2. TOLLEN, (tolde, heeft getold), met den tol
spelen; — snel ronddraaien zij tolden in het road.
3. TOLLEN, (told°, heeft getold), boonen tollen,
op eene mijt of driapel zetten.
TOLLENAAR,
(-s), (bijb.) iem. die den tol
ontvangen ntoest.
TOLTARIEF, o. (...ven), tarief waarnaar het te
betalen tolgeld berekend wordt; ...VERBOND,
o. verbond van rijken of staten, betreffende het
heffen van in-, nit- ea doorvoerrecht (inz. in Duitschland).
TOLVRIJ, bn. vrij van tollen, ontheven van de
betaling der tollen tolvrije waren; — (fig.) gedachten zijn tolvrij, men mag denken wat men wil.
TOMAAT, v. (ton:viten), glanzig scharlakenroode
appelvormige besvrucht van den solarium lycopersicum, die gestoofd of rauw gegeten, in soepen en
sausen gebruikt wordt; plant waaraan deze groeien.
TOMAHAWK, m. (-s), strijdbijl der Indianen in
N.-Amerika.
TOMAN. m. (-s), Perzische gouden Taunt = f 4.80,
koerswaarde f f 2,4 O.
TOMATENKAS, v. (-sen), broeikas voor tomaten;
...SAUS, v. sans met tomatensap bereid;
...SOEP, v.
TOMBAK, o. een ntetaalraengsel van eene roodachtig gele kleur, bestaande nit 1 deel zink en 4
tot 12 deelen koper.
TOMBE, v. (-s), praalgraf, grafteeken; — (R. K.)
tombevormig deel van een altaar.
TOMBOLA, v. (-'s), zoker loterijspel, met voorwerpen als prijzen.
TOMMELEN, (tommelde, heeft getommeld),
(Zuidn.) . tuimelen.
TOMMY (Eng.), m. (...mies), gewoon soldaat.
TON, v. (-nen), gekuipt houten vat, ongeveer
cilindervormig, maar in het midden wijder ; —
wij zaten als haringen in eene ton, veel te dicht op
elkander ; den sprong door de ton doen, door de ton
gaan, bankroet gaan; — groot met ijzer beslagen
vat waarin ertsen in de raijnen naar boven gebracht worden; — (zeew.) tonvormige boei tot
afbakening van het vaarwater ; zekere raaat :
eene ton bier = 1 IL L.; eene ton turf = 2 H. L.;
eene ton aardappelen = 1 H. L., (ook) = 5 L. met
een kop erop gemeten ; eene ton boter = 160 KG. ;
eene scheepston, registerton ; eene ton karton = 10
pak ; eene ton goods = 100,000 gulden ; (fig.)
het kost tonnen (schats), zeer aanzienlijke schatten,
millioenen. TONNETJE, o. (-s), kleine ton (in alle
bet.) ; — pop van vlinders, inz. van de zijderups ;
tonvormige sluiting aan haiskettingen en halssnoeren.
TONBRUG, v. (-gen), brug waarbij het bruggedek
op tonnen rust, bij gebrek aan andere middelen.
TONDEL, TONDER, o. gebrand linnen.
TONDELDOOS, v. (...zen), doos met vuurslag
en tondel (thans zwam) om vuur to maken.
TONDEUSE (Fr.), v. (-s), werktuig tot het
scheren van schapen; — werktuigje tot het milli=toren van hoof dhaar.
1. TONG, v. (-en), een Licht gewelfd, met slijmvlies overtrokken, zeer beweeglljk spierachtig
lichaam, dat den bodem der mondholte helpt vormen en in de opening der onderkaak gelegen is;—
smaak- en spreekorgaan ; hij heeft eene fijne tong,
kan fijn proeven ; zijn tong slaat dubbel, hij kan
niet duidelijk praten, zoo dronken is hij ; — rad
van tong zijn, snel en veel spreken ; eene dubbele
tong hebben, met twee monden spreken eene fluweelen tong hebben, vleien, mooi praten ; lent.
de tong losmaken, aan het spreken brengen ;
hem uithooren; — het hart
—iem.dtongschrap,
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ligt hem op de tong, hij spreekt naar de ingeving
van zijn hart ; wat hij zegt meent hij ; — het ligt
mij op de tong, ik sta op bet punt het to zeggen ;
— iem. over de tong laten gaan, veel over hem spreken ; op de tong Tilden, het onderwerp der gesprekken zijn ; — (bijb.) taal van eon yolk, het yolk zelf
vreernde tongen spreken ;
wat op eene tong gelijkt dat deel van een
gasp, dat zich om eene stift beweegt en in den
doorgestoken riera enz. wordt gestoken om dien
vast to houden; naald eons evenaars; schoot
van een slot; — deel eener orgelpijp; — koperen
mondstuk van blaasspeeltuigen; — (zeew.) split
van een standaard;
uitstekende punt van eene
landstrook, zandbank. TONGETJE, o. (-s).
2. TONG, v. (-en), zekere platvisch (solea vulgaris).
TONGADER, ...SLAGADER, v. (-en), (ontl.)
bloedaderen in de tong ; ...BAND, m. (-en), (ontl.)
tongriem ; ...BEEN, o. (-deren), (ontl.) een der beenderen welke aan het raiddelste deel van den hals liggen ; ...BLAAR, v. zekere besmettelijke veeziekte, waarbij de tong met blaasjes en puistjes
bedekt is ; ...BLAD, o. zekere plant (ruscus
hypoglossum).
TONGEL, v. (plantk.) kleefkruid, eene soort van
walstroo.
TONGEWELF, o. (...ven), tonvormig gewelf.
TONGEWORST, v. worst met gekookte tong er in.
TONGHELD, in. (-en), zwetser ; ...LETTER,
v. (-s), letter die inz. door middel van de tong
uitgesproken wordt (d, t,l,n,r, z, 3); m.
(-en), spiertje onder de tong; (fig.) van den tongriem
gesneden eene loose tong hebben, goad kuunen
praten; ...TEPELTJF., o. (-s), (ontl.) smaaktepeltje
op de tong.
TONG-TONG, v. (-a), (Ind.) houten gong, waarop
de uren geslagen worden (of worden) en de brandof moordsignalen.
TONGVAL, m. (-len), gewestelijke taal, dialect.
TONGVAREN, v. een plantengeslacht (solopendrium,), tot de familie der varens behoorende.
TONGVORMIG, bn. vlak en breed als eene tong.
TONGWERK, o. koperen plaatje in of aan eene
orgelpijp ;
(gemeenz.) mond, tong : zijn tongwerk
roeren.
TONGWORTEL, m. ( - 6), achterste en onderste deel
der tong ...ZENUW, v. (-en), (ontl.) zenuw der
tong ; ...ZWEER, v. (...zweren).
TONICA, v. de grondtoon eener toonsoort.
TONIE, v. (-s), eene soort van Indiaansche schuit,
TONIJN, m. (-en), een geslacht van zeevisschen
(thynnus vulgaris), in de Middellandsche Zee levende,
tot de famine der makreelen behoorende.
TONIJNENNET, o. (-ten), net om tonijnen mode
to vangen; ...VANGST, v.; ...VISSCHER, m. (-s).
TONISCH, bn. tonische middelen, die middelen
welke de working der spieren en contractiele weefsels
kunnen verhoogen ; inz. die artsenijmiddelen welke
vooral bij lichaarctszwakte aangewend worden.
TONKABOOM, m. (-en), zekere boom in Guyana
(dipterix odorata); ...BOON, v. (-en), de aromatieke,
zwartbruine, gerimpelde, glanzige zaden van den
tonkaboom, waarmede men in Europa de snuiftabak
gourig maakt.
TONKILOMETER, m. (-s), spoorwegmaat bij de
berekening van vervoerprijzen : een ton (1000 KG.)
een KM. ver vervoerd.
TONMOLEN, m. (-s), schroef van Archimede s,
een 5 a 8 M. large koker om welks spil eene rij border
in den vorra van een schroefdraad zijn aangebracht
door omdraaiing stijgt het water omhoog en ontlast
zich boven ult.
TONNAGE, v. scheepslading ; tonnengeld; tonnenmaat.
TONNEBOEI, v. (-en), boei nit duigen vervaardigd ; ...BOEIER, in (-s), vaartuig van den bakenmeester ; (gew.) tonnenmeester.
TONNEN, (tondo, heeft getond), in tonnen of vaten doen : haring tonnen ; in tonnen meten : aardappels tonnen.
TONNENBAND, o. soort van viilgenband om de
tonnen en vaten to binden, hoepels van 7 it 8 voet

TONNENSTELSEL.

848

lengte ; ook tonband geheeten ; ...GELD, o. belasting die geheven wordt naar het aantal tonnen dat
een whip groot is ; ...MART, v. berekening der
scheepsruimte ; de scheepsruimte ; ook tonnemaat;
...MEESTER, ra. (-s), bakenmeester.
TONNENSTELSEL, o. (-s), het stelsel om de fae(sale stoffen in daartoe bestemde tonnen te verzamelen.
TONNER, m. (-s), TONSTER, v. (-s), man, vrouw
die (turf, aardappelen enz.) in tonnen doet.
TONROND, bw. zoo rond als eene ton ; ...RONDTE, v.
TONSUUR, v. het scheren van de hoofdkruin, 1
jaar voor de priesterwijding; geschoren priesterkruin.
TONTINE, v. (-s), soort van onderlinge lijirenteverzekering.
1. TOOG, m. (-en), (Zuidu.) toonbank.
2. TOOG, m. (togen), toga.
3. TOOG, m. (togen), teug, slok ; — (bouwk.)
boog van een gewelf of kap ; (ook) draagbalk.
TOOI, m., TOOISEL, o. opschik, sieraad, versiering.
TOOIEN, (tooide, heeft getooid), sieren, versieren,
opschikken : eene braid tooien..
TOOM, m. (-en), teugel, gebit en leireep ; —
(fig.) zijne tong in toom houden, bedwingen, beteugelen ; — lis : toom van een hoed ; — broedsel : een
toom kuikens; een toom kippen; een toom varkens,
worp, nest. TOOMPJE, o. kleine toom. ; (ontl.)
het toompje van de tong, tongriem.
TOOMELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder toom,
onbeteugeld ; buitensporig ; onbedwongen.
TOOMEN, (toomde, heeft getoomd), met een toom
optuigen, een paard het gebit aanleggen ; — (fig.)
beteugelen, bedwingen.
1. TOON, ra. (-en), (gew.) toonbank.
2. TOON, m. (tonen), (muz.) klank, geluid welks
hoogte in verhouding tot de hoogte van andere
klanken kan worden waargenoraen ; — (muz.) af_ stand tusschen twee opeenvolgende tonen eener
toonschaal, groote seconde : een heelen, halven loon
te hoog; — toonhoogte : den toon aangeven; — toonkleur : dit instrument heeft een schoonen, vollen, ronden toon; —
eigenaardige stembuiging van iem., die spreekt :
op zachten, innemenden toon spreken ; — een hoogen
loon aanslaan, hooghartig, met veel aanmatiging
spreken ; op hoogen toon spreken, gebiedend ; — van
loon veranderen, anders beginnen to spreken en te
handelen ; — er heersehte een ongedwongen toon,
men ging er vrij met elkander om ; — hij geeft er
den loon aan, heeft zooveel invloed op de anderen
dat zij hem in hoofdzaak volgen ;
mauler die in lets heerscht : elk kunstwerk heeft
zijn eigen toon; — (schild.) tint, kleurschakeering
waardoor de verschillende deelen juist uitkomen; —
nadruk, klemtoon : de loon valt op de tweede lettergreep. TOONTJE, o. (-s).
3. TOON, m. (-en), teen, vinger van den voet.
4. TOON, m. het toonen, vertooning : waren ten
loon zetten, stellen.
TOONAARD, m. (-en), toonsoort : de majeuren de mineur-toonaard.
TOONBAAR, bn. getoond, vertoond kunnende
worden : het was niet toonbaar, zoo gehavend als het
was.
TOONBANK, v. (-en), winkeltafel, uitstalbank •
...BEELD, o. (-en), voorbeeld (ter navolging) •
...BORD, o. (-en), uithangbord, schild; ...BROOD,
o. (-en), (in den tabernakel des oud-Israelietischen
y olks), het voor de priesters bestemde brood dat
iederen sabbat ten toongesteld word ; ...DEMPER,
ra. (-s), geluiddemper (van speeltuigen).
TOONDER, m. (-s), houder (van geldswaardig
papier); voor mij aan toonder, (op wissels) to betalen
aan dengene, die zich er made aanmeldt.
TOONDICHT, o. (-en), muzikale compositie ;
...DICHTER, m. (-s), componist.
TOONEEL, o. (-en), elke plants waar lets belangrijks voorvalt of lets plaats heeft, waar aller oogen
op gevestigd zijn : Frankrijk was het tooneel van den
oorlog ; — schouwplaats, vertoonplaats in een
schouwburg ; lets ten tooneelevoeren; -- de sehouw-
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burg : aan het tooneel verbonden zijn; — het tooneelvermaak; alles wat met den schouwburg en het
tooneelspelen in verband staat; — deal van een
bedrijf (in een tooneelstuk).
TOONEELACHTIG, bn. bw. als op een,
naar de
wijze van een tooneel ; theatraal.
TOONEELCRITIEK, v. (-en), beoordeeling van een
gespeeld tooneelstuk •, ...CRITICUS, irt. (—el);
...DANS, na. (-en), ballet ; ...DICHT, o. (-en), toonee]spel in verzen ; ...DICHTER, m. (-s), vervaardiger van tooneelstukken (inz. in -rerzen); ... GEZELSCRAP, o. (-pen) ;• ...HELD, al. (-en), een held
zooals die op hot tooneel vertoond wordt, maar
zelden in het gewone leven voorkomt ; ...ITELDIN,
v. (-nen).
TOONEELIST, m. (-en), tooneelspeler, acteur.
TOONEELKIJKER, m. (-s), eene soort van
verrekijker, Bien men in den schouwburg gebruikt;
...LAARS, v. (...zen), soort van laars met hooge
zolen en hakken, die de twurspelspelers bij de
oude Grieken aanhadden, cotkurn.
TOONEELMATIG, bn. bw, overeenkomstig het
tooneel.
TOONEELSCHIKKING, v. schikking der coulissen
op het tooneel ; ...SCHILDER, m. (-s), decorateur ;
...SCHOOL, v. waar in alles, wat op de tooneelspeelkunst betrekking heeft, onderwijs wordt
geheven • ...SPEELSTER, v. (-s); ...SPEL, o. (-en),
...STUB, o. (-ken), stuk dat vertoond wordt of
geschreven is on/ vertoond to worden •, took) blijeindend drama; ...SPELER, m. (-s); ...VERBOND,
o. verbond, vereeniging ter bevordering van tooneelbelangen : het Nederlendsche tooneelverbond :
...VOORSTELLING, v. (-en), opvoering van een
tooneelstuk.
TOONEN, (toonde, heeft getoond), laten zien; —
een hoofd toonen, koppig, halsstarrig zijn ; — toon u
als een man, gedraag u zoo ; zich boos, bang toonen.
TOONER, m. (-s), die (lets) toont, aanwijst, zie
TOONDER. TOONSTER, v. (-s), houdster : zij die
aanwijst of toont.
TOONGESLACHT, o. de majeur- en de rnineurtoonschaal heeten de twee toongeslachten.
TOONGEVER, ra. (-s), (muz.) die den toon aangeeft ; — (fig.) persoon naar wien men zich richt
(in een gezelschap enz.); ...KUNST, v. muziek ;
...KUNSTENAAR, m. (-s), muzikant ; die de toonkunst uitoefent of beoefent ; ...KUNSTENA.RES,
v. (-sen).
TOONLADDER, v. (-s), (muz.) het geheel der
tonen of noten, zooals zij in ieder octaaf op
elkander volgen.
TOONLOOS, bn. zonder toon, zonder nadruk ;
— (taalk.) de toonlooze klinkers, die zeer onduidelijk
uitgesproken worden en door verschillende letterteekens worden voorgesteld.
TOONSAFSTAND, rn. (-en), interval.
,TOONSCHAAL, V. (...schalen), toonladder ;
...SLEUTEL, m. (-s), muzieksleutel • ...SOORT, v.
(-en), (muz.) de opeenvolging der toontrappen
overeenkomstig een der beide toongeslachten, uitgaande van een aangenomen toon ; ...STELSEL,
o. (-s), stelsel van opteekening der tonen; ...STUB,
o. (-ken), muziekstuk.
TOONSTUK, o. (-ken), (schoenm.) stuk leer op
den toon van een schoen. TOONSTUKJE, o. (-s).
TOONTEEKEN, o. (-s), teeken op eene letter ter
aanwijzing van den klemtoon, accent.
TOONTRAP, m. (-pen), een der opeenvolgende
tonen van eene toonladder.
TOONVAST, bn. (-er, meest -), (muz.) niet uit den
toon gaande, den toon niet verliezende.
TOONVENSTER, o. (-s), winkelraam, uitstalraam.
TOONZETTER, m. (-s), (w. g.) componist; ...ZETTING, v. (-en), compositie.
TOORN, m. granischap, driftvervoering : in toorn
geraken, ontsteken, opvliegen ; laat de zon niet ondergaan over uw loom, laat uw ergernis niet lang duren ;
— woede, op vliegendhei d.
TOORNEGLOED, in. (dicht.) hevige gramschap.
TOORNEN, (toornde, heeft getoornd), toornig zijn.
TOORNIG, bn. bw. k-er, -st), in toorn ontstoken,
in, met woede, vergramd : toornig zijn, worden ; —
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tot toorn geneigd, spoedig in toorn ontstoken • —
wat toorn uitdrukt : toornige woorden.
1. TOORTS, v. (-en), eene soort van fakkel, flawbouw : stok of staak met brandend tear ofpek aan
het uiteinde. TOORTSJE, o. (-s).
2. TOORTS, v. (plantk.) het plantengeslacht verbascum, tot de familie der toortsachtigen behoorende
meerendeels rijzige tweejarige planten, die in Juli
en Aug. bloeien met een statigen bloemstengel van
2 M. ongeveer, die bovenaan eenegele aar draagt.
TOORTSBOOM, m. (-en), fakkelboom op Guinea ;
...DISTEL, v. (-s), toortsplant ; ...DRAGER, m.
(-s), fakkeldrager ; ...LICHT, o. (-en), licht dat eene
toorts verspreidt ; ...PLANT, v. (-en), zeker Amerikaansch heestergewas, eene soort van cactus.
TOOST, m. (-en), geroosterd sneetje brood bij de
thee of koffie ;
feestdronk : een toost instellen.
TOOSTEN, (toostte, heeft getoost), toosten uitbrengen.
TOOSTER, m. (-s), iem. die toost.
TOOT, v. (toten), (yew.) aangezicht ; — zeurige
vrouw ; vrouwenhoed.
TOOTSCHOEN, m. (-en), schoen met langen,
puntigen neus.
TOOVENAAR, m. (-s, ...naren), TOOVENAARSTER, v. (-s), TOOVENARES, v. (-sen), iem. die
toovert.
TOOVERACHTIG, bn. (-er, -st), als ware het getooverd ; (fig.) wonderbaar ; bij uitstek.
TOOVERARTIKELEN, o. my. verschillende voorwerpen om made te tooveren ; ...BEELD, o. (-en),
voorstelling, vertooning door middel van tooverij;
(fig.) wegsleepend beeld • ...BESTJE, o. (-s), oude
heks ; ...BOEK, o.
boek eens toovenaars ;
boek vol gewaande tooverkarakters • ...CIRKEL,
m. (-s), cirkel waarin men door tooverkracht gehouden wordt ; ...DO 0 SJE, o. (-s), doosje met
een mechanischen toestel voor het oogbedrog ;
...DRANK. in. (-en), drank die tooverkracht heeft,
inz. minnedrank.
TOOVEREN, (tooverde, heeft getooverd), een
bovennatuurlijken invloed uitoefenen op den
gang van zaken, zoodat men een bepaald
gevolg te voorschijn roept; door tooverij, door
goochelarij voortbrengen hij kan tooveren.
TOOVERES, v. (-sen), toovenares.
TOOVERFIGUUR, v. o. (...figuren), tooverbeeld ;
...FLUIT, v. (-en), betooverd fluitje ; fluitje waarmee men tooveren kan ; ...FORMULIER, o. (-en),
hetgeen een toovenaar zegt, alvorens hij zijne verrichtingen aanvangt ; ...GODIN, v. (-nen), eene
godin die tooveren kan, fee; ...HEKS, v. (-en),
toovenaarster ; oud leelijk wijf.
TOOVERIJ, v. (-en), het tooveren, toegepaste
magie : tooverij verstaan ; betoovering : door
tooverij iem. ziek maken; — tooverkunst.
TOOVERKOL, v. (-len), tooverheks; ...KRACHT,
v. vermogen, werking der tooverij ; ...KUNST, v.

TOOVERLANTAARN, v. (-s), ...LANTAREN, v.

(-s), een klein toestel, waardoor men op, een wit
scherm in een donker vertrek vergroote beelden van.
Moine afbeeldingen verkrijgt ; ...LANTAARNPLAATJE, o. (-s), plaatje voor de tooverlantaarn ;
...MIDDEL, o. (-en), middel waardoor men toovert ;
(fig.) beweerd behoedmiddel (tegen ziekten, ongelukken enz.), talisman; ...SLAG, m. slag met een
tooverstokje ; als bij toorerslag, zeer snel, onverwachts ; ...SPEL, o. tooverij, iets bovennatuurlijks,
lets onverklaarbaars : dat lijkt wel tooverspel ;
(-en), goocheltoer ; ...SPIEGEL, m. (-s), spiegel met
tooverkracht ; spiegel met gebogen oppervlak R aarin
de v oorwerpen misvormd weerspiegeld worden;
...STAF, m. (...staven), ...STOKTE, o. (-s),
staf, stokje van den toovenaar, waarmee hij toovert;
...TUIN, m. (-en), wonderbaar mooie tuin ; ...WERELD, v. wereld door een toovenaar to voorschijn
geroepen, toovcrachtig schoon.
1. TOP, m. (-pen), bovenste uiteinde van eenig
voorwerp, hoogste punt : de toppen der boomen, der
vingers ; — op de toppen der bergen, de kruinen ; —
(fig.) van top tot teen gewapend, geheel en al ; van het
hoofd tot de voeten; — (zeew.) het bovenste en
naakte gedeelte van den mast of de stengen ; —
Van Dale, Handwoordenboek.
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toppunt : de vreugde, ellende steeg ten top, bereikte
Naar toppunt; — tol, kinderspeelgoed. TOPJE,
o. (-s).
2. TOP, tw. het zij zoo ! ik stem toe.
TOPAAS, m. (...pazen), (o. gmv. als stofn.) een
bekende meestal vuurgele edelsteen, bestaande uit
kiezelaarde, aluinaarde en fluorwaterstofzuur.
TOPASOLIET, m. (-en), (o. gmv. als stofn.) gele
granaat.
TOPAZEN, bn. van topaas (vervaardigd).
TOPENG, v. (-s), (Ind.) masker ; gemaskerde
tooneelspeler, die eene pantomime uitvoert, terwijl
een onzichtbare dalang de geschiedenis vertelt.
TOPGEVEL, m. (-s), brandgevel ; ...HOEK, m.
(-en), (meetk.) hoek in den top van een driehoek.
TOPIC (Eng.), v. (-s). onderwerp, vraag : the topic
of the day, het onderwerp waarover iedereen
spreekt.
TOPISCH, bn. plaatselijk, de plaats, het onderwerp of de ligging betreffende.
TOPOGRAAF, m. (...grafen), plaatsbeschnijver;
— iem. van den topographischen dienst.
TOPOGRAPHIE, v. (-en), plaatsbeschrijving.
TOPOGRAPHISCH, bn. bw. plaatsbeschrijvend.
1. TOPPEN, (topte, heeft getopt), van den top
berooven, aftoppen : boomen, planten toppen.
2. TOPPEN, (topte, heeft getopt), (zeew.) de raas
toppen, in eene rechte lijn opzetten ; — aanvaarden,
aannem.en (een aanbod).
3. TOPPEN, (topte, heeft getopt), tollen, met
een tol spelen, (ook) draaien als een tol.
4. TOPPEN, (topte, heeft getopt), met de toppen
der beide voorste vingers op de toppen van eon
ander een harden tik geven, een jongensspel.
TOPPENANT, v. (-en), scheepstouw van de beide
nokken eener ra naar den top van een mast, ook
TOPPENEND, o. (-en).
TOPPER, m. (-s), vogel met eene kuif.
TOPPEREEND, v. (-en), cone eendensoort uit het
hooge Noorden, die 's winters ons in groote scharen
op den trek bezoekt (fuligula manila).
TOPPERSHOED, ra. (-en), matrozenhoed.
TOPPUNT, o. (-en), hoogste punt, bovenste uitsteeksel ; kruin (van een berg); — (zeew.) kruinstip;
(fig.) het hoogst, het verst, waartoe men het brengen
kan ; op het toppunt van eer, roem en geluk; — (ster-'
renk.) keerpunt, culminatiepunt.
TOPSTANDER, m. (-s), (zeew.) vlag die van de
bovenste steng waait ; ...WILG, m. (-en), schietwilg ; ...ZEIL, o. (-en), (zeew.) bovenste zeil op een
vaartuig met een mast ; ...ZEILSKOELTE, v.
(zeew.) zekere zeewind waarbij men topzeilen
voert.
TOPZWAAR, bn. de zwaarte aan den top hebbende en ten gevolge daarvan overbuigende, licht vallende, omslaande ; (fig.) dronken.
TOQUE, (Fr.), v. (-s), rond fluweelen dameshoedj e.
TOR, v. (-ran), schildvleugelig insect ; kever.
TORRETJE, o. (-s).
TOREADOR, m. (-s), stierenbevechter (in Spanje).
TOREN, m. (-s), hoog en boven andere gebouwen
uitstekend bouwwerk (inz. tot verdediging, versterking of tot het ontvangen van een klokkenspel
dienende) ; — (spr.) een toren, bouwen, zonder de
kosten te berekenen, iets belangrijks ondernemen,
zonder vooraf to bedenken wat er tot de uitvoering
vereischt wordt; — (fig.) gevangenis: iem in den toren
zetten ; vuurtoren ; — naam van zeker stuk in
het schaakspel, kasteel. TORENTJE, o. (-s).
TORENDEKSCHIP, o. (...schepen), bijzonder
type van vrachtstoomboot met groot draagvermogen en , onbelemmerde laadruimen; ...DUIF, v.
(...ven), Wilde duif die op torens nestelt.
TORENHOOG, bn. zoo hoog als een toren.
TORENKAMERTJE, o. (-a), kamertje boven in
een toren ; ...KLOK, v. (-ken), groote klok in een
toren hangende ; torenuurwerk ; ...KRUIS, o.
(-en), kruis boven op eene torenspits.
TORENSLAK, v. (-ken), zeker schelpdier
(turritella); ...SPITS, v. (-en); ...STAD, v. (...steden), stad met veel torens ; ...TRANS, m. (-en),
om,gang van een toren ; ...UIL, m. (-en), kerkuil.
54
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TORENVALK, m. (-en), valkensoort (falco tinnunculus)die in torens, rulnen en boomen nestelt.
TORENWACHT, m. (-en), torenwachter ;
v.
gmv. al de torenwachters te zamen ; ...WACHTER,
m. (-s), torenblazer ; ...ZWALUW, v. (-en), gierzwaluw.
TORERO, m. (-'s), toreador.
TORKRUID, o. (plantk.) het geslacht oenanth,e
tot de famine der schermbloemigen behoorende.
TORMENTATIE, v. (-s,
kwelling, plagerlj.
TORMENTEEREN, (tormenteerde, heeft getormenteerd), plagen, kwellen, folteren.
TORMENTIL, v. (plantk.) eene soort van ganzerik (tormentilla), ook wel zevenblad; meerwortel, weewortel en schijtwortel geheeten.
1. TORN, m. (-en), het tornen ; ruk, schok ; (fig.)
een zware torn, eene moeilijke zaak.
2. TORN, v. (-en), losgetornde naad : eerie torn in
een, kleed. TORNTJE, o. (-s).
TORNADO, v. (-'s), hevige orkaan in het regenseizoen (bij de W. I. eilanden).
1. TORNEN, (tornde, heeft getornd), keeren,
wenden : (stooraw.) een vliegwiel tornen, een eind omdraaien, indien de machine in pen der doode punten
stilstant.
2. TORNEN, (tornde, heeft en is getornd), losmaken, losgaan van het naaisel ; — (fig.) ergens
aan tornen, trachten het veranderd krijgen, (ook)
zich met iets inlaten.
TORNOOI, o. (-en), ridderspel, steekspel ; —
BAAN, v. (...banen), plaats voor het tornooi bestemd, steekbaan.
TORNOOIEN, (tornooide, heeft getomooid), deelnemen aan een steekspel.
TORNOOIKRAAG, v. (...kragen), (wap.) barensteel ; ...PLAATS, v. (-en), plants waar een tornooi
gehouden wordt ; ...SPEL, o. (-en); ...VELD, o.
(-en), tornooiplaats.
TORPEDEEREN, (torpedeerde, heeft en is getorpedeerd), met eene torpedo treffen.
TORPEDIST, m. (-en), het korps torpedisten is
belast met het leggen en lichten der verschillende
in gebruik zijnde torpedo's.
TORPEDO, v. (-'s), sidderrog (raja torpedo) —
onderzeesche bom ; eene spartorpedo werd
met eene torpedoboot aan het vijandelijk schip gehecht ; eene vischtorpedo of automobiele torpedo
wordt uit torpedobooten enz. gelanceerd.
TORPEDOBOOT, v. (-en), boot bestemd om
torpedo's to leggen, to lichten of af te schieten ;
...DIENST, m. dienst betreffende het leggen,
werpen en lichten van torpedo's ; ...DIVISIE, V.
(-s), afdeeling van 4 tot 6 torpedobooten; ...GRANAAT, v. (...granaten), granaat met eene springlading van schietkatoen, dynamiet enz. nit mortieren
geworpen ; ...JAGER, at. (-s), zeer snel varende
oorlogsschepen, bewapend met licht en snelvurend
geschut, inz. bestemd om op torpedobooten jacht
to maken ; ...KANON, o. (-nen), kanon om torpedo's
af to schieten, te lanceeren ; ...LANCEERBUIS, v. (...zen), inrichting om torpedo's te lan.ceeren ; ...VAARTUIG, o. (-en); ...VERSPERRING, v. (-en); ...NET, o. (-ten), net om schepen
gehangen om, deze tegen de aanvallen der torpedo's
te beschermen.
TORPILLEEREN, (torpilleerde, heeft en is getorpilleerd), torpedeeren.
TORS, v. (-en), TORSO, v. (-'s), bovenlijf, romp ;
verminkt beeld (zonder armen of beenen).
TORSEN, (torste, heeft getorst), met groote
moeite iets dragen (inz. op den rug); (fig.) gebukt
gaan (onder Teed enz.).
TORSIE, v. het wringen, ineendraaien, het gedraaide : tonic of wrong bij de boomen.
TORSIEBALANS, v. (-en), wringbalans, toestel
tot het meten van kleine krachten.
TORTEL, m. en v. (-s), — DUIF, v. (...ven),
eene kleine soort van wilde duif (turter vulgaris).
TORTUEUS, bn. (...zer, -t), bochtig, vol krommingen, verwrongen ; (fig.) ingewikkeld.
TORTUUR, v. foltering ; pijnbank.
TORY, (Eng.) m. (tories), conservatieve staatspartij in Engeland, hofpartij, de aristocraten.
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TOSSEN, (toste, heeft getost), (voetbalspel)
opgooien, dobbelen om de plaats der spelers te
bepalen.
TOT, vz. geeft eene beweging to kennen naar eene
zekere grens van plaats of tijd, zonder verder to
gaan : tot iem. gaan, komen ; tot 7 uur blijven ; —
doel en strekking der werking drukt het uit in : dat
is tot uw best, tot uw genoegen ; tot nut van het
algemeen ;
als voegw. staat het voor totdat.
1. TOTAAL, bn, geheel, ten voile : ik ben totaal
uitgeput.
2. TOTAAL, o. (...talen), de gezamenlijke som,
geheel bedrag : in totaal.
TOTALISATOR, m. (-s), eene manier van wedden
bij wedrennen.
TOTALITEIT, v. het geheel.
TOTALITER. bw. gansch en al.
TOTDAT, voegw. ter inleiding van een tijdbepalenden bijwoordelijken bijzin : wacht, tot(dat) ik kom.
TOTEBEL, v. (-len), vierkant vischnet, aan twee
gebogen latten, die elkander kruisen, uitgespannen
vuil, slordig wijf, morsebel.
TOTEM, o. klasse van dieren of voorwerpen die
door Noordamerikaansche Indianenstammen heilig
verklaard worden.
TOTEMISME, o. godsdienst dier stamraen.
TOTOK, m. en v. (-8), (Ind.) volbloed Hollander.
TOTOKSCH, bw. (Ind.) zuiver Hollandsch.
TOTSTANDBRENGING, v., ...KOMING, v. het
tot stand brengen, komen.
TOUOHANT, bn. (-er, -st), roerend, treffend, aandoenlijk.
TOUCHE, v. (-s), aanraking ; penseelstreek ;
orgeltoets.
TOUCHEEREN, (toucheerde, heeft getoucheerd),
aanraken ; (Ind.) zijn traktement toucheeren, ontvaugen ; licht kwetsen (bij het scherraen) ;
aantasten, beleedigen ; — treffen, roeren.
TOUPET, v. (-ten) kuif ; pruikje krulponnie.
TOUR, m. zie TOER ; — tour d tour, beurtelings ;
tour de baton, handgreep, gauwigheid ; — ongeoorloofde voordeeltjes in ambtsbediening ; — tour
de force, iets stouts, gewaagds, een kunststuk.
TOURNEE, v. (-s), rondreis: op tournee gaan, rondreizen.
TOURNEEREN, (tourneerde, heeft getourneerd),
draaien, wenden, keeren.
TOURNIQUET, m. (-s), het draaikruis aan den
ingang van een afgesloten terrein, ter controleering
der binnentredenden.
TOURNOOI, 0. zie TORNOOI.
TOURNURE, v. (-s), wending, keer ; andere richting ; houding, gestalte ; — stijve strook, kussentje
om eene damesjapon van achteren te doen uitstaan.
TOUTER, m. (-s), (gew.) schommel, schop.
TOUW, samengevlochten hennep- of vlasdraden ; —, (-en), zulk draadwerk van verschillende
lengte: een streng, klos touw; (zeew.) kabel : het,touw
opschieten, klaren, vieren, kappen ; — dear is
geen touw aan vast te knoopen, daaruit kan men
niet wijs worden; — den geheelen dag in touw zijn,
den geheelen dag aan den arbeid zijn. TOUWTJE,
o. (-s), klein touw ; (spr.) men heeft het aan geen
touwtje, men heeft het niet in zijne macht ; —
iem. aan het touwtje hebben, aan het lijntje, in zijne
macht ; het touwtje wat vieren, iets toegeven ;
zij trekker aan gen touwtje, zij zijn het met elkander
eens, zij doen samen.
2. TOUW, o. (-en). getouw, weefgetouw ; —
(spr.) iets op touw zetten (nicer gebruikelijk dan op
het getouw zetten), ondernemen, er aan beginnen.
TOUWBAAN, v. (...banen), plants waar touw vervaardigd wordt, lijnbaan ; ...BAAS, m. (...bazen),
opzichter in eene weverij , gewoonlijk over 100 touwen.
1. TOUWEN, bn. van touw : touwen omboordsel.
2. TOUWEN, (touwde, heeft getouwd), leder bereiden ; (zeew.) boegseeren ; (fig.) slaan, afrossen.
TOUWER,
(-s), lederbereider. TOUWERIJ,
v. (-en), werkplaats waar leder bereid wordt.
TOUWLADDER, v. (-s), ladder, geheel of gedeeltelijk van touw gemaakt ; ...MAT, v. (-ten), mat
van touw gevlochten ; ...SLAGER, m. (-s), touwdraaier ; ...SLAGERIJ, v. (-en), lijnbaan.

TOUWTJESPRINGEN.
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TOUWTJESPRINGEN, o. het springen over een
touwtje, zeker m,eisjesspel.
TOUWWERK, o. al de touwen (van scheepstuigage enz.); staand touwwerk, dat aan beide einden
bevestigd is en zijne plaats onveranderlijk behoudt ; toopend touwwerk, walks beide einden niet
bevestigd zijn.
TOWER, (Eng.) m. toren, kasteel to Londen
(eert.) staatsgevangenis.
TOXICOLOGIE, v. leer der vergiften.
TOXINEN, rev. schadelijke stoffen in het dierlijk
organism° afgescheiden.
TOYNBEE CLUB, v. (-s), club die zich met toynbeewerk bezig houdt ; ...HUIS, o. (...zen)
...SCHOOL, v. (...scholen), school voor volwasBonen ter algemeene ontwikkeling, volgens de denkbeelden van Arnold Toynbee (1852-83);
...WERK, o.
TRAAG, bn bw. (trager, -st), langzaam, niet voortvarend ; lui. TRAAGHEID, v. langzaamheid ; luiheid ; (nat.) volhardingsvermogen, inertie.
TRAAGZAAM,. bw. (Zuidw.) zeer langzaam.
1. TRAAN, v. vet of olio van walvisschen en vele
andere zeedieren : schoenen met traan insmeren.
2. TRAAN, m. (tranen), uit de oogen Tloeiend
vocht ; — (fig.) iemands tranen drogen, zijne smart
lenigen.
TRAANBEEN, o. (-deren), (ontl.) een van de twee
dune beenderen in de nabijheid der oogen ; ...BUIS,
v. (...zen), (ontl.) buisje dat van het traanpunt naar
den traanzak gaat ; ...KLIER, v. (-en), (ontl.)trosvormige klier aan den buitenhoek van het oog, die
traan afscheidt ora den oogbol vochtig to houden.
TRAANKETEL, m. (-s), ketel waarin traan gekookt wordt ; ...KOKER, m.. (-s) ; ...KOKERIJ, v.
(-en), fabriek waar traan bereid wordt.
TRAANOOGEN, (traanoogde, heeft getraanoogd),
tranende oogen hebben.
TRAANZAK, m. (-ken), (ontl.) eene trechtervormige holte in de binnenste oogholte, waarin de tranen uit de traanstippen vloeien en walks zich
daarvan weder door een kanaal in den neus
outlast.
TRACE, o. (-'s), schets van een ontworpen weg
grondteekening van een vestingwerk enz.
TRACEEREN, (traceerde, heeft getraeeerd),
schetsen, ontwerpen, afbakenen : een weg traceeren.
TRACHEE, v.(-8n), adem,halingsbuis der in de
lucht ademende gelede dieren.
TRACHEL, m. (-s), (Zuidn.) trekpad, jaagpad.
TRACHIET, o. zeker gesteente, heldergrijs van
kleur, hoofdzakelijk uit veldspaat bestaande.
TRACHOMA, TRACIIOOM, v. granuleuze oogziekte, besmettelijke ontsteking der oogleden.
TRACHTEN, (trachtte, heeft getracht), pogen ;
zich betveren, zijn best doen iets to bereiken ; streven (naar); trachten in de wereld vooruit to
komen.
TRACTAAT, o. (...taten), verhandeling, verdrag,
vergelijk ; (akte van) overeenkomst.
TRACTABEL, bn. (-er, -st), handelbaar, gedwee.
TRACTEEREN, (tracteerde, heeft getracteerd),
behandelen : ik zal dat antlers tracteeren; hij heeft die
zaak niet goed getracteerd ; bejegenen ; zie TRAKTEEREN.
TRACTIE, v. het trekken ; chef de bureau van de
afdeeling tractie en rollend materieel, van eene afdeeling bij spoorwegmaatschappijen.
TRADEMARK (Eng.), o. (-s), handelsmerk.
TRADITIE, v. (-s,
overlevering, yolkslegend°, bericht bij monde overgegeven van geslacht
op geslaeht : de traditie is deze ; volgens de traditie,
volgens gewoonte.
TRADITIONEEL, bn. bw. bij overlevering, zooals
het gebruik of de gewoonte dat meebrengt.
TRAFIEK, v. (-en), handel, inz. met zelfvervaarplaats
digd fabrikaat ; koopraansbedrijf, nering ;
waar men de grondstoffen voor de fabricage vervaardigt.
TRAFIKANT, mt. (-en), leverancier van bewerkte
grondstoffen.
TRAGEDIE, v. (...dien, -s), treurspel ; treurig
voorval.

TRAMPAARD.
TRAGI-COMISCH, bn. (toon.) treurblijeindend.;
treurig en vroolijk tevens : een tragi-comisch tafereel.
TRAGICUS, m. (...ci), treurspeldichter.
TRAGISCH, bn. bw. treurig, droevig : een tragischen dood einden.
TRAIN, m. en train. in zwang ; in den gewonen
loop (der dingen); aan den gang ; op dreef.
TRAINEEREN, (traineerde, heeft getraineerd),
talmen, dralen ; slepende houden, op de lange baan
sehuiven : met iets traineeren.
TRAINEN, (Eng.), (trainde, is getraind), zieh
wennen aan, oefenen in. TRAINER. m. (-s), hij
die traint, africht.
TRAINEUR, m. (-s), achterblijver bij een lager.
TRAINING, v. africhting, dressuur.
TRAITE, v. (-s), (hand.) wissel, assiguatie.
TRAJECT, o. (-en), overvaart ; veer ; afstand.
TRAKTAATGENOOTSCHAP, o. (-pen), instelling
ter bevordering van deugd, goede zeden en godsdienstzin, door het verspreiden van traktaatjes.
TRAKTAATJE, o. (-s), kleine verhandeling ;
kort opstel (inz. van zedelijken en godsdienstigen
inhoud), vliegend blaadje : traktaatjes uitdeelen.
TRAKTATIE, v. (-s), feestelijk onthaal.
TRAKTEEREN, (trakteerde, heeft getrakteerd),
feestelijk onthalen; (fig.) ik zal hem eens goed trakteeren, hem geducht doorhalen.
TRAKTEMENT, o. (-en), lekkernijen, ververschingen (bij een onthaal of bezoek); bezoldiging,
soldij, wedde.
TRAKTEMENTSDAG, m. (-en), dag waarop het
traktement ontvangen wordt ; ...VERHOOGING,
v. (-en).
TRALIE, v. (-s, ...lien), ineengevlochten koperof ijzerdraden (dienende voor deuren, ramen of
ander afsluitsel); latwerk ; een enkele staak of spijl
eener zoodanige tralie ; (spr.) achter de tralies zitten,
in de gevangenis zijn ; hij kan wel met de konijnen
door de tralies eten, hij is bijzonder raager. TRALIETJE, o. (-s).
TRALIEBRUG, v. (-gen), brug waarvan de zijwanden bestaan uit een samenstel van balken en
platen, dat de stevigheid en draagkracht der brug
in hooge mate bevordert.
TRALIE EUR, v. (-en), deur met traliewerk.
TRALIEDICHT, bn. met tralies dichtgemaakt ;
die huizen zijn traliedicht, het tocht er hevig.
TRALIEN, (traliede, heeft getralied), van tralien,
van latwerk voorzien.
TRALIETAFEL, v. (-s), open slagersbank; ...VENSTER, 0. (-s), venster van tralies ; venster met
tralies er voor ; ...WERK, o. getraliede voorwerpen.
TRAM, v. (-5, -men), tramweg ; tramwagen.
TRAMMETJE, o. (-s).
TRAMAANLEG, In. het aanleggen van een tramweg; ...ABONNE, m. (-'s), die op eene tram geabonneerd is ; ...ABONNEMENT, o. (-en), mijn tramabonnement duurt tot 1 Mei ; ...BRAN, v. (...banen),
tramweg ; ...BEL, v. (-len); ...BESTUURDER, m.
(-s); ...BOEKJE, o. (-s), eenige plaatskaartjes voor
de tram tot een boekje vereenigd; ...CO NDUC'TEUR,
m. (-s); ...CONCESSIE, v. (-s), concessie voor den
aanleg van een tramweg ; ...CONTROLEUR, m.
(-s); ...HALTE, v. (-n), vast punt waar de tram
stopt ; ...HUISJE, o. (-s), wachthuisje voor hen, die
met de tram verder willen gaan ; ...KAARTJE, o.
(-s), plaatskaartje voor eene tram ;• ...KILOMETER,
m. (-s); ...KO ETSIER, m. es),koetsier van een tramwagen ; ...LIJN , v. (-en), tramweg ; ...MAATSCHAPPI.J. v.(-en), n:taatschappij tot exploitatie
van eene tramlijn ; v. (-s), kleine
locomotief.
TRAMMEN (tramde, heeft en is getramd), met
de tram rijden : eene sectie trammen.
TRAMONTANE, v. Italiaansche benaming van
de poolster ; noordenwind ; (fig.) de tramontane vet.liezen, zijn koers kwijt zijn ; in verwarring geraken,
het spoor bijster zijn.
TRAMPAARD, o. (-en), paard voor een trantwagen ; ...RAILS, mv. ijzeren richels waarover de
trams rijden ; ...RIJTUIG, o. (-en), tramwagen ;
...SECTIE, v. (-s), deel eener trambaan waarvoor

TRAMZIJDE.
afzonderlijk betaald moet worden; ...WAGEN,
(-s); ...WEG,
(-en), spoorbaan op den openbaren
weg aangelegd, zooals in de straten van steden enz.,
meestal van kleinere afmeting.
TRAMZIJDE v. inslagzijde.
TRANCE (Eng.), v. de toestand waarin het medium zich bevindt tengevolge en tijdens de materialisatie van geesten (in de leer der spiritisten).
TRANOHANT, bn. (-er, -st), scherp, bijtend,
bits.
TRANCHEEEN, v. my. loo avers (bij het beleg
eener stall, enz.)
TRANCHEERMES, o. (-sen), ...YORK, v. (-en),
voorsnijmes, -vork.
TRANCHEUR, m. (-s), voorsnijder.
TRANEN, (traande, heeftgetraand), tranen storten,
vocht loslaten : mijne oogen tranen ; — de wingerd
traant, opstijgend plantensap loopt uit die plaatsen, waar takken afgesneden zijn.
TRANENBEEK, v. (...beken), (fig.) zeer veel
tranen ; ...BROOD, o. (fig.) brood der ellende
tranenbrood eten ; ...DAL, o. (fig.) de wereld, deze
aarde ; ...FLESOHJE, o. (-s), ...KRUIKJE, o. (-s),
(oudt.) zeker vaatwerk dat men dikwijls bij aschkruiken in de aarde vindt en waarin gelijk men nieent
de bloedverwanten van een overledene hun tranen
verzamelden ; ...LACH, m.; VL 0 E ,
TRANIG, bn. (-er, -st), dat traan bevat, op
traan gelijkende : die visch smaakt tranig.
TRANQUILLE, bn. bw. gerust, kalm, bedaard;
gelaten, onbevreesd, vrijmoedig.
TRANQUILLITEIT, v. gerustheid, rust, kalmte
(des gen:weds).
1. TRANS, ra. (-en), (bouwk.) torenoragang ;
tinne ; rand ; (fig.) het hoogste.
2. TRANS, bw. aan gene zijde, over, (in samenstellingen): Transvaal, over de Vaal gelegen ; Transleithanie, aan gene zijde der Leitha.
TRANSACTIE, v. (-s,
vereffenin.g, minnebike schikking, vergelijk ; handelsovereenkomst.
TRANSALPIJNSCH, bn. aan gene zijde der Alpen
gelegen; ...ATLANTISCH, bn. over den Atlantischen
Oceaan : transatlantische stoomvaartlijnen.
TRAN S CENDENTAAL, bn. b ovenzinnelijk.
TRANSCRIPT, o. (-en), overgeschreven stuk,
kopij, afschrift.
TRANSCRIPTIE, v. (-s), afschrift, overschrijving ;
— (muz.) overzetting van een muziekstuk voor een
ander instrument.
TRANSEPT, lie TRANSSEPT.
TRANSFEREEREN, overdragen, verplaatsen ;
uitstellen.
TRANSFIGURATIE, v. (-s, _ten), vervorming ;
(bijb.) verheerlijking van Christus op den berg Thabor ; (R. K.) gedenkdag hiervan op 6 Aug.
TRANSFIGUREEREN, vervormen, van gedaante
veranderen.
TRANSFORMATIE, v. (-s, gedaanteverandering, -herschepping ; (nat.) °wetting van
energie, by. van electriciteit in licht.
TRANSFORMATOR, m. (-en), toestel tot het oro,zetten van een electr. stroola van hooge spanning in
eenige van lagere spanning.
TRANSFORMEEREN, van gedaante veranderen ;
een anderen vorm geven.
TRANSFUSIE, v. (-s), (gen.) overbrenging van
frisch levenskrachtig bloed van een gezonde in het
vaatstelsel van een zieke.
TRANSIGEEREN, (transigeerde, heeft getransigeerd), een vergelijk treffen, tot eene schikking
komen ; schipperen, plooien, wat geven en nemen.
TRANSITEEREN, doorvoeren (van koopwaren).
TRANSITIEF, bn. overgaande ; (taalk.) transitieve werkwoorden, die eene werking beteekenen die
door eene zelfstandigheid wordt ondergaan, of waardoor eene zelfstandigheid wordt voortgebracht ;
voorbijgaand, tijdelijk, transitoir.
TRANSITO, o. doorgang, doorvoer (van handelswaren). TRANSITOHANDEL, m. doorvoerhandel.
TRANSITOIR, bn. voorbijgaand, tijdelijk.
TRANSITOWISSEL, M. (-8). buitenlandsche
wissel op het binnenland getrokken, doch alleen in
het buitenland betaalbaar.
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TRANSKAPELLEN, v. my. (R. K.) een bans van
kapellen die het hoofdaltaar omgeven, symbool van
de stralende doornenkroon om het hootd van Jezus.
TRANSLAAT, o. (...laten), vertaling, vertaald
stuk.
TRANSLATEEREN, (translateerde, heeft getranslateerd), vertalen.
TRANSLATE UR, m. (-s) , vertaler : beeedigd trans lateur
TRANSLOCATIE, v. (...tien), plaatsverandering ;
overplaatsing in eene andere klasse.
TRANSMIGRATIE, v. verhuizing ; inz. zielsverhui zing.
TRANSMISSIE, v. (-s, overzending,
overdracht, overlevering ; — al die machinedeelen
die dienen tot krachtoverbrenging.
TRANSMITTEEREN, (transmitteerde, heeft getransraitteerd), ter hand stellen ; overzenden ; overdoen.
1. TRANSPARANT, bn. doorschijnend.
2. TRANSPARANT, o. (-en), beeld dat doorschijnt:
transparant roor een theestoofje ; — soort van Jantaarn waarop alleen de opschriften licht doorlaten ;
blad met lijnen als onderlegger om recht to
schrijven.
TRANSPIRATIE, v. (-s), uitwaseming ; het
zweeten.
TRANSPIREEREN, (transpireerde, heeft getrans-_
pireerd), uitwasemen, sweeten.
TRANSPLANTATIE, v. (-s), (gen.) het overbrengen van stukken gezonde huid op eene wonde.
TRANSPONEEREN, (transponeerde, heeft getransponeerd), overzetten ; (muz.) van den eenen
toonaard in een anderen overbrengen.
TRANSPORT, o. (-en), het overdragen van een
getal van de eene bladzijde op de andere (bij het
optellen); — het vervoeren, overzenden ; wat
vervoerd of overgezonden wordt ; vra,cht.
TRANSPORTABEL, bn. vervoerbaar.
TRANSPORTBAND, m. (-en), breede band zonder
welke voortdurend
elude, meestal van gnmmi,
voortbeweegt en waarop versehillende stoffen
vervoerd worden.
TRANSPORTEEREN, (transporteerde, heeft getransporteerd), vervoeren ; overbrengen (naar eene
verbanningsplaats); overdragen (van posten van
rekeningen enz.).
TRANSPORTEUR, m. (-s), hoek-, graadmeter,
werktuig bestaande uit een in graden (of kleinere
deelen) verdeelden halven cirkel met eene liniaal,
die den halven cirkel onderspant ; graadboog.
TRANSPORTATIE, v. (-s, ...tien), ballingschap,
het overbrengen naar eene verafgelegen plaats om
dear verblijf to houden.
nde voor
TRANSPORTKABEL, m. (-s), kabel diene
transport van goederen ; ...KOSTEN, m. mv. ;
o. (...schepen) • ...WAGEN, m. (-a).
TRANSPOSITIE, v. (-s, (muz.) °Duetting,
overzetting van een muziekstuk in een anderen
toon.
TRANSSEPT, o. (-en), transsept eener kerk, dwarsschip.
TRANSSUBSTANTIATIE, v. (R. K.) verandering
van brood en wijn bij het avondmaal in het lichaam
en bloed van Christus, door de woorden der consecratie.
TRANSVERSAAL, bn. bw. dwars, overdwars.
TRANSVERSALEN, m. my. verwanten in de zijlinie ; v. my. (wisk.) eene lijn of een viak, waardoor een stelsel van lijnen of vlakken op de eene of
andere wijze gesneden wordt.
TRANT, m. mauler, wijze (van handelen, leven
enz.), gewoonte ; (fig.) dat is zijn trant, dat is wat hij
noodig heeft, dat is het ware voor hem ; — naar
den 'echten trant, op de goede wijze ; schilderen in den trant van Rubens, stijl.
TRANTELEN, (veroud.) tranten.
TRANTEN, (trantte, heeft getrant), (veroud.)
wandelen ; langzaam gaan.
1. TRAP, ni. (-pen), het trappers : het is een heels
trap van bier naar Amsterdam op de fiets ; het doen
of geven van een trap, stamp ; — het treden met
den voet, tred : ism. een trap geven.

TRAP.
2. TRAP, m. (-pen), eene trede eener trap ;
van de trappen gevallen, zijn haar is geknipt; —
—hijs
graad van opklimming in rang : hij klom, van trap
tot trap, langzamerhand, van lieverlede; — op den eersten trap van de maatschappelijke ladder; — (taalk.)
de trappen van vergelijking (van bijv. naamw.),
de verschillende vormen der bn. die aanduiden in
welken graad de hoedanigheid in de zelfstandigheid aanwezig is of daaraan wordt toegekend : de
stellende trap, de vergrootende trap , de overtreffende
trap ; — (muz.) afstand of overgang van eene lijn
op de naaste tusschenruimte, of van deze weder op
de naaste lijn, hetzij op- of nederwaarts, op den
notenbalk. TRAPJE, o. (-s).
3. TRAP, v. (-pen), voor al de treden to zamen
verhevenheid (van hout, steen enz.) door middel
waarvan men naar boven of naar beneden komt ;
eene steile, hooge, donkere trap ; — hij woont drie
trappen hoog, op de vierde verdieping; — trapladder. TRAPJE, o. (-s), kleine trap, inz. kleine tra pladder.
4. TRAP, v. (-pen), trapgans.
TRAPBALUSTER, m. (-s), spijl tusschen de
leuning en den boom eener trap.
TRAPEZE, v. (-s), zweefrek voor acrobaten.
TRAPEZIUM, o. (-s, ...zia), (m,eetk.) een vierhoek
waarvan twee zijden evenwijdig loopen ; rek, toestel bij de gzmnastische oefeningen.
TRAPEZOME, v. (-s), een vierhoek waarvan
de zijden en hoeken ongelijk zijn.
TRAPGANG, v. (-en), eene ertsbank waardoor
eene gang van ertsloozen steen heendringt.
TRAPGANS, v. (...zen), eene farctilie der waadvogels (otis), tamelijk groote vogels met krachtige
pooten die door lichaantsbouw en veeren aan de
hoenders herinneren.
TRAPGAT, o. (-en), gat bij de trap ;• ...GEVEL,
m. (-s), voorgevel aan een huis die van boven trapsgewijze versmalt ; ...GRANAAT, v. (...granaten),
puntprojectielen welke in den grond worden geplaatst en ontploffen, zoodra er op getrapt wordt ;
...JAAR, o. (...jaren), ieder zevende jaar van 't menschelijk leven, waarin men meende dat er eene aanrnerkelijke verandering in 't menschelijk lichaam
voorviel: het 63ste en 84ste jaar noemt men groote trap
jaren.
TRAPKLEED, o. (-en), tapijt over eene trap,
looper •, ...LADDER, v. (-s), ladder in den vorm van
eene trap ; ...LEUNING, v. (-en), leuning ]angs
eene trap ; ...LOOPER, (-s), trapkleed; ...NAAIMACHINE, ,v. (-s), naaimachine die met trappen
in bewegingwordt gebracht; 0 0 G, m. (-en), schroef
met oogvormigen kop ; ...PAAL, m. (...palen),
hoofdbaluster op de eerste trede van eene trap.
TRAPPEEREN, (trappeerde, heeft getrappeerd),
betrappen. TRAPPEERING, v. (-en).
TRAPPELEN, (trappelde, heeft getrappeld), met
de voeten op den grond stampen.
TRAPPEN, (trapte, heeft getrapt), hard, stevig
of vlak de voeten op of in iets neerzetten ;
—iem.opdet ner,opde ksterogentrapen,(fig.)
hem beleedigen ; — veen, turf, klei trappen, door
trappen bereiden ; — het orgel trappen, den blaasbaig voor het orgel met lucht vullen ; — iem.
trappen, hem den of meer trappen geven , (fig.) diep
beleedigen, onderdrukken ; — (met hebben en zijn)
op eene fiets rijden : hij trapte in twee uur van Den
Haag naar Haarlem.
TRAPPENHUIS, o. (...zen), gedeelte van een
huis, waarin de trappen zijn aangebracht.
TRAPPER, ra. (-s), vallenzetter (bij de Hudsonsbaai).
TRAPPIST, ro. (-en), (R.-K.)monnik eener uiterst
strenge orde, in de 17de eeuw door den Franschen
abt R a n c é gesticht, en die hear naam draagt naar
de abdij La Trapp e, in een woest oord van.
Norraandie ; — (nat. hist.) eene soort van baardkoekoek in Z. Amerika (monastes fusca).
TRAPPISTENBIER, o. eene biersoort door de
trappisten gebrouwen.
TRAPPORTAAL, o. (...talen), rust, plat gedeelte in eene trap ; portaal aan eene trap ;
...PSALM, m. (-en), de vijftien trappsalmen,
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van ps. 119-134 (die de Israglieten bij het
opgaan naar den tempel zongen); ...ROEDE, v. (-n),
rondo of platte roede, meestal van koper om eon
traplooper vast to leggen ; ...ROOSTER, (-s),
eenige roosters met wijde openingen boven elkander
geplaatst.
TRAPSGEWIJZE, TRAPSGEWIJS. bn. bw. bij
trappen, van lieverlede, allengs, telkens iets meer
of minder : trapsgewijze opklimming, toeneming.
TRAPSTOEL, m. (-en), houten stool die wagevouwen als trapte dienst kan doen, inz. in winkels,
in gebruik • ...WAGEN,
(-s), lorrie.
TRAPSWIJZE, bw. op de wijze van eene trap.
TRAS, o. cement, fijngemalen tufsteen, eene uitstekende metselspecie die zoowel onder water als
in de lucht zeer hard wordt : met tree metselen.
TRASI, v. voornaam ingredient bij de Ind. rijsttafel, bereid uit versche zeevischjes of garnalen, die
met tout gestampt en in stoom gekookt worden..
TRASMAKER, m. (-9), workman in eon trasmolen;
...MOLEN, m. (-s), molen waarin tufsteen of gebrande klei tot tras gemalen worden ; ...RAAM,
o. (...ramen), (bouwk.) metselwerk in of van tras,
tegen het opzuigen of optrekken van vochten.
TRASSAAT, m. (...saten), (kooph.) op wien eon.
wissel getrokken wordt.
TRASSANT,
(-en), (kooph.) trekker (van een
wissel).
TRASSEEREN, (trasseerde, heeft getrappeerd),
een wissel trekken.
TRASSEN, (trapte, heeft getrast), met tras metscion.
TRATTE, TRAITE, v. (-s), getrokken wissel.
TRAVAAT, m. (...vaten), (zeew.) korte hevige
windvlaag met stortregen.
TRAVALJE, v. (-a), hoefstal, noodstal naarin
hoefsmid het paard vastzet, dat hij beslaan wil.
TRAVEN, (traafde, heeft getraafd), (zeew.) stouwen, duiveljagen, inpersen (van wolzakken in deschepen).
TRAVERSE, v. (-n), TRAVERS, v. (-en), gronddekking loodrecht op de richting van de vuurlijn ;
—dwarslijn, -streep, -stang, -balk, -gang, -wal; (fig.)
een ongolukkig toeval, eene onverwa,chte verhindering, wederwaardigheid.
TRAVERSEEREN, (traverseerde, heeft getraverseerd), dwars doorgaan, doorsnijden ; dwarssprongen maken.
TRAVERTINE, TRAVERTIJN, o. eene dichtesoort van kalktufsteen ; eene afzetting van koolzure kalk door bronwater.
TRAVESTEEREN, (travesteerde, heeft getravesteerd), verkleeden, belachelijk inkleeden ; iota
ernstigs door andere inkleeding en veranderd.en
vorm belachelijk maken.
TRAVESTIE, v. verkleeding ; lachwekkende
voorstelling van iets emstigs ; —ROL, v. (-len).
TRAWANT, m. (-en), begeleider, lijfwacht •, handlanger ;
(sterr.) bijplaneet, maa,n, wachter.
TRAWL, (-s), troll.
TRAWLER, (Eng.), m. (-s), vischschuit die met.
een trawlnet vischt.
TRAWLNET, o. (-ten), sleepnet der zeevisschers,
over den grond.
TRAWL(NET)VISSCHERIJ, v. het visschen met,
het trawlnet.
TREBIZONDE, v. (-n), zeker Turksch vaartuig
op de kust der Zwarte Zee in gebruik, naar de stad
Trebizonde aldus geheeten.
TRECHTER, m. (-s), hol kegelvormig werktuigvan onderen in eene buis uitloopende, van glas of metaal gemaakt, om daarmedevloeistoffen of poedervormige stoffen in eene nauwe opening to gieten.
TRECHTERVORMIG, bn. in den vorm van een.
trechter.
TRED, Da. (-en), het treden ; trede, schrede, stap ;
gang ; (fig.) gelijken tred houden, gelijk op gaan, even.
snel vooruitkomen; hanetred, kiem van het ei. TREDJE, o. (-s).
TREDE, v. (-n), TREE, v. (-6n), schrede, stap,
pas ; — sport (eener ladder); deel van eene trap
of eene stoop ; ijzer waarop men den voet zet.
bij het in- en uitstappen van een rijtuig ; -- ver--
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heven plaats in eene kamer, estrade ; deel van
een weefgetouw waarop de voet gezet wordt.
TREETJE. o. (-s).
TREDEN, (trad, heeft of is getreden), den voet
zetten op, met den voet drukken ; stappen, zich begeven naar ; gaan, loopen; (spr.) terzijde treden,
ken, achteruitgaan ; in de plaats treden van ...... , vervangen, opvolgen; tusschenbeide, in het midden treden,
tusschenbeide komen; — op het tooneel treden, verschijnen, (ook fig.) ijverig deelnemen (aan iets);
haar achttiende
—zijtrednhac jr,
levensjaar begint ; — (fig.) iem. op de teenen treden,
hem grieven, beleedigen ; — iem. te na treden, iem.
in zijne eer tasten.
TREDMOLEN, m. (-s), molen die in beweging
wordt gebracht door op een rad te treden ; (fig.) in
den tredmolen loopen, altijd denzelfden zwaren (vaak
geestdoodenden) arbeid verrichten.
TREDVOET, ra. (-en), voet bij vogels met gangpooten, waarvan de raiddel- en buitenteen tot over
de helft vergroeid zijn, zooals bij den ijsvogel by.
TREEBORD, o. (-en), plankje dat de veenarbeider
zich onder de voeten bindt om het uitgebaggerde
veen vast ineen te treden.
TREEDSEL, o. spoor van het treden der hanen
bij het door.
TREEFT, v. (-en), ijzeren drievoet, keukengereedschap. TREEFTJE, o. (-8).
TREEK, ra. (treken), list, looze streek : booze
treken hebben.
TREEM, m. (tremen), trechter, tremel van een
molen.
TREEPLANK, v. (-en), opstapplank terzijde van
spoorwagens en open trarawagens.
TREF, m. het treffen ; lukje : 't is een tref hem
's avonds thuis te vinden.
TREFCIJFER, o. (-s), cijfer dat de trefkans aangeeft.
TREFFELIJK, bn. bw. (-er, -st), voortreffelijk,
fraai, uitmuntend. TREFFELIJKHEID, v.
1. TREFFEN, (trot, heeft getroffen), raken ; —
bereiken: het doel treffen ; — (muz.) den juisten
Loon treffen, aanslaan, zingen ; (ook fig.) op de juiste
wijze spreken, zoodat de woorden „inslaan"; dit portret is goed getroffen, het gelijkt goed ; — gij hebt
het getroffen, geraden; den goeden weg treffen, inslaan,
nemen ; — ontmoeten : waar kan ik u treffen ?;
overkomen : een zware ramp, een groot onheil heeft
ons getroffen ; — aangaan, betreffen : die zinspeling
treft u ; aangaan, doen : een vergelijk, eene goede
keuze treffen; — ontroeren : treffend spreken.
2. TREFFEN, o. gevecht, op groote schaal, doch
van geringer oravang dan een veldslag ; schok ;
ontmoeting.
TREFFEND, bn. bw. (-er, -st), hartroerend, aandoenlijk; (schild.) eene treffende gelijkenis (van een
portret), zeer joist.
TREFFER, m. (-s), wat treft ; kogel die het doel
geraakt heeft; worp in het kegelspel die de kegels treft.
TREFKANS, m. (-en), de kans of waarschijnlijkheid era zijn doel te treffen, percentsgewijze uitgedrukt ; o. (-en), punt dat getroffen
moet worden ; ...ZEKERHEID, v. wanneer het
trefetifer 100 is.
TREFLE, o. (wap.) klaveren.
TREIL, ra. (-en), treklijn, lijn waarmede eene
schuit (door een paard) wordt voortgetrokken ; —
met zeil en treil, met alles wat er bij behoort ;
sleepnet, kor, schrobnet : een zakvormig net, 10
M. breed en 1 1 2 M. hoog, achter het schip aan over
den bodem der zee gesleept.
TREILEN, (treilde, heeft getreild), voorttrekken
(eene schuit); op sleeptouw nemen.
TREILER, (-s), iem. die aan den treil trekt ;
sleepboot ; vischschuit die met sleepnetten vischt,
trawler.
TREILLIJN, v. (-en), treklijn, jaaglijn ; ...PAD, o.
(-en), jaagpad.
TREILLIS, o. tralie, getralied hek, rooster- of tralievorraig latwerk.
TREIN, m. (-en), stoet, sleep (van menschen),
geleide : de vorst sleepte een trein bedienden mede ;
—(mil.)aeswatenlgernodigheftoudekrijgs-
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behoeften to vervoeren ; eenige stukken geschut
met al wat er toe behoort ; — spoortrein, eene reeks
wagens die door eene locomotief tegelijk worden
voortgetrokken.
TREINCOMPAGNIE, v. (en)., eene compagnie
tot het vervoer van den trein ; ...CONTACT,
0. k-en), contact zoodat door den trein zelf een sein
gegeven wordt ; ...DEPOT, o. (-s), waar in vredestijd het treinmateriaal bewaard wordt ; ...DIENST,
m. regeling van bet loopen der treinen, vermeldende
de tijden van aankomst en vertrek.
TREINENLOOP, m. de loop der treinen.
TREINPERSONEEL, o. het personeel aan een
spoortrein verbonden ; ...SOLDAAT, (...daten),
soldaat eener treincompagnie.
TREINZIEK, bw. rrisselijk, ziek geworden door ,
het schokken van den trein.
TREITER, m. (-s), iem. die treitert.
TREITERAAR, m. (-s), TREITERAARSTER,
v. (-s), plager, plaagster.
TREITEREN, (treiterde, heeft getreiterd), plagen,
kwellen. TREITERING, v. (-en).
TREITERLAOH, m. sarrende, plagende lach.
TREK, ra. (-ken), het trekken nog Um trek en de
haal met het vischnet of het
kist is boven ;
vogelnet; kaarten die in eens uitgespeeld worden
en die de winner naar zich toehaalt, slag ; — getrokken gleuf in den loop of mond van een vuurwapen ; — luchttrek, tocht : op den trek staan ; —
die vogels verschijnen bier op den trek, wanneer zij
naar warmer, kouder streken trekkers — (Z. A.)
de groote trek der Boeren, verhuizing ;
haal, lijn met de pen, het penseel, inz. voor zoover zij karakteristiek zijn. ; — de geschiedenis in
groote trekken vertellen, in hoofdzaken, niet in
bijzonderheden ; kenmerkende lijn in 't gelaat :
hij heeft dezelfde (gezichtsgrekken als zijn vader ;
een trek van iemands karakter, eigenaardigheid ; —
list, looze streek, poets ; iem. een leelijken trek
spelen ; zijne trekken thuiskrijgen, loon naar werken,
zijn verdiende loon •
, gv.
' — verlangen (in eten) ; —
—
in begeerte, lust,
aftrek, vertier : die koopwaar is zeer in trek, vindt
veel aftrek.
TREKBAL, in. (-len), (bilj.) bail op zoodanige
wijze van onderen voortgestooten dat hij eerst vooruitgaat en dan terugloopt ; ...BANK, v. (-en),
bank om metaaldraad te maken, door het telkens
door nauwere openingen to trekken • ...BEEST,
o. (-en), trekdier ;• ...BEUGEL, m. baggerbeum
gel ; ...BOK, m. (-ken), (Z. A.) springbok ; ...BIJ,
v. (-en), zwerfbij (andrena) ; ...BRUG, v. (-gen),
valbrug.
TREKDAG, m. (-en), dag waarop de loterti enz.
trekt ; ...DIER, o. k - en), trekbeest ; (nat. hist.) dier
dat in een kouder jaargetijde naar eene warmere
streek trekt •, ...DUIF, v. (...ven), wilds krachtig
gebouwde duif in Noord-Arcrerika (ectopistes
migratorius) die in groote menigte van de eene
streek naar de andere trekt om voedsel to zoeken ;
...GAREN, o. (-s), treknet, zegen ; ...GAT, o. (-en),
tochtgat, plants waar het tocht, trekt ; zwakke of,
open plaats in het ijs, door het trekken van den
wind ontstaan • luchtgat voor een oven, fornuis of
kachel ; o. strijkgeld • ...GLAS, o. (...zen),
glas om hyacinten enz. op to laten trekken ; glas
om iets to laten uittrekken.
TREKKEBEENEN, (trekkebeende, heeft getrekkebeend), met het been trekken onder het gaan.
TREKKEBEK, in. (-ken), (plantk.) sleedoom,
eene soort van pruim.
TREKKEBEKKEN, (trekkebekte, heeft getrekkebekt), minnekoozen der duiven.
TREKKEN, (trok, heeft en is getrokken), voortbewegen, naar zich toehalen : de paarden trekken den
wagon ; — (fig.) dat kan bruin* (grauw) niet trekken,
die uitgaven zijn mij to hoog, dat kan ik niet betalen •, — uit de scheede halen : het zwaard, den degen
trekken ; van leer trekken, beginnen to vechten ; —
(8pr.) met iem. een lijntje trekken, het met heat eens
zijn • — aan 't kortste eind trekken, schade lijden, het
veriezen ; — van iets nut, partif, voordeel trekken,
ten eigen nutte, voordeel aanwenden ;
rents
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trekken, ontvangen ; — een prijs uit de loterij trekken,
bekomen ; — den wortel uit een getal trekken, berekenen ; kruiden trekken, het aftreksel sterker
laten worden ; —
door trekken bewerken : ilzerdraad trekken ; —
tiera. trekken, photographeeren; — gezichten trekken,
maken ; — in een haal maken : eene lijn, een
cirkel trekken ; de grens trekken, teekenen, (ook
fig.) bepalen ;
zich voortbewegen, zich ergens heen begeven :
het leger trok naar de grenzen ; — ten strijde, te velde
trekken, zich op weg begeven om te strijden; tegen
iem. of 'lets te velde trekken, bestrijden ;
gelijken op : dat trekt naar het groene, is bijna groen;
— het hout is krom, getrokken, geworden ; — die jas
trekt op de bora, is daar to nauw, maakt daar plooien;
— met het rechterbeen trekken, een weinig mank
gaan ; — tochten : het trekt bier ; — die sigaar trekt
wiet, is verstopt, ik kan er den rook niet doorzuigen ;
— de kachel trekt goed, er is een flinke toevoer van
versche lucht.
TREKKER, In. (-s), die trekt (in alle bet.); veenarbeider die baggert ; drukker aan de veer van
een schietgeweer; lus boven aan eene leers om deze
op te trekken ; kurketrekker ; stoomsleeper ; trekpees; (Ind.) trekvogel; — (W. Indic) treksloot; —
(zeew.) zeker kruisverband. TREKSTER, v. (-s),
zij die trekt.
TREKKERIG, TREKKIG, bn. tochtig, winderig.
TREKKING, v. (-en), het trekken; — de aanvoer
Tan koude lucht door den rooster; — uitloting;
zekere pijniijke of stuipachtige beweging (van het
aangezicht of eenig ander lichaamsdeel).
TREKKLEP, v. (-pen), kiep die den trek van een
vuurhaard regelt : trekklep aan eene locomotief ;
...KNOP, m. (-pen), (electr, ) knop waaraan men
trekken moet om contact to verkrijgen ; ...KOORD,
o. (-en), koord om iets to trekken : een gordijn, eene
klok enz.; ...KRACHT, v. (-en), kracht waarmede
lent. of iets trekt : de trekkracht der tocomotieven ;
...MUTS, v. (-en), ouderwetsche vrouwenmuts ;
...NET, o. (-ten), sleepnet voor vogel- of vischvangst.
TREKPAD, o. (-en), pad voor de jaagpaarden der
trekschuiten ; ...PEN, v. (-nen), pen om scherpe
lijnen met inkt te trekken ; inz. in eene
passerdoos.
TREKPLEISTER, v. (-s), pleister, bestemd om de
huid te openers, om etter te veroorzaken ; — (fig.)
iets wat sterk aantrekt ; inz. eene beminde, geliefde.
TREKPOT, m. (-ten), pot waarin afkooksel van
thee (of andere planten) wordt bereid ; ...RAT, v.
(-ten), (nat, hist.) eene soort van groote rat (mus
decumanus) die vooral 's nachts van de eene plants
naar de andere trekt; ...SCHOORSTEEN, m. (-en),
schoorsteen om den luchttrek te bevorderen ;
...SCHUIT, v. (-en), schuit die door de binnenwateren aan eene lijn wordt voortgetrokken ; (fig.)
met de trekschuit komen, achteraan korcten.
TREKSEL, o. (-s), aftreksel, afkooksel (van thee
enz.): het is thee van het tweede treksel ; — zooveel
kruiden ale men op eenmaal laat trekken.
TREKSLEDE, v. (-n), slede die men achter zich
aan trekt ; ...SLOOT, v. (-en), tochtsloot; ...SPIER,
v. (-en), (ontl.) toeknijpende spier ; ...SPRINK
HAAN, m. (...hanen); ...VAART, v. (-en), waterweg voor de trekschuiten ; ...VOGEL, m. (-s),
vogel die op bepaalde tijden van het jaar komt
en gaat ; — (fig., gemeenz.) iem. die gedurig
van woon- of verblijfplaats verandert, zich nu bier
dan daar bevindt; ...WEG, m. (-en), breeder
trekpad ; ...ZAAG, v. (...zagen), groote zaag om
boomen dwars door te zagen.
TREMA, o. (-'s), deelteeken, twee punten die op
klinkletters gezet worden, om aan te duiden, dat
met deze eene nieuwe lettergreep begint.
TREMBLEEREN, (trembleerde, heeft getrembleerd), (muz.) sidderen, trillen.
TREMEL, m. (-s), trechter van een molen, in den
tremelschoen uitloopende.
TREMMER, in. (-s), man die de steenkolen uit
het ruim haalt en in de raachinekamer brengt.
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TREMOLO, v. (muz.) trilling, beving, ontstaande
door een snel herhaalde drukking op een en dentelfden toon.
TREMSKE, v. (plantk.), (gew.) koombloem.
TREMULANT, in. (-en), (muz.) triltoon, Biddertoon ; ook een register aan de orgels, dat een trillendi
geluid veroorzaakt.
TREMULEEREN, (trembleerde, heeft getremuleerd), trembleeren.
1. TRENS, v. (...zen), (naaist.) oogje' van garen
om haakjes in vast to haken ; Us aan het knoopsgat ;
— vlecht ;
kleine toom welks mondstuk Beene
stang heeft ;
ruwe zijde; — (fig.) iem. braaf trees,
geven, afrossen, slang geven.
2. TRENS, v. (in West-Indic) kanaal tusschen
twee plantages.
TRENTE-UN; TRENTE-ET-UN, o. zeker kaartspel.
TRENZEN, (trensde, heeft getrensd), in elk. vlechten : touw trenzen. TRENZING, v. het trenzen.
TREPAAN, m. (...panen), TREPANEERBOOR
v. (...boren), zeker heelmeesterswerktuig (om de
hersenpan to doorboren).
TREPANEEREN, (trepaneerde, heeft getrepa,
neerd), de hersenpan doorboren. TREPANEERING,
v. (-en).
TREPANG, zie TRIPANG.
TRESSE, v. (-n), boordsel van gevlochten goud-,
zilverdraad ; haarvlecht.
TREURBERK, m. (-en), eene soort van berk met
neerhangende takken (bettaa pendula) ;
m. (-en), eene soort van beuk met neerhangende
takken.
TREURBOOM, ra. (-en), boom in Oost-Indic (nyctanthes) die enkel des nachts bloeit ; treurberk, -beuk,
-wilg enz. iedere boom met neerhangende takken ;
...CYPRES, /Q. (-son), zekere boom (cupressus sempervirens horizontalis); ...DICHT, o. (-en), klaagdieht ; ...DICHTER, (-s), vervaardiger van zulk,
een gedicht.
TREUREN, (treurde, heeft getreurd), diep bedroefd zijn, verdriet hebben ; weeklagen ; — kwijnen; de gansche natuur &curt, alles is even flats.
TREURESCH,
(...sschen), eene soort van esch
met neerhangende takken (fraxinus pendula).
TREURGEWAAD, o. (...gewaden), treurkleed.
TREURIG, bn. bw. (-er, -st), verdrietig, droevig,
bedroefd ; — droefheid veroorzakende : een treurig
ongeval, bericht ; — akelig, naar, donker : treurige
gedachten. TREURIGHEID, v. droevigheid, verdriet; akeligheid, naarheid; droefgeestigheid ; (fig.>
verveling.
TREURKLEED, o. (-eren), rouvkleed ; ...LIED,
o. (-eren), lijk-, grat-, klaaglied ; ...MARE, v. (-n),
bedroevende tijding ; ...MARSCH, m. (-en), (muz.>
doodenraarsch, marsch van treurig klagend karakter en langzame beweging.
TREURMUZIEK, v. grafmuziek, treurig stemmende muziek ; ...PSALM, m. (-en), boetpsalm.
TREURSPEL, o. (-en), tooneelstuk met tragisch
onderwerp ; (fig.) treurtafereel ; —DICHTER, m.
(-8), —DICHTERES, V. (-sen); —SPELER, m.
—SPEELSTER, v. (-s),
TREURTIJD, m. rouwtijd : de treurtild dezer weduwe is haast ten einde ; ...TOONEEL, o. (-en),
bedroevend sehouwspel ; ...VEER v. (-en), groote
afhangende veer : treurveeren sierden den hoed ;
...WACHT, v. gezelschap dat een ter dood veroordeelde soldaat de laatste 24 uur kreeg, ore, hem wat
op to vroolijken ; ...WILG, m. (-en), eene soort van
vvilgeboom (salix babylonica), met neerhangende
takken (inz. op begraafplaatsen) ; ...ZANG, m. (-en),
treurlied, rouwzang.
1. TREUZEL, v. (-s), (gew.) zeef, trijzel ; —
beuzeling.
2. TREUZEL, m. en v. (-s), talraer, talmster.
TREUZELTJE, o. (-s).
1. TREUZELEN, (treuzelde, heeft getreuzeld),
(gew.) ziften.
2. TREUZELEN, (treuzelde, heeft, getreuzeld),
leuteren, langzaam .werken. TREUZELING, v,
het treuzelen, getalm, geleuter.
TREUZELIG, bn. (-er, -st), treuzelaehtig.
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TREUZELKOUS, m. en v. (-en), iem. die treuzelt,
niet opschiet met zijn werk ; ...WERK, o. werk
dat langzaam vordert.
TREVESKAMER, ...ZAAL, v. rijk versierde
kanter in het ministerie van Waterstaat, Handel en
Nijverheid waar eertijds de Algemeene Staten ver.gaderden ; het Twaalfjarig Bestand werd er gesloten.
TREZOOR, o. (...zoren), schat, schatkamer.
TREZORIE, v. (-On), schatkamer, bureau of bu'reel van den penningraeester.
TREZORIER, me (-s), schat-, rentn:teester.
TRIANGEL, in. (-s), driehoek ; een driehoekig gebogen road stalen staafje, hetwelk, vrij hangende,
met een stalen stokje geslagen, een helderklinkend
geluid geeft en bij sommige muziek gebruikt wordt.
TRIANGULAIR, bn. driehoekig.
TRIANGULATIE, v. (...tien), het trianguleeren.
TRIANGULEEREN, (trianguleerde, heeft getrian.guleerd), het verdeelen van een op te meten terrein
in driehoeken waarbij van den eersten driehoek slechts
eene zijde werkelijk genteten wordt ; (tuinb.) driehoekenten op vrij dikke stammen.
TRIARCHIE, v. heerschappij van drie personen,
-driemanschap.
TRIAS, o. eene geologische formatie, bestaande
uit bonten zandsteen, schelpkalk en keuper.
TRIBULATIE, v. (...tien, -s), angst, beangstiging;
verontrusting, wederwaardigheid, ongeval.
TRIBULEEREN, (tribuleerde, heeft getribuleerd),
•angst verwekken, kwellen, verontrusten.
TRIBUNAAL, o. (...nalen), rechterstoel, gerechtshof.
TRIBUNAAT, o. ambt van tribuun.
TRIBUNE, v. (-s), spreekgestoelte ; verheven
pleats in vergaderzalen (voor de toehoorders bestemd); — galerij (in de kerken); (fig.) de tribune,
openbare landsvergadering; het streken aldaar, openbare behandeling der staatsaangelegenheden.
TRIBUUN, Ia. (...bunen), (Rom. Gesch.) gemeensman.
TRICHINEN, v. my. microscopische draadvormige ingewandswormen (trichina spiratis) die in de
darmen van den raensch en enkele andere dieren
levee, (darmtrichinen).
TRICHINEUS, bn. met trichinen : trichineus var..
kensvleesch.
TRICHINOSE, v, pijnlijke ontsteking ten gevolge
der spiertrichinen.
1. TRICOLOR, bn. driekleurig.
2. TRICOLOR, ra. driekleurige amarant (steen);
,driekleur.
TRICOT, o. raachinaal gebreide stof, voor kousen,
onderbroeken, borstrokken, lijfjes enz. gebruikt ;
—, v. (-s), kleedingstuk van tricot ; inz. een japonlijf en een nauwsluitend kleed om het geheele
lichaam ; — BORSTROK, m. (-ken); — BROEK,
v. (-en); — TAILLE, v. (-s), enz.
TRICTRAC, TRIKTRAK, o. zeker Italiaansch
-bordspel met dobbelsteenen.
TRIDUUM (Lat.) o. (-s), tijdperk van drie dagen ;
{R.-K.) driedaagsche godsvruchtoefening.
TRICYCLE, m. (-s), rtjwiel met drie wielen.
TRIEEREN, (trieerde, heeft getrieerd), het youwen, adresseeren, verpakken en verzenden der kranten aan het uitgeversbureau.
TRIELJE, v (-s), tamelijk fijn, los geweven linnen,
verschillend geverfd, sterk opgemaakt en op eene
-gladmachine geglansd, glanslinnen.
TRIELJEN, bn. van trielje (vervaardigd).
. TRIEST, TRIESTIG, bn. bw. (-er, -st), droevig,
naar, somber : het is triestig weer, blest weertje.
TRIEUR, m. (-s), die trieert.
TRIFOLIUM, o. (plantk.) drieblad, klaver.
TRIGONAAL-GETALLEN, o. my. driehoekige
-getallen, getallen die in den vorm van een
driehoek gelegd kunnen worden b y. 3, 6, 10,
15 enz. '/2 n (n + 1).
TRIGONOMETER, m. (-s), iem. die met de
triangulatie van een land of eene landstreek
belast is.
TRIGONOMETRIE, v. driehoeksmeting.
TRIGONOMETRISCH, bn. bw. wat op de trigono:metrie betrekking heeft.
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TRIJN, v. (-en), meisje: (spr.) van Wijntje en Trijnt je houden, aan Bacchus en Venus offerers.
TRIJP, o. een fluweelachtig weefsel van wol.
TRIJP, TRIEP, v. (-en), maag van een dier.
TRIJPEN, bn. van trijp : trijpen pantoffels.
TRIJS, m. (-en), bras van de blinde en schuifblinde ra.
TRIJSBALK, m. (-en), balk om iets te trijsen ;
...BLOK, o. i-ken, -s), blok waar iets door getrijst
wordt.
TRIJSEN, (trijste, heeft getrijst), lets door middel
van touw en blok ophalen, takelen.
TRIJZEL, v. (-s), korenzeef.
TRIJZELEN, (trijzelde, heeft getrijzeld), door eene
zeef laten loopen.
TRIKTRAK, o. tiktak : zeker spel.
TRIKTRAKKEN, (triktrakte, heeft getriktrakt),
het triktrak spelen.
TRIL, ra. aan, of op den tril (in sommige streken:
dril) gaan, lanterfanten.
TRILBEELD, o. (-en), trilbeelden der bioscoop.
TRILDIERTJES, o. mv. uiterst kleine staaf- of
draadvorraige wezentjes die zich in grooten getale
in allerlei organische vochten en aftreksels vertoonen,
als deze eenigen tijd met de lucht in aanraking zijn
geweest (vibrio).
TRILGRAS, o. grassoort met fijne vertakte
bloempluimen, vooral op vochtigen zandgrond
aangetroffen ; ...KNOOPEN, m. m y. plaatsen in
trillende snaren, die in rust zijn.
TRILLEN, (trilde, heeft getrild), snel keen en weer
bewegen, beven, sidderen : trillen van angst.
TRILLER, m. (-s), (muz.) snelle afwisseling van
twee naast elkander liggende tonen.
TRILLINGSKRING, m. (-en), kring, waarin de
electr. trillingen der draadlooze telegraphie duidelijk
kunnen waargenomen worden.
TRILLIOEN, o. (-en), duizendmaal duizend billioen, millioen van den derden rang.
TRILNAALD, v. (-en), pluiravormige damestooi
van edelgesteente of paarlen.
TRILOGIE, v. (-en), driezang ; samenspraak van
drie personen.
TRILPOPULIER, m. (-en), ratelpopulier (populus
tremula).
TRIMESTER, o. (-s), vierendeeljaars.
TRIMOERTI, v. (Ind. myth.) drieeenheid (der Indiers), Brahma, Ciwa en Vishnoe.
TRINITARISSEN, m. en v. m y. belijders van de
leer der dieeenheid, kloosterorde gesticht met het
doel om christenslaven vrij te koopen.
TRINITEIT, v. drieenheid, drieruldigheid.
TRINITEITSFEEST, o. feest der h. triniteit, op
den eersten Zondag na Pinksteren.
TRIO, o. (-'s), driestemmig muziek- of zangstuk ;
drietal of klaverblad.
TRIOMF, TRIUMF, m. zege, overwinning ;
overwinningsfeest; zegepraal : den triomf behalen.
1. TRIOMFANT, TRIOMFANTELIJK, bn. bw.
zegevierend, zegepralend : triomfantelijk rondzien.
2. TRIOMFANT, o. zekere veelkleurige zijden stof.
TRIOMFBOOG, m. (...bogen), eerepoort, zegeboog ; (R.-K.) welfboog tusschen het schip en het
priesterkoor eener kerk ; ...DA.G, m. (-en), dag
waarop een triomf gevierd wordt.
TRIOMFEERDER, m. (-s), zegevierend overwinnaar.
TRIOMFEEREN, (triomfeerde, heeft getriomfeerd), een zegepralenden intocht houden ; zegevieren, zegepralen : over zijne vijanden triomfeeren.
TRIOMFKRUIS, o. (-en), (R. K.) prachtig kruis
op den triomfboog of daarvan aan ketting of schakels afhangende.
TRIOMFLIED, o. (-eren), zegelied, lied der overwinning ; ...POORT, v. (-en), eerepoort ; ...TOCHT,
m. (-en), feestelijke intocht der overwinnaars ;
...WAGEN, m. (-s), prachtig versierde wagen waarop een triorafeerder zijn intocht houdt ; ...ZANG,
ra. (-en), triontflied ; ...ZUIL, v. (-en), zuil ter herinnering aan eene overwinning opgericht.
TRIOOL, TRIOLE, v. (triolen), eene notenBgnur
van drie noten, die de waarde van slechts twee van
dezelfde soort hebben.
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1. TRIP, v. (-pen), mull met houten zool.
2. TRIP (Eng.), v. (-s), uitstapje.
TRIPANG, v. (-s), (Ind.) eene soort van zeekomkommer, vooral door Chineezen en Japanners als
lekkernij gegeten.
TRIPEL, o. eene soort van fijne polijstaarde.
TRIPFLUWEEL, o. fluweel van wol en linnen.
TRIPLE, bn. drievoudig, drieledig ; triple allian,
tie, drievoudig verbond, verbond tusschen drie mogendheden.
TRIPLEEREN, (tripleerde, heeft getripleerd), verdrievoudigen.
1. TRIPLET, o. (-s), venster met drie lichten,
waarvan het middelste gewoonlijk hooger is.
2. TRIPLET, m. (-s), rijwiel voor drie personen.
TRIPLEX, o. driedubbel kruiswijs op elkander
gelijmd hout, om het kromtrekken te voorkomen,
voor deurpaneelen en schrijnwerk.
TRIPLIJN, v. (-en).
TRIPLICITEIT, v. drievoudigheid.
TRIPLUM, o. het drievoudige ; een afschrift in
triplo, drievoudig afschrift.
TRIPPELEN, (trippelde, heeft en is getrippeld),
met kleine pasjes gaan, dribbelen.
TRIPPELMAAT, v. (...maken), driedeelige versmaat, waarvan een betoond en twee onbetoond.
TRIPPEN, (tripte, heeft getript), op (lets) trappen;
veen trippen, veen trappen met de plankjes onder
de voeten; — springen, huppelen.
TRIPPER, m. (-s), veentrapper.
TRIPTIEK, v. (-en), uit drie deelen bestaand
schilderij, waarvan de beide vleugels als deuren voor
het middenstuk gedraaid kunnen worden.
TRIPTRAPPEN, (triptrapte, heeftgetriptrapt),
trippelen.
TRISTE, zie TRIEST, TRIESTIG.
TRITHEISMUS, TRITHEISME, o. driegodendom, geloof aan drie goden.
TRITON, m. (-s), (fab.) zeegod van lageren rang,
van boven mensch, van onderen visch, dienaar van
den zeegod Neptunus.
TRITONSHORENS, m. my. (nat. hist.) eene farailie der buikpootige weekdieren (tritoniidae), waartoe
o. a. de trompethoren behoort.
TRITS, v. (-en), drietal, drie.
TRIUMF, zie TRIOMF.
TRIUMVIR, m. (-s), drieman.
TRIUMVIRAAT, o. driemanschap.
TRIVIAAL, bn. (...aler, -st), gemeen, plat, laag,
alledaagsch, onfatsoenlijk, dubbelzinnig.
TRIVIALITEIT, v. (-en), platheid, nietswaardigheid, alledaagsche, niet deftige uitdrukking (in het
spreken of schrijven); dubbelzinnigheid.
TRIVIALITER, bw. plat, alledaagsch.
TROCHAEUS, m. (trochaeen), (metriek) voetmaat
uit eene lange en daarop volgende korte syllabe
bestaande.
TROCHAEISCH, bn. trochaeische verzen, van
trochaeen.
TROCHELEN, (Zuidn.) bedriegen.
1. TROEBEL, m. (-en, -s), wanorde, onrust, beroering : in den troebel der tijden ; de troebelen stillen.
2. TROEBEL, bn. (-er, -st), onzuiver, onklaar,
(spr.) in troebel water is
drabbig (van vloeistof);
't goed visschen, in tijden van onlusten of verwarring
is er gelegenheid voordeel te behalen.
TROEDEL, m. (-s), zie TROETEL.
TROEF, v. (...ven), kaart waarmede andere kaarten (in het spel genomen of geslagen worden); (fig.)
hij verzaakt nooit troef, hij is overal bij, neemt overal
deel aan, als hij uitgenoodigd wordt ; — (spr.) iem.
troef geven, geducht raken (met den mond of met de
handers); troef lcrijgen; — armoede is er troef, heerscht
er voortdurend.
TROEP, m. (-en), menigte, aantal ; — gezelschap
tooneelspelers; gezelsehap muzikanten; — krijgsvolk,
militairen. TROEPJE, o. (-s).
TROEPENLEER, v. opstellingsleer of tactiek ;
...MACHT, v. sterkte der troepen ; ...TRANSPORT,
o. (-en); ...VERVOER, o. vervoer der troepen.
IJS, bw. in een troep.
TROEPS(GE)WIJZE,
TROETEL, m. (-s), kwast aan de vangsnoeren bij
uniformen ; sabelkwast.
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TROETELEN, (troetelde, heeft getroeteld), vol
teere liefde behandelen, liefkoozen, knuffelen.
TROETELKIND, o. (-ers, -eren), ...KINDJE, o.
(-s), bedorven kindje, lieveling ; (fig.) een troetelkind
van het geluk, iem. die bijzonder door de fortuin begunstigd is ; ...NAAM, m. (...nanten), naara van
liefkoozing ; ...WOORD, o. (-en), woord om iem.
mede te troetelen.
TROEVEN, (troefde, heeft getroefd), (kaartsp.)
troef spelen, met eene troefkaart andere kaarten
nemen of slaan ; — slaan, afrossen ; een afdoend
antwoord geven, door een scherp antwoord (iem.) tot
zwijgen brengen : ik zal hem troeven, als hij begint.
TROFEE, v. (-en), zie het betere TROPEE.
TROFFEL, m. (-s), zeker raetselaarsgereedschap
een driehoekig metalen blad aan een gekrorad houten
handvat.
TROG, m. (-gen), (bakk.) kneedbak ; (mets.) kalkbak ; etensbak voor de varkens , ; bak waarin de geslachte varkens worden afgeschraapt. TROGJE,
o. (-s).
TROGGELAAR, m., TROGGELAARSTER, v.
(-s), bedelaar, bedelaarster.
TROGGELEN, (troggelde, heeft getroggeld), listig,
met bedrog bedelen.
TROGLODIET, m. (-en), holbewoner; (fig.) mijnwerker.
TROIKA, (Russ.) v. (-'s), rijtuig met dries an.
TROJAANSCH, bn. van, uit Troje ; (fig.) het Trojaansche paard inhalen, zelf zijn vijand binnenvoeren,
zelf zich zijn verderf berokkenen.
TROK, m. eene soort van biljartspel.
TROKKEN, (trokte, heeft getrokt), het trokspel
spelen.
TROLLEY (Eng.), v. (-s), trolleytram ; — TRAM,
v. electrische tram met bovengrondsche leiding.
TROM, v. (-men), trommel ; de trom roeren, trommelen ; (fig.) de groote trom roeren, veel reclame
maken ; met sting trom vertrekken, verhuizen, in
stilte heengaan, de stad verlaten.
TROMBONE, v. (-s), eene schuiftrompet.
TROMBONIST, m. (-en), die op de trombone
blaast.
1. TROMMEL, v. (-s), (bouwk.) nis om er een beeld
in te plaatsen.
2. TROMMEL, v. (-s, -en), een cilindervormig aan
weerszijden met een bereid ezels- of kalfsvel overspannen instrument, dat, met twee stokken op de
eene zijde geslagen wordende een enkelen doffen
toon geeft, the door middel van eene op het andere
vel gespannen snaar een ruischend geluid verkrijgt ;
(ontl.) holte, door het gehoorvlies bedekt ;
blikken doos trommel voor brood ; — (zeew.)
losse kast die het stuurrad overdekt ; — cilinder
in een horloge waarom de ketting loopt ; — het
busje waarin de veer in een horloge is gesloten.
TROMMELEN, (trom.melde, heeft getrommeld),
op de trommel slaan, de trom roeren ; — (fig.) iem,
op den rug trommelen, afrossen, slaag geven ;
er uit verjagen.
—iem.htusraln,
TROMMELHOLTE, v. (-n), (ontl.) holte in het oor
achter het trommelvlies ; ...SLAG, m. (-en), slag
op de trommel ; het slaan.op de trommel: bij trammelslag bekendmaken • ...SLAGER, m. (-s), tamboer •
...STOK, m. (-ken) ; ...VEL, o. (-len) ; ...VLIES,
o. (...zen), (ontl.) vlies dat de uitwendige gehoorholte
van de inwendige scheidt.
TROMMELVUUR, o. verbazend stork kanonvuur
uit eeriegroote menigte snelvuurkanonnen.
TROMMELZUCHT, v. opzwelling van den buik
door eene groote menigte gassen : de trommelzucht
der koeien.
TROlVnVIEN, (tromde, heeft getromd), trommelen.
TROMP, v. (-en), werktuig waarmede een doffe
klank wordt voortgebracht, blaashoom, jagershoren,
bazuin ; — olifantssnuit ; — vooreinde van een
schietgeweer, kanonmondstuk.
TROMPEN, (trompte, heeft getrompt), op eene
tromp of bazuin blazers ; schreeuwen, huilen.
TROMPET, v. (-ten), een koperen blaasinstrument
dat een schetterenden doordringenden toon geeft ;
(ontl.) de trompet van Eustachius, de verbindingsbuis tusschen de trommelholte van het oor en de keel.
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TROMPETBLAZER,m.(-s),trompetter;...BLOEM,
v. (-en), zekere plant met trompetvormige bloemen
(bignonia); ...BOOM, m. (-en), een sierboom nit
Noord-Amerika (catalpa bignonioides); ...DIERTJE,
o. (-a). een geslacht van trilinfusorien (stentor);
...SCHELP, (-en), eene soort van tritonshorens
(Tr. vartegatum), kan 50 cM. lang worden. ; de schelp
dient den volken langs den Indischen Oceaan
tot krijgstrompet ; ...SLAB, v. (-ken), (nat. hist.)
eene soort van slak.
TROMPETTEN, (trompette, heeft getrompet), op
eene trompet of bazuin blazen ; met trorapetgeschal
(lets) verkondigen ; iemands lof trompetten, overal
verbreiden.
TROMPETTER, m. (-s), trompetblazer ; trompetvisch.
TROMPETTER-MAJOOR, m. (-s), het hoofd der
hoornblazers met den rang van sergeant-raajoor.
TRONEN, (troonde, heeft getroond), op den troon
zetelen ; heerschen in dat huis troont de vrede.
TRONIE, v. (-s), (plat) gelaat, aangezicht.
TRONK, m. (-en), afgeknotte boorastam ; (gew.)
•(Z. A.) gevangenis. TRONKJE, o. (-s).
TROON, m. (tronen), staatsiestoel van een vorst ;
'(fig.) heerschappij, gezag ; iem. van den troon stooten,
van .de heerschappij berooven, (ook fig.); troon van
Spica, zeker sterrenbeeld.
TROONEN, (troonde, heeft getroond), lokken, verIokken, verleiden : ergens been, in het Bosch
froonen ; afleiden (van plichtsvolbrenging enz.).
TROONHEMEL, m. (-s, -en), verheraelte boven
een troon ; een hemel waaronder bij plechtige gelegenheden voorname personen staan of zitten ; ...OPVOLGER, m. (-s); ...OPVOLGING, v.; ...REDE, v.
(-nen), toespraak waarmede een regeerend vorst
de sitting van de wetgevende vergadering in zijn
land opent.
TROONSTOEL, m. (-en), prachtige stoel; ...ZAAL,
(...zalen), zaal (in een vorstelljk paleis) waar de
troon staat; groote ontvangzaal, eerezaal.
TROOP, m. (tropen), oneigenlijke, fi guurlijke uitdrukking, overdrachtelijke zegswijze.
TROOST, m. verzachting. leniging van smart of
droefenis (door woorden of daden), vertroosting, het
troosten ; hulp, bij stand : bij iem. freest zoeken ; —
(gemeenz.) een kopje troost, koffie.
TROOSTBRIEF, (...ven), brief van rouwbeklag
of deelneming.
TROOSTELBIER, o. (gew.) bier dat op een begrafenisraaal gedronken wordt.
TROOSTELIJK, bn. (-er, -st), troostend.
TROOSTELOOS, bn. bw. (...zer, -t), ontroostbaar,
diep bedroefd ;
verslagen: door die teleurstelling
was hij geheel troosteloos. TROOSTELOOSHEID, v.
TROOSTEN, (troostte, heeft getroost), tot be-.
rusting bra en opbeuren (door woorden of dap
den) ; trachten verdriet te lenigen ;
(fig.) zich
troosten, zich tevredenstellen, zich schikken in.
TROOSTEND, bn. opbeurend, bemoedigend.
TROOSTER, m. (-s), die troost; (bijb.) Heilige
Geest. TROOSTERES, v. (-Ben), zlj die troost.
TROOSTGROND, m. (-en), omstandigheid waaruit men troost put ; ...LIED, o. (-eren), vertroostend lied ; ...PRIJS, m. (...zen), consolatieprijs ;
...REDE. v. (-nen), toespraak om te troosten.
TROOSTRIJK, bn. bw. (-er, -st), ...VOL, bn. bw.
veel troost bevattende troostrijke woorden; eene
troostvolle tijding.
TROPE, TROPUS, m. troop.
TROPEE. v. (-en), zegeteeken van veroverde
wapenen, kanonnen, geweren ens. en vaandels;
sours ook eene bloot tot versiering aangebrachte
decoratie, met wapenen.
TROPEN, m. my. (sterrenk.) zonnekeerpunten
onder de tropen, In de Keefe luchtstreek; in de tropen,
in de keerkringslanden.
TROPENHELM,
(-en), helm met kurklaag
der Indisohe soldaten.
TROPENKOLDER, m. zekere geestelijke afwijking of zielsziekte van personen, die lang in de
tropen leven.
1. TROPISCH, bn. bw. tot de keerkringslanden
behoorende, van daar afkomstig.

2. TROPISOH, bn, Oneigenlijk, beeldsprakig.
(-sen), (plantk.) bloeiwijze met verTROS,
lengde spil en gesteelde bloemen; bundel vruchten
uit sulk eene bloeiwijze ontstaan ; een bos vruchten
die bij elkander groeien: een tros kersen; pijlkoker; — (zeew.) lijn (touwwerk) uit drie of vier
strengen gevlochten; paardelijn; — (eert.) legerbagage met de daarbij behoorende manschap.
TROSBLOEM, v. (-en), bloem die aan een tros
groeit ; ...HYACINT, v. (-en), (plantk.) trosvormige hyacint (hyacinthus botryoldes); ...KERS,
v. (-en), kers die aan trossen groeit; ...KERSEBOOM, m. (-en), boom waaraan de troskersen
groeien (cerasus padus).
TROSKIEUWIGEN, m. mv. eene orde van
visschen, waarvan de kieuwen in kleine, rondo
trosjes bij paren aan de kieuwbogen gehecht sun.
TROSNARCIS, v. (-sen), (plantk.) eene narcissoort waarvan de bloemen in trossen groeien.
TROSSEN, (troste, heeft getrost), oppakken, tot
trossen of bundels maken; (mil.) hooi en stroo, op
de paarden pakken; (fig.) zijne biezen pakken,
wegloopen, zich uit de voeten maken, drossen.
1. TROTS, m. hoogmoed, laatdunkendheid, het
gevoel dat men moor is dan anderen en dit in
alles laat blijken arwerdraaglijke trots; — forheid, groot zelfvertrouwen dat tot groote dingen
te doen in staat stelt : edele, rechtmatige trots; —
voorwerp waarop men trotach is : hij was de trots
zijner ouders.
2. TROTS, bw. hoogmoedig, verwaand.
3. TROTS, vs. in split van : trots den baste,
even goed als de beste.
TROTSOH, bn. (-er, -t), hoog uitstekend, statig :
de trotsch,e kruinen der boomen; — prachtig: dat
was een trotsch gezicht; — hoogmoedig, hoovaardig:
for : eene trotsche
trotsch op geld en goed zijn;
(...heden),
z'iel. TROTSCHHEID, v. hoogmoed;
trotsche handeling.
TROTSOHAARD, m. (-s), hoograoedige, verwaande.
TROTSEN, TROTSEEREN, (trotste of trot,seerde, heeft getrotst of getrotseerd), tergen, uittarten, uitdagen, raoedig onder de oogen zien of
treden : den vijand, het gevaar, den dood trotseeren;
zich hoogmoedig verheffen.
TROTTEEREN, (trotteerde, heeft getrotteerd),
draven.
TROTTOIR, o. (-s), verhoogd voetpad (naast
den rtweg); —BAND, m. (-en), de rij steenen,
gewoonlijk van arduin, langs een trottoir.
TROUBADOUR. m. (-8), Provencaalsche minneranger (in de middeleeuwen).
TROUBLE (Fr.), v. (-s), wanorde, verwarring;
volksopstand.

TROUBLEEREN, (troubleerde, heeft getroubleerd), troebel maken, verontrusten, storen; verwarren; (fig.) getroubleerd, gekrenkt in de hersenen.
TROU-MADAME, o. zeker spel met dertien
ivoren balletjes, die men door dertien genumaterde
openingen of poortjes tracht to stooten.
TROUVERE, m. (-s), dichter, minnezanger
in het noorden van Frankrijk (in de middeleeuwen).
1. TROUW, bn. bw. (-er, -st), getrouw, innig verbonden, seer gehecht (aan); zich stipt houdende
aan sijn woord, aan het geloof ens.: trouw zijne
belofte nakamen; hou en trouw, stipt, eerlijk;
zonder een keer over to slaan; —
—trouwinem,
stipt, nauwkeurig eene trouwe afbeelding;
iem. trouw
—bw.metonzkruwlive
ter zijde staan; — vast, onveranderlijk.
2. TROUW, v. innige gehechtheid (aan iem. of
lets) : de trouw eener moeder; beproefde trouw; —
getrouwheid, eerlijkheid ; — te goeder trouw,
oprecht, zonder kwade bijbedoelingen; te kwader
trouw, oneerlijk, arglistig; — stiptheid, waarheid ;
— gegeven woord zijne trouw breken; — trouwbelofte : een ring in trouw geven; huwelijk
de trouw is voltrokken.
TROUWAKTE, v. (-n), document ten bewijze
dat het huwelijk wettig gesloten is.
TROUWALTAAR, o. (...altaren), altaar waarvoor de paren getrouwd worden.
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TROUWBAAR, bn. huwbaar, geschikt om
een huwelijk aan te gaan.
TROUWBELOFTE, v. (-n), belofte een huwelijk
met elkaar aan to gaan ; ...BREUK, v. echtbreuk ;
— verbreking der goede trouw ; ...DAG, m. (-en),
bruiloftsdag ; dag waarop men trouwt, getrouwd
is of kan trouwen ; tijd dat iem. getrouwd is : zij
heeft in haar trouwdag veel Teed verduurd.
TROUWELOOS, bn. bw. (...zer, -t),' zonder
trouw, oneerlijk, valsch, slecht; meineedig. TROUWELOOSHEID, v. ontrouw; —, (...heden), ontrouwe, trouwelooze handeling.
TROUWEN, (trouwde, heeft en is getrouwd),
huwen, door het huwelijk vereenigd worden ; —
huwen, ten huwelijk nemen : een rijk meisje
trouwen ; — in den edit verbinden ; domince B.
heeft ens getrouwd ; — hij is er niet aan getrouwd,
hij zit er niet aan vast.
TROUWENS, bw. in waarheid ; overigens.
TROUWGEWAAD, o. (...gewaden), bruids-,
bruigomskleed ,• ...GOED, o. trouwgewaad.
TROUWHARTIG, bn. bw. (-er, -st), eerlijk,
gemoedelijk • openhartig.
TROUWKAMER, v. (-s), kan:ter in een gemeentehuis, waar de huweiijken gesloten worden.
TROUWPAPIEREN, o. my. papieren die men
voor het trouwen noodig heeft ; ...PARTIJ, v.
(-en) ; ...PLECHTIGHEID, v. (...heden) ;• ...RING,
m. (-en), zinnebeeld van de onverbreekbaarheid
van het huwelijk.
TRUC, (Fr.) m. (-s), kunstgreep ; list ; streek.
TRUCKSTELSEL, o. stelsel van gedwongen
winkelnering der arbeiders.
.
TRUFFEEREN, (truffeerde, heeft getruffeerd),
met truffels toebereiden.
TRUFFEL, v. (-s), zeer smakelijke en geurige
paddenstoel (tuber cibarium), waarvan de echte
soort in Zuid-Europa in eiken- en kastanjebosschen
onder den grond groeit : met truffels bereiden.
TRUFFELPASTEI, v. (-en), ...SAUS, v. (-en),
...WORST, v. pastel, saus, worst met truffels
toebereid.
1. TRUI, v. (-en), zeug ; moerkonijn.
2. TRUI, v. (-en), gebreide wollen borstrok die
zoowel van voren als van achteren geheel dicht is.
TRUISM (Eng.), o. gemeenplaats, waarheid als
eene koe.
.
TRUMEAU, (Fr.), m. (-x), muurvak tusschen twee
vensters ; spiegel die dit yak geheel bedekt, penantspiegel ; penanttafeltje.
TRUNTEN, (truntte, heeft getrunt), (Zuidn.)
talmen.
TRUST (Eng.), v. (-s), maatschappij of vennootschap of eene san:tensmelting van eenige vennootschappen onder beheer van eeu trustee, ten doel
hebbende de concurrentie te breidelen of to vernietigen : eene petroleumtrust.
TRUSTEE (Eng.) m. (-s), beheerder eener trust,
die de geheele leiding van zaken in handen heeft.
TRUWEEL, o. (-en), metselaarsgereedschap,
troffel.
TRYPSINE, v. ferment van het alvleeschsap,
het verdicht de peptonen en albumosen in aminozuren, die in den bloedsomloop kunnen opgenomen
worden.
TSA, tusschenw. sa.
TSAAR, m. (...tsaren), keizer der Russen ; zie
CZAAR enz.
TSETSEVLIEG, v. (-en), een 11 cM lange steekvlieg in tropisoh Afrika (glossina morsitans).
TSJIRPEN, (tsjirpte, heeft getsjirpt), een gelaid voortbrengen als de krekels.
TUBA, v. (-'s), geelkoperen blaasinstrument
met zwaren fagottoon.
TUBE, v. (-n), buisje, kokertje. TUBETJE,
o. (-s).
TUBEN'VERF, v. fijne schildersverf in tubers in
den handel gebracht ; —DOOS, v. (...zen), schilderdoos met tubetjes verf.
TUBERCULEUS, bn. knobbelig, gezwollen, met
tuberkels • aan tuberculose lijdende.
TUBERCULINE, v. filtraat van culturen van
tuberkelbacillen op glycerinebouillon ; het verwekt

TUIGAGE.
koortsige reactie bij inspiriting bij tuberculoselijders en moet tuberculose in lichten graad genezen ; —INSPUITING, v. (-en).
TUBERCULOSE, v. tuberkelziekte.
TUBERKEL, m. (-s), in 't Hellas= voorkomende
kleine knobbels van griisachtige of gele kieur;
tuberkels in de longen geven aanleiding tot longtering.
TUBERKELBACIL, m. (-len), bacil die de tuberculose veroorzaakt ; ...ZIEKTE, v. ziekte,
kwijning, tering van het lichaam veroorzaakt door
eene groote aanwezigheid van tuberkels.
TUBEROOS, v. (...rozen), Oostindische herfsthyacint (polyanthes tuberosa).
TUBULAIR, bn. buisvormig.
TUBUS, m. (tubi), buis ; kijker, verrekijker.
TUCHT, v. leiding om iem. aan het goede to
wennen en van het verkeerde terug to houden,
zedelijke leiding ; — scherp toezicht, discipline ; —
straf : iem. tucht geven.
TUCHTELING, m. en v. (-en), iem. die in een
tuchthuis opgesloten is. TUCHTELINGE, v. (-n).
TUOHTELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder
tucht ongeregeld ; onzedelijk. TUCHTELO OSHEID, v. gebrek aan tucht ; insubordinatie.
TUOHTEN, (tuchtte, heeft getucht), in een tuchthuis opgesloten zijn ; — hij heeft zwaar getucht,
de straf viel hem bitter zwaar.
TUCHTHUIS, o. (...zen) (v6Or 1886) inrichting
waar zware vrijheidsstraf werd ondergaan; —BOEF,
m. (...ven), tuchteling ; —MEESTER, m. (-s),
kommandant eener strafgevangenis; —STRAF,
v. (-fen), opsluiting in een tuchthuis.
TUCHTIGEN, (tuchtigde, heeft getuchtigd),
bestraffen, kastij den, door liohamelijke straf
trachten to verbeteren. TUCEETIGING. v. (-en).
TUCHTIGINGSEXPEDITIE, v. (-s), (Ind.) expeditie uitgerust om voor bedreven ongeregeldheden de inlandsche bevolking to tuchtigen.
TUCHTLEER, v. regel van orde, discipline ;
...MEESTER, m. (-s), cipier, gevangenbewaarder ;
(oudt.) zedenmeester (bij de Roraeinen); ...ROEDE,
v. (-n), werktuig waarmede men kastijdt; zweep;
(ook fig.) de tuchtroede zwaaien, streng heerschen;
...SCHOOL, v. (...scholen), inrichting tot leiding
en verbetering van jeugdige raisdadigers.
TUDOR, an. (-s), soort van hoed.
TUDORBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) gedrukte
spitsboog, in de Engelsche Gothiek zeer gebruikelijk ; ...STIJL, ra. Engelsche Gothiek.
TUF, o. tufsteen ; —, (-fen), soorten van tuf :
ten deele verharde en later verweerde vulkanische
slijkmassa's, ten deele in water afgezette of met
water vermongde vulkanische uitwerpselen als
zand, arch en lapilli.
TUFAARDE, v. verweerde tuf of tufsteen ;
...KEGEL, m. (-s), vulkaan uit enkel tuf bestaande ; ...STEEN, ook DUFSTEEN, m. (-en), (o.
gmv. als stofn.), zekere grauwe steensoort, tuf.
TUFFEN, (tufts, heeft getuft), in een auto rijden.
TUFTUF, m. (-s), (gemeenz.) autoraobiel.
TUI, v. (-en), takel, touw om iets vast to zetten ;
touw voor het tuianker ; (fig.) iets op tui houden,
tegenhouden, op de lange baan schuiven.
TUIANKER, o. (-s), boeganker, waaraan het
schip bij ebbe vastligt.
TUIEN, (tuide, heeft getuid), (zeew.) met touwen
vastzetten, vasthechten, binden.
TUIER, in. (-s), band ; paal.
TUIEREN, (tuierde, heeft getuierd), vastmaken.
TUIG, o. (-en), werktuig, gereedschap, toestel ; —
al de riemen en koorden, waarmede een paard of
ander dier wordt toegerust om iets voort to trekken enz. ; — geschut met alles, wat daartoe beboort, nog over in de sanaenstellingen tuighuis,
tuigkamer enz.; — (zeew.) al wat vereischt wordt
om een mast enz. in behoorlijken toestand to
brengen; — stof waaruit iets vervaardigd is: wat is
dat voor tuig I; — slecht goed, prullen : tuig van
sigaren; slecht yolk; — versiersel, opschik; zilveren
of gouden ketting met schaar en naaldenkoker.
TUIGAGE, v. al wat tot de optuiging van een
whip behoort.
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1. TUIGEN, (tuigde, heeft getuigd), getuigen,
,getuigenis afleggen, verklaren ; — bewijzen, ten
:bewijze strekken van : dat tuigt voor hem.
2. TUIGEN, (tuigde, heeft getuigd), optuigen,
bet tuig aandoen : een paard tuigen ; — (zeew.)
van tuig voorzien, optakelen, toerusten.
TUIGHUIS, o. (...zen), (veroud.) arsenaal,
-wapenhuis.
1. TUIL, m. (-en), jokkernij, boert, scherts :
beuzeling ; (fig.) iem. op den tuil houden, hem
bedotten.
2. TUIL, ra. (-en), krans (van bloemen), ruiker ;
— (plantk,) eene trosvormige bloeiwijze waarvan de onderste stelen langer dan de bovenste
:zijn.
TUILEN, (tuilde, heeft getuild), onbezonnen
handelen ;• zijn tuil tuilen, zijn hoofd volgen, zijn
,eigen zin doers.
TUILERIEEN, v. my. het vroegere koninklijk
paleis met openbaren tuin te Parijs.
TUILERIJ, v. het onbedachtzaara handelen.
TUIMEL, m. tuimeling, buiteling : dat was een
.heele tuimel ; (fig.) bedwelming, vervoering, verrukking : in den tuimel der hartstochten.
TUIMELAAR, m. (-s), iem. die-, lets dat tuimelt •,
-- (dee] van een slot) ijzer dat aan de kruk
verbonden is waardoor de schoot bij het draaien
van de kruk uit- of ingaat ; — eertijds zeker oorlogstuig, blijde ;• --een glas met zulk een ronden
voet dat het niet staan kan ; — soort van duff die
zich onder allerlei buitelingen van eene groote
hoogte laat vallen tot soma dicht bij den grond ; —
,eene soort van snip (totanus calidris); — eene
ruim 4 M. lange soort van dolfijnen in den Atlantischen Oceaan (delphinus tursio).
TUIMELEN, (tuimelde, heeft en is getuimeld),
-onderst boven rollen ; afrollen, naar beneden
wentelen ; hale over kop vallen ; (fig.) bankroet
gaan •, staat en rang, aanzien verliezen ; uit zijn
betrekking ontslagen worden. TUIMELING, v.
(-en).
TUIMELGEEST, m. geest van oproer, zuoht tot
veranderen, omwentelingsgezindheid ; — m. en
v. (-en), orawentelingsgezinde.
TUIMELKAR, v. (-ren), stortkar ; ...RAAM,
o (...raraen), raam dat in het midden der hoogte
,ora eene horizontale as draaibaar is ; ...VISCHJE,
o. (-s), eene soort van kleinen karper.
TUIN, m. (-en), heining. afperking, om,tuining :
ten tuin om een stuk grond maken ; (fig.) iem. om
den tuin leiden, hem foppen, bedriegen ; — vlechtwerk, mandewerk van teenen voor afscheidingen,
afschoeiingen, kribben enz. ; — ruimte door
• een tuin afgesloten : bij het doopen zitten de moeders
der doopelingen in den tuin, binnen het doophek ; —
Hollands tuin, de schoone dreven van Nederland ;
,dierentuin ; — inz. een afgeschoten stuk land
waar bloemen, raoesgroenten enz. verbouwd
worden ; — speeltuin.
TUINAARDE, v. aarde zeer geschikt voor tuinbouw, zwarte aarde, humus ; ...AARDSLAK, v.
(-ken), soort van groote naakte slakken, rood of
zwart van kleur (anion fuscus); ...AKELEI, v.,
...ALSEM, in., ...ANJELIER, v. (-en), gekweekte
akelei, anjelier; ...ARTISJOK, v. (-ken), (plantk.)
gekweekte artisjok ; ...BAAS, m. (...bazen),
tuinman •' hoofd van een grooten moestuin ;
...BANK, V. (-en), rustbank in een tuin • ...BOON,
T. (-en), Roorasche boon; ...BOUW, m. het
kweeken van tuinbloemen en tuingroenten.
TUINBOUWBEDRIJF, o.; ...LEERAAR, m.
(-s), leeraar in den tuinbouw •, aan eene tuinbouwschool ; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij tot bevordering van de belangen van den
tuinbouw ; ...SCHOOL, v. (...scholen), school
waar de tuinbouw onderwezen wordt : tuinbouwschool Linnaeus (te Watergraafsmeer); ...TENTOONSTELLING, v. (-en).
TUINDER, DA. (-s), tuinier ; kweeker van moosgroenten en bloemen in 't groot.
TUINDEUR, v. (-en), deur naar den tuin.
TUINEKSTER, v. (-s), groote klauwier of blauwe
tuinvalk 14 + 12 cM. (lanius excubitor).
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TUINEN, (tuinde, heeft getuigd), een tuin bewerken, tuinarbeid verrichten ; in een: tuin wandelen ; een uurtje gaan tuinen ; — met een tuin
(omheining) omringen ; — wilgetakken tot een
tuin vlechten.
TUINEPPE, v. zekere plant (apium graveolens);
...FLUITER, m. (-s), eene soort van grasmusoh
(sylvia h,ortensis), in Groningen groote hofzanger
en bij Haarlem kersenpikkertje genoemd ; ...GOD,
m. (fab.) Vertumnus ; ... GO DIN, v. (fab.) Pomona ;
...HUIS, o. (...zen), gebouwtje in een tuin ; tot
zomerverbijf dienende ; ...RUISJE, o. (-s), klein
tuinhuis ; prieel.
TUINIER, in. (-5, -en), tuinarbeider, tuinman;
hovenier. TUINIERSTER, v. (-s).
TUINIEREN, (tuinierde, heeft getuinierd), het
tuinmansbedrijf uitoefenen ; (ook) uit liefhebberij
tuinarbeid verrichten.
TUINKAMER, v. (-s), kamer die op den tuin
uitziet.
TUINKERS, v. (plantk.) gewone kers ; eene
soort van 't geslacht kers (lepidium sativum), ook
bitter- of sterkers geheeten ; ...KEVER, M. (-s),
Junikever ; rozenkever ; ...KLOKJE, o. (-s),
zekere bloom, campanula ; ...KONINKJE, o.
t-s), winterkoninkje, zekere vogel ; ...MADELIEF,
v. gekweekte verscheidenheid van de Wilde madelief, met witte of roode bloemen.
TUINMAN, m. (-Jul, ...lieden), tuinarbeider,
hovenier.
TUINMEREL, v. (-s), lijster of merel; ...PAAL,
m. (...palen), staken van een vlechttuin; ...PAD,
o. (...paden); ...SCHAAR, v. (...scharen), groote
schaar voor den tuinman om mede te snoeien;
...SLANG, v. (-en), zekere slang; gummi-slang
om daarmede een tuin te besproeien; ...SLUIPERTJE, o. (-s), (nat. hist.) tuinkoninkje, zekere
vogel; ...STAD, o. (...steden) stad waarvan alle
huizen tuinen of tuintjes voor of rondom zich hebben, bebouwd park.
TUINZWALUW, v. (-en), oeverzwaluw (clivicola riparia).
TUIPAAL, m. (...palen), ingeheide paal out
Schepen aan vast te leggen.
TUISOHEN, (tuischte, heeft getuischt), (gew.)
bedrieglijk ruilen, verruilen (waren); — stelen,
dobbelen, eig. het wisselen of ruilen der dobbelsteenen of kaarten. TUISCHING, v. het tuischen.
TUISOHER, m. (-s), bedrieglijke ruiler ; speler,
dobbelaar. TUISCHERIJ, v. (-en).
TUIT, v. (-en), punt, spits toeloopend elude
(van eenig voorwerp); — (fig.) tranen met tuiten
schreien, bitter weenen ; puntige haarvlecht, bos
Naar ; toot (zekere boom); — pijp eener kan ; —
oragebogen deel waaruit men giet ; — soort van
fuik om zeelt to vangen. TUITJE, o. (-s).
TUITELEN, (tuitelde, heeft getuiteld), (gew.)
wiebelen, wankelen, niet vaststaan.
TUITELIG, bn. (-er, -st), wankel, onvast; duizelig : hij is wat tuitelig.
TUITEN, (tuitte, heeft getuit). op de tuit (den
horen) blazon, toeten ; mijne ooren tuiten, het
ruischt mij in de ooren. TUITING, v. het tuiten.
TUITHOED, in. (-en), hoed met eene vooruitstekende punt ; ...HOORN, m. (-s), zeker blaasspeeltuig, toethoorn ; ...KAN, v. (-nen), kan met
eene twit ; ...LAMP, v. ( en), ouderwetsche olielamp, snotneus ; ...POT, m. (-ten); ...SCHOEN,
m. (-en), tootschoen, spits toeloopende schoen.
TUITOUW, o. (-en), tuits ; touw om de molenroeden vast to zetten, ale de molen wordt ge,..
zvvicht.
1. TUK, ra. (-ken), (w. g.) stoot, slag; snelle beweging; behendige streek, list; inborst: de aap heeft een
kwaadwilligen tuk ; ras, soort, aard : die hond is
van een goeden tuk , — poos : een goeden tuk siapen.
TUKJE o. (-s), kleine tuk ; dutje : een tukje doers.
2. TUK bn. (veroud.) geslepen, afgericht ;
— (thanq) beet, graag : dear ben ik niet tuk op.
TUKKEN, (tukte, heeft getukt), (Zuidn.) met het
hoofd stooten als de bokken ; — een dutje doen.
TUL, v. (-len), pul, kruik, kan ;'tuft eener kan ;
zuigspeen (voor kinderen). TULLETJE, o. (-s).
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TULBAND, ra. (-en), zeker hoofddeksel der
Turken en andere Oostersche volken, een doek
het hoofd gewonden en vastgeknoopt ; eene
soort van gebak, die den vorm van een tulband
heeft. TULBANDJE, o. (-s),
TULE, v. karat, garenweefsel.
TULEN, bn. van tule : eene tulen muts.
TULP, v. (-en), een plantengeslacht (tulipa),
tot de famine der lelieachtigen behoorende, met
een zesbladig kelkvormig bloeradek ; bloem
ervan. TULPJE, o. (-s).
TULPEBLAD, o. (-eren); ...BOL, m. (-len).
TULPEBOOM,
(-en), zekere boom in NoordAraerika met bloemen, die veel overeenkomst
hebben met tulpen (liriodendran tulipifera); ook
bier te laude als sierboom gekweekt.
TULPENBED, o. (-den), gedeelte van een tuin,
met tulpen beplant ; ...HANDEL, m. (inz.)
windhandel in tulpen (in de Nederlanden in de
zeventiende eeuw); ...KWEEKER, m. (-s) ;
...ZAAD, o.
TULPESOORT, v. (-en); ...STEEL, m. (...stelen),
...STENGEL, m. (-s), steel, stengel eener tulp.
TULPOMANIE, v. dwaze tulpenliefde.
TULT, v. (-en), eene houtraaat, nl. 216 voet
Iengtemaat, by. 12 balken elk van 18 voet.
TUMBLER, (Eng.) m. (-s), groot bierglas zonder
voet.
TUMULT, o. (-en), opschudding ; ruraoer ;
volksoploop.
TUMULTUANT, ra. (-en), oproermaker, rustverstoorder.
TUMULTUEEREN, (tumultueerde, heeft getumultueerd), oproer verwekken, opschudding
waken.
TUMULTUEUS, bn. (...zer, -t), oproerverwekkend, rustverstorend.
TUMULUS, irt. (...li), eig. eene hooge, verheven
plaats ; — grafheuvel, grafstede.
TUNICA, v. (-'s), Oudromeinsch onderkleed ; —
een korter geestelijk gewaad, eigen aan de subdiakens, bij godsdienstige plechtigheden gedragen.
1. TUNIEK, v. (-en), korte uniformjas.
2. TUNIEK, v. (-en), (naaist.) deel van sommige
japonnen, overschoot, aan het lijf vastzittende en
over den rok hangende.
TUNNEL, v. (-s), onderaardsche kokervormige
weg : tunnel order de Seine, door den Mont- Cenis.
TURBATIE, v. (-s,
verwarring, stoornis.
TURBEEREN, (turbeerde, heeft geturbeerd),
verontrusten, beroeren, verwarren.
TURBINE, v. (-s), as waarop een schoepenvorraige waxier is bevestigd ; blaast de stoom tegen
de schoepen dan begint de as te draaien (stoomturbine); een waterturbine wordt door strooraend
of vallend water in beweging gebracht; —MOTOR,
(-s, -en) ; —SCRIP, o. (...schepen); —STOOMBOOT, v. (-en); enz.
TURBINEUR, m. (-s), fabrieksarbeider die bij
de turbines werkt.
TURBULENT, bn. (-er, -st), woelig, onrustig.
TURBULENTIE, v. onrust, woeligheid, onstuinzigheid.
TURCO, ra: (-'s), tirailleur bij het Fransche
leger in Algiers.
1. TURELUUR, m. (...luren, -s), referein, zangwijze ; luim, gril ; uit zijn tureluur zijn, niet opgeruimd zijn, eene kwade luim hebben.
2. TURELUUR, m. (-s, ....luren), moerasvogel
met rechten snavel (totanus totanus), met oranjekleurige pooten,
TURELUURSCH, bn. (fig.) het is am tureluursch
(gek, dol) te worden, om uit je vel te springen.
TUREN, (tuurde, heeft getuurd), met inspanning zien, scherp kijken naar.
1. TURF, m. (...ven), (v. gmv. als stofn.) eene
brandbare stof van halfvergane plantendeelen ; —
(spr.) in het seen ziet men op geen turfje, als men
overvloed heeft, is men niet karig ; waar veel is,
kan wel wat gemist worden ; gebakken broodje
in den vorm van een turf.
2. TURF, (Eng.) v. (sport) renbaan en alles
wat daarop betrekking heeft.
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TURFAARDE, v. veenaarde.
TURFACHTIG, bn. als turf.
TURFAKKER, m. (-s), veengrond ; ...ASCH, v,
overblijfsel van verbrande turf ; ...BAK, m. (-ken),
bewaarplaats voor turf ; sierlijke bak voor turf
naast de kachel ; ...BOER, IT. (-en), eigenaar,
huurder van veengrond ; turfverkooper ; ...BRIQUET, v. (-ten), briquet van turf of turfmohn
geraaakt ; ...BULT, m. (-en), stapel turf ; ...COKES, my. brandstof in straatklinkervorm, uit
verkoolde turf bereid ; ...EIKER, m. (-s), turfschuit ; ...FLANEL, o. van turfvezels gewever
flanel; ...GAREN, o. gesponnen turfvezels; ...GAS,
o. uit veen verkregen lichtgas ...HOK, o. (-ken)
TURFKARTON, o. karton nit turfstof vervaardigd ; ...KOKER, m. (-s), eene soort van kokei
waardoor men turven van boven (den solder:
naar beneden last vallen ; ...MAKER, m. (-s)
...MAND, v. (-en).
TURFMOLM, m. 0., ...MOT, o. ...MUL, v. stof;
gruis van turf.
TURFSOHIP, o. (...schepen), ...SCHUIT,
(-en); ...SCHIPPER, rn. (-s), die een turfschip
heeft of voert en daarmede turven ten verkoop
aanbrengt; ...STROOISEL, o. turfmolm als strooi
sel in paardenstallen; ...STROOISELFABRIEK
v. (-en); ...TAPIJT, o. nit grove turfvezels gewever
vloerkleed; ...TRAPPER, m. (-s), veenarbeidei
die de gebaggerde klei in elkander trapt; lomp(
soort van schoen; ...TRAPSTER, v. (-s); ...WATTEN, my. uit turf bereide watten.
TURK, m. (-en), inboorling van 'Turkije ; (fig.)
Mohammedaan, Muzelman ; de Groote Turk, de
sultan van Turkije ; — (spr.) aan de Turken overgeleverd zijn, slecht behandeld, bedrogen, mishandeld
worden ; aangaan ale een Turk, heftig uitvaren.
TURKEN, (turkte, heeft geturkt), geweldig plagen, mishandelen ; handelen ale een Turk : razen,
tieren.
TURKOOIS, m. (...zen), (o. gmv. als stofn.)
een ondoorzichtige blauwgroene steep.
TURKOOIZEN, bn. van turkoois (vervaardigd).
1. TURKSCH, bn. van, uit Turkiie : de Turksche teal en letterkwnde ; aan Turkije behoorende :
de Turksche landen ; — (spr.) liever Turksch dan
Paapsch ; Turksch bad, bad van heete lucht,
zweetbad ; Turksch leder, marokijn ; Turksche
from, groote, hooge trom die aan beide zijden
beslagen R ordt.
2. TURKSCH, o. Turksche taal.
TURLUPINADE, v. (-s), laffe grap, zoutelooze
geestigheid.
TURNEN, (turnde, heeft geturnd), (van personen) gymnastische oefeningen verrichten.
TURNER, 'm. (-s), gymnast.
1. TURVEN, (turfde, heeft geturfd), turf trek
ken ; de turf droogmaken in de veenderijen ; zich
van turf voorzien, turf opdoen ; — (fig.) wel
tureen, zijne schaapjes op het droge hebben, goed
beruid deld zijn.
2. TURVEN, (turfde, heeft geturfd), slaan,
ranselen : hij turft er maar op.
TUSSCHEN, vs. van weerszijden besloten door
of te midden van twee zelfstandigheden htif zat
tusschen ons ; (fig.) dat blijft tusschen (ms, niewand anders dan wij mag het weten (is er van meer
dan twee personen sprake, dan gebruike men onder);
— (fig.) tusschen twee vuren zitten, in 't nauw, in
de klem zitten, inz. afhangen van twee personen
die het tegengestelde willen ;
met betrekking tot den tijd : het is tusschen
elf en twaalf, na elf en v6Or twaalf uur.
(Tusschen vorrat tallooze samenstellingen ; niet
alle zijn opgenomen ; waar de beteekenis met
vermeld is, beteekent het alleen tusschen twee
andere in).
TUSSCHENARTIKEL, o. (-s), ingelascht artikel ; ..,BEDRIJF, 0. (...ven), (toon.) tusschenspel, entr'acte ; — (gemeenz.) in die tusschenbedrijven, intusschen, onder de hand ; ...BEENTJE,
o. (-s), driehoekig beentje in de naden der herseuen.

TUSSCHENBEIDE.

862

TUSSCHENBEIDE, bw. tamelijk, niet slecht en
niet goed ; — nu en dan, niet geregeld ;
tusschenbeide komen, zich bemoeien met, zich mengen
in, helpen.
TUSSCHENBOUW, in. (-en), wij h,ebben, een
benedenhuis met tusschenbouw, enkele kamers
tusschen de twee huizen gebouwd ; ...DES, o.
(-ken), een scheepsdek onder het kuildek gelegen.
1. TUSSCHENDEKS, bw. (zeew.) op het tusschendek
2. TUSSGHENDEKS, o. ruim.te tusschen het
kuildek en bet daaronder gelegen dek, logement
voor het scheepsvolk hij is in het tusschendeks.
TUSSOHENDEKSBATTERIJ, v. (-en), batterij op het tusschendek ; ...PASSAGIER, m. (-s),
passagier die in het tusschendek logeert.
TUSSOHENDIJKS, bw., TUSSCHENDIJKSCH,
bn. tusschen twee dijken. ingesloten.
TUSSOHENDOOR, bw. midden door twee
voory erpen : hij ging daar tusschendoor.
TUSSOHENGELEGEN, bn. wat tusschen jets
in ligt : de tusschengelegen huizen.
TUSSOHENGERECHT, o. (-en), bijgerecht, dat
tusschen de hoofdschotels wordt opgedischt ;
...HANDEL, m. doorvoerhandel; handel in de tweede hand; ...HISTORIE, v. (-s, ...rien), episode,
geval, bijkomende omstandigheid.
TUSSOHENIN, bw. tusschen twee voorwerpen
of tijden in.
TUSSOHENKLEUR, v. (-en), kleur die het
midden tusschen twee andere houdt.
TUSSOHENKOMEND, bn. tusschenkomende
moeilijkheden, die zich onvoorziens opdeden.
TUSSOHENKOMST, v. bet invallen in den loop
van lets, dat daardoor gestuit of gewijzigd wordt ;
bemiddeling.
TUSSOHENLIGGEND, bn. de tusschenliggende
streken, die liggen tusschen hetgeen genoerad is.
TUSSCHENLIJN, v. (-en), tusschenruimte der regels ; (letterz.) interlinie; (...rauren),
gemeene muur, binnenmuur ; ...PARTIJ, v. A-en),
partiftusschen twee andere in staande ; ...PERSOON, in. en v. (...sonen), iem. die iets (een koop,
eene toenadering) tusschen twee andere personen
tracht to bewerken ; makelaar, comraissionnair,
agent ; bemiddelaar, -ster ; ...POOS, v. (...zen),
rusttijd tusschen twee handelingen ; atwisseling ;
bij tusschenpoozen, nu en dan, intermitteerend.
TUSSCHENPOOZEND, bn. nu en dan waarneembaar: tusschenpoozend,e koorts; (nat.) tussch,enpoozende fontein, die bij tusschenpoozen water
geeft.
TUSSOHENREGEERING, v. (-en), (in Idesrljken) die tijd die er verloopt tusschen den dood
van den vorst en de keuze van een nieuwen ; de
regeering in dien tlid ; ...SCHOOL, v. (...scholen),
school waar een Bering schoolgeld geheven wordt,
die tusschen eene goed betalende en eene niet
betalende in staat ; ...SCHOT, o. (-ten), middelschot.
TUSSOHENSPEL, o. (-en), (rauz.) het spel van
den organist als korte inleiding of verpoozing
tusschen de strophen of verzen van een koraalof kerkgezang ; (toon.) vertooning tusschen de
hoofddeelen van een stuk ; ...SPIJS, v. (...zen);
.. *SPRAAK, v. wat in jets anders gesproken
wordt ; bemiddeling ; raondelinge tusschenkomst.
TUSSOHENTIJD, m. tijdsverloop na de eene
gebeurtenis en Yaw de andere.
TUSSOHENTIJDS, bw. inmiddels ; niet op het
gewone of bepaalde tijdstip.
TUSSOHENTOON, m. (...tonen), middentoon.
TUSSCHENUIT, bw. hij is er tusschenuit, by.
uit het gedrang ; (ook) hij is heengegaan.
TUSSOHENUUR, o. (...uren), ledig uur, uur
zonder bepaalde werkzaamheid ; ...VERDIEPING,
v. (-en); ...VERHAAL, o. (...halen); ...VLAAG,
v. (...vlagen), bij tusschenvlagen, van tijd tot tijd ;
...VOEGING, v.; ...VOEGSEL, o. (-s, -en).
TUSSOHENWERPSEL, o. (-s), (taalk.) tusschenwerpsels zijn Of nabootsingen van geluiden,
of uitingen van gevoel, hartstocht, begeerte of
verlangen ; ...WIJDTE, v. (-n), afstand in ruirate ;
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...ZANG, m. (-en), tusschengezang ; ...ZEE, v.
(-en), zee die gewesten of plaatsen van elkander
scheidt ; ...ZIN, m. (-nen), parenthesis.
TUSSOR, o. zijdeachtig weefsel ; —ZIJDE, v.
grijsgele stevige zijde, van het spinsel der rugs van
antheraea mylitta.
TUT, v. (plant.) eene der drie verscheidenheden
van de gewone radijs, ook Chineesch radijszaad,
Spaansche tut en Spaansche dodder geheeten,
TUTELAIR, bn. beschermend ; de voogdij
betreffende.
TUTOYEEREN, (tutoyeerde, heeft getutoyeerd),
iem. op gemeenzame wijze met jij en jou toespreken.
TUTTI, spel of zang van alien to gelijk.
TUUK, m. (tuken), tureluur, eene soort van
vogel.
1. TWAALF, telw. hoofd- of grondgetal, tien
plus twee : twaalf is een dozijn ; 't heeft
de waarde van een ranggetal in : Hoofdstuk
twaalf ; hij is van het jaar twaalf ; twaalf April ;
twaalf uur bij nacht, middernacht. TWAALVEN
(het telw. TWAALF beschouwd als een zelfstandig
gebruikt bn. in 't m,eerv.), twaalf personen : wij
waren met ons twaalven; — twaalf deelen van hetzelfde geheel : jets in twaalven verdeelen ; — twaalf
uren : op slag van twaalven ; — twaalf achtereenvolgende malen.
2. TWAALF, v. (...ven), het getal 12 : schriif
twaalf ; eene Romeinsche twaalf (XII); twaalftal ; kaars van twaalf in eel). pond.
TWAALFDAAGSOH, bn. twaalf dagen durende ;
om de twaalf dagen.
TWAALFDE, bn. (ranggetal); de twaalfde (dag
der maand), Karel de Twaal fde (van dezen naam);
ten twaalfde, in de twaalfde plaats (naar volgorde); o. (-n), elk twaalfde gedeelte van iets.
TWAALFDERHANDE, TWAALFDERLEI, onverb. bn. (soortgetallen), op twaalf wtizen of manieren, van twaalf soorten.
TWAALFDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
TWAALFHOEK, m. (-en), (meetk.) vlakke
figuur door twaalf zijden ingesloten, met twaalf
hoeken ; inz. regelmatige twaalfhoek.
TWAALFHOEKIG. bn. met twaalf hoeken.
TWAALFHONDERD, telw. twaalfmaal honderd.
TWAALFHONDERDSTE, telw. (ranggetal).
TWAALFJARIG, bn. twaalf jaren oud : een
twaalf jario kind ; twaalf jaren durende : het
twaalf jarig bestand, inz. in de Gesch. der Nederl.
de wapenstilstand van 1609-1621.
TWAALFMAAL, bw. twaalf keeren.
TWAALFMAANDELIJKSCH, bn. twaalf maanden durende, bestaande, levende.
TWAALFPONDER, m. (-a), elk voorwerp dat
twaalf pond weegt ; vroegere benaming van een
kanon waaruit kogels ter zwaarte van twaalf pond
geschoten werden.
TWAALFTAL, o. (-len), dozijn ; twaalf personen,
stuks, voorwerpen.
TWAALFTALLIG, bn. nit twaalftallen bestaande; (rekenk.) het twaalftallig stelsel.
TWAALFUURTJE, o. (-s), tweede ontbijt.
TWAALFVINGERIGE DARM, m. (-en), (ontl.)
eerste gedeelte van de dunne darmen, 12 vingerbreedten lang, om de buikspeekselklier gelegen.
TWAALFVLAK, o. (-ken), lichaara met twaalf
vlakken ; inz. het regelmatig twaalfvlak.
TWAALFVOUD, o. (-en), een getal dat een veelvoud van twaalf is ; twaalfmaal iets genomen.
TWAALFVOUDIG, bn. twaalfmaal zooveel.
1. TWEE, telw. hoofd- of grondgetal : dên
plus 66n : een geheel heeft twee halven ; 't heeft
de waarde van een ranggetal in : Hoofdstuk twee ;
Willem Twee ; tweeApril. — TWEE2N (het telw.
TWEE, beschouwd als eon zelfst. gebruikt bn. in
't meerv.), twee personen : deel dit onder u tweeen;
wij waren met ons tweeen ; — twee deelen van
hetzelfde geheel : jets in tweeen breken ; — twee
uren : op slag van tweeen; — twee malen : hij deed
het in tweeen.
2. TWEE, v. (-en), het direr der twee : eene
Arabische twee en eene Romeinsche twee (II);
-tweal.TWEJ,o(-s)
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TWEEAKTER, ut. (-s), tooneelstuk dat slechts
uit twee akton of bedrijven bestaat.
TWEEARMIG, bn. niet twee armen: tweearmige
gaslamp.
TWEEBLADIG, bn. met twee blades ; ...BLOEMIG, bn. met twee bloemen ; ...DAAGSCH, bn.
twee dagen durende.
TWEEDE, bn. (ranggetal).
TWEEDEHANDSOH, bn. uit de tweede hand.
TWEEDEKKER, m.(-s), vliegma,chine met
twee paar dtaagvlakken boven elkaar.
TWEEDRAADSOH, bn. uit twee draden bewerkt,
(gewev en, gevlochten enz:): tweedraadsch touw.
TWEEDRAADSMACHINE, v. (-s), eene soort
van naaimachine.
TWEEDRAOHT, v. oneenigheid, twist, verdeeldheid : tweedracht zaaien.
TWEEDRACHTIG, bn. bw. (-er, -st), TWEEDRACHTIGLIJK, bw. oneenig, verdeeld.
TWEEDRAOHTSAPPEL, m. twistappel.
TWEEDUBBEL, bn. bw. tweemaal twee.
TWEEDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
TWEEÈRHANDE, ...LEI, onverbuigbaar bn.
(soortgetallen).
TWEEGEVECHT, o. (-en), gevecht van man
tegen man, duel (ins. na eene uitdaging).
TWEEHANDIG, bn. met twee handers •, ...HOESIG, bn. met twee hoeken ; ...HOEVIG, • bn.
met twee hoeken aan iederen poot.
TWEEHONDERD, telw. 2 maal 100.
TWEEHONDERDSTE, telw. (ranggetal).
TWEEHOOFDIG, bn. met twee hoofden ;
...HUIZIG, bn. : tweehuizige planten, planten bij
welke de mannelijke en vrouwelijke bloemen niet
alleen van elkander afgescheiden, maar ook op
verschillende planten voorkomen; ...JARIG, bn.
twee jaren oud : een tweejarig kind ; twee jaren
durende : een tweejarig verblijf in den vreemde ;
tweejarige planten, die eerst het tweede jaren bloeien,
zaad geven en dan sterven.
TWEEKLANK, m. (-en); (taalk.) tweeklanken
zijn nauwe vereenigingen tusschen twee klanken
of klinkers.
TWEELEDIG, bn. uit twee leden. bestaande ;
tweevoudig ; in tweeen gedeeld ; — (fig.) dubbelzinnig : een tweetedig antwoord ; — (stelk.) binome.
TWEELIOHT, o. (-en), (bouwk.) raam met
twee lichten of vensters, door een kozijn gescheiden.
TWEELING, 3B. en v. (-en), twee tegelijk geborenen : dat is een tweeting; (ook) een dier twee.
TWEELINGE, v. (-n).
TWEELINGBROEDER, m. '-s); ...DOCHTER,
v. (-a); ...ZOON, w. (-s, ...zonen); ...ZUSTER, v. (-s).
TWEELINGEN, in. my. een der twaalf hemelteekens van den dierenriem (aangeduid door II).
TWEELINGZONNEN v. my. (dieht.1 de oogen.
TWEELIPPIG, bn. (van bloemen) van onder
buisvormig, van boven in twee in tegenovergestelde richting geplaatste lippen uitloopend ;
...LOBBIG . bn. (plantk.) met twee zaadlobben
ontkiemende : tweelobbige planten.
TWEELOOP, in. (-en), geweer met twee loopen
TWEEMAAL, bw. twee keeren.
TWEEMAANDELIJKSOH, bw. om de twee
Maanden ; twee maanden durende.
TWEEMAOHTIG, bn. (plantk.) met twee large
en twee korte meeldraden : tweemachtige bloemen.
TWEEMAN, m. (-nen), een van twee bewindhebbers.
TWEEMANSOHAP, o. regeering van twee personen.
TWEEMANSSCHOOL, v. (...scholen), kleine
school waar slechts twee onderwijzers(essen)
voor de zes of seven leerjaren to zorgen hebben.
TWEEMAST, m. (-en), TWEEMASTER, m
(-8). whip met twee marten.
TWEEOOGIG, bn. met twee oogen ; ...PERSOONS, bn. voor twee personen (inz. van ledikanten, lakens, dekens enz. gezegd) ; ...PITS, bn.
met twee pitten : een tweepits petroleumtoestel ;
...REGELIG. bn. uit twee regels bestaande.
TWEERIEMSGIEK, v. (-en), een roeivaartuig
voor twee rieraen.

TWIJFELNUMMER.

TWEERN, na. gedubbeld garen, gedubbelde zijde.
TWEERNEN, (tweornde, heeft getweemd),
twijneu.
TWEESLACHTIG, bn. van het mannelijk en van
het vrouwelijk geslacht : de regenwormen zijn tweeslachtige dieren ; tweeslachtige bloemen, bloemen
waarin de meeldraden en scampers beide aanwezig
zijn in dezelfde hloem ; — op het land en in het
water levende.
.
TWEESNIJDEND, bn. aan weerskanten snijdende : een tweesnijdend zwaard.
TWEESPALT, v. oneenigheid, twist, tweedracht.
TWEESPAN, o. (-nen), span met twee paarden ;
twee goed bij elkander komende dieren of zaken.
TWEESPRAAK, v. (...spraken), gesprek tusschen
twee personen, dialoog ; ...SPRONG, m. (-en), plaats
waar een weg zich in tweeen scheidt, scheiweg ; (fig.)
op den tweesprong des levees.
TWEESTEMMIG, bw. met twee stemmen
tweestemmige liederen.
TWEESTRIJD; m. tweegevecht • — inwendige
strijd, strijd met zichzelven, besluiteloosheid.
TWEETAL, o : (-len), twee, twee stuks ;
tweevoud.
TWEETALIG, bn. Belgie is een tweetalig land,
waar twee talon gesproken worden.
TWEEVLEUGELIG, bn. tweevleugelige insecten,
eene soort van insecten (diptera); de vliegen en
muggers zijn tweevleugelige insecten.
TWEEVLEUGELIGEN, m m y. tweevleugelige insecten.
TWEEVOUD, o. (-en), dubbel: het tweevoud van
6 is 12 • getal deelbaar door 2.
TWEEVOUDIG, bn. dubbel.
TWEEWEG, m. (-en), weg die in twee richtingen
loopt, kruisweg.
TWEEWERF, bw. tweemaal.
TWEEWIEL, o. (-en), TWEEWIELER, m. (-s),
rijwiel met twee wielen.
TWEEWIELD, bn., ...WIELIG, bn. met twee
wielen : een tweewielig rijtuig.
TWEEWOONST, v. (-en), (Zuidn.) huis waar twee
huisgezinnen kunnen wonen.
TWEEZADIG, bn. met twee zaden : tweezadige
vruchten.
TWENTE, o. naam die vroeger door een der kwar,
tieren van Overijsel word gedragen en nog altljd
gebezigd wordt om het oostelijk gedeelte dozer
provincie aan to duiden.
TWENTENAREN, m. (-s, ...naren), bewoner van
Twente.
TWENTER, in. (-s), (gew.) dier (inz. koe of paard)
van twee jaren of eig. van twee winters.
TWENTSCH, bn. tot Twente behoorende.
TWIJFEL m. onzekerheid, besluiteloosheid, gebrek aan vastheid; jets in twijfel trekken, niet stellig
gelooven ; — buiten twijfel, het lijdt geen twijfel, het
is zeker, men kan er op aan.
TWIJFELAAR, m. (-s), besluitelooze; iem.
zonder vast beginsel (met betrekking tot godsdienst,
wijsbegeerte enz.) ; — ledikant dat het midden
houdt tusschen een 66n- en een tweepersoons;
(bij de loting) twijfelnumaner.
TWIJFELAOHTIG, bn. bw. (-er, -st), aan twijfel
onderhevig, niet onvoorwaardelijk to gelooven of
aan to nemen : dat blijft nog twijfelachtig; — dubbelzinnig : twijfelachtig over jets spreken. TWIJFE10ACHTIGHEID, v.
TWIJFELARIJ, ...ZUCHT, v. leer van Pyrrho
(die ales in twijfel trok), pyrrhonisme, scepticisme.
TWIJFELBAAR, bn. to betwijfelen, niet voor
waar of echt kunnende aangenomen worden.
TWIJFELEN, (twijfelde, heeft getwijfeld), onzeker, besluiteloos zijn ; niet met juistheid weten
(of...); zonder vast beginsel zijn.
TWIJFELING, v. (-en), het twijfelen; onzekerheid;
aarzeling; besluiteloosheid; verstandsbeneveling.
TWIJFELLICHT, o. onzeker licht, schemerlicht.
TWIJFELMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), onzeker,
wankelraoedig, aarzelend om eon besluit to nemen.
TWIJFELMOEDIGHEID, v.
TWIJFELNUMMER, o. (-s), nummer bij de
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loting waarvan men nog niet zeker is of het vrij
is, dan wel voor den dienst zal aangewezen
worden.
TWIJFELZUCHT, v. sterke neiging tot twijfelen.
TWIJG, v. (-en), loot, telg, spruit; teen; takje.
TWIJGJE, o. (-s),
TWIJGEN, bn. van twijgen, van teen (vervaardigd).
TWIJGWAARD, v. (-en), rijswaard.
TWIJN, m. gedubbeld garen, gedubbelde zijden
draden.
TWIJNDER, m. (-s), TWIJNSTER, v. (-a).
•TWIJNEN, (twijnde, heeft getwijnd), garen, zijde
dubbelen.
TWIJNGAREN, o. getwijnd garen.
TWINKELEN, (twinkelde, heeft getwinkeld),
schitteren, fonkelen : de sterren twinkelen in den
kouden winternacht.
TWINTIG, telw. hoofd- of grondgetal : tweemaal
tien ; heeft de waarde van een ranggetal
in : hoofdstuk twintig; twintig Mei. TWINTIGEN,
(het telw. TWINTIG, beschouwd als een zelfst.
gebruikt bn. in 't mv.) twintig personen;
twintig
deelen van hetzelfde geheel.
TWINTIGDAAGSCH, bn. twintig dagen durende,
om de twintig dagen.
TWINTIGER, (-s), iem. die 20 jaar is; — wijn
die in 1820 (ook 20 jaar geleden) geperst is; —
oorlogsschip van 20 stukken.
TWINTIGERHANDE, ...LEI, onverb. bn. (soortgetallen).
TW INTIGJARIG, bn. : een twintigiarig weieje.
TWINTIGJE, o. (-s), (volkstaal) een twintigste
lot in de staatsloterij.
TWINTIGMAAL, bw. twintig keeren; ...PONDER, m. (-s).
TWINTIGSTE, telw. (ranggetal).
TWINTIGTAL, o. (-len), twintig personen of
andere voora erpen; twintigvoud.
TWINTIGVLAK, o. (-ken), lichaam met twintig
vlakken; ...VOUD, o. (-en), veelvoud van twintig;
getal deelbaar door twintig.
TWINTIGVOUDIG, bn. 20 maal; ...WERF, bw.
1. TWIST, o. machinaal gesponnen katoengaren.
2. TWIST, m. zekere drank, uit brandewijn, bier
en eieren bereid.
3. TWIST, m. (-en), oneenigheid, geschil, krakeel,
gekijf, verdeeldheid, ruzie, tweedracht.
TWISTACHTIG,
(-er, -st), gaarne twistende,
geneigd tot kijven. TWISTACHTIGHEID, v.
TWISTAPPEL,
eig. een appel waarom getwist wordt; (myth.) de gouden appel van Eris, de
godin der Tweedracht; — punt van geschil, aanleiding tot tweedracht.
TWISTEN, (twistte, heeft getwist), oneenig zijn,
ruzie hebben, krakeelen : over iets met iem. twisten.
TWISTER, m. (-s), krakeeler, die in oneenigheid
met anderen leeft; twistzoeker.
TWISTGEDING, o. (-en), (recht.) proces. .
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TWISTGIERIG, bn. bw. (-er, -st), onverdraagzaam, gaarne twistende. TWISTGIERIGHEID, v.
TWISTIG, bn. (-er, -at), twistachtig.
TWISTMAKER, m. (-a), ruziezoeker, belhamel;
scheurmaker (in de kerk); ...REDE, v. (-nen), rede
of gesprek waarin over iets getwist of lets
betwist wordt; redetwist (oefening op hoogescholen), dispuut ; ...REDENAAR, m. (-a) ;
...VRAAG, v. (...vragen), strijdvraag, vraag waarover verschil van meening is.
TWISTVUUR, o. vuur der tweedracht.
TWISTZIEK, bn. (-er, -st), twistachtig.
TWISTZOEKER, m. (-s), iem. die twist zoekt;
...ZUCHT, v. twistgierigheid.
TYMPAAN, o. (...panen), zie TIMPAAN.
TYPE, o. (-n), voorbeeld, gietvorni; — grondbeeld, grondvorm ;
iem. met een Spaansch type,
die er als een Spanjaard uitziet; vorm waarin
iets zeer volkomen zich voordoet : typen geven; —
ook een type, een raar type, een eigenaardig persoon.
TYPEEREN, (typeerde, heeft getypeerd), als
een type voordoen, typisch aanwijzen.
TYPEN, (typte, heeft getypt), met eene schrijfmachine schrijven.
TYPEWRITER (Eng.), m. (-s), sohrigmachine;
...WRITING (Eng.), het schrijven met de schrijfmachine.
TYPHEUS, bn. met typhus gepaard gaande;
typheuze koortsen.
TYPHOMANIE, v. (geneesk.) ijlhoofdigheid met
verdooving.
TYPHON, m. (-s), heete, zeer noodlottige zuidenwind; wervelstorru in de Chineesche Zee.
TYPHUS, m. gemeenschappelijke naam voor
eenige besmettelijke ziekten die van zware koortsen
vergezeld gaan: buiktyphus, vlektyphus, ook hongertyphus geheeten.
TYPISOH, bn. als voorbeeld, karakteristiek : dat
is typisch; die vind ik typisch, die is eenig.
TYPIST, m. (-en), klerk die met de schrijfmachine werkt. TYPISTE, v. (-n), vrouwelijk typist.
TYPOGRAAF, m. (...grafen), boekdrukker ;
...GRAPHIE, v. boekdrukkunst; (-en), boekdrukkerij; ...GRAVURE, v. (-s), photographisch
naar de origineele teekeningen genomen en op zink
overgebrachte plant, cliché.
TYPOGRAPHISCH, bn bw. tot de boekdrukkeril
behoorende.
TYPOMETRIE, v. druk van landkaarten; landkaartendrukkunst.
TYR, m. (Germ. myth.) god van den oorlog,
van wijsheid en van kracht ; zoon van Odin en
Frigg.
TYRAN, m. zie TIRAN.
TYROLIENNE, v. (-s), Tyroolsch lied of dans;
meisje of vrouw uit Tyrol.
TYRTAEUS, m. Grieksch dichter van krijgszangen (7e eeuw v. C.) ; de Nederlandsche Tyrtaeus,
eerenaam van Marnix en van Helmers.

U.
U, v. (-'s), 21ste letter van het alphabet; —
al de namen en woorden van een adres- of woo rdenboek die met U beginnen :
Unterseeér — duikboot ;
U.
—U,E.A delachtbr;
U. Ed. — U Edele;
U. H. E. G. — U Hoogedelgestrenge ;
— ut infra — zooals beneden;
U.
—U.JDutrisqejdoc—
meester
in de beide rechten;
U. L. 0. — uitgebreid lager onderwijs;
— ultimo — den laatsten dag
—Ult. der
m.aand; —

U. S.

— United States — de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, —
U. S.
— ut supra — als boven; —
U.W. E. G. — U TVeledelgestrenge.
U, pers. vnw. van den tweeden persoon in den
datief en den accusatief; verkorting voor U Ed.,
Uedele (oorspronkelijk : Uwe Edelheid) : u heeft
en is hebt het gedaan; UEDW Dr., UEdeles dienstwillige dienaar.
UBERTEIT, v. vruchtbaarheid, volheid, overvloed. rijkdom.
UBI BENE, IBI PATRIA (Lat.), waar het mij wel
gaat, daar is mijn land.
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UBIQUITEIT, v. alorategenwoordigheid van het
lichaara van Christus, inz. in het avondmaalsbrood.
U-BOOT, v. (-en), Unterseeer, duikboot.
OBERMENS CH, ru. (-en), (Duitsch) buitengewoon
mensch, krachtmensch.
UCHTEND, m. dicht. voor OCHTEND; de uchtend
des !evens, de prille jeugd.
UDOMETER, m. (-s), regeruneter.
UI, ra. (-en), eene soort van sterk riekend bolgewas, look, zoowel de bol als de plant (allium
cepa); — grap, kwinkslag : uien vertellen, tappen.
UITJE, o. (-s), kleine ui.
UIENBED, o. (-den), veld met uien beplant;
...LAND, o. (-en); ...LOOP, o. ; ...MOES, o. ;
...SAUS, v. (-en), sans met uien toebereid; ...TAPPER, m. (-s), iem. die uien, kwinkslagen vertelt,
debiteert.
UIEPLANT, v. (-en), de plant waarvan uien
komen.
UIER, ra. (-s), melkvat der grootere zoogdieren
(van koeien enz.).
UIERBOORD, in. (-en), wand van den uier, ook
uierbord en uurboord geheeten : uierboord stoven.
UIESOHIL, v. (-len), schil van een ui.
UIIG, bn. (-er, -st), grappig, geestig.
UIL, m. (-en), eene familie der nachtroofvogels
(striges) met korten, krachtigen suave!, bijna geheel
onder de veeren verborgen en naar voren gerichte
oogen, waaromheen een krans van borstelige veeren
(sluier); — (spr.) uilen near Athenedragen, brengen,
onnoodig werk verrichten; — een uil van een, vent, een
domoor; — ieder meent, dat zijn uil een valk is of
ieder meent zijn uil een valk te zijn, ieder houdt het
zijne voor het best (zijne kinderen voor de beste der
wereld enz.); — hij is gezien als een uil onder de bonte
kraaien, ieder steekt den draak met hem, plaagt, sart,
mishandelt hem;. — naam van eene groep van nachtvlinders (noctua); — uileveer : er zitten uilen in dat
hout.
UILAAP, m. (...apen), (nat. hist.) kuifaap.
UILEBEK, m. (-ken), ...KLAUW, m. (-en),
...KOP, m. (-pen), bek, klauw, kop van een uil.
UILENBORD, o. eene soort van ganzenbord :
op het uilenbord spelen; — (bouwk.) klein driehoekig
raam of bulk in den top van een dakschild verticaal
aangebracht; ...NEST, o. (en), nest van uilen ;
...00G, o. (en); ...VLUCHT, v. (fig.) avondschemering, tusschen licht en donker.
UILENSPIEGEL, m. (-s), Schalk, gait, iem. die in
schalkerijen en guitestreken zijn genoegen vindt,
Haar den held van het volksboek T ij 1 Uile nspiegel.
UILEVEER, v. (-en), veer van een nil; — (timm.)
eene houtzwaro, in levend hout.
UILSKOP, m. (-pen), (fig.) domoor; ...KUIKEN,
o. (-s), uilskop, domoor.
UILTJE, o. (-s), kleine nil; vlindertje; — (fig.) een
uiltje vangen of knappen, een slaapje, een dutje doen.
UILVALK, m. (-en), de op een valk gelijkende
sperweruil (nyctea ulula).
UIT, vz. buiten ; — wit het veld geslagen, neergeslagen, moedeloos, beteuterd; — iem.' uit den
brand, uit de verlegenheid helpen, hem helpen, uitkomst verschaffen; —
bw. ergens op nit zijn, er op bedacht, (ook) om
het te krijgen ; — ik kan er niet over uit, ik ben een
en al verbazing, verwondering.
( Uit vormt met tallooze ww. scheidbare samenstellingen, waarvan alleen de voornaamste bier
opgenomen zijn.)
UITADEMEN, (ademde nit, heeft uitgeadem,d),
den adem weder laten uitgaan na ingeademd te
hebben; (fig.) sterven, met den adem van zich
geven • — uitwasemen. UITADEMING, v. het
uitademen; —, (-en), het uitgeademde.
UITBAARDEN, hekelen (van hennep).
UITBAGGEREN, (baggerde uit, heeft uitgebaggerd), baggerende uithalen, dieper maken.
UITBAKENEN, (bakende nit, heeft uitgebakend),
afbakenen, een terrein of weg met bakens uitzetten.
UITBAKKEN, (bakte uit, heeft nitgebakken).
UITBALItN, (baliede uit, heeft uitgebalied), met
eene babe (eene soort van puts) uitscheppen.
Van Dale, Handwoordenboek.

UITBANNEN, (bands uit, heeft uitgebannen), verbannen, iem. zekeren kring ontzeggen.
UITBARSTEN, (barstte uit, is uitgebarsten), vaneenbarsten; (inz. fig.) zich plotseling vertoonen : de
orkaan, de vlam barstte nit; in tranen, in verwenschingen uitbarsten, losbarsten. UITBARSTING,
v. (-en), het uitbarsten: de uitbarstingen van den
Vesuvius ; eene uitbarsting van woede.
UITBAZUINEN, (bazuinde uit, heeft uitgebazuind), door eene bazuin verkondigen; (fig.) atom
met grooten ophef bekendmaken: iemands lof, eer,
roem, voortreffelijkheid uitbazuinen.
UITBEELDEN, (beeldde uit, heeft uitgebeeld), in
beeltenis voorstellen, afbeelden.
UITBEELDSEL, o. (-s), afbeeldsel.
UITBEENEN, (beende uit, heeft uitgebeend),
been uit het vleesch halen.
UITBEITELEN, (beitelde nit, heeft uitgebeiteld),
met een beitel uithalen, verdiepen.
UITBESTEDEN, (besteedde uit, heeft uitbesteed),
buiten het huis besteden, in den kost doen ; — een
aangenoraen werk geheel of gedeeltelijk aan anderen
overdoen.
UITBETALEN, (betaalde uit, heeft uitbetaald),
betalingen doen aan verscheidene personen.
UITBETTEN, (bette uit, heeft uitgebet), bettende
zuiveren : eene wonde met boot-water uitbetten.
UITBEUREN,(beurde uit, heeft uitgebeurd),
ergens uit tillers, beurende heffen.
UITBEZEMEN, (bezerade-uit, heeft uitgebezemd),
iem. uitbezemen, scherp berispen, er duchtig van
langs geven.
1. UITBIJTEN, (beet uit, heeft en is uitgebeten),
door bijten uithalen, wegnemen ; iem. norsch behandelen en daardoor wegjagen; — door een scherp
vocht wegnenien (klieren enz.); kleur verliezen
(van stoffen).
2. UITBIJTEN, (bijtte nit, heeft uitgebijt), het
ijs weghakken rondont een schip, aan vaartuigen
den weg banes door het ijs
UITBIJTER, in , UITBIJTSTER, v. (-s), die
uitbijt; (fig.) die iedereen kwaad bejegent, onvriendelijk mensch; — inz. iem. die kwaad bejegend
wordt : hij was thuis een uitbijter, hij lag achter.
UITBILLEN, (bilde uit, heeft uitgebild), billend
uithollen (molensteenen).
UITBLAZEN, (blies uit, heeft uitgeblazen), door
blazen verwijderen, jets ledigen : eieren, uitblazen;
— den laatsten adem uitblazen, den geest geven, sterven; — door blazen blusschen ; (fig.) iemands
levenslieht uitblazen, hem dooden; — adem scheppen,
uitrusten • ik moet even uitblazen,.
UITBLEEKEN, (bleekte uit, heeft en is nitgebleekt), ten einde bleeken; door bleeken de vlakken
verdrijven : tafellinnen uitbleeken; bleek worden.
UITBLIJVEN, (bleef nit, is uitgebleven), wegblijven, niet komen als men verwacht wordt •, (fig.)
niet komen, niet opdagen; — niet geplaatst zijn;
deze woorden zitn pier uitpebleven, weggelaten, vergeten; — het kan niet uitblijven, n:tissen.
UITBLINKEN, (blonk uit, heeft uitgeblonken);
glinsteren, schitteren boven lets anders; overtreffen. (inz. fig.) : hij blank boven alien nit.
UITBLOEDEN, (bloedde uit, heeft en is uitgebloed), al zijn bloed verliezen, ten einde bloeden.
UITBLOEIEN, (bloeide uit, heeft en is uitgebloeid), ten einde bloeien, ophouden to bloeien :
hare schoonheid is gauw uitgebloeid, was kort van
dour; — (seheik.) met een poederachtig stof, bloem
bedekt worden.
UITBLUSSCHEN, (bluschte nit, heeft uitgebluscht), de vlam, den gloed (van lets) .smoren of
verdooven, uitdooven; blusschen; (fig.) zijn keen
werd uitgebluscht, hij werd gedood.
UITBOEGSEEREN, (boegseerde uit, heeft uitgeboegseerd), (zeew.) uitsleepen.
UITBOEKEN, (boekte uit, heeft uitgeboekt), nit
het (koopmans-) boek afschrijven (tegenst. van
inboeken). UITBOEKING, v.
UITBOENEN, (boende uit, heeft uitgeboend), bopnende reinigen, schoonraaken.
UITBOEZEMEN, (boezemde nit, heeft uitgeboezemd), met gevoel uiten, te kennen geven. ; eene
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innige gewaarwording in woorden uiten. UITBOEZEMING, v. (-en), uiting (door woorden) van een
innig gevoel.
UITBONZEN, (bonsde uit, heeft uitgebonsd),
len/. ergens uitboenen, verjagen.
UITBOOMEN, (boomde uit, heeft uitgeboomd),
boomende uitbrengen : een schip de stad uitboomen.
UITBOREN, (boorde nit, heeft uitgeboord), boren'de uithollen : eene pompbuis , een kanon uitboren.
UITBORGEN, (borgde uit, heeft uitgeborgd), op
,goed vertrouwen geven ; — door al te veel op
borg te nemen iem. van bet zijne berooven.
UITBORSTELEN, (borstelde uit, heeft uitgeborsteld), ten einde borstelen; borstelende reinigen;
— (fig.) iem. den mantel uitborstelen, hem duchtig
doorhalen, verwijtingen maken.
UITBOTTEN, (botte uit, is uitgebot), knoppen
krijgen, ontkiemen : de boomers botten uit; (ook fig.)
zich in de gevolgen beginnen te toonen.
UITBOUW, m. (-en), wat uitgebouwd is, inz.
eene of meer kamers in den tuin om een huis te vergrooten; — (te Amsterdam) dat gedeelte van een
kaaimuur, dat year eene op die kaai of gracht
uitloopende straat verder in 't water is gebouwd.
UITBRAAK, v. ontsnapping door middel van
braak (nit eene gevangenis).
UITBRADEN, (brandde heeft uitgebraden),
terdege braden ; — door braden doen verdwijnen
(b. v. de vetdeelen); (fig.) de boter uitbraden, zijne
gasten fijn onthalen ; hij braakt er de boter /WC van
een gegeven verlof of vrijheid maakt hij een al te
ruim gebruik.
UITBRAKEN, (braakte nit, heeft uitgebraakt),
brakonde uitspuwen ; zijne gal (tegen iem.)
uitbraken, heftig uitvaren; gemeene taal uitbraken,
uiten; — de Vesuvius braakt lava uit, werpt
die ult.
UITBRANDEN, (brandde nit, heeft en is uitgebrand), ten einde branden; — het inwendige van
iets verbranden om nit te hollers, te zuiveren, te
reinigen ; — het huis is geheel uitgebrand, van binnen
is alles door het vuur vernield.
UITBRANDER, in. (-s), scherpe berisping.
UITBREIDEN, (breidde nit, heeft uitgebreid),
vaneenleggen, eene grootere oppervlakte doen beslaan ; openen, openslaan : zijne armen uitbreiden;
verzijne heersch,appij uitbreiden, vergrooten ;
spreiden : die ziekte breidt zich uit; weer algemeen warden ; — in aantal toenemen; — heinde
en ver verspreid zijn hij heeft uitgebreide (zeer
vele) kennissen in deze stad ; — uitstrekken: de
beuk breidt zijne takken wijd uit ; - (fig.) een man
van uitgebreide (groote, velerlei) kundigheden ; een
uitgebreid werk over electriciteit, uitvoerig, groot
werk. UITBREIDING, v. (-en), de uitbreiding
der stad.
UITBREKEN, (brak uit, heeft en is uitgebroken),
brekende wegnenaen, losmaken; — door braak ontsnappen, losbreken. (b. v. van een gevangene); —
afzonderen : ik zal trachten een uurtj e uit te breken;
—(fig.)zichvertone,woedn(vanziektnez.):
er is brand uitgebroken ; de oorlog is in 1914 uitgebroken ; - to voorschijn komen : het angstzweet
brak hem uit ; - in klachten uitbreken, eensklaps
en met kracht beginnen te klagen.
UITBRENGEN, (bracbt uit, heeft uitgebracht),
naar buiten brengen, geleiden ; — (zeew.) klaarmaken, gereedhouden, buiten boord brengen ; —
openbaarmaken
de sloep uitbrengen, strijken;
een rapport uitbrengen; — uiten, zich verklaren
eene stem uitbrengen; openbaren, verklikken
al zauden de raven het uitbrengen.
UITBRIEVEN, (briefde nit, heeft uitgebriefd),
(Zuidn.) ruchtbaar maken, along bekendmaken.
UITBROEDEN, (broedde nit, heeft uitgebroed),
broedende doen uitkomen : eieren uitbroeden ;
(fig.) booze plannen uitbroeden, beramen.
UITBROEDSEL, o. (-s), wat uitgebroed is; gebroed; nest (van vogels).
• UITBROEIEN, (broeide uit, heeft uitgebroeid),
uitbroeden; — met heet water reinigen.
UITBROMMEN, (bromde nit, heeft uitgebromd),
zijn tijd uitbrommen,
ten einde brommen ;
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in de gevangenis zitten; een brommend geluid
geven, uiten; (fig.) snoeven, opsnijden.
UITBRULLEN, (brulde nit, heeft uitgebruld),
ten einde brullen ; brunende uitgalmen : het
uitbrullen van piin, van woede.
1. UITBUILEN, (builde uit, heeft uitgebuild),
door builen scheiden meet uitbuilen.
2. UITBUILEN, (builde nit, heeft uitgebuild),
builen nit metaal kioppen. UITBUILING v.
UITBUITEN, (buitte nit, heeft uitgebuit), als
van zijn buit zooveel mogelijk voordeel van iem.
of iets trachten te behalen : iem. uitbuiten; de gelegenheid uitbuiten, er zooveel mogelijk voordeel van
trekken ; — (Zuidn.) afzetten, berooven.
UITBULDEREN, (bulderde nit, heeft uitgebulderd), ten einde bulderen ; — bulderend uiten ; —
(fig.) uitrazen, uittieren.
UITBUNDIG, bn. bw. (-er, -st), voorbeeldig, uitnemend, voortreffelijk : iem. uitbundig prijzen.
UITCIJFEREN, (cijferde nit, heeft uitgecijferd),
ten einde cijferen ; uitrekenen ; — (fig.) raden;
ontcijferen.
UITDAGEN, (daagde uit, heeft uitgedaagd). opeischen, oproepen ; Um. tot eentweegevechtuitdagen.
UITDAGING, v. (-en), het uitdagen, uitdagingsbrief.
UITDAMPEN, (dampte nit, heeft en is uitgedampt), door warrate eene vloeistof laten verdampen; uitwasemen. UITDAMPING, v. (-en).
UITDEELEN, (deelde uit, heeft uitgedeeld), verdeelen, geven aan ieder wat ; klappen uitdeelen,
slaan. UITDEELING, v. (-en), het uitdeelen; verdeeling, ronddeeling.
UITDEELINGSLIJST, v. (-en), lijst van hetgeen
ieder rechthebbende zal krijgen, inz. bij een faillissement.
heeft uitgedelgd), verUITDELGEN, (delgde
delgen, uitroeien onkruid uitdelgen.
UITDELVEN, (doff nit, .heeft uitgedolven), ten
einde delvers; — opgraven, uitgraven.
heeft uitgedacht), ten
UITDENKEN, (dacht
einde denken; — bedenken, bepeinzen.
UITDIENEN, (diende uit, heeft uitgediend), ten
einde dienen : zijn tijd uitdienen; niet meer van nut
zijn : dat heeft uitgediend; hij heeft dear uitgediend,
men wil daar nets meer van hem; weten.
UITDIEPEN, (diepte nit, heeft uitgediept), diep
of dieper maken. uitbaggeren.
UITDIJEN, (du de uit, is uitgedijd), zich uitzetten,
zwellen : gort dijt flink uit bij het koken.
UITDOEN, (deed uit, heeft uitgedaan), uittrekken, afieggen ; — uitvegen, afvegen, doorhalen
een post op eene rekening uitdoen; -uitblazen : eene
lamp uitdoen.
UITDOEZELEN, (doezelde uit, heeft uitgedoezeld), (teekenen) tinten met een doezelaar gelijkwrijven ; — vaag worden (van omtrekken, door
de duisternis, te grooten afstand enz.).
UITDOOVEN, (doofde nit, heeft en is uitgedoofd),
de vlam, den gloed (van iets) smoren; vanzelf verkoelen ; (ook fig.) : dat dooft alien lust en ijver uit.
UITDOPPEN, (dopte uit, heeft uitgedopt), van
de schil ontdoen erwten uitdoppen.
UITDORSCHEN, (dorschte nit, heeft uitgedorscht), ten einde dorschen; de graankorrels uitkloppen : koren uitdorsehen. UITDORSCHING, v.
UITDOSSEN, (doste uit, heeft uitgedost), opsmukken, fraai opschikken eene braid uitdossen.
UITDRAAIEN, (draaide nit, heeft en is uitgedraaid), ten einde draaien ; draaiende losmaken;
draaiende of op eene draaibank uithollen; — het
gas uitdraaien, den toevoer van gas afsluiten; —
uitloopen : waarop moet dit alles uitdraaien
UITDRAGEN, (droeg uit, heeft uitgedragen),
naar buiten dragen, brengen; — een huis uitdragen,
van meubels ledigen; — (ook fig.) verklikken; —
niet meer dragen, geene vruchten meer voortbrengen.
UITDRAGER, m. (-s), UITDRAAGSTER, v. (-s),
die gebruikt huisraad, kleederen enz. koopt en verkoopt.
UITDRAGERIJ, v. (-en) winkel, magazijn, beroep van den uitdrager.
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UITDRIJVEN, (dreef nit, heeft uitgedreven), verjagen (uit het huts, het land) ; — vee uitdrilven,
in het land brengen; — (geneesk.) de kwade
vochten uitdrijven, het lichaam zuiveren; den duivel
uitdrijven, uitbannen;
(tim.m.) door hamers
uitslaan;
(goad, zilver) ciseleeren.
UITDRINKEN, (dronk uit, heeft uitgedronken),
alles opdrinken ; (ook) drinkende ledigen.
UITDROGEN, (dr0ogde uit, heeft en is uitge-I
droogd), geheel doen opdrogen, droog worden;
— door uitwissching droogm,aken ;
verdrogen ;
(zeew.) open naden bekomen (van een schip)
door de hitte; — (fig.) vermageren, afteren.
UITDRUKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), stellig, ten
stelligste ;
iem, lets uitdrukkelijk verbieden, met
nadruk, bepaald, met zoo veel woorden.
UITDRUKKEN, (drukte uit, heeft uitgedrukt),
drukkende uitpersen ; — (fig.) te kennen geven,
uiten : zijne gedachten uitdrukken. UITDRUKKING,
v. (-en), het uitdrukken; woord, gezegde, bewoording, spreekwijze ; — kracht, ziel, kenschetsende
trekken op het gelaat.
UITDUIDEN, (duidde uit, heeft uitgeduid), beschrijven, nauwkeurig (door kenteekenen) aanwijzen.
UITDUIDSEL, o. (-s), uitduiding.
UITDUNNEN, (dunde uit, heeft uitgedund), (van
gewassen die te dicht op elkander geplant of gezaaid zijn) er hier en daar een uittrekken, om ze
dunner te doen staan, ten einde den groei te bevorderen : sla uitduninen. UITDUNNING, v.
UITDUREN, (duurde uit, heeft uitgeduurd), ten
einde duren, steeds voortduren : het zal mijn tijd
wel uitduren.
UITDUWEN, (duwde uit, heeft uitgeduwd), naar
buiten duwen, stooten.
UITEEN, bw. vaneen, gescheiden, uit elkander.
Uiteen vormt met verschillende werkw. scheidbare
saraen.stellingen., die dan beteekenen : door de
werking komen of brengen in den toestand door
uiteen uitgedrukt. Voor de vervoeging Bier ww.
zie men bij de enkelvoudige.
UITEENBARSTEN, ...BERSTEN, uit elkander,
vaneen barsten; ...BUIGEN; ...DOEN, scheiden,
afzonderen (in deelen); — uitleggen, verklaren ;
...DRIJVEN, uit elkander drijven ; ...GAAN,
scheiden ; zich verwijderen (b. v. van eene yolksmenigte); ...GOOIEN; ...GROEIEN; ...HOUDEN;
...JAGEN; ...LOOPEN, niet gelijk loopen, zich
(van elkander) verwijderen: die lijnen loopen uiteen;
(fig.) verschillen, niet gelijk, tegenstrijdig zijn.
UITEENLOOPEND, bn. (-er, -st), zich van elkander verwijderende ; (fig.) van elkander verschillende:
uiteenloopende meeningen, gevoelens.
UITEENNEMEN, uit elkander nemen ; ...RAFELEN; ...ROLLEN; ...SLAAN, ...SMIJTEN,
...SPATTEN, uit elkander, vaneenspringen ; ...STUIVEN; ...TRAPPEN; ...VALLEN; ...VLIEGEN; ...VLOEIEN; ...WERPEN;
...ZETTEN, uit elkander zetten (van voorwerpen); (fig.) verklaren, uitleggen. UITEENZETTING, v. (-en).
UITEINDE, o. (-n), chide, uiterste punt; —
afloop : die zaak had een treurig uiteinde ; iem. een
zalig uiteinde wenschen, bij het ten einde spoedende
jaar, op oudejaar ; — (ook fig.) laatste uur, dood.
UITEN, (Witte, heeft geuit), spreken ; te
kennen geven ; — rich uiten, zijne gedachten te
kennen geven, zich uitlaten. UITING, v. (-en),
citing geven aan zijne verontwaardiging.
UITENTREUREN, bw. zeer lang: het duurt uitentreuren ; zij zongen uitentreuren.
UITERAARD, bw. uit, volgens den aard.
UITERBUURT, -v. (-en), buitenbuurt, voorstad.
UITERDIJK, m. (-en), buitenste dijk ; tusschendijks gelegen grond, tusschen een dijk en een binnendijk of slaper.
1. UITERLIJK, bn. bw. naar buiten, aan de
buitenzijde zich vertoonende : de uiterlijke gedaante
(van lets); — ik zal u uiterlijk over 14 dagen
bezoeken, op zijn laatst over 14 dagen. UTTERLIJKHEID, v. (...heden), het uitwendige, de
buitenzij de.

UITGELEZEN.
2. UITERLIJK, o. de uitwendige gedaante, vorm,
voorkomen : die man heeft geen gunstig uiterlijk.
UITERMATE, bw. buitengemeen, zeer.
Utrecht : de
UITERSCH, bn. van Uitert
Uitersche professoren.
UITERST, bn. bw. het meest verwijderde • de
uiterste grenzen; — laatste, hoogste : in den uitersten
nood; — laatste, laagste : de uiterste prijs is...; —
de uiterste wil, laatste wil; ten uiterste, bw. uitdr.
in de hoogste mate.
UITERSTE, o. (-n), tot aan de uitersten der wergild,
laatste grenzen; tot het uiterste gebracht rijn, tot
wanhoop, (ook) tot het laatste van zijn geduld;
overdrijving : tot uitersten . vervallen; einde,
levenseinde : hij list op zijn uiterste.
UITERTON, v. (-nen), (zeew.) laatste zeoton„
baken : de uitertonnea passeeren.
UITERWAARD, v. k-en), grond buitendijks, tusschen dijk en rivier gelegen.
UITFLAPPEN, (fiapte uit, heeft uitgeflapt), gedachteloos lets zeggen, wat men verzwijgen
n:toest hij heeft er alles uitgeflapt.
UITFLUITEN, (foot uit, heeft uitgefioten), fluitende bespotten : die tooneelspeler is uitgefloter.
UITFOETEREN, (foeterde uit, heeft uitgefoeterd), iem. uitfoeteren, foeterende tegen hem uitvaren.
UITFREEZEN, (freesde uit, heeft uitgefreesd),
Met de frees bewerken.
UITGAAF, v. (...gaven), zie UITGAVE.
1. UITGAAN, (ging uit, is uitgegaan), naar buiten, van hula gaan : van middag ga ik uit; — zich
op weg begeven : op roof, op bait uitgaan ;
bekendgerctaakt worden : er ging een gebod uit van
den Keizer Augustus; —van eene veronderstelling, van
een beginsel uitgaan, daarvan beginnen te redeneeren,
daarnaar handelen ; — uitgetrokken worden
mijn laarzen gaan moeilijk uit; — ten einde
branden, uitdooven; de kachel gaat uit;
(taalk.)
eindigen (op).
2. UITGAAN, o. uitgang : bij 't uitgaan der kerk.
UITGAAND, bn. uitgaande goederen, goederen
die uitgevoerd worden; — in- en uitgaande rechten,
belasting op goederen, die in- of uitgevoerd warden.
UITGAANSAVOND, m. (-en), avond dat men
mag uitgaan ; ...DAG, m. (-en), uitgangsdag, verlofdag om uit to gaan ; ...BAS, v. (-sen), Belden
die een gevangene of bestedeling te goed heeft,
als hij ontslagen wordt.
UITGALMEN, (galmde uit, heeft uitgegalrad),
ten einde galmen; galmende uiten.
UITGANG, in. (-en), het uitgaan ; — punt,
plaats waar men uitgaat ; einde: de uitgang van
een woord; — sterfuur : zalig was zijn uitgang.
UITGANGSDAG, m. (-en), dag waarop het een
bediende veroorloofd is, eenige uren uit te gaan;
...PUNT, o. (-en), punt van uitgang, vanwaar
men uitgaat: het uitgangspunt zijner redeneering.
UITGAVE, v. (-n), UITGAAF, v. (...gaven), het
uitgeven, inz. van geld ; het uitgegeven geld ;
vertering; — druk, oplage, editie (van een boek).
UITGEBREID, bn. bw. (-er, -st), van grooten
omvang, uitgestrekt ; — vvijdloopig, tot in bijzonderheden : eene uitgebreide geschiedenis. UITGEBREIDHEID, v. (...heden), wijde, uitgestrekte
omvang; uitgestrektheid; (natuurk.) eigenschap
welke ieder lichaam heeft om een begrensd gedeelte der ruimte te beslaan of in te nemen.
UITGEDIEND, bn. geen dienst weer verrichtende,
nutteloos geworden ; een uitgediend soldaat, die
zijn wettigen diensttijd heeft volbracht.
UITGEHONGERD, bn. zeer hongerig ; van, door
honger verteerd, vermagerd.
UITGELATEN, bn. bw. (-er, -st), zeer dartel.
UITGELATENHEID, v. dwaze darteiheid, buitengemeene blijdschap.
UITGELEEFD, bn. zeer oud, stokoud ; versleten.
UITGELEEFD, bn. zeer geleerd, bedreven ; (fig.)
nu ben ik uitgeleerd, ik weet niet nicer wat te doen.
UITGELEI, UITGELEIDE, o. het uitleiden;
iem. uitgeleide doen, een eind weegs vergezellen.
UITGELEZEN, bn. (-er, -st), voortreffelijk, nitstekend, uitrauntend uitgelezen krijgsbenden.
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UITGEMAAKT, bn. wat uitgeraaakt, beslist is.
UITGEMERGELD, bn. krachteloos, uitgeput:
een uitgemergelde grond, door roofbouw uitgeput ;
de uitgemergelde bevolking, door ontbering uitgeput.
UITGENOMEN, vw. (beperkend, uitsluitend) behalve, uitgezonderd : ieder deed zijn best, uitgenomen
hij of hij uitgenomen; vz. met uitzondering van:
het partret is goed, den' news uitgenomen.
UITGEPUT, bn. deerlijk verzwakt : een uitgeput
lichaam, strijder.
UITGEREKEND, bn. op zijn voordeelbedacht, slim.
UITGESCHULPT, bn. (van bladen) de rand met
groote, vlakke, iets gekromde tanden, van elkander
door ronde inhammen gescheiden.
UITGESLAPEN,
wakker, bij de hand, slim.
TJITGESTORVEN, bn. ledig, zonder leven : de
gad schijnt uitgestorven; onbewoond; (fig.) doodsch.
UITGESTREKEN, bn. (-er, -st), effen: met een
uitgestreken gezicht.
UITGESTREKT, bn. (-er, -st), wijd van omvang,
uitgebreid: uitgestrekte bezittingen. UITGESTREKTHEID, v. (...heden), ruimte, omvang, uitgebreidheid.
UITGESTUDEERD, bn. (fig.) sluw, listig; — nu
ben ik uitgestudeerd, heb ik geen geld weer.
UITGEVEEND, bn. waaruit het veen verwijderd
is : uitgeve,ende plassen, gronden.
UITGEVEN, (gaf uit, heeft uitgegeven), in andere
handen geven : geld uitgeven, besteden, verteren;
banknoten, aandeelen uitgeven, verspreiden; — (fig.)
iets voor waarheid uitgeven, beweren dat iets waar is;
— in het lieht, in druk geven : een boek uitgeven.
UITGEVER, m., UITGEEFSTER, v. (-8), die
uitgeeft; die werken of geschriften enz. in druk uitgeeft, onddr zijn (of haar) naam verspreidt.
UITGEVERSFIRMA, v. (-'s), naam of titel eener
uitgeverszaak ; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en) ;
...ZAAK, v. (...taken), zaak van een uitgever.
UITGEWEKENE, m. en v. (-n), die nit zijn (vader)
land wijkt; die dit tijdelijk ontvlucht (wegens staatsberoerten enz.).
UITGEWERKT, bn. ( -er, -st), met zorg bewerkt:
een uitgewerkt rapport, verslag ; geheel afgemaakt:
uitgewerkte sommen; ...GEZOCHT, bn. (-er, -st),
voortreffelijk, keurig : 't is uitgezocht weer.
UITGEZONDERD, vw. vz. uitgenomen.
UITGIEREN, (gierde uit, heeft uitgegierd),
luidruchtig uiten : zij gierden hunne blijdschap uit.
UITGIETEN, (goot uit, heeft uitgegoten), gietende uitstorten, ledigen ;• — door water te gieten
blusschen ; — (fig.) uitstorten: de fiolen van zijne
gramschap op iem. uitgieten.
UITGIFT, v. (-en), UITGIFTE, v. (-n), verspreiding, uitgave; (int.) uitgifte van aandeelen, van pandbrieven ens.
1. UITGILLEN, (gilde uit, heeft uitgegild), gilhevig lachen.
lende uiten ;
2. UITGILLEN, (gilde uit, heeft uitgegild), (skew.)
halvemaanswijze de zeilen uitsnijden.
heeft uitgeUITG(R)INNIKEN, (g(r)innikte
g(r)innikt), hide g(r)inniken of lachen.
UITGISTEN, (gistte uit, heeft en is uitgegist),
ten einde gieten : het deeg is uitgegist; (ook fig.) niet
'anger boos, toornig zijn.
UITGLIBBEREN, (glibberde uit, is uitgeglibberd),
uitglij den.
UITGLIJDEN, (gleed uit, is uitgegleden), van
deplaats glij den; glijdende vallen. UITGLIJ DING, v.
UITGLIPPEN, (glipte uit, is uitgeglipt), eventjes
uitglijden; glippende struikelen.
UITGLOEIEN, (gloeide uit, heeft uitgegloeid),
goed, door en door gloeien : kousjes uitgloeien.
UITGOOIEN, (gooide uit, heeft uitgegooid),
viug uitdoen. : zijne kleeren uitgooien; nitsmijten,
uitwerpen ; — al gooiende ledigen.
UITGRAVEN, (groef uit, heeft uitgegraven),
gravend dieper maken, te voorschijn halen.
UITGROEIEN, (groeide uit, is uitgegroeid),
groeiende uitzetten, grooter, meer worden; groeiende
zich verspreiden; zich (buiten iets) verheffen.
UITHAAL, (...halen), het uithalen; yestooning, Praia; — het uithalen van het eene rijtuig
voor het andere ; — kleine schoonmaak.

UITJE.

UITHAALTAFEL, v. (-s), schuiftafel.
UITHAKEN, (haakte uit, heeft uitgehaakt), oen
haak losmaken en zoo afscheiden, afzonderen.
UITHAKKEN, (hakte uit, heeft uitgehakt), hakkende uithalen, diepen, uithollen.
UITHALEN, (haalde uit, heeft uitgehaald), lets
uit lets anders halen, nemen, trckken ; ledigmaken ; — schoonmaken ; — uitgraven ; — ter
zijde wijken, nit den weg rijden voor een ander
rijtuig of paard; — streken, grappen uithalen, uitvoeren ; — besparen, bezuinigen : dat haalt tijd
en mceite nit ; — zingende uitgalmen : een tam uithalen; — feestelljk onthalen.
UITHAM, m. (-men), (aardr.) landtong.
UITHANGBORD, o. (-en), schild (voor een winkel,
een magazijn, eene herberg ens.) ; (fig.) ales waardoor men zijn beroep (ook fig. zijne meening) openbaar maakt om er voordeel mode to doen ; —
(gemeenz.) uiterlijke schijn.
UITHANGEN, (hing uit, heeft uitgehangen), aan
de buitenzijde (iets) ophangen ; — (fig.) dear hangt
de schaar nit, het is er seer duur, men wordt or
gesneden; — den grooten beer, den vrome uithangen,
zich den schijn er van geven; — (spr.) het hangt
mij de keel uit, ik heb er moor dan genoeg van, het
verveelt mij uitemtate ; — (fig.) (van menschen)
wonen, gehuisvest zijn, zich bevinden: weet gij ook
waar Dibbet uithangt
UITHEBBEN, (had uit, heeft uitgehad), geeindigd hebben; ik heb mijn boek uit (uitgelezen);
— dat heeft uit, dat is gedaan, gebeurt niet meer ;
hij heeft bij mij uit, hij heeft raijne gunst verloren.
UITHEEMSCH, bn. bw. buitenlandsch, vreemd ;
uitheemsche planters, dieren ; uitheemsche zeden en
gewoonten ; als zelfst. nw. een, eene uitheemsche,
vreemdeling(e). UITHEEMSCHHEID, v. vroemdelingschap ; hoedanigheid van buitenlandsch te
zijn ; (fig.) zonderlingheid, vreemdheid.
UITHEKELEN, (hekelde nit, heeft uitgehekeld),
hekelende zuiveren : het vlas uithekelen.
UITHELPEN, (hielp uit, heeft uitgeholpen),
helpen naar buiten brengen, voeren; (iem.) uit den
hood helpen; rich er uithelpen, door een vond,
door list of verzinsel.
UITHOEK, m. (-en), niterste punt (van eon land),
kaap, landtong; (fig.) eenzaam oord, basso landstreek. UITHOEKJE, o. (-s).
1. UITHOLLEN, (holde, nit, heeft uitgehold), hol
maken. UITHOLLING, v. (-en), het uithollen.
2. UITHOLLEN, (holde nit, heeft en is uitgehold),
ergens vandaan hollen ; naar buiten hollen.
UITHONGEREN, (hongerde uit, heeft uitgehongerd), door den honger tot het uiterste brengen, of
gebracht worden.
UITHOOREN, (hoorde uit, heeftnitgehoord), iem.
uith,00ren, hem nitvragen,hem zijn geheim zoeken
to ontlokken.
UITHOOZEN, (hoorde uit, heeft uitgehoosd), ten
einde hoozen; hoozende ledigen; bet water uit (de
sloop) werken. UITHOOZING. v. (-en).
UITHOUDEN, (Meld uit, heeft uitgehouden),
uitgespreid houden : een dock, mit tafelkleed uithouden; — verduren, doorstaan, volhouden; — lang bij
iem. blijven: gij hebt het daar nogal uitgehouclen.
UITHOUDINGSVERMOGEN, o. taaiheid om
gedurende langen tijd zich flunk in to spannen, veel
ontbering, veel pijn to verdragen (Hd. Ausdaner).
UITHOUWEN, (hieuw uit, heeft uitgehouwen),
houwende wegnemen, uitsnoeien ; dieper /tonwen: die goot moet nog wat uitgehoutven worden; —
bee] dhouwen.
UITHUIZIG, bn. voortdurend afwezig; zelden te
huffs ; een uithuizig leven leiden, zelden thuis zljn.
UITHUIZIGHEID, v. het vertoeven buitenshuis.
UITHUWELIJKEN, (huwelijkte nit, heeft uitgehuwelijkt), ten huwelijk geven aan.
UITHUWEN, (huwde uit, heeft uitgehuwd), uithuwelijken.
UITIJZEN, (ijsde uit, heeft uitgeijsd), uit het ijs
losraaken; een slop door 't ijs hakken om, eon vaartuig door te brengen.
UITJE, o. (-s), gelegenheid waarbij men voor zijn
pleizier uitgaat : een uitje hebben.
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UITJOUWEN, (jouwde uit, heeft uitgejonwd),
ten einde jouwen; beschimpen iem. uitjouwen.
UITKAARDEN, (kaardde uit, heeft uitgekaard),
ten einde kaarden; kaardende zuiveren (wol).
UITKAAIEN, (kaaide uit, heeft uitgekaaid),
de deur uitgooien, uitsmijte-n.
UITKAMMEN, (kamde uit, heeft uitgekamd),
kajnmende regelen, zuiveren : zijn haar uitkammen;
(fig.) iem. uitkammen, scherp berispen.
UITKEEREN, (keerde uit, heeft uitgekeerd), naar
buiten keeren, houden; afkeeren; afgeven, betalen.
UITKEERING, v. het uitkeeren ; —, (-en), betaalde sow.
UITKEERINGSFONDS, o. (-en), fonds waaruit
zekere uitkeeringen betaald worden.
UITKEPEN, (keepte uit, heeft uitgekeept),
kepen in iets waken. UITKEPING, v. (-en).
UITKIEZEN, (koos uit, heeft uitgekozen), onder,
uit vele voorwerpen eene keus doen.
UITKIJK, m. (-en), punt werwaarts men ziet, uitzicht ; — plants van waar men uitkijkt (voor het
leger, op zee enz) : op den uitkijk staan; - (zeew.)
wachthouder in den top van den mast.
UITKIJKEN, (keek nit, heeft uitgekeken), in
zekere richting staren: near iets uitkijken; — (zeew.)
de wacht houden; zijne oogen uitkijken, lang en
aanhoudend op iets staren, (ook fig.). zeer verwonderd staan kijken, groote oogen opzetten.
UITKIPPEN, (kipte uit, heeft uitgekipt), uitbroeden ; - uitkiezen : er het beste uitkippen.
UITKLAREN, (klaarde nit, heeft uitgeklaard),
(zeew.) gereedmaken om in zee te steken en met de
noodige papieren voorzien. UITKLARING, v. (-en).
UITKLEEDEN, (kleedde uit, heeft uitgekleed),
van kleederen ontdoen ; — (spr.) ik zal mij niet
uitkleeden vdOr ik near bed ga, bij mijn [even zal ik
het mijne niet aan mijne kinderen afgeven;
hare kinderen uitgekleed, er alles
—cifhetzvr
voor opgeofferd, zich van alles beroofd; — arm,
ongelukkig maken, van alles berooven.
UITKLEIEN, (kleide uit, heeft uitgekleid), een
land uitkleien, de klei er nit wegnemen.
UITKLOPPEN, (klopte nit, heeft uitgeklopt),
kloppende zuiveren een kleed , de matten uitkloppen;
kloppende uitdrijven (b. v. een spijker) ; —
verbreeden : een stuk blik laten uitkloppen; — de
butsen uitdoen ; deuken uitkloppen; — afranselen.
UITKNIJPEN, (kneep uit, heeft en is uitgeknepen),
knijpend ledigen: citroenen uitknippen; (gemeenz.)
(fig.) stil uitknijpen, uitsnijden, stil heengaan,
(ook) sterven.
UITKNIKKEREN, (knikkerde heeft uitgeknikkerd), (gemeenz.) iem. er uitknikkeren, door
oneerlijke middelen zijne betrekking doen verliezen.
UITKNIPPEN, (knipte uit, heeft uitgeknipt),
met eene schaar uitsnijden : prentjes uitknippen;
van papier knippende vormen : dieren, huizen uitknippen; — electrisch licht uitknippen,, door een
knip om te draaien, uitdoen.
UITKNIPSEL, o. (-s), het uitgeknipte: uitknipsels uit de kraut bewaren.
UITKOKEN, (kookte uit, heeft en is uitgekookt),
kokende uitloopen ; door koken iets afzonderen,
uitdrijven beenen, vet, vleesch uitkoken; — door
koking zuiveren linnengoecl, een ketel uitkoken.
1. UITKOMEN, (kwani nit, is uitgekomen), te
voorschijn, uit een huis komen (naar Indic)
uitkomen, overkomen; hij is in 1911 uitgekomen,
naar Indic gekomen; — te voorschijn komen,
opengaan : die rozen komen meal/nit; — uitspruiten;
uitbotten ; ontdekt, bekend worden : het
geheim, de ?word is uitgekomen; — het licht zien,
verschijnen : dit boek komt uit bil...; —
ten einde komett : die flesch komt niet uit, wordt
niet leeggedronken; genoeg hebben ; — juist
accoord zijn : het geld komt uit; — het kwam volgens
zijn zeggen, zijne woorden wit, het eindigde, liep af,
zooals hij voorspeld had.
2. UITKOMEN, o. het uitkomen der vogels, der
bladeren, bloemen; het uitkomen der mazelen; —
hij heeft zijn uitkomen, maar ook niet meer, hij kan
juist leven van hetgeen hij verdient.
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UITKOMST, v. (-en), elude, afloop, uitslag;
redding, hulp : eindelijk kwam er uitkomst; —
(rekenk.) quotient; - het gevraagde in een rekenkundig vraagstuk.
UITKOOP, in. (-en), vrijkoop; losgeld
UITKOOPEN, (koeht uit, heeft uitgekoobt), vrijkoopen, door vrijkoop losmaken ; — (fig.) den
tijd uitkoopen, tijd zoeken te winnen.
UITKRAAIEN, (kraaide uit, heeft uitgekraaid),
ten einde kraaien; kraaiende verkondigen.
UITKRABBELEN, (krabbelde uit, heeft uitgekrabbeld), door gekrabbel onkenbaar niaken;
uitkrab ben.
UITKRABBEN, (krabde nit, heeft uitgekrabd),
ten einde krabben; krabbende doen verdwijnen,
UITKRAMEN, (kraamde nit, heeft uitgekraamd);
uitstallen, ten verkoop leggen; bieden; (ook fig. )
pronken (met) : allerlei sehoolgeleerdheid uitkramen.
UITKRIJGEN, (kreeg nit, heeft uitgekregen), met
inspanning iets uithalen (in alle bet.); ik
kan mijne laarzen niet uitdrijven, uittrekken; —
verlossen, -bevrijden; — (Ind.) (goederen) nit
eindigen,
Europa krijgen of ontvangen;
lezen ; — eindigen (eene partij in het spel).
UITLAAT, o. (...laten), (bouwk.) uitstek; uitgang
op zij van een huisje een uitlaat in eene steeg
hebben.
UITLAATDUIKER, ra. (-s), ...SLUISJE, o. (-s),
dat client out water uit een polder uit te laten.
UITLACHEN, (lachte uit, heeft uitgelachen), ten
einde la,chen; lachende bespotten; —(fig.) zich (om
iem.) niet bekreunen.
UITLADEN, tlaadde uit, heeft uitgeladen), goederen enz. uit een vaartuig of een vra,chtwagen
halen of brengen, lossen.
UITLANDER, m. (-s), buitenlander, vreemdeling.
UITLANDIG, bn. buitenslands; ik was uitlandig.
UITLANDIGHEID, v. afwezigheid buitenslands.
UITLANDSCH, bn. buitenlandsch, vreemd.
UITLATEN, (liet nit, heeft uitgelaten), uit het
huis, uit de kanier laten.: iem. uitlaten, -tot aan de
deur geleiden; een bond uitlaten ; - weglaten, vergeten (een woord enz.); -- niet aantrekken teen Meedingstuk); — niet weder aansteken (de kaars,
het vuur. de kachel); stoom uitlaten, laten ontsnappen; - rich over iets uitlaten, zich uiten, zijne
meening zeggen. UITLATING, v. (-en), het uitlaten ; weglating (van een of meer woorden).
UITLATINGSTEEKEN, o.(-s), afkappingsteeken; (letterz.) deleatur.
UITLEENEN, (leende uit, heeft uitgeleend), aan
iem. leenen: boeken, geld uitleenen.
UITLEEREN, (leerde nit, heeft uitgeleerd), ten
einde leeren ; alles leeren wat in een boek staat.
UITLEG, m. uitlegging ; — iem. tekst (ook teal)
en uitleg geven, alles uitvoerig meedeelen; —
nieuwe stadswijk.
UITLEGGEN, (legde, leide uit, heeft uitgelegd, geleid), leggende uitspreiden een kleed uitleggen;
— gelden uitleggen (beter : uitzetten, plaatsen), op
interest zetten; (ook) voorschieten; bijeenbrengen;
uitbreiden, vergrooten; — een
—enstaluig,
kleed uitleggen, larger maken, door wegneming
der zoomen; verklaren, toelichten: den Bijbel
uitleggen ; droomen uitleggen; hij legt alles verkeerd
uit, schrijft alles eene ongunstige bedoeling toe.
UITLEGGING, v. (-en), het uitleggen (in alle bet.);
verklaring, toelichting; vergrooting, vervvijding.
1. UITLEGGER, xn., UITLEGSTER, v. (-s),
die uitlegt; verklaarder, verklaarster.
2. UITLEGGER, m. (-s), (zeew.) wachtschip, zolderschuit waarop een kanon is geplaatst.
UITLEGKUNDE, v. (godg.) uitlegkunde des Bij-bets, de wetenschap die den zin van den Bijbel
navorscht, exegese.
UITLEGKUNDIGE, m. (-n), exegeet.
UITLEIDEN, (leidde uit, heeft uitgeleid), naar
buiten leiden. UITLEIDING, v.
UITLEKKEN, (lekte nit, is uitgelekt), lekkende,
dropsgewijs uitvloeien : er lekt wijn uit; (fig.) ruchtbaar worden : is er al wat van ons plan uitgelekt.
UITLEVEN, (leefde nit, heeft uitgeleefd), ten
einde leven, sterven.
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UITLEVEREN, (leverde uit, heeft uitgeleverd);
overleveren; een gevangene, een misdadiger in
handen van het gerecht leveren; opleveren, verschaffen : dit land levert veel uit ; — (van grond bij
ontgravingen) bet vermeerderen der hoeveelheid
door het losgraven : — bij het kleinsnijden blijken
meer te zijn dan men vermoedde. UITLEVERING,
v. (-en), het uitleveren.
UITLEVERINGSTRACTAAT, o. (...taten), tractaat van uitlevering ; ...WET, v. wet die de algemeene voorwaarden regelt, waarop uitleveringstraetaten worden gesloten.
UITLEZEN, (las uit, heeft uitgelezen), ten einde
lezen : ik heb het boek uitgelezen ; — kiezen,
schiften.
1. UITLICHTEN, (lichtte uit, heeft uitgelicht),
(iem.) met een licht uitleiden; — (R. K.) een stervende uitlichten, hem in de laatste oogenblikken de
gewijde kaars in de hand geven; (ook) den lijkdienst voor een overledene doen.
2. UITLICHTEN, (lichtte uit, heeft uitgelicht),
uitheffen, naar buiten lichten: eene deur uitlichten.
UITLOKKELIJK, bn. (-er, -st), aanlokkelijk.
UITLOKKEN, (lokte uit, heeft uitgelokt), naar
buiten lokken ; — lokken, verlokken.
UITLOODSEN, (loodste uit, heeft uitgeloodst),
(een schip) in zee brengen( door een loods).
UITLOOGEN, (loogde uit, heeft uitgeloogd), ten
einde loogen; loogende zuiveren, bewerken.
UITLOOP, M. (-en), het uitloopen; — riool, buis,
pfjp; — mond (eener rivier enz.); — gelegenheid
tot uitloopen, tot uitgaan : dat was een uitloopje
voor mij.
UITLOOPEN, (liep uit, is en heeft uitgeloopen),
ten einde loopen ; — ophouden te loopen : hier
zijn wij uitgeloopen; — uitkomen op : deze straat
loopt op de markt uit; — (fig.) eindigen: dat loopt
verkeerd uit;
uit eene besloten plaats loopen: ik loop nog even,
uit ; — uit een vat enz. loopen: al het bier is uitgeloopen ; — in zee steken: de visschersvloot is uitgeloopen ; — uitbotten, uitspruiten: de boomers loopen
al uit.
UITLOOPER, m. (-s), die uitloopt, die bij een
ijswedstrijd uitkomt; — die te veel uitgaat, straatlooper ; — (plantk.) uitspruitsel, wortelscheut,
een aan den voet van den Stengel ontspringende,
op den grond liggende tak, die in de knoopen
wortelt ; — de uitloopers van een gebergte, lagere
bergrijen die van het gebergte uitloopen; —
bek of tuit eener pomp.
UITLOOZEN, (loosde nit, heeft uitgeloosd), (van
riolen enz.) het water storten in.
UITLOTEN, (lootte uit, heeft uitgeloot), uittrekken (b, v. eene loterij); uitgelote schuldbekentemissal, die geene rente weer geven. UITLOTING,
v. (-en), het uitloten, trekking.
UITLOVEN, (loofde uit, heeft uitgeloofd), beloven (een prijs, eene belooning) bij mededinging.
UITLUCHTEN, (luchtte uit, heeft uitgelucht),
aan de lucht blootstellen, de lucht laten spelen
door : kleeren, een huis uitluchten; (fig.) uitschelden, doorhalen : ik zal hem geducht uitluchten ; —
iem. overal uitluchten, overal bekendmaken wie
hij is (in kwaden zin).
UITLUIDEN, UITLUIEN, (luidde, luide uit,
heeft uitgeluid), ten einde luiden : de kerkklok heeft
al uitgeluid; — luidende doen eindigen ; — (fig )
iem. witluiden (bij eene begrafenis), de kerkklok
luiden terwijl iemands lijk grafwaarts wordt gebracht; (fig.) iemands verdiensten in de krant
bespreken (bij zijn vertrek).
UITMAKEN, (maakte uit, heeft uitgemaakt),
doen uitgaan : die vlekken kunt ge met vlekkenzeep
uitmaken; — wat geschreven is doorhalen, uitwisschen; — vormen : de koning en de ministers
makers de regeering uit; — beslissen : wie zal dat
uitmaken?; —ion. voor al wat leelijk is uitmaken, uitschelden, noeruen ; — zijn, beduiden : wat maakt
dat uit ? , wat beteekent dat ?
UITMARSCH, m. (-en), vertrek van troepen nit
vaste garnizoensplaatsen, tijdelijk of voorgoed.
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UITMERGELEN, (mergelde uit, heeft uitgemergeld), een akker uitmergelen, door bebouwing zonder
te bemesten uitputten ; — zich door een wellustig
Leven uitmergelen, verzwakken, uitputten; — ver-

amen, alley atnemen.
UITMETEN, (mat uit, heeft uitgemeten), ten
einde meten : eene kamer uitmeten, door meten
onderzoeken hoe lang en breed zij is; — bij de
maat, in het klein verkoopen; — (fig.) opgeven,
gewagen : lets breed uitmeten, er hoog van opgeven,
(ook) overdrijven. UITMETING, v. (-en).
UITMIDDELPUNTIG, bn. (van in of bij elkander
liggende cirkels, cirkelbogen, sferen) geen gemeenschappelijk middelpunt hebbende; — een uitmiddelpuntig mensch, zonderling. UITMIDDELPUNTIGHEID, v. verwijdering of afwijking van het
middelpunt, inz. de afstand des brandpunts van.
't middelpunt bij kromme lijnen; — (fig.) zonderlingheid.
UITMOEREN, (moerde uit, heeft uitgemoerd),
vervenen, veen uitgraven.
UITMONDING, v. (-en), monding.
UITMONSTEREN, (monsterde uit, heeft uitgemonsterd), ten einde monsteren (bij eene inspectie),
afdanken; — kraag en opslagen van eene andere
kleur op een rok zetten; (fig.) opschikken, optooien
UITMONSTERING, v. het uitmonsteren; kraag en
opslagen van eene andere kleur op uniformen.
UITMOORDEN, (moordde uit, heeft uitgemoord),
al de inwoners eener plaats vermoorden.
UITMUNTEN, (muntte uit, heeft uitgeraunt),
(fig.) overtreffen, uitsteken, uitblinken.
UITMUNTEND, bn. bw. (-er, -st), uitstekend,
voortreffelijk : gedrag en vlijt waren uitmuntend.
UITNEMEND, bn. bw. (-er, -st), uitrauntend.
UITNEMENDHEID, v. voortreffelijkheid, voorkeur: hij is de man bij uitnemendheid.
UITNOODEN, (noodde uit, heeft uitgenood), uitnoodigen.
UITNOODIGEN, (noodigde uit, heeft uitgenoodigd), verzoeken. UITNOODIGING, v. (-en), verzoek tot bijwoning (van een feest, een maaltijd enz.).
UITOEFENEN, (oefende uit, heeft uitgeoefend),
bedrijven, als beroep in practijk brengen : eene
kunst, een ambacht uitoefenen; invloed, macht, gezag
uitoefenen, van zich doen uitgaan, doen Belden.
UITOEFENING, v. het uitoefenen.
UITPAD, o. (-en), bijpad, uitweg.
UITPAKKAMER, v. (-s), groote kamer in een
hotel waarin men tijdelijk zijne goederen ten
verkoop kan houden.
UITPAKKEN, (pakte uit, heeft uitgepakt), ontpakken, lospakken; uit een pak nemen ; — Inc,
hij pakt uit, hij haalt uit, onthaalt feestelijk, (ook)
vertelt, zegt veel; — nu ging hij uitpakken, alley
zeggen wat hij op het hart had, luchtte hij zijngeraoed.
UITPALMEN, (palmde uit, heeft uitgepalmd),
door de hand langzaam uitvieren (b. v. een touw).
UITPAKKEN, (gew.) met ketelrauziek uitgeleide
doen.
UITPERSEN, (perste uit, heeft uitgeperst), persende uitdrukken; (fig.) afpersen. UITPERSING, v.
(-en), het uitpersen.
UITPEUTEREN, (peuterde uit, heeft uitgepeuterd), peuterende uitdoen.
UITPIKKEN, (pikte nit, heeft uitgepikt), pikkende doen uitkomen (als de hen de kiekens); (van
vogels) pikkende uithalen : wie vader of moeder
vloekt, dien zullen de raven de oogen uitpikken;
(gemeenz.) (fig.) uitkiezen (in kwaden zin).
UITPLUIZEN, (ploos uit, heeft uitgeplozen),
pluizende wegnemen, reinigen; uit elkander pluizen:
oud touw uitpluizen; (fig.) haarfijn onderzoeken :
eene zaak uitpluizen.
UITPLUIZER, m., UITPLUISSTER, v. (-s), die
uitpluist; (fig.) haarkloover, onderzoeker.
UITPLUKKEN, (plukte uit, heeft uitgeplukt),
ten einde plukken; plukkende wegnemen, ontleden : bloemer, veeren uitplukken; uitpluizen.
UITPOETSEN, (poetste uit, heeft uitgepoetst),
poetsende van binnen zuiveren; — (gemeenz.) dat
moet je niet uitpoetsen, daar moet je niet zoo min
over denken.
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UITPONDEN, (pondde uit, heeft uitgepond),
bij het pond verpoozen een slachtbeest uitponden.
UITPOTEN, (pootte uit, heeft uitgepoot), poten
aardappelen uitpoten.
UITPROESTEN, (proestte uit, heeft uitgeproest),
in een schaterlach uitbarsten : hij proestte het uit.
UITPUILEN, (puilde uit, heeft en is uitgepuild),
naar buiten steken, zwellen: zijne oogen puilen uit.
UITPUTTEN, (putte uit, heeft uitgeput), puttende ledigen; (inz. fig.) ledigen; alles wegnemen ;
de kas is uitgeput, er is geldgebrek; zijn losbandigheden hebben hem uitgeput, krachteloos gemaakt
— (fig.) iemands geduld uitputten, maken dat iem.
al zijn geduld verliest ; een onderwerp uitputten,
er alles van zeggen wat er van te zeggen valt.
UITRAFELEN, (rafelde heeft en is uitgerafeld), de rafels uithalen; in rafels halen ; in rafels
vallen.
UITRAKEN, (raakte uit, is uitgeraakt), er in
slagen uit iets te komen : de deur uitraken; — eindigen : het spel raakt uit, is bijna ten einde.
UITRAZEN, (raasde uit, heeft uitgeraasd), ten
einde razen ; het (heete) water heeft uitgeraasd, begint te koken; — men moet hem laten uitrazen, uittieren; de jeugd moet uitrazen.
UITREDDEN, (redde uit, heeft uitgered), bevrijden, verlossen. UITREDDING, v. redding.
UITREEDEN, (reedde uit, heeft uitgereed),
(zeew.) uitrusten, gereedmaken, in zee brengen.
UITREEDING, v. (-en), het uitreeden, uitrusting.
UITREGENEN, (regende uit, heeft en is uitgeregend), ten einde regenen, ophouden met regenen ;
— door den regen uitgebluscht worden ; — door
den regen uitgewischt, uitgevlakt worden.
UITREIKEN, (reikte uit, heeft uitgereikt), uitstrekken : de hand uitreiken; rond- uitdeelen.
UITREIKING, v. (-en), het uitreiken.
UITREIS, v. (...zen), vertrek (inz. ter zee) naar.
UITREIZEN, (reisde uit, is uitgereisd), ten einde
reizen, met reizen ophouden; heenreizen, vertrekken.
UITREKENEN, (rekende uit, heeft uitgerekend),
berekenen, becijferen; — narekenen, nagaan, onderzoeken ; — ten einde rekenen : nu ben ik uitgerekend,
heb ik been geld weer te besteden. UITREKENING,
v. (-en), het uitrekenen, becijfering; — (fig.) dat doet
hij op de uitrekerving, met eene zekere bedoeling.
heeft uitgerekt), door
UITREKKEN, (rekte
trekken of strekken iets langer, breeder maken ;
—dat touw rekt uit, wordt langer; zijne arm en, been en,
rich uitrekken, uitstrekken ; — een werk uitrekken,
het langer laten duren dan noodig is.
UITRICHTEN, (richtte uit, heeft uitgericht), ten
uitvoer brengen, doen, verricbten ; — gedaan
krijgen, bewerken : ik kon nets bij hem uitrichten.
UITRIJDEN, (reed uit, is en heeft uitgereden), te
paard, in een wagen zijne wooing verlaten ; —
(landb.) zich met de paarden naar het land begeven.
1. UITROEIEN, (roeide uit, heeft uitgeroeid),
ontwortelen boomen, onkruid uitroeien; schadelijk
gedierte uitroeien, verdelgen, vernielen; — het
kwaad, misbruiken met wortel en tak uitroeien, geheel en al doen ophouden. UITROEIING, v.
2. UITROEIEN, (roeide uit, is en heeft uitgeroeid),
ten einde roeien; met de sloop uitbrengen; roeiende
verlaten : de haven uitroeien.
UITROEP, in. (-en), kreet; bekendmaking.
UITROEPEN, (riep uit, heeft uitgeroepen), roepende uiten, luide spreken ; — roepende aankoniem. tot of als koning,
digen, bekendraaken ;
keizer uitroepen, erkennen, huldigen; — buitenroepen:
iem. de kamer uitroepen; — ten einde roepen. UITROEPING, v. (-en), het uitroepen (in alle bet.).
UITROEP(INGS)TEEKEN, o. (-s), (taalk,) zeker
leesteeken ).
UITROOIEN, (rooide uit, heeft uitgerooid), uit
den grond halen, uitroeien (in eigenlijken zin) :
aardappels, onkruid, boomen uitrooien.
UITROOKEN, (rookte uit, heeft uitgerookt), ten
einde rooken : eene pijp, sigaar uitrooken; — ophouden te rooken; — door rooken (beter: berooven)
zuiveren; door rooken verjagen.
UITPUILEN, (ruilde nit, heeft uitgeruild), ruilende uitwisselen : de uitgeruilde gronden.

UITSCHUDDEN.
UITRUKKEN, (rukte uit, heeft en is uitgerukt),
uit den grond rukken: boomen, planter, uitrukkervuittrekken ; naar buiten rukken, trekken (van
krijgsvolk).
1. UITRUSTEN, (rustte uit, heeft en is uitgerust),
rusten, zich verpoozen na den arbeid is het goed
uitrusten; — de akkers rusten nit, liggen braak.
2. UITRUSTEN, (rustte uit, heeft uitgerust), gereedmaken, van het noodige voorzien een schip
uitrusten, zeilree maken; een leger uitrusten, strijdvaardig maken; — de hemel heeft hem ,met de heerlijkste gaven uitgerust, beschonken. UITRUSTING,
v. (-en), het uitrusten; — al het noodige (tot een
tocht, eene reis eta.). uitzet: de uitrusting van een
soldaat, de draagbare wapenen, kleeding, gereedschappen.
UITSCHAKELEN, (schakelde uit, heeft uitgeschakeld), enkele schakels losmaken en verwijderen
(om een ketting korter to maken); (electr.) buiten
den electrischen stroom brengen; (fig.) Burg. en
Weth. worden hierdoor uitgeschakeld, hebben er
verder goon invloed op.
UITSCHATEREN, (schaterde uit, heeft en is uitgeschaterd), ten einde schateren; luidkeels lachen.
UITSCHEIDEN, (scheidde uit, is uitgescheiden),
afscheiden, afzonderen vochten uitscheiden;
met werken uitscheiden.
—ophuden,ig:
UITSCHEIDING, v. het uitscheiden: uitscheiding
bij de stofwisscling; einde.
UITSOHEIDINGSORGAAN, o. (...ganen), orgaan
bij planten of dieren die iets uitscheiden, afzonderen.
UITSCHELDEN, (schold uit, heeft uitgescholden),
met woorden hoonen, beleedigen ; uitjouTs en. UITSCHELDING, v.
UITSOHEUREN, (scheurde nit, heeft en is uitgescheurd), scheurende wegnemen, uithalen een
bled uitscheuren, uit een book; scheuren, vaneengaan : het knoopsgat is uitgescheurd.
UITSOHIETEN, (schoot uit, heeft en is uitgeschoten), schietende wegnemen iem. een oog uitschieten; — door veel schieten bederven, afslijten ;
afleggen, zich schielijk ontdoen (van eenig
kleedingstuk); — voorschieten (geld) ; — opschieten, groeien; — (zeew.) een kabel uitschieten; den
afkeuren,
ballast nitschieten, overboord werpen;
afzonderen ; naar buiten snellen ; uitglippen;
het eerst uitschieten (bij een wedstrijd enz.); —
(zeew.) door het Noorden naar het Oosten gaan
(van een plotseling omloopenden wind).
UITSOHIFTEN, (schiftte uit, heeft uitgeschift), ten
einde schiften; schiftende afzonderen; uitziften.
UITSCHIFTING, v.
UITSCHILDEREN, (schilderde uit, heeft uitgeschilderd), ten einde schilderen; — schilderende
afbeelden, voorstellen ; (fig.) beschrijven.
UITSCHOT, o. (-ten), het nit- of voorschieten
(van geld voor anderen), voorschot, verschot;
laag rijshout, op bepaalde. wijze gevlijd ; — het
slechte, het onbruikbare (na to zijn .afgezonderd van
het goede). — LAAG, v. (...lagen).
UITSCHRAPPEN, (schrapte uit, heeft uitgeschrapt), doorhalen, doorstrepen een woord, een
naam uitschrappen.
UITSCHREEUWEN, (schreeuwde nit, heeft uitgesehreeuwd), zeer hard schreeuwen: hij schreeuwde
het uit van pijn; — schreeuwende bekendmaken.
UITSCHRIJVEN, (schreef uit, heeft uitgeschreyen), ten einde schrijven een brief uitschrijven ;
uit iets of-, naschrijven: eene les uitschrijven;
belastingen, brandschattingen uitschrilven, opleggen;
voorsclutven, bekendmaken : een dank- en bede-dag uitschrijven, verordenen; eene vergadering uitschrijven, beleggen, bijeenroepen; eene prijsvraag
uitschrijven, tot mededinging, ter bewerking aanbieden. UITSCHRIJVING, v. (-en), het uitschrijven ; afschrift ; samenroeping ; verspreiding.
UITSOHUDDEN, (schudde uit, heeft uitgeschud),
ten einde scbudden; — schuddende ledigen een
oak uitschudden; (fig.) zijn hart, zijn verdriet in den
boezem van een vriend uitschudden, uitstorten; —
van alles berooven een reiziger uitschudden;
schielijk afieggen (kleederen); (ook) van stof reinigen, uitslaan.
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UITSCHUIFBLAD, o. (-en), blad eener uitschuiftafel om hear to vergrooten; ...TAFEL, v. (-s),
tafel met uitschuifbladen.
UITSCHUIVEN, (schoof uit, heeft en is uitgeschoven), naar buiten schuiven; een verrekijker uitschuiven, uit elkander schuiven.
UITSCHULD, v. (-en), uitstaande sehuldvordering; uit- en inschulden, actieve en passieve
schulden.
UITSCHULPEN, (schulpte uit, heeft uitgeschulpt),
met schulpen uitsnijden. UITSCHULPING, v. (-en).
UITSCHUREN, (schuurde uit, heeft uitgeschuurd),
schurende reinigen, terdege uitwrijven ; Schur:nde uithollen: de rivier schuurt bier den oever ,uit.
UITSCHUTTEN, (schutte uit, heeft uitgeschut),
naar buiten, uit een kanaal schutten (een vaartuig
door eene sluis). UITSCHUTTING. v.
UITSLAAN, (sloeg uit, heeft en is uitgeslagen),
beginnen te slaan, het eerst slaan (in het balspel; —
door slaan uitdrijven ; — door slaan zuiveren : de
kleeren uitslaan; dorschen koren uitslaan; — ophouden met slaan, ten einde slaan de klok heeft
nog niet uitgeslagen;
uiteenvouwen, het toegeslagene losdoen ; — de
vleugels uitslaan, ona te klapwieken, te gaan vlie7
gen ; — een schip, eene trap uitslaan, op de ware
grootte teekenen ; — uitbreiden : hij zal zijne
wortels uitslaan als de ceders van den Libanon ;
door slaan uitbreiden, verbreeden : food uitslaan
tot bladlood —
laten vervoeren uit een magazijn of pakhuis naar
elders; uit een magazijn of kelder enz. verkoopen;
— uiten. : vuile teal uitslaan;
naar buiten slaan: flunk de beenen uitslaan, bij het
schaatsenrijden; — water uitslaan, uit den polder
op het boezemwater uitmalen ; -- de vlammen slaan
uit, barren zich een uitgang naar buiten ; de muren
slaan uit, worden vochtig (na vorst, een teeken van
dooi), (ook) worden met salpeterpoes bedekt.
UITSLACHTEN, (slachtte uit, heeft uitgeslacht),
(van iem., die Been slachter of slager is) vleesch
in bet klein verkoopen.
UITSLAG, • m. (niuz.) vOOrlaatste slag eener
maat : met den uitslag beginnen; — verkoop, debiet; — overwicbt, overmaat : stible uitslag; — •
Schimmel ; — puisten, roodheid (op de huid);
(bouwk.) teekening op de ware grootte : de
uitslag van eene trap; — (fig.) afloop, uitkomst,
gevolg, uitwerking : de uitslag der verkiezingen.
UITSLAPEN, (sliep uit, heeft en is uitgeslapen),
ten einde slapen; — (fig.) hij is uitgeslapen, is
geslepen, slim, bij de hand.
UITSLEEPEN, (sleepte uit, heeft uitgesleept),
naar buiten sleepen : men sleepte hem het huffs uit.
UITSLIEPEN, (sliepte uit, heeft uitgesliept), iem.
uitsliepen, lachende beschimpen, terwijl men met
den eenen wijsvinger gedurig langs den anderen
strijkt, alsof men een mes slijpt.
UITSLIJTEN, (sleet uit, heeft en is uitgesleten),
wegslijten, door het gebruik verminderen, afslijten ; — (fig.) afslijten, mjnderen, vergeten worden;
— in het klein verkoopen.
UITSLOVEN (ZICH), (sloofde zich uit, heeft
zich uitgesloofd), zich afsloven, vergeefsche =cite
doen : wat hebt gij u uitgesloofd !; (fig.) hij heeft
zich moai uitgesloofd, heeft de zaak leelijk bedorven.
UITSLUITELIJK, bw. (Zuidn.) uitsluitend.
UITSLUITEN, (sloot uit, heeft uitgesloten), buitensluiten : iem. uitsluiten, (ook fig.) weren, niet
toelaten; werklieden uitsluiten, als strijdmjddel
tegen werkstakingen, door werkgevers toegepast;
uitzonderen, niet toelaten. UITSLUITING, v. het
uitsluiten; (gesch.) acte van uitsluiting, acte van
seclusie, onterving; met uitsluiting van, niet er
onder begrepen.
UITSLUITEND, bn. bw. UITSLUITENDERWIJS, bw. bij uitsluiting ; ik gebruik uitsluitend tarwebrood, alleen; — (taalk.) uitsluitend
zinsverband, waarbij de inhoud van den eenen zin
lien van den anderen uitsluit.
UITSLUITSEL, o. beslissend, bepaald antwoord :
uitsluitsel geven; opheldering, verklaring.
UITSMELTEN, (smolt uit, heeft uitgesmolten),
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ten einde smelten; sm.eltende zuiveren, louteren ;
terdege smelten. UITSMELTING, v.
UITSMEREN, (smeerde
heeft uitgesnieerd),
terdege smeren, smerend goed uitspreiden.
UITSMIJTEN, (smeet uit, heeft uitgesmeten),
hard, k-rachtig naar buiten werpen: iemand de deur
m. (-s).
uitsmijten.
UITSNIJDEN, (speed uit, heeft en is uitgesneden), snijdende wegnemen ; — dat kleed is te
laag uitgesneden, last een te groot deel der borst
beitelen, graveeren; — in bet klein,
onbedekt;
(ook) in stukken snijden ;
bij de el verkoopen;
— (fig.) heengaan, stil vertrekken.
UITSPANNEN, (spande uit, heeft uitgespannen),
door spannen wijder of grooter makers, rekken ;
— paarden uitspannen, uit het gareel losmaken;
— zich uitspannen, zich vermaken, van den arbeid
verpoozen. UITSPANNING, v. (-en), hpt uitspannen; pleisterplaats (voor rijtuigen); — (fig.)
vermaak, verpoozing.
UITSPANNINGSOORD, o. (-en), plaats waar men
zich kan ontspannen, vermaken; ...PLAATS, v.
(-en), plaats waar men kan uitspannen, pleisteren;
plaats tot ontspanning, vermaak.
UITSPANSEL, o. hemelgewelf, firmament.
UITSPAREN, (spaarde uit, heeft uitgespaard),
besparen (inz. met moeite) ; vrijhouden, niet
gebruiken, niet verven.
UITSPATTEN, (spatte uit, heeft en is uitgespat),
spattende uit-, opspringen (van vochten); (bouwk.)
door het zware kapwerk kunnen de muren uitspatten,
wijken, uit elkander gaan; — (fig.) zich te buiten
gaan, een ongeregeld levee leiden. UITSPATTING,
v. (-en), het uitspatten; ongeregelde levenswijze,
losbandigheid ; (zeew.) wijdte, breedte (van touwen, van een anker).
UITSPINNEN, (spou nit, heeft en is uitgesponnen), ten einde spinnen; afspinnen; opleveren door
het spinnen : die wol spint goal of veel uit; —
(fig.) een verhaal tot vervelens toe uitspinnen, uitrekken.
UITSPOELEN, (spoelde nit, heeft uitgespoeld),
spoelende reinigen, zuiveren : flesschen, glazers
uitspoelen ; het waschgoed uitspoelen; spoelend
uithollen: de uitspoelende werking van het regenwater.
UITSPOKEN, (spookte uit, heeft uitgespookt),
ten einde spoken; spokende verjagen; (fig.) bewerken, veroorzaken, verkeerde dingen doen.
UITSPORIG, bn. bw. (-er, -st), buitensporig.
UITSPORIGHEID, v.
UITSPRAAK, v, wijze van uitspreken : de uitspraak van het Fransch; (...spraken), tongval;
voordracht; — (recht.) vonnis, beslissing.
UITSPRAAKLEER, v. leer, regels voor de nitspraak eener taal : de uitspraakleer van Victor.
UITSPREIDEN, (spreidde uit, heeft uitgespreid),
uitleggen, vaneenspreiden een mantel op den
grond uitspreiden; — uitslaan (de vleugels).
UITSPREKEN, (sprak uit, heeft uitgesproken),
op zekere wijze zeggen ; ten einde spreken ; uiten
(door de spraak) ; opzeggen (een gebed); — een
vonnis uitspreken, vellen, wijzen.
UITSPRINGEN, (sprong uit, heeft en is uitgesprongen), ten einde springen; naar buiten springen;
(bouwk.) vooruitsteken uitspringende hoeken.
UITSPRONG, m. (-en), (bouwk.) uitstek, nitspringende hoek.
UITSPRUITEN, (sproot uit, is uitgesproten),
voortkomen, opschieten.
UITSPRUITSEL, o. (-s), hetgeen uitspruit,
scheutje.
UITSTAAN, (stond uit, heeft uitgestaan), buiten
de lijn staan : nummer 7 staat uit, dat mag niet; —
dulden, lijden, verduren veel pijn, doodsangsten
uitstaan ; — koude, hitte kunnen uitstaan, verdragen;
— geld staat uit tegen
is tegen 5°/° uitgeleend;
iem. niet kunnen uitstaan, zijn bijzijn nietkunnen
verdragen, hem minachten ; (ook) hem haten ; —
te vereffenen hebben, in geschil zijn over: wij
hebben nets met elkander uit te staan.
UITSTAAND, bn. uitstaande schuld, in to vorderen schuld.
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UITSTALKAST, v. (-en), kart waarin men goederen uitstalt (b. v. op tentoonstellingen, in winkels
enz.).
UITSTALLEN, (stelde uit, heeft uitgestald), ten
Loon, ten verkoop leggen (in eene winkelkast,
voor de deur); open winkel houden; — (fig.)pronken. UITSTALLING, v. (-en), het uitstallen.
UITSTAP, in. (-pen), afwijking, omweg. UITSTAPJE, o. (-s), korte reis, toer, tochtje : een
stapje naar Haarlem; (ook fig.) uitweiding.
UITSTAPPEN, (stapte nit, is uitgestapt), afstijgen (uit een rijtuig, eene boot enz.); (fig.) (gemeenz.)
heengaan, overlijden : hij is ook uitgestapt.
UITSTEDIG, bn. bw. buiten de stad. UITSTEDIGHEID, v. afwezigheid uit de stad.
UITSTEEKSEL, o. (-s), wat uitsteekt uitsteeksels van den ruggegraat, dooms.
UITSTEK, o. (-ken), nithoek, karaertje aan het
achtereinde van een gebouw;
kroonlijst;
sprong; — (fig.) bij uitstek, buitengemeen, tastekend; — (gew.) uitschot : het is uitstek.
UITSTEKEN, (stak nit, heeft uitgestoken), stekende verwijderen, wegneraen, uithollen ; iem.•
de oogen uitsteken, hem blind maken, (fig.) met
iets pronken of pralen in tegenwoordigheid van
hen, die het niet bezitten of niet verkrijgen kunnen;
— uitstrekken : ergens Beene hand near uitsteken,
het niet willen hebben, willen doen.
UITSTEKEND, bn. bw. (-er, -st), voortreffelijk,
uitmuntend. UITSTEKENDHEID, v.
UITSTEL, o, opschorting, verschuiving tot later
tijd ; (spr.) uitstel is geen of stel, wat uitgesteld
is, is niet opgegeven.
1. UITSTELLEN, (stelde uit, heeft uitgesteld),
opschorten, verschuiven tot later : stel niet nit tot
morgen, wet ge heden kunt bezorgen.
2. UITSTELLEN, (stelde uit, heeft uitgesteld),
de H. Hostie in den monstrans ter openbare aanbidding in het tabernakel plaatsen.
UITSTELLEND, bn. (recht.) dilatoir.
UITSTERVEN, (stierf uit, is uitgestorven), door
den dood vernietigd worden (van een geslacht, eene
Masse enz.). UITSTERVING, v. het uitsterven.
UITSTEVENEN, (stevende uit, is uitgestevend),
zeewaarts stevenen : de vloot stevende uit.
UITSTIJGEN, (steeg uit, is uitgestegen), afstijgen
(uit een rijtuig).
UITSTOELEN, (stoelde uit, is uitgestoeld), (van
planten) zich van. onderen uitbreiden, van onderen
in omvang toenemen : wintergranen stoelen uit.
' UITSTOOMEN, (stoomde alt, heeft uitgestoorad),
buiten eene haven, eene stad enz. stoomen;
kleederen nitstoomen, ze door stoom van vuil
reinigen.
UITSTOOTEN, (stiet, stootte uit, heeft uitgestooten), stootende verplaatsen, uitdrijven : iem. de
kamer uitstooten; (fig.) verstooten, verjagen ; —
nit iets stooten : eene ruit uitstooten.
UITSTORTEN, tstortte uit, heeft uitgestort),
stortende uit- of wegwerpen, ledigen ; — die rivier
stort zich nit in den Rijn, valt in den Rijn; —
verspreiden, uitspreiden ; — openbaren : aan iem.
zijn gemoed uitstorten; zijne gebeden voor Gods
troon uitstorten, bidden. UITSTORTING, v. (-en),
het uitstorten; (geneesk.) hemorrhagic; (fig.) uitboezeming; (godsd.) de uitstorting (mededeeling) van
den Heitigen Geest.
UITSTRALEN, (straalde nit, heeft en is uitgestraald), stralen afschieten: de zon straalt licht en
warmte
UITSTRALING, v. (-en).
UITSTRALINGSPUNT, o. (-en), punt van wear
lichtstralen uitgaan; ...THEORIE, v. hypothese
van de uitstraling van het licht, in teg. met de
golvingstheorie; ...VERMOGEN, o. het vermogen
van Behan/en om, bij gelijke temperatuur en oppervlakte, eene kleinere of grootere hoeveelheid warmte
nit to stralen.
UITSTREKKEN, (strekte uit, heeft uitgestrekt),
voor zich uitsteken, uitrekken ; zich op den
grond uitstrekken, zich in de voile lengte op den
grond leggen ; deze wooden strekken rich uit tot...,
reiken tot.
UITSTRIJKEN, 'streek uit, heeft uitgestrekeu),
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doorhalen, uitwisschen; strijkende doen verdwijnen,
gladmaken : kreukels en plooien uitstrijken.
UITSTROOIEN, (strooide uit, heeft uitgestrooid),
strooiende uitspreiden ; (fig.) verspreiden : een
praatje, valsche berichten uitstrooien. UITSTROOIING, v.
UITSTROOISEL, o. (-s), het uitgestrooide;
valsch gerucht, leugen.
UITSTROOMEN, (stroomde uit, heeft en is uitgestroomd), stroomende uitvloeien ; — in groote
menigte heengaan.
UITSTROOMINGSKLEP, v. (-pen), (stoora.w.) klep
waardoor stoom uitstroomt.
UITSTUDEEREN, (studeerde uit, heeft en is nitgestudeerd), ten einde studeeren : zijn tijd nitstudeeren ; — men is nimmer uitgestudeerd, altijd
kan men nog meer leeren; terdege studeeren :
(fig.) hij is daarop uitgestudeerd, dat west hij door
en door, daarin is hij thuis (in kwaden zin).
UITSTUIVEN, (stoof uit, is uitgestoven), door
stuiven uithollen: uitgestoven dalen; — ophouden
met stuiven; (fig.) met drift heensnellen, near buiten
stuiven.
UITSTUREN, (stuurde uit, heeft uitgestuurd),
near buiten sturen : een kwajongen de klas uitsturen;
iem. op iets uitsturen, om berichten er van in to
winnen ; het schip de haven uitsturen, uitbrengen;
eene zaak den verkeerden karat uitsturen, niet goed
behandelen.
UITTAKKEN, (takte uit, heeft uitgetakt), takswijze uitsnijden.
UITTANDEN, (tandde uit, heeft uitgotand), van
tanden voorzien : een rad uittanden.
UITTAPPEN, (tapte uit, heeft uitgetapt), tappende ledigen (een vat); ten einde tappen; hij
heeft uitgetapt, hij is geen tapper meer; (ook) men
is niet langer van hem gediend.
UITTARNEN, (tarnde uit, heeft en is uitgetamd),
tarnende losmaken, afscheiden.
UITTARTEN, (tartte uit, heeft uitgetart), tartende of tergende uitdagen: (fig.) trotseeren, tergen.
UITTARTING, v. (-en), het uittarten.
UITTEEKENEN, (teekende uit, heeft uitgeteekend), in teekening afbeelden; (fig.) beschrijven,
voorstellen. UITTEEKENING, v. (-en).
UITTELLEN, (telde uit, heeft uitgeteld), ten
einde tellen ; ten einde uitbetalen, voortellen ;
bij het getal verkoopen. UITTELLING, v.
UITTENGELEN, (tengelde uit, heeft uitgetengeld), eene kamer uittengelen, hear aan de wanden
van tingels of tengels voorzien, waarop het behangsel moet bevestigd worden.
UITTEREN, (teerde uit, heeft en is uitgeteerd),
vermageren, verdwijnen ; door tering verdwijnen.
UITTIEGEN, (toog uit, is uitgetogen), uittrekken; met uitgetogen zwaard; zich op weg, op reis
begeven; de vijand toog nit, rukte in het veld.
(UITTIEGEN is grootendeels veroud.; 't wordt
alleen gebruikt in den onvolm. verl. tijd en 't
verl. deelw.).
UITTOCHT, m. (-en), reis, vertrek; het verlaten
(van een land) : de uittocht uit Egypte.
UITTOLLEN, (tolde uit, is uitgetold), ten einde
tollen : de tol is uitgetold; (spr.) laat hem zijn
tol maar uittollen, last hem maar zijn gang gaan
(met zijne slechte levenswijze).
UITTORNEN, (tomde uit, heeft uitgetomd),
uittarnen.
UITTRAP, m. (-pen), (sport) de eerste trap
(bij het voetballen), wanner een bal out is
geweest.
UITTRAPPEN, (trapte uit, heeft uitgetrapt),
trappende dooven : vonken, mum uittrappen;
—trapend verjagen;trapend uitwschen;—
(sport) beginnen to trappen, den uittrap hebben.
UITTREDEN, (trad uit, heeft en is uitgetreden),
uittrappen; near voren, near buiten treden;
— tredende uithollen : die steepen, die trappen zijn
uitgetreden ; — tredende bewerken : turf, klei uittreden ; — (fig.) zijn ontslag nemen als lid eener
vereeniging. UITTREDING, v.
UITTREKKEN, (trok nit, heeft en is uitgetrokken), van zijne pleats trekken, uitdoen : kousen en
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UITVIEREN, (vierde uit, heeft uitgevierd), naar
schoenen, zijne kleeren uittrekken; — iets uit lets
anders trekken : tanden en kiezen uittrekken; —
buiten vieren (een touw); — (fig.) men moet eene
eene sow op de begrooting voor lets uittrekken,
verkoudheid uitvieren, zoo lang het huis houden
tot men beter is. UITVIERING, v.
plaatsen; — een uittreksel waken ; — de kracht
uit lets halen : kruiden uittrekken: — trekkende
UITVINDEN, (vond nit, heeft uitgevonden), jets
langer naken ; Was tot een drawl uittrekken;
nieuws ontdekken, saraenstellen; volgens eene
—ergnshtk:
nieuwe wijze bewerken; — (spr.) hij heeft het busde skid uittrekken.
U1TTREKSEL, o. (-s), hetgeen uitgetrokken is
kruit niet uitgevonden, hij is niet slim; — verzinnen,
uitdenken; — (fig.) opsporen ; ik zal den dader wel
(in alle bet.); kort begrip : uittreksels waken;
uitvinden. UITVINDING, v. (-en), het uitvinden;
afkooksel. UITTREKSELTJE, o. (-s).
uitgevonden zaak.
UITTREKTAFEL, v. (-s), uitschuiftafel.
UITVINDER, m., UITVINDSTER, v. (-s), die
UITTROMMELEN, (troramelde uit, heeft uitgeuitvindt.
trommeld), naar buiten trommelen; tromraelende
UITVINDSEL, o. (-s), hetgeen uitgevonden is;
bekendraaken; rondtrommelen.
verzinsel.
UITTROMPETTEN, (trompette uit, heeft uitgeUITVISSOHEN, (vischte uit, heeft uitgevischt),
trompet), met of door trompetgeschal verkondigen:
een nieuwtje uittrompetten, met veel ophef rondalles wegvisschen : een meer, een vijver uitvisschen;
vertellen.
iets uitvisschen, slim te weten komen.
—(fig.)
UITTUILEN, (tuilde uit, heeft uitgetuild), (gew.)
UITVLIEGEN, (vloog uit, is uitgevlogen), vilegende zich verwijderen ; — het nest verlaten
ten einde tuilen, ophouden met dwingen; laat hem
zijn tuil maar uittuilen, laat hem , maar stil zijn
(van vogels) ; — het huis, de deur uitvliegen, snel
gang gaan, vanzelf zal hij met het verkeerde opverlaten, snel heengaan; (ook) telkens uitgaan; —
houden, zich beteren.
eens uitvliegen, een uitstapje, een pleizierreisje maken.
UITVAAGSEL, o. (-s), wat weggeveegd kan
UITVLOELEN, (vloeide uit, is uitgevloeid), ten
worden of is; (fig.) lage, slechte menschen.
einde vloeien; vloeiende zich ledigen; (fig.) (uit lets)
UITVAARDIGEN, (vaardigde uit, heeft uitgevoortkomen; verspreiden, zich mededeelen (van
vaardigd), laten uitgaan, bekendmaken: een gebod,
den Heiligen Geest). UITVLOEIING, v.
een bevel uitvaardigen. UITVAARDIGING, v. (-en),
UITVLOEISEL, o. (-s, -en), hetgeen uitvloeit;
bekendmaking.
hetgeen uit iets voortkomt, gevolg.
UITVAART, v. (-en), het uitvaren; (inz.) begraUITVLUCHT, v. (-en), het uitvliegen; plaats waar
fenisplechtigheid; (R. K.) lijkrais, lijkdienst.
men zich nu en dan kan ontspannen ; — valsche
UITVAL, m. (-len), plotselinge aanval der beleverontschuldiging, verzinsel.
UITVOER, m. (-en), vervoer naar het buitengerden op de belegeraars; — (fig.) hevige losbarsting in woorden.
land : recht van uitvoer; — het uitgevoerde : de
UITVALLEN, (viel uit, is uitgevallen), nederuitvoer is hier te laude minder dan de invoer;
storten uit : hij viel het raam uit; — losgaan en
—hetuivorn:
ten uitvoer brengen of leggen, volneervallen : zijne tanden, halen vallen uit; —
voeren.
hij valt uit, verricht geen dienst, laat zijn beurt
UITVOERARTIKELEN, o. (-en), koopwaar die
naar het buitenland ten verkoop wordt gezonden.
voorbijgaan enz.; — den vijand nit eene beregerde
UITVOERBAAR, bn. wat uitgevoerd kan worden,
stad aanvallen; — (schermk.) een uitval doen; —
(fig.) eindigen, gevolg hebben: die teekening, dat
UITVOERBAARHEID, v.
UITVOERDER, m., UITVOERSTER, v. (-5), die
plan is goed uitgevallen, geslaagd; het valt anders
uit, dan ik gedacht had, gebeurde ; — hevig uitvaren:
uitvoert (in alle bet.).
tegen iem. uitvallen.
UITVOEREN, (voerde nit, heeft uitgevoerd), buiUITVALPOORT, v. (-en), UITVALPOORTJE, ' tenslands voeren ; — doen, verrichten : hij voert
niets uit; — ten uitvoer leggen, volbrengen: plannen,
o. (-s), kleine poort in eene vesting, poterne.
UITVAREN, (voer uit, is en heeft uitgevaren),
bevelen uitvoeren; de uitvoerende macht, de ministers,
in tegenst. van de Wetgevende maeht, de Statenten einde varen ; — heenvaren ; (bijb.) zich Wings
Generaal ; — spelen, (een muziekstuk, eene opera).
ergens uit begeven : dine pijlen zullen uitvaren als
in een bliksem ; — (fig.) razen, tieren, schelden.
UITVOERHANDEL, m. handel op 't buitenland
UITVECHTEN, (vocht uit, heeft uitgevochten),
in uitvoerartikelen; ...HAVEN, v. (-s), havenplaats
door vechten beslissen : iets met iem. uitvechten; —
met veel uitvoerhandel.
beslechten, uitmaken.
UITVOERIG, bn. bw. (-er, -st), breedvoerig, omUITVEEGSEL, o. (-s), hetgeen uit- of opgestandig. UITVOERIGHEID, v. breedvoerigheid,
veegd is.
wij dloopigheid.
UITVEGEN, (veegde nit, heeft uitgeveegd), yeUITVOERING, v. (-en), voltrekking, tenuitvoergende van stof reinigen ; (fig.) iem. den mantel , legging; vertooning; het afspelen (van een muziekuitvegen, hem scherp doorhalen, berispen; — doorstuk). UITVOERINKJE, o. (-s).
halen, uitwisschen : een woord uitvegen.
UITVOERLIJK, bn. uitvoerbaar.
UITVENEN, (veende uit, heeft uitgeveend), yeUITVOERINGSCOMMANDO, o. (-'s), commando
nende uitgraven. UITVENING, v. (-en).
onzt
, een bevel uit te voeren (wel te onderscheiden
UITVENTEN, (ventte uit, heeft uitgevent), langs
van het waarschuwingscommando).
de straat te koop aanbieden. UITVENTING, v.
UITVOERMARKT, v. (-en), marktplaats voor
UITVERKIEZING, v. het verkiezen uit; —
uitvoerartikelen; ...PREMIE, v. (-s, ...ien), door
(theol.) leerstuk dat de zaligheid alleen afhangt
den Staat verleende toelage, steun ter bevordering
van de vrije keuze Gods, predestinate.
van den uitvoer; ...PRODUCT, o. (-en), product
UITVERKOOP, m. groote verkoop tegen verminvoor den uitvoerhandel; ...RECHT, o. (-en), bederde prijzen, om een grooten voorraad op te
lasting op den uitvoer (van koopwaren).
UITVOR SCHEN, (vorschte uit, heeft uitgeruin:ten, een winkel of magazijn leeg te verkoopen.
UITVERKOOPEN, (verkocht uit, heeft uitvervorscht), door onderzoek, door navorschen, door uitkocht), alles verkoopen, den voorraad opruiraen; —
vragen enz. aan den dag brengen : een geheim,
(fig.) hij heeft uitverkocht, hij bezit niets weer, (ook)
iemands bedoelingen uitvorschen; — iem. uitvorschen,
hij weet niets meer te zeggen.
hem uitvragen. UITVORSCHING, v. ,
UITVERKOREN, bn. (van het ongebruikelijke
UITVRAGEN, (vraagde, vroeg nit, heeft en is
uitverkiezen), verkozen boven; (bijb.) Gods uitveruitgevraagd), ten einde vragen ; — door vragen
koren vblk, de Israelieten.
aan den dag brengen, ontdekken; — iem. uitvragen,
UITVERKORENE, m. en v. (-n), geliefde ; de
zijne geheimen, bedoelingen enz. trachten te weten
uitverkorenen, de zaligen.
te komen; — uitnoodigen : ik ben heden uitgevraagd,
UITVERZOEKEN, (verkocht uit, heeft uitverbij iem. buitenshuis. UITVRAGING, v. (-en).
zocht), uitnoodigen buitenshuis : ik ben uitverUITVRETEN, (vrat uit, heeft uitgevreten), vrezocht.
tende ledigen of uithollen : de muizen hebben de
UITVETEREN, (veterde uit, heeft uitgeveterd),
kaas uitgevreten; — wegbijten, verteren : de roest
scherp berispen, doorhalen. UITVETERING, v.
vreet het staal uit.
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UITVRETEND, bn. bijtend, verterend.
UITWAAIEN, (waaide, woei nit, heeft en is uitgewaaid), ten einde waaien; door den wind buiten
jets gevoerd woeden ;- door waaien uitblusschen :
de lamp is uitgewaaid; — wapperen, heen en weer
waaien, uitfladderen ; — zich later& uitwaaien, in
den wind loopen, inz. om beweging in de frissche
lucht te hebben. UITWAAIING, v. het uitwaaien.
UITWAARTS, bw. buitenwaarts, in eene richting naar buiten. UITWAARTSCH, bn.
UITWAS, o. (-sen), uitgroeisel; alles wat buiten
of uit iets groeit : uitwassen aan planters.
UITWASEMEN, (wasemde uit, heeft uitgewaserad), in wasent opstijgen, verdampen, zweeten.
UITWASEMING, v. (-en), het uitwasemen; verdampen; zweeten.
UITWASSCHEN, (wiesch, waschte uit, heeft nitgewasschen), wasschende zuiveren • — eene wonde
uitwasschen, met antiseptische middelen.
UITWASSEN, (wies uit, is uitgewassen), ten
einde wassen, opgroeien, opschipten: de pianten
zujn alle goed uitgewassen; het Koren is in de schuur
nitgewassen, geschoten, ontkiemd.
UITWATEREN, (waterde uit, heeft en is uitgewaterd), uitloopen : rivieren, die in de Oostzee
uitwateren. UITWATERING , v. (-en), het uitwateren; waterloozing; — (zeew.) spiegat.
UITWATERINGSDUIKER, m. (-s), duikersluis
tot uitwatering dienende; ...KANAAL, o. (...kanalen), kanaal voor de waterloozing; ...LIJN, v. (-en),
(zeew.) lijn die met den waterspiegel gelijk is;
...SLUIS, v. (...zen), sluis waardoor men water
uit een kanaal kan loozen; ...TOCHT, v. k-en),
uitwateringssloot.
UITWEEKEN, (weekte uit. heeft en is uitgeweekt), weekende uitdrijven, losmaken; verweeken.
UITWEENEN, (weende uit, heeft uitgeweend),
ten einde weenen ; — weekende laten vloeien :
laat mij mij*e tranen in uwen boezem uitweenen;
door weenen als ware 't uitbrengen : zij heeft zich
de oogen, uitgeweend.
UITWEG, m. (-en), uitgang •, — pad om te
ontkomen : de mol heeft verscheidene uitwegen aan
zicjit nest ; — middel om weg te komen: het water
moet CM uitweg hebben; — (fig.) middel tot ontkoming ; — vlucht, redding; uitvlucht, uitkomst :
Been uitweg weten.
1. UITWEGEN, (woog uit, heeft uitgewogen), ten
einde wegen; bij het gewicht (in het klein) verkoopen : kersen, busgroenten uitwegen; — opleveren.
2. UITWEGEN, (Zuidn.) een uitweg hebben.
UITWEIDEN, (weidde nit, heeft uitgeweid), ten
einde weiden; (fig.) wijdloopig zijn. UITWEIDING. v. (-en), het uitweiden; breedvoerige omschrijving ; afwijking van de hoofdzaak: onnoodige
uitweidingen.
UITWELLEN, (welde uit, heeft uitgeweld), even
laten bakken : seek uitwellen; olie uitwellen, met
een stukje brood laten koken om ze te zuiveren.
UITWENDIG, bn. bw. buiten, van buiten: geneesmiddelen, tot uitwendig gebruik; — aan het uitwendige
blilven hangen, niet tot de kern doordringen; de
uitwendige oorzaken, de schijnbare. UITWENDIGREID, v. uiterlijke schijn, voorkomen.
UITWERKEN, (werkte uit, heeft uitgewerkt),
met moeite naar buiten brengen ; — uitsnijden :
het uitgewerkte gevest van een degen: — voltooien,
uitvoerig bewerken : die schilder kon dit wat meer
uitwerken, fijner, nauwkeuriger aangeven; — sommen uitwerken, becijferen, oplossen; — een bock
uitwerken, uitstudeeren; — uitwerking hebben : dat
geneesmiddel werkt niet veel uit; — bewerken, gedaan krijgen, invloed hebben : hij kan daar nets
uitwerken; — dat bier moet eerst uitwerken, uitgisten.
UITWERKING, v. (-en), gevolg, invloed.
UITWERKINGSFEER, v. (...sferen), (vest.) de
uitwerkingsfeer eener mijn, kring van uitwerking.
UITWERKSEL, o. (-s, -en), werking, gevolg.
UITWERPEN, (wierp uit, heeft uitgeworpen),
werpende verwijderen, wegjagen ; — nederlaten,
laten vallen : netten uitwerpen; — (fig.) ergens zijn
tinker uitwerpen, zich daar vestigen; — spuwen,
braken : slijm, uitwerpen; de vulkaan wierp asch en
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lava nit; — (fig.) cen lid nit een gezelschap uitwerpen,
uitsluiten.
UITWERPER, ru. (-s), toestel tot het uitwerpen
der ledige hulzen, bij rnitrailleurs by.
UITVVERPSICL, o. (-en, -s), al wat nitgeworpen
is; (ook) outlasting, gevoeg : dierliike uitwerpselen.
UITWIJKELING, m. en v. ;-en), uitgewekene, emigrant. UITWIJKELINGE, v. (-n).
UITWIJKEN, (week uit, is uitgeweken), uit den
weg gaan : vo6r een riltuig rechts vitwijken; — men
meet hem uitwijken, zijn omgang mijden, — uit
een land wijken, zich in N rijwillige ballingschap
begeven; — (bouwk.) deze muur wijkt nit, staat
niet loodrecht. UITWIJKING, v.
UITWIJKSPOOR, o. (...sporen), spoor R aarop
wagens kunnen uitwijken, om elkander te passeeren.
UITWIJS, m. rechterlijk vonnis : uitwijs doen.
UITWIJZEN, (wees uit, heeft nitgewezen), door
teekens gebieden uit te gaan ; bij rechterlijk
vonnis verbannen ; — beslissen, vonnis vellen: de
rechter moet het uitwerpen; — de tijd zal het uitwijzen,
aan den dag brengen. UITWIJZING, v. (-en), het
uitwijzen ; vonnis, blijk, bevvijs.
UITWINNEN, (won nit, heeft uitgewonnen),
sparen, winners : dat wint tijd en moeite nit; —
voordeel verwerven ; (recht.) vonnis krijgen. (op
iem.) : hij is nitgewonnen, wegens wanbetaling.
IT ITWINNING, v. (-en), het uitwinnen; (rechtst.)
uitspraak; het verhalen van eene vordering op de
goederen van den schuldenaar; voorrecht van nitwinning, recht van den borg om te eischen dat de
vordering eerst verhaald wordt op de goederen van
den schuldenaar.
UITWISSCHEN, (wischte nit; heeft uitgewischt),
uitvegen (met den vinger, met eene spons enz.);
schoonmaken met den wisscher (een kanon); (fig.)
dat kan de tijd niet uitwisschen, niet doen vergeten.
UITWISSCHING, v. het uitwisschen.
UIMISSELEN, (wisselde uit, heeft uitgewisseld), ruilen. UITWISSELING, v. (-en).
UITWOEDEN, (woedde uit, heeft uitgewoed), ten
einde woeden, bedaren : de storm had uitgewoed.
UITWONEN, (woonde uit, heeft uitgewoond),
door bewoning bederven : een uitgewoond (versleten)
huis, in eene andere gemeente wonen om wel de
voordeelen maar niet de nadeelen eener groote stad
te hebben ; niet in het (ouderlijke) huis wonen.
UITWONENDE, rn. en v. (-n), die uitwoont,
farens.
UITWORTELEN, (wortelde nit, heeft uitgeworteld), ontwortelen; (fig.) (bijb.) Hij zal u uitwortelen
nit den lande der levendigen.
UITWRIJVEN, (wreef uit, heeft uitgewreven),
wrijvende reinigen : de oogen, den slaap uitwrijven;
wrljvend wegnemen, uitwisschen: de was uitwrijven,
bij het boenen van meubelen.
UITWRINGEN, (wrong uit, heeft uitgewrongen),
wringende van vochtdeelen ontlasten.
UITZAAD, o. zaaigraan.
UITZAAG, v. (...zagen), eene large zaag met
smal blad.
" UITZAAIEN, (zaaide uit, heeft uitgezaaid),
zaaiende gebruiken : hoeveel tarwe hebt gij uitgezaaid I
UITZAAIING, v. het uitzaaien.
UITZAKKEN, (zakte uit, is uitgezakt), zich zakkende verplaatsen : de muur is uitgezakt. UITZAKKING, v. (-en), het uitzakken.
UITZAVELEN, (zavelde uit, heeft uitgezaveld),
den zavel uit den grond wegdelven.
UITZEEFSEL, o. dat wat uit iets gezeefd wordt,
inz. de kluiten uit het meel.
UITZEEMEN, (zeemde uit, heeft uitgezeemd),
zeemende reinigen; afwrijven (van binnen).
UITZEGGEN, (zegde, zeide uit, heeft uitgezegd,
uitgezeid), ten einde zeggen ; uitspreken; (oudt.)
bannen : iem het land nitzeggen (thans ontzeggen);
verraden; uitvertellen.
UITZEILEN, (zeilde uit, heeft en is uitgezeild),
ten einde zeilen : een kanaal uitzeilen; wegzeilen,
vertrekken; voorbijzeilen; vrij van elkander zeilen; het eerst zeilen (b. v. bij een wedstrijd).
UITZENDEN, (zond uit, heeft uitgezonden),
naar buiten zenden : iem., iets naar Indic uitzenden;

UITZET.
afzenden ter verkrijging van iets. UITZENDING,
v. het uitzenden : uitzending van diners.
I. UITZET, ra. (Zuidn.) eene soort van bier.
2. UITZET, o. (-ten), kleederen en linnengoed
die de ouders der bruid ten huwertic meegeven,
die aan bestedelingen (b. v. weezen) bij het ontslag
nit de gestichten worden geschonken; gave; toerusting. UITZETJE, o. (-s).
UITZETBAAR, bn. vatbaar voor uitzetting :
(nat.) alle lichamen zijn uitzetbaar. UITZETBAARHEID, v. vatbaarheid om uit te zetten, eene grootere
plants in te nemen.
UITZETTEN, (zette uit, heeft en is uitgezet),
nit eene tot nu toe ingenoraen pleats zetten :
iem. de kamer uitzetten ; de booten uitzetten ; iem.
ha land uitzetten, verbannen; iem. de deur uitzetten,
uit het huis jagen; — geld uitzetten, ilaatsen op
interest; — schildwachten uitzetten, doen post
vatten; — jonge poote'isschen uitzetten, in de rivieren
of beken loslaten;
uitbreiden, vergrooten hij
heeft de grenzen van zijn rijk uitgezet; zwellen,
rijzen ; dik worden; — naar alle zijden grooter
worden warmte zet alle lichamen uit; — uitwijken
(van muren). UITZETTING v. (-en), het uitzetten
(in alle bet.) ; ontscheping ; verbanning; (geneesk.)
zwelling; vergrooting.
UITZETTEND bn. wat uitzet : (nat.) uitzettende
kracht, uitzettend vermogen, eigenschap van zich
te kunnen uitzetten.
UITZETTINGSCOEFFICIRNT, ra. (-en), (nat.)
breuk die den graad van uitzetting eener stof aangeeft bij 1° C.; ...DECREET, o. (...decreten), een
decreet waarbij iem. uit het land wordt gezet;
...KLEP, v. (-pen), expansieklep.
UITZETVEER, v. (-en), elastische uitzethaak;
...VERZEKERING, v. (-en), verzekering tot
uitkeering van een uitzet bij huwelijk.
UITZICHT, o. (-en), het naar buiten zien : iem.
het uitzicht belemmeren, betimmeren; — genietenvan
een mooti en ruin& uitzicht, vergezicht, verschiet;
— (fig.) verwachting, hoop, vooruitzicht: iets in,
uitzicht stellen; — gezicht , gelaat, uiterlijk voorkomen : zijn uitzicht bevalt mij niet.
UITZIEKEN, (ziekte uit, heeft en is uitgeziekt),
eene ziekte goed nitvieren, geheel beter worden;
door aanhoudende ziekten verzwakken; (ook)
door aanhoudende ziekten gezuiverd worden;
niet weer ziek zijn eindelijk was hij uitgeziekt.
1. UITZIEN, (zag uit, heeft uitgezien), ten einde
zien ; naar buiten zien : het ream uitzien; — zich
de oogen uitzien, met veel inspanning, vol verwondering zien; — het uitzicht hebben ; — het voorkoraen
hebben : er slecht, goed, gezond uitzien; (fig.) dat
ziet er mooi uit, het is er mooi mede gesteld; —
zoeken, wachten : near iem. uitzien ; naar eene
gelegenheid, eene betrekking, naar hulp, bijstand
uitzien ; — (ook fig.) het ziet er nit (het schijnt),
alsof het regenen wil, took fig.) alsof er iets ongunstigs moet voorvallen.
2. UITZIEN, o. voorkomen, schijn; uitzicht.
UITZIJGEN, (zeeg uit, heeft en is uitgezegen),
door zijden zuiveren: (bijb.) de mug uitzijgen
en den kernel doonwelgen (Matth. 23 : 24).
UITZIJN, o. afwezigheid van huis.
UITZINNIG, bn. bw. (-er, -st), onverstandig,
razend. UITZINNIGHEID, v. onverstand.
UITZITTEN, (zat uit, heeft uitgezeten), tot het
einde gevangenzitten : zijn straftijd uitzitten.
UITZOEKEN, (zocht uit, heeft uitgezocht), bet
beste zoeken (onder veel), uitkiezen.
UITZONDEREN, (zonderde uit, heeft uitgezonderd), ter zijde leggen, afzonderen;
uitsluiten : de wet zondert niemand uit. UITZONDERING,
v. (-en), terzijdeplaatsing; afzondering, uitsluiting; het uitgezonderde : uitzonderingen op de taalregels; Been repel zonder uitzondering; bij uitzondering
kwam hij, tegen zijn gewoonte.
UITZONDERINGSTARIEF, o. (...ven), tarief
voor bijzondere gevallen, dat van het gewone
tarief afwijkt; b. v. op spoorwegen; ...WET, v.
(-ten).
UITZUIGEN, (zoog uit, heeft uitgezogen); (fig.)
afpersen, uitputten, alles afnemen.
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UITZUIGER,
UITZUIGSTER, v. (-s); (fig.)
knevelaar, woekeraar, -ster.
UITZUINIGEN, (zuinigde uit, heeft uitgezuinigd),
besparen, door zuinigheid overhouden. UITZUINIGING, v. (-en), het uitzuinigen, besparing.
UITZWAVELEN, (zwavelde uit. heeft uitgezwaveld), ten einde zwavelen; zwavelende zuiveren
flesschen ititzwavelen.
UITZWEETEN, (zweette uit, heeft uitgezweet),
ten einde zweeten; zweetende verdrijven, zuiveren
eene verkoudheid uitzweeten; uitwasemen ; —
(fig.) etter en bloed uitzweeten, geducht in de benauwdheid zitten.
UITZWERMEN, (zwermde uit, is uitgezwernad),
(mil.) van de gesloten tot de verspreide vechtwijze
overgaan; — in een zwerm uitvliegen.
UIVER, m. (-s), (gew.) ooievaar.
UK, m. en v. klein kind, klein kereltje: wat een
uk; die ukken van kinderen, kleine schapen. UK.TE,
o. (-s).
UKAZE, v. (-n), zie OEKASE.
ULAAN,
(ulanen), Poolsch lansier, licht
gewapend Duitsch ruiter.
ULCERATIE, v. (-s, –Men), zwering, ettering.
ULCEREEREN, (het ulcereerde, heeft getilcereerd), zweren, etteren.
ULEMA, m. (-'s), zie OELEMA.
ULEVEL, v. (-len), ULEVELLETJE, o. (-s),
eene soort van suikerwerk, caramel, in een kleurig
papiertje gevouwen.
ULEVELLEPAPIERTJE, o. (-s).
ULK, m. (-en), (gew.) bunzing.
ULL, TILLER, m. (Germ. myth.) stiefzoon van
Thor, zoon vau Sif, bekend als uitstekend boogschutter en skilooper.
ULSTER, m. (-s), eene lange, dikke overjas.
ULTERIEUR, bn. bw. later; na; nader.
ULTIMATISSIMUM, o. (-s), het allerlaatste,
allerlaatste eisch, some gesteld als een ultimatum
is afgewezen.
ULTIMATUM, o. (43), laatste verklaring, voorwaarde, eisch, alvorens tot eene oorlogsverklaring
over to gaan.
ULTIMO, m. (-'s), de laatste (dag der maand);
ultimo fix, op den laatsten dag der maand (te
leveren of te ontvangen).
1. ULTRA, bn. bw. verder; aan gene zijde; (fig.)
overdreven : ultra liberaal.
2. ULTRA, m. (-'s), die tot eene partij behoort,
welke alles tot het uiterste wil drijven; heethoofd.
ULTRAMARIJN, o. eene schoone lichtblauwe
verfstof, bergblauw, ook als bn. : heinelsblauw.
ULTRAMIOROSOOPISOH, bn. zelfs met een
microscoop niet waar te nemen ultramicroscopische
bacterial,.
ULTRAMONTAAN, (...tanen), iem. die tot
de overdreven, geestdrijvende Katholieken behoort;
hevig pausgezinde.
ULTRAMONTAANSCH, bn. tot de ultramontanen
behoorende, er van afkom.stig; de ultramantaiinsche
pers, slaafs gehoorzaam aan Rome.
ULTRAMONTANISME, o. leer, richting der
ultramontanen.
ULTRAVIOLET, bn. de ultraviolette stralen van
het spectrum, lichtstralen met nog grooter aantal
trillingen dan de violette, voor ons oog onzichtbaar, maar door hunne chem,ische werking merkbear : de ultraviolette stralen beschadigen inz. de huid
en de oogen ; zij hebben sterke steriliseerende kracht.
ULYSSES, m. listig en groot held der Grieken
voor Troje.
UMLAUT (Hd.), m. (sprk.) klankwijziging;
TEEKEN, o. (-s).
UNANIEM, bn, bw. eenstemmig, eensgezind.
UNANIMITEIT, v. eenstemmigheid, eensgezindheid.
UNOIAALLETTERS, v. my. (drukk.) hoofdletters, de 1 cM. lange letters, voornanielijk voor
opschriften op monumenten enz.
UNDINE, v. (-n), vrouwelijke watergeest. UNDINENSAGE, v. (-n).

UNDULATIE.
UNDULATIE, v. (-s), golving.
UNDULEEREN, golven, golfswijs zich bewegen.
UNFAIR (Eng.), bn. bw. niet netjes, onredelijk,
deloyaal.
UNICUM, o. wat eenig in zijn soort is.
UNIE, v. (-s), vereeniging, verbond; Unie van
Utrecht, een nader verbond hetwelk de provincien
van Nederland gedurende den opstand tegen
Spanje met elkander in Jan. 1579 sloten.
UNIEEREN, (unieerde, heeft geunieerd), vereenigen, zich verbinden.
UNIEK, bn. bw. eenig, alleen in zijne soort; (fig.)
vreemd, merkwaardig.
UNIFICATIE, v. (-s), vereeniging, het brengen
tot eene eenheid.
1. UNIFORM, bn. een-, gelijkvormig : een uniform
tarief.
2. UNIFORM, v. (-en), gelijke kleedij, dracht; inz.
krijgsmansgewaad.
UNIFORMITEIT, v. een-, gelijkvormigheid, eenparigheid: stipte uniformiteit wordt verlangd; (ook)
eentonigheid.
UNIFORMJAS, v. (-sen), ...PET, v. (-ten), die
tot de uniform behooren.
UNIGENITUS,
(godg.) êêngeborene.
UNIONIST, m. (-en), voorstander der unie (in
alle bet.); inz. iem. der conservatieve partij in
Engeland.
UNION JACK (Eng.), v. deel der Britsche oorlogs- en handelsvlag boven aan den stok, die de
Unie aanduidt tusschen Engeland, Schotland en
Ierland en gevormd is door samenvoeging der
kruisen van St. George, St. Andries en St. Patricius,
de beschermheiligen dier landen.
UNISONO, bn. bw. (muz.) gelijkluidend, eenstemmig•
UNITARIUS, m. (godg.) eenheidsbelijder (van
een persoon in de Godheid en niet drie).
UNITARIERS, my. (gesch.) staatkundige partij
in 1795 in ons land, die de eene en ondeelbare republiek voorstonden.
UNITAS, v. eenheid, eendracht.
UNITED STATES (Eng.), m. my. Vereenigde
Staten (van N. Amerika).
UNITEIT, v. eenheid; het eenige; (fig.) eensgezindhei d.
UNIVERSALIA, v. my. algemeene dingen.
UNIVERSALISME, o. gevoelen van hen die geen
ander gezag dan de instemming van alien erkennen; — geloof aan de algemeenheid van Gods
genade.
UNIVERSALIST, M. (-en), aanhanger van het
universalisme; iem. die aan de algerueenheid van
Gods genade gelooft.
UNIVERSALITEIT, v. algerueenheid.
UNIVERSEEL, bn bw. algemeen universeel errgenaam, hoofderfgenaam.
UNIVERSITAIR, bn. de universiteit betreffende.
UNIVERSITEIT, v. (-en), hoogeschool, academie.
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, v. (...theken),
boekerij eener hoogeschool ; ...FONDS, v. (-en),
grondkapitaal tot het stichten en onderhouden
eener hoogeschool ; ...GEBOUW, o. (-en).
UNIVERSUM, o. het heelal.
UNJER, v. (plantk.) akkerpaardestaart.
UNO POCO, bw. (muz.) een weinig.
UNSTER, v. (-5), weegtoestel met ongelijke
armen.
UPPERKEN, o. (-s), (Zuidn.) halve pint.
UPPER TEN (Eng.), de aanzienlljkste, de hoogste
kringen.
UP TO DATE (Eng.), geheel op de hoogte van
den tijd. modern.
URAEMIE, v. bloedvergiftiging door de urine.
URANIA, v. de Hemelsche; de muze der sterrenkunde.
URANIUM, o. een metaal, in 1780 door Kiaproth
ontdekt, een zwart poeder dat, in de lucht verhit,
met eene vlara verbrandt.
URANOGRAPHIE, v. beschrijving van den sterrenherael; ...LIETEN, my. meteoorsteenen; ...LOGIE, v. hemel-, sterrenkunde.
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URANUS, m. (myth.) de oudste der goden,
vader van Saturnus ; (sterrenk.) eene der planeten door Herschel in 1781 ontdekt, met 4 maven ;
(fab.) de oudste der goden.
URBANITEIT, v. fijnere steedsche beschaving,
wellevendheid; gepaste deftigheid, hoffelijkheid.
URE, v. in deftigen stiji voor UUR.
URGENT, bn. (-er, -st), dringend, spoedeischend
een voorstel urgent verklaren.
URGENTIE, v. noodwendigheid, drang der
orustandigheden, noodzakelijkheid.
URIASBRIEF, m. (...ven), brief die den overbrenger in het verderf stort (2 Samuel 11 : 15) ;
Uriasbrieven dragen, in den valstrik loopen, door
booze vijanden gespannen.
URINE, v. pis; —BLAAS, v. (...blazen), pisblaas,
URINEEREN, (urineerde, heeft geiirineerd), zija
water loopen, wateren.
URINOIR, o. (-s), openbare waterplaats.
URMEN, (urmde, heeft geiirmd), tobben, klagen.
URNE, v. (-n), URN, v. (-en), vaas ; lijkbus ;
waterkruik; stembus.
URSULINEN, v. mv. zekere nonnenorde, alzoo
genoemd naar de heilige Ursula (overladen 1440);
—KLOOSTER, o. (-s); —SCHOOL, v. (...scholen),
school door Ursulinen gehouden.
USANCE, v. (-s), USANTIE, y.
-s),
gewoonte, handelsgebruik.
USO, o. (kooph.) wisselgebruik : op twee maanden
uso, na zicht.
USUEEL, bw. volgens gebruik.
USUFRUCTUARIUS, m. (-sen, ...rii), (recht.)
yruchtgebrui ker.
USUFRUOTUS, o. vruchtgebruik.
USURPATEUR, m. (-s), USURPATRICE, v.
(-5), overweldiger, ...ster.
USURPATIE, v. (-s, ...tien), overweldiging,
wederrechtelijke inbezitneming; onwettig bezit.
USURPEEREN, (usurpeerde, heeft geiisurpeerd),
overweldigen, onrechtmatig in bezit nemen.
UT, v. (-s), eerste toon der natuurlijke toonschaal = c.
UTENSILIgN, v. my.gereedschap, werktuigen.
UTILE DULCI (Lat.), het aangename aan het
nuttige parende.
UTILISATIE, v. het ten nutte maken (van iets),
nuttige aanwending.
UTILISEEREN, (utiliseerde, heeft geiitiliseerd),
ten nutte maken, profijt trekkers van.
UTILITARISME, o. nuttigheidssysteem.
UTILITARIST, m. (-en), aanhanger van het
utilitarisme.
UTILITEIT, v. nut, bruikbaarheid; (toon.
persoon die voor allerlei kleine rollen wordt gebezigd. UITILITEITSBEGINSEL, o.
UTOPIA, o. naam van een denkbeeldigen, volmaakt gelukkigen staat, waar alles volkomen is.
(Zoo geheeten naar het ail. waar Th. Morns zijne
volmaakte denkbeeldige republiek plaatste).
UTOPIE, v. (-en), hersenschim, droombeeld.
UTOPISCH, ...PIAANSCH, bn. bw. hersenschimmig, alleen in de verbeelding bestaande.
UTOPIST, m. (-en), plannenmaker die zich met
droombeelden voedt of daarop stelsels bouwt.
UT RETRO, bw. als op voorgaande bladzijde.
UT SUPRA, bw. als boven.
UUR, o. (uren), URE, v. (-n), tijdmaat, 24ste
deel van een etmaal ( = 60 minuten) ; om 8 uur of
uren, te 8 uur of uren ; men zegge NIET : ten 8
ure of te 8 ure • — van uur tot uur, steeds voortgaande ; to goeder, te kwader are, in het geschikte,
ongeschikte oogenblik, (ook) in het gelukkige,
ongelukkige oogenblik. UURTJE, o. (-s), (fig.)
klein uur ; een uurtje of wat, eenig tijdsverloop.
UURAANWIJZER, (-s), tafel der dag- en
nachtlijnen voor alle plaatsen en alle lijnen;
...BORD, o. (-en), (zeew.) houten kompas met
acht gaten op elke windstreek; (ook) zonn.ewijzer; — (slag.) uierbord; ...CIRKEL, ru. (-s), (sterrenk.) die groote cirkel welken men zich aan den
hemel voorstelt als door de polen te loopen;
cijferrand op eene klok; ...GLAS, o. (...zen), zandlooper die in den uur leegloopt.

UURHOEK.

VAANDEL.

878

UURHOEK, m. (-en), (zeew.) den uurhoek berekenen, den tijd op zee berekenen. '
UURLIJKS CH, bn. uurlijksche waarden, van
uur tot uur opgegeven.
UURRECORD, o. (sport) het uurrecord eclat op
naam van X, die heeft het grootst aantal K.M. in
een uur afgelegd ; ...WERK, o. (-en), tijdwijzer,
werktuig tot aanwijzing van den tijd, horloge ;
(ook) speeltuig ; ...WIJZER, m. (-s), de kleine
wijzer op een uurwerk die de uren aanwijst.
UVIOLGLAS, o. door Schott te Jena vervaardigd
glas, dat de uviolstralen doorlaat ; ...LAMP, v.
(-en), kwartsglaskwikzilverlamp ; ...LICHT, o.
verkorting voor : ultravioletlicht, licht der ultraviolette stralen ; ...VERNIS, o. zeer helder vernis,

vrij van liars en lood, met behulp van uviollampen
vervaardigd.
UW, bez. yaw. van u : uw vader, uw werk; het
uwe, wat u toebehoort; de Uwen, uwe vrouw en
kinderen, bloedverwanten enz.
UWENT, TE en TEN UWENT, bw. uitdrukk.
aan, in uw huis : ik ben ten uwent geweest; mime
groeten ten uwent, aan uwe huisgenooten.
UWENTHALVE, ...WEGE, bw. wat u betreft,
aangaat; om uwentwil, ten behoeve van u, to
uwen nutte : uwentwege zal ik het doers.
UWENTWIL, OM UWENTWIL, bw. uitdrukking, ter wile van u.
UWERZIJDS, bw. van uw kant, wat u betreft ;
...ZIJDSCH, bn.

V.
V, v. (-s), 22ste letter van het alphabet;
al de namen en woorden van een adres- of woordenboek die met V beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 5;
in afkortingen :
V.
— Vale — wees gezond, gegroet;
of voile — wend om; —-vert
— veteranus — oud-gediende; - votum — gelofte, goedkeuring,
stem;
v.
— (taalk.) vrouwelijk;
v. b.
— van bureau; — (ook) van boyen;
V. C.
— verbi causa — bijvoorbeeld;
v. c.
— vi coactus — gedwongen ;
V. C.
— vostro canto — uwe rekening; —
V. C. of V. Chr. — voor Christus' geboorte
(bij jaartallen);
V. D.
— volente Deo — zoo God wil;
V. D. M. — verbi divini minister — bedienaar
van het goddelijk woord, predikant;
Vdt.
videlicet — te weten; —
Ver. St.
Vereenigde Staten van N. Amerika; —
Pert.
vertatur — men keere (het blad)
em; —
vertaler; — (ook) vertaling; vertaald; er worde vertaald; —
Vert. S. Pl.
verte si placet — keer (het blad)
om, als het u belieft; —
MT. verz.
verzocht en verzekerd;
V. G.
verbi gratia — bijvoorbeeld; —
vostra Granclezza — Uwe Doorluchtigheid; —
vgl.
men vergelijke;
v. g. g. v.
van goede getuigen voorz'ien (in
advertentien) ;
v. h.
van huis; —
Yid.
videatur, vide — men zie, zie;
Vidit
gezien; —
v. k.
van kantoor; (ook) vaste korps
(bij de zeem.);
V. M.
voile maan;
v. m.
voormiddag;
v. o.
van onderen;
Voc.
voce — op het woord of artikel;
Vol.
volume — band, deel van een
boekwerk; —
voorm.
voorm,alig; voormiddag; —
V. S.
volti subito — (muz.) sla schielljk
em; —
Vs.
vers;
V. T. of Test. — Vieux Testament of vetus
testamentum — het oude testament; —

— vidit — hij heeft het (door-)
gezien;
— vice versa — keen en terug; - voorloopig verslag; —
— Voorschriften op den Velddienst;
V. V.
- blz. 78 v. v., en volgende; —
V. V. V. — Vrije-Vrouwenvereeniging; -- Voor vernietiging vatbaar; Vereeniging Vreemdelingenverkeer ;
V. V. V.
- veni, vidi, vici — ik kwara, zag
en overwon;
V. Z.
— volzee — vloed; —
— voorzitter.
Vz.
1. VA !, het zij zoo ! het ga !; va banque (uitroep
der croupiers aan de speeltafels, zooveel als : de
bank staat op het spel).
2. VA, m. afkorting van VADER.
1. VAAG, v. vettigheid van den grond, inz. door
bemesting; — (fig.) jeugdige kracht, bloei.
2. VAAG, bn. bw. (vager, -st), onbestemd, onzeker, onbepaald: een vaag antwoord , lets vaag
aanduiden; wage herinneringen. VAAGHEID, v.
onzekerileid.
1. VAAK, m. geneigdheid tot slapen : vaak krijgen, hebben; Klaas Vaak komt, de kinderen krijgen slaap.
2. VAAK, bw. (vaker, -st), dikwijls.
VAAL, bn. bw. (valer, -st), lichtbruin, lichtrood ;
ontkleurd• zijne lippen waren vaal; uwe jas wordt vaal,
wordt leelijk van kleur, verschiet. VAALHEID, v.
VAALBLEEK, bn. grijsachtig, grauwbleek.
VAALBONT, bn. wit met viekken van eene
vale kleur : de vaalbonte koe.
VAALBRUIN, bn., ...GEEL, bn., ...GRIJS, bn.
...GROEN, bn. ...ROOD, bn. eenigermate bruin
enz.; niet helder deze kleur toonende.
VAALERTS, o. een zilvererts, vrij bros en staalgrauw of ijzerzwart van kleur.
VAALT, v. (-en), mestvaalt. VAALTJE, o. (-s).
VAAM, IQ. zie VADEM,
VAAMHOUT, o. hout dat bij den vadem wordt
verkocht.
VAAN, v. (vanen), vaandel; (veroud.) getal
krijgslieden die onder Oêne vaan optrekken; — (fig.)
lens : de vaan des opstands planten, opstand verwekken, tot opstand geraken; — ijzeren windwijzer. VAANTJE, o. (-s), klein vaandel; windwijzer
(op een toren of een schoorsteen).
VAANDEL, o. (-s, -en), veldteeken (voor de
infanterie) in vierkanten vorm, met het rijkswapen
er op: het vaandel zwaaien; — doek, aan een
stok gedragen, met emblemen, opschriften; banier
van eene vereeniging, bij processies, optochten
enz. meegevoerd ; — (eert.) vendel, afdeeling
Vt.
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krijgsvolk, dat onder ben vaandel optrok ; —
zekere hoeveelheid : een vaandel haring, een tai,
200 stuks.
VAANDELDRAGER, m. (-s), die het vaandel
draagt ; ...SCHOEN, m. (-en), lederen koker waarin
de vaandelstok rust bij het dragen.
VAANDRAGER, m. (-8), vaandrig.
VAANDRIG, m. (-s), jongste officier (thans
vervallen); onderofficier die in rang onmiddellijk
volgt op den reserve 2den luitenant.
1. VAAR, bn. (van wijfjesdieren) onbevrucht,
gust : vare koeien.
2. VAAR,
(veroud.) angst, gevaar : man
zonder vaar noch vrees.
3. VAAR, v. (varen), vaarschroef.
4. VAAR, m. sameutrekking van vader. VAARTJE, o. (-s), vadertje; (spr.) het heeft, is een aardje
naar zijn vaartje, zoo de vader zoo het kind.
VAARAAL,
(...ales), eene aalsoort die men
beschouwde als het mannetje van den moeraal.
VAARBEURT, v. (-en), beurt om te varen;
...BOOM, in. (-en), schippersboom, lange stok met
ijzeren hack om een schip voort te duwen.
VAARDIG, bn. bw. (-er, -st), behendig, bedreven,
vlug : vaardig zijn met de pen, met de naald ; —
gereed, bereid : maak u vaardig tot de reis ;
gewillig : vaardig zijn om lets tevergeven. VAARDIGHEID, v. behendigheid, gemak ; vlugheid, bereidheid.
VAARGEUL, v. (-en), het diepere gedeelte in
de rivieren, het vaarwater.
VAARKOE, v. (-ien), vaars.
VAARS, v. (...zen), jonge koe van 9 maanden
tot twee jaar die nog niet of voor de eerste maal
gekalfd heeft. VAARSJE, o. (-s).
VAARSLOOT, v. (-en), bevaarbare sloot, sloot
welke als vaart gebruikt wordt; ...STOK, m. (-ken),
vaarboom.
VAART, v. (-en), voortgaande beweging; reis,
tocht : hemelvaart, kruisvaart; — inz. reis te water ;
— scheepvaart: de vaart is goed, slecht; — bevaarbaar kanaal: eene nieuwe vaart graven; — richting,
gang, snelheid van een schip : de vloot richtte hare
vaart near Cuba; — (fig.) . spoed, voortgang: ergens
vaart achter zetten; (spr.) het zal zoo'n vaart niet
loopen. het zal zoo erg niet worden; — aanloop,
snelle loop : met eene vaart ergens heengaan.
VAARTREIN, m,. (-en), de trein der pontonniers.
VAARTUIG, o. (-en), sehip, schuit: scherp vaartftig, snelzeilend vaartuig; — (gew.) rijtuig.
VAARWATER, o. (-5, -en), water waarin men.
(spr.) iem. in het vaarvaart; (zeew.) kielwater;
water zitten, komen, hem tegenstreven, hem door
concurrentie onderkruipen ; — uit het vaarwater
geraken, van zijn onderwerp afdwalen.
VAARWEG, m. (-en), waterweg ; — (gew.)
rij weg.
VAARWEL ! tw. afseheidsgroet vaarwel, mijn
vriend, mijn dierbaar vaderland; o. iem. het
laatst vaarwel toeroepen, vaarwelzeggen, afscheid
van hem nemen.
VAARWELZEGGEN, (zeide vaarwel, heeft vaarwelgezegd, -gezeid); iem. vaarwelzeggen, afscheid
van hem nemen; der wereld vaarwelzeggen, sterven;
(ook) een stiff, teruggetrokken levee gaan leiden;—
(fig.) iem. of iets vaarwelzeggen, er van afzien of
er zich verder niet mee inlaten.
VAAS, v. (vazen), vat, pot, urn van antieken
vorm, gewoonlijk tot versiering dienende.
(-s), bundel van lang uitVAATBUNDEL,
gerekte cellen, vezels en vaten die het parenchym
der planten als strengen doorloopen en aan vele
organen eene bijzondere stevigheid verleenen;
...DOEK, m. (-en), wischdoek (voor vaatwerk,
kopjes,.borden enz.); hij is zoo slap als een vaatdoek,
zeer slap, uiterst zwak; — (fig.) sloes, morsig wijf;
o. tonnengeld ; ...HOUT, o. duighout ;
...KANAAL, o. (...kanalen), (ontl.) mergkanalen
tussehen de beencellen.
VAATSCH, bn. fustig, naar het vat smakende:
vaatsch smaken.
VAATVLIES, o. (...zen), (ontl.) inwendige bekleeding van het harde oogvlies; ...WERK, o.
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allerlei vaten; (ook) schotels en borden, dischgereedschap.
VACANT, bn. ledig, onbezet (van een post of
ambt) : een vacante post ; eene vacante plaats.
VACANTIE, v, (-5, ...tien), vrije tijd, rusttijd,
tijd waarin het vergund is niet te werken; inz. op
de scholen ; een dag vacantie, een vrije dag; —
kamer van vacantie, rechtbank of gerechtshof, zitting
houdende in de vacantie (en aan wier werkzaamheden niet door alle leden wordt deelgenoraen).
VACANTIECURSUS, (-sen), cursus in den
vaeantietijd gegeven ; inz. voor onderwijzers ;
...KAART, v. (-en), spoorkaart tegen verminderd
tarief in den zomervacantietijd verkrijgbaar gesteld.
VACANTIEKOLONIE, v. (...nien, -s), een aantal
schoolkinderen die hunne vacantie in eene andere
streek doorbrengen tot herstel of verbetering hunner gezondheid.
VACANTIEMAAND, v. (-en), =and dat men
vacantie heeft; maand waarin de vacantie valt;
...REIS, v. (...zen); ...SCHOOL, v. (...seholen),
school waar de kinderen inz. der groote steden
leeren hun vacantie te genieten; m.
(-en); ...WERK, o.
VAOATIE, v. (-s, ...tien), arbeid, tijd (door
rechtspersonen en andere ambtenaren) aan lets
besteed, sitting; —GELD, o. (-en), loon voor elke
vaeati e.
VACATURE, VACATUUR, v. (...turen, ...tures),
het onbezet of open zijn (van een post) : er komt
eene vacature; —BEURT. v. (-en), preekbeurt op
eene vacante plaats in den ring.
VA COIN, o. inentstof.
VACOINATEUR, m. (-s), die de koepokken inent.
VACCINATIE, v. (-s, ...tien), koepok-inenting :
verplichte vaccinatie; —BE WIJS, o. (...zen), bewijs
dat men gevaccineerd is.
VACCINE, v. koepokstof; (ook) koepok-inenting;
—BEWIJS, 0. (...zen), pokkenbriefje; —DWANG,
m. wettelijke verplichting tot inenting, inz. voor
schoolkinderen.
VACCINEEREN, (vaccineerde, heeft gevaccineerd), inenten met koepokstof, de koepokken
inenten.
VACCINOGENE, PARC —, o. plaats waar men
met koepokstof, rechtstreeks van een kaif genomen, vaccineert.
VACEEREN, (vaceerde, heeft gevaceerd), zitting
houden; — open, onbezet zijn.
YACHT, v. (-en), huid, met de wol er op; yacht
van een schaap; (gemeenz.) dikke jas of mantel.
VACILLEEREN, (vacilleerde, heeft gevacilleerd),
wankelen; (fig.) besluiteloos zijn.
VACUOLEN, mv. blaasvorraige holten in het
protoplasma, met eene waterachtige vloeistof gevuld; vooral in planten worden zij zeer groot.
VACUUM, o. luchtledige ruimte diksap onder
vacuum koken; —APPARAAT, o. (...raten), toestel
voor indamping van oplossingen bij lage temperatuur; —PAN, v. (-nen), nagenoeg luchtledige pan
om eene oplossing in te dampen.
VADEM, m. (-en), lengtemaat, afstand tussehen
de rechter- en linkerhand, wanneer men de amen,
zoover mogelijk zijwaarts gestrekt heeft; lengtevan 6 voet ( = 1,88 M.) ; (Zuidn.) dread. VADEMPJE, o. (-s).
VADEMECUM, o. (-s). (eig. ga met mij) titel voor
boeken van klein formaat en beknopten inhoud,.
beknopte handleiding.
VADEMEN, (vademde, heeft gevademd), bij den.
vadem meters, koopen.
VADER, ra. (-s, -en), man die een of meer kinderen heeft of geteeld heeft ; — ieder die in
meerdere of mindere mate de plaats van vader
vervult : de vader van een weeshuis, ziekenhuis,
gasthuis; biechtvader; — de Hemelsche Vader, onze
lieve Heer, God; de Heilige Vader, de Paus; —
voorvaderen : zoo handelden onze vaderen; tot de
vaderen gaan, vergaderd, verzameld worden, sterven;
— stichter, uitvinder, grondlegger, voorganger
de vader van het blijspel; de vader onder dichters; —
oorzaak : (bijb.) heeft de regen een vader? VADERTJE, o. (-s), (ook) oud mannetje.
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VADERACHTIG, bn. bw. op de wijze van, als
een vader.
VADERHAND, v. beschermende hand eens
vaders; Gods Vaderhand ; ...HART, o. (-en) ;
...HUIS, o. het ouderlijk huis; (fig.) de Hemel.
VADERLAND, o. geboorteland; hij vindt overal
zijn vaderland, hij gevoelt zich overal thuis ; —
land waar sommige dieren of planten thuis hooren :
Amerika is 't vaderland van de kina; — veer het
(lieve) vaderland weg lets nemen, geven, zonder
uit te zoeken, voetstoots.
VADERLANDER, m. (-s), minnaar van zijn geboorteland, patriot.
VADERLANDLIEVEND, bn. het vaderland beminnend.
VADERLANDSCH, bn. naar den aard van het
vaderland: vaderlandsche zeden en gebruiken ;
de vaderlandsche geschiedenis, die van het vaderland.
VADERLANDSCHGEZIND, bn. vaderlandlievend.
VADERLANDSLIEFDE, v. liefde tot het vaderland.
VADERLIEF ! m. lieve vader; —, m. (-s), eene
soort van slaapmuts.
VADERLIJK, bn. bw. (-er, -st), van den vader;
vaderlijke liefde, liefde van (als van) den vader
tot zijn kind ; — vaderlijke macht, het recht der
ouders tot gezag over de personen en tot beheer
en genot der goederen hunner m.inderjarige kinderen ; — ale een. vader : iem. vaderlijk behandelen.
VADERLOOS, bn. zonder vader, beroofd van
een vader : die kinderen zijn vaderloos.
VADERMOORD, nt. (-en), moord op zijn vader
gepleegd; ...MOORDER, m. (-s), die zijn vader
vermoord heeft; — (fig.) hoog uitstekende puntige
jnanshalsboord; ...MOORDENARES, v. (-sen).
VADERONS, o. (...zen), (R.-K.) Onze-Vader.
VADERSTAD, v. geboortestad.
VADIMONIUM, o. (-s), borg, borgstelling; belofte
van verschijning (voor het gerecht).
VADSIG, bn. bw. (-er, -st), lui, achteloos, traag.
VAGEBOND, m. (-en), landlooper.
VAGEBONDAGE, v. het rondloopen als landlooper. .
VAGEBONDEEREN, (Vagebondeerde, heeft gevagebondeerd), als een vagebond rondloopen.
VAGEN, (vaagde, heeft gevaagd), wegvegen; (inz.
fig.) de hoop vaagt de nevelen van het hoofd.
VAGEVUUR, o. (R.-K.) plaats van lijden waar
de zielen die in Gods liefde zijn gestorven, eene
pijnlijke zuivering ondergaan.
VAIR (Fr.), o. wit en grijs bont van eene soort
van eekhoorns.
VAX, o. (-ken), afgesloten, begrensde ruimte,
open plek, inz. hokje in eene lade, doos of kast OD3.
Yerschillende voorwerpen afgezonderd to bewaren ;
— (fig.) tak van wetenschap : een man van 't vak,
in tegenst. met liefhebber, dilettant; — beroep,
raiddel van bestaan: een yak leeren. VAKJE, o. (-s),
hokje, kleine ruimte; (ontl.) kleine holten in de
hersenen, in de longen; (plantk.) zaadhuisje, celletje.
VAKBEWEGING, v. beweging om de economische toestanden in eenig yak to verbeteren.
VAKELOOS, bn. (...zer, -t), slapeloos.
VAKERIG, bn. (-er, -st), slaperig.
VAKGELEERDE, m. (-n), geleerde in een of
ander vak van wetenschap; ...GENOOT, in. en v.
(-en), persoon van hetzelfde vak, van hetzelf de
beroep; ...GENOOTE, v. (-n) ; ...LEERAAR, m.
(-5, ...aren); ...MAN, m. (-nen), iem. die in eenig
yak bijzonder uitmunt, van een yak speciale studie
heeft gemaakt; ...ONDERWIJS, o. onderwijs
in eenig speciaal yak of leervak; ...ONDERWIJZER, m. (-s), iem. die vakonderwijs geeft;
...OPLEIDING, v.; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waar men voor een bepaald yak wordt
opgeleid; ...VEREENIGING, v. (-en), vereeniging
van personen die een zelfde yak hebben.
VAKWERK, o. werk van een vakkundige; —
(bouwk.) constrUctiewerk opgebouwd nit driehoeken ; bouwwijze met vakken ; —BRUG, v. (-gen);
—ZOLDERING, v. (-en).

1. VAL, m. (-len), het vallen, tuimeling : de val
van het water, het vallen, ebbe; — (fig.) tegenspoed, ongeluk, ondergang : ten val komen, in
vernal geraken; — hoogmoed komt voor den cal,
op trots volgt dikwijls yemedering; — de val van
het Westersch Romeinsche rijk; — zedelijk verderf:
Adams val.
2. VAL, v. (-len), strook aan een schoorsteen,
aan den hemel van een ledikant enz.; strook (aan
vrouwenkleederen, hoeden enz.). VALLETJE, o. (-s).
3. VAL, v. (-len), neervallend deurtje : doe de
vat van het duivenslag dicht; — inrichting, knip
om schadelijke dieren to vangen : in de val geraken,
gevangen raken, (ook fig.) in ongelegenheid raken,
waaruit men zich niet redden kan; — in de vat
loopen, bedrogen worden, zich laten beetnemen;
(spr.) eene mule rat in de val, een geslepen kerel
bedot, beetgenomen. VALLETJE, o. (-s).
4. VAL, o. (-len), (zeew.) loopend touw om eene
gaffel, eene ra, een zeil enz. op to hijschen.
VALABEL, bn. geldig, aanneraelijk.
VALAVOND, m. (Zuidn.) avondschen:tering.
VALBAND, o. (-en), (zeew.) dunne talie; ...BIJL,
v. (-en), werktuig tot voltrekking der doodstraf,
guillotine; ...BRUG, v. (-gen), ophaalbrug.
VALE, (Lat.) vaarwel, leef wel !
VALEEREN, (valeerde, heeft gevaleerd), gelden,
waard zijn.
VALERIAAN, v. een plantengeslacht (valeriana)
tot de familie der valeriaanachtigen behoorende,
waarvan 3 soorten in Nederland in 't wild gevonden
worden ; — v. en o. tinctuur uit valeriaan getrokken : valeriaan voorschrijven, innemen.
VALERIAANACHTIGEN, v. my . eene plantenfamilie (valerianaceeen) welke door twee geslachten
in Nederland vertegenwoordigd wordt, namelijk
de valeriaan en de veldsla.
VALEUR, v. (-s), waarde, (inz.) geldswaardig
papier.
VALFLOUW, v. (-en), een vogelnet dat toeslaat;
...GORDIJN, o. (-en), rolgordijn voor een vensterraam; ...HELM, m. (-en); ...HOED, M. (-en), aan
de zijden opgevuld hoedje (voor kinderen die nog
niet goed loopen kunnen); ...HOOGTE, v. (-n),
(nat ) hoogte van een vallend lichaam; ...HOEK,
m. (-en), hoek waaronder een lichaam neervalt.
VALIDATIE, v. (kooph.) geldigverklaring.
VALIDE, bn. geldig; werkdadig; bekwaam;
Sultane Valid4, de erkende gemalin des sultans.
VALIDEEREN, (valideerde, heeft gevalideerd),
geldig verklaren; geldig zijn.
VALIDITEIT, v. geldigheid ; bekwaamheid (tot
den dienst).
VALIES, o. (...zen), reiszak. VALIESJE, o. (-s).
VALK, m. (-en), eene soort van dagroofvogel
met korten, geheel met veeren bedekten hals en
zwaren, nederwaarts omgekromden snavel (falco).
VALKEBLIK, m. (-ken), een blik van een valk;
(fig.) doordringende blik.
VALKENEI, o. (-eren), ei van een valk.
VALKENET, v. (-ten), eene soort van sierduif;
ook eene soort van geschut, veldslang.
VALKENHOF, o. (...ven); het Valkenhof te
Nijmegen is door Karel den Grooten gesticht;
...HUIS, o. (...zen), huis waar valken worden gehouden of afgericht.
VALKENIER, m. (-en, -s), iem. die op de valken
past of ze africht; (oudt.) die het ambt bekleedde
op de jacht den valk to houden.
VALKENJACHT, v. (-en), jacht met valken;
...JAGER, m. (-s); ...KAP, v. (-pen), lederen
kap die de jachtvalken over den kop krijgen,
wanner zij niet opgelaten worden; ...KOOL v.
(-en); ...00G. o. (-en), oog van een valk;
(ook fig.) scherp gezicht ; doordringende blik ;
...VLUCHT, v.
VALKERIJ, v. (-en), valkenhuis; —, gmv. de
valkenvangst; de kunst om valken of to richten.
VALKESTAART, m. (-en), ...VEER, v. (-en),
staart, veer van een valk.
.
VALKGIER, m. (-en), Noorweegsche giervalk
(falco gyrfalco), die slechts op den trek in ons land
voorkomt.
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VALKLEP, v. (-pen), gewone pompklep; numraerklepje op een telefoonstation.
VALKPARKIET, m. (-en), een vogel in Australia.
VALLEI, v. (-en), dal, laagte tusschen Bergen.
VALLEN, (vie], is gevallen), ingevolge de zwaartekracht van eene hoogte naar beneden komen:
in het luchtledige vallen alle voorwerpen even snel;
de bladeren vallen ; er valt regen, hagel, sneeuw ;
— uit eene staande of zittende houding in eene
liggende komen, struikelen : hij vie/ op den grond;
het gordijn, de zeilen laten vallen ; — een woord
laten vallen, ongemerkt iets ergens van zeggen ;
— (spr.) er vielen woorden, onaangenaamheden,
onaangename woorden werden gewisseld; —
dalen, lager worden : het water valt; de avond
valt, het wordt schemerdonker ; — iets van de prijzen laten vallen ; —
sneuvelen, omkomen, bezwijken : velen zijn in
den strijd gevallen ; zijn vader kwam te vallen, te
sterven ; — de vesting is gevallen, heeft zich overgegeven ; — het ministerie is gevallen, genoodzaakt
geworden, zijn ontslag aan te bieden ; — niet
slagen : zijn nieuwe tooneelstuk is gevallen, had geen
succes ; — bankroet gaan ; — zondigen, in zonde
vallen ; het pad der deugd verlaten : toen Adam yid,
kwam .de zonde in de wereld ;
zijn, worden, plaats hebben : de arbeid valt hem
zwaar ; — iem. lastig vallen, hem storen, ongelegeii
komen ; er viel een schot ; er vielen klappen, men
werd handgemeen ; — de tijd valt mij te tang, ik
verveel mij ; — mijn verjaardag valt op Maandag ; —
al naar het valt, al naar het uitkomt ; dat valt goed,
verkeerd, komt goed, verkeerd uit ; — zitten, staan :
de japon valt netjes ;
met de deur in huis vallen, zonder voorbereiding
over iets beginnen te spreken; het lot, de keuze
viel op mij, wees mij aan, men koos mij; het gesprek
viel op hem, men kwam over hem te spreken; over
iets, over een woord vallen, zich daarover ergeren;
— iem. te voet vallen, voor hem knielen; — te beurt,
ten deel vallen, iemands deel worden ; — hij viel
een gat in zijn hoofd.
VALLEND, bn. wat valt : bij vallend water, bij
de eb; eene vallende ster, eene verschietende ster;
—devalnzikt,
die zenuwziekte welke zich kenmerkt door aanvallen van algemeene stuiptrekkingen, epilepsie.
VALLICHT, o. (-en), (bouwk.) licht dat van boven
invalt; raam waardoor dit licht invalt.
1. VALLING, v. val ; het verval]en ; — hellende
stand ; (zeew.) de vatting van den achtersteven ;
de vatting van een dijk, glooiing, talud ; — Jigging,
strekking : de vatting eener trust.
2. VALLING, v. (-en). (Zuidn.) verkoudheid.
VALLUIK, o. (-en), schuin of horizontaal liggend
luik, . om scharnieren draaibaar; ...MUUR, ra.
(...inuren), stortmuur; ...NET, o. (-ten), slagnet;
...POORT, v. (-en), ...POORTJE, o. (-s), vesting
poortje, luik dat de geschutpoorten eener scheepsbatterij sluit : fosse valpoort, looze valpoort.
VALREEP, m.. (-en), touw, van het scheepsboord afhangende op de plaats, waar men op- en
afstijgt, en dienende om hem die de trap opkomt of
afgaat, te helpen ; de trap zelf; (fig.) een glaasje
op de vatreep, afsoheidsdronk; do plaats aan boord
bij den valreep : yolk aan den vatreep.
VALSCH, bn. bw. (-er, -t), niet zoo als het moest
zijn : eene valsche uitspraak van het P ranch, verkeerd, onzuiver; valsch zingen, niet op toon; .— een
-valsch gerucht, verkeerd, ongegrond ; — valsche
schaanite ;
niet echt, nagemaakt, bedrieglijk, onwaar :
valsch goud; valsche handteekening; — een, valsche
munter, die valsch geld maakt ; — een valschen
eed doers, een meineed ; een valschen naamopgeven,
een verkeerden ; iem. valsch beschuldigen, in strijd
met de waarheid ; — niet eerlijk, niet oprecht :
een valsche vriend ; — valsch spelen, bedriegen in
het spel ;
boos, toornig, vijandig gezind : valsch om iets
worden. VALSCHHEID, v. (...heden), onechtheid;
geveinsdheid, het gekunstelde; (recht.) vatschheid
in geschrifte, eene valsche hand; (fig.) gramschap,
Van Dale, Handwoordenboek.
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toorn : de valschheid kijkt hem de oogen uit; (ook)
de onoprechtheid ziet men hem aan.
VALSOHAARD, m. (-s), valsch, geveinsd mensch.
VALSCHELIJK, bw. op valsche wijze.
VALSCHERIK, m. (-en), valschaard.
VALSCHERM, o. (-en), een parapluvormig
werktuig der luchtreizigers waarniede zij veilig
van eerie groote hoogte kennen neerdalen, parachute.
VALSCHHART, in. en v. (-en), valsch mensch.
VALSCHHARTIG, bn. (-er, -st), valsch, trouweloos, verraderlijk. VALSCHHARTIGHEID, v.
VALSCHTONGIG, bn. (-er, -st), leugenachtig;
trouweloos, geveinsd. VALSCHTONGIGHEID, v.
VALSCHUT, o. (-ten), valscherm; ...SLOT, o.
(-en), slot dat met eene veer toespringt of valt;
...STEE, v. (-en), (aan vruchten) stee of rotte
plek door het vallen van den boom ontstaan;
...STEIGER, o. (-s), klein steiger onder een gewoon steiger our ongelukken te voorkon:ten ;
...STRIK, in. (-ken), eene soort van knip (om dieren
te vangen); (fig.) list, loos opzet: iem. een valstrik
spannen; ...TIJD , m. (-en), tijd dat iets valt : (nat.)
de valhoogten zijn evenredig met de tweede machten
der valtijden; de valtijd der bladeren, herfst, najaar.
VALUEEREN, (valueerde, heeft gevalueerd),
schatten, waardeeren.
VALUTA, v. (-'s), waarde (in wissels, papier
enz.).
VALVENSTER, o. (-s), venster op veeren, tuira,elaar; ...WET, v. (-ten), natuurkundige wet bij
het vallen opgemerkt; ...WIND, in. (-en), wervelwind, van boven neerslaande wind.
VAMPIER, m. (-s), (bij de Slawische en Grieksche
bewoners van zuidoostelijk Europa) een nachtspook; — (nat. hist.) een geslacht van vleermuizen (vampyrus spectrum) in Suriname en
Brazilie voorkomende, die zich niet alleen met
vruchten en insecten voeden, maar sours ook
slapende dieren (en menschen ? ) verwonden en
door de wond bloed uitzuigen, terwijl zij hun door het
zaeht bewegen der vleugels koelte toewaaien;
(fig.) bloedzuiger, woekeraar.
1. VAN, voorz. eene beweging te kennen gevende,
waarbij men de grenzen eener zelfstandigheid
verlaat : van huis gaan, komen; iets van buiten
leeren, zoo leeren dat men het letterlijk kan opzeggen; dat gaat van mond tot mond, wordt
overal rondverteld;
een tijdpunt aangevende waarin een toestand
of een handelen begint : van Paschen tot Pinksteren;
— eene tijdruimte aanduidende waarin een toestand of een handelen plaats vindt : van de week
is het slecht weer: —
het geeft eene scheiding, afzondering, berooving
of bevrijding te kennen in : van iem, scheiden; er
een, paar appets van nemen;
ter omschrijving van den partitieven genitief
dient van in : een van mijne kennissen, vrienden,
boeken; — het geeft eene afkomst, afstamming of
oorsprong te kennen in : hij is van een oud geslacht;
hij is van Amsterdam; —
het geeft de stof te kennen waaruit iets bestaat,
of den inhoud, eene eigenschap: eene tafel van hout;
Schillers lied van de Klok; iem. van smaak, van, eer; -,-ter omschrijving van den possessieven genitief
dient van in : hij is Toomien van geld; hij is vol van
allerlei plannen;
het geeft eene aanleiding of oorzaak te kennen :
van honger sterven; van koude beven.
2. VAN, m. (-nen), familienaam.
VANAF, vz. vanaf Maandag is eig. van Maandag af.
VANAVOND, bw. op dezen avond.
VANDAAG, bw. heden, op dezen dag.
VANDAAL, m. (...dalen), woestaard, vernieler;
de Vandalen was de naam van een Duitsch-Gotischen
volksstam, die in het midden der vijfde eeuw
Gallia, Italie, Spanje binnendrongen en to Rome
in 455 groote vernieling, inz. onder de kunstwerken,
aanrichtten.
VANDAAN, bw. van eene plaats zich bewegend :
waar komt ge vandaan ?; hij is van Leiden vandaan,
afkomstig, geboortig; — waar haalt gij datvandaanl;
56
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van welke plaats, (ook fig.) hoe komt gij daaraan ?,
hoe verzint gij het.
VANDAAR, bw. van, eene aangewezen plaats :
vandaar is het nog een uur loopen; — om die reden :
hij heeft geerfd, vandaar is hij zoo rijk.
VANDALISME, o. de ruwheid der Vandalen;
barbaarsche vernielzucht, aan kunstwerken gepleegd.
VANDEHANDSCH, VANDERHANDSCH, bn.
van de hand af: vandehandsch paard, paard 't welk
van de hand af, waarin de teugels gehouden worden,
dus aan den rechterkant van den koetsier loopt.
VANEEN, bw. niet aan elkander, in stukken,
uiteen. Vaneen, vormt met verschillende werkw.
scheidbare samenstellingen, die dan beteekenen:
door de working komen of brengen in den toestand
door vaneen, uitgedrukt. Voor de vervoeging dier
ww. zie men bij de enkelvoudige.
VANEENBARSTEN, ...BERSTEN, ...RIJTEN,
...RUKKEN, ...SCHEIDEN, ...SCHEUREN,
...SPLIJTEN, • ...SPRINGEN enz.
VANESSA, v. (-'s), admiraalsvlinder, een fraaie
dagvlinder.
1. VANG, m. het vangen.
2. VANG, v. (-en), rem eener machine; — Mem
van een windmolen, om hem in eons te doen stilstaan; de molen is door de sang, 'IN ordt niet tot
stilstand gebracht door de yang; (fig.) de boel is
ten onderste boven, de taken loopen verkeerd; —
(spr.) de molen door de sang laten loopen, uitgelaten vroolijk zijn, zich door niets laten weerhouden; — vleezig deal aan de dij van een rund.
VANGARM, m. (-en), arm om mede te vangen :
de vangarmen der poliepen.
VANGBAAR, bw. een strik vangbaar maken,
geschikt om te vangen ; een vangbare strik.
VANGDAM, m. (-men), gronddam, aan de nietwaterkeerende zijde gesteund door een damwand
of eene beschoeiing.
VANGDRAAD, in. (...draden), opvangdraad (bij
de draadlooze telegraphie).
VANGEN, (ving, heeft gevangen), met de handen,
klauwen of op eenige andere wijze grijpen, vatten,
in zijne macht krijgen : vliegen, vlinclers vangen; —
(spr.) iem. vangen, betrappen, (ook) er in laten
loopen; zij heeft hem in hare netten gevangen,
aangetrokken, bekoord, houdt hem aan zich
geboeid ; — iem. in zijn eigen woorden vangen, verstrikken; — wij zitten hier niet om vliegen te vangen,
om omen tijd te verbeuzelen; — een uiltje vangen,
een dutje doen ; — bot vangen, slagen oploopen,
(ook) ergens tevergeefs aankloppen; — slib vangen,
een ongunstig antwoord op zijn verzoek krijgen; —
opvangen : regenwater vangen; (zeew.) de boei, het
anker vangen, ophalen; — stuiten: den molen vangen.
VANGHAAK, m. (...haken); ...IJZER, o. (-s),
user out vossen en andere dieren te vangen; ...KRIB,
v. (-ben), rivierkribbe ont den stroom af te leiden
en slib of zand op to vangen; ...LIJN, v. (-en),
(zeew.) meertouw.
VANGNET, o. (-ten), (bij brand) uitgespannen
net waarin men personen die boven uit een brandend huis springen, opvangt; — (electr.) net dat
de inductiestroomen opvangt en afleidt.
VANGSNOER, o. (-en) koordversiering aan de
sjako der grenadiers; koorden aan de fourageres
der officieren.
VANGST, v. (-en), het vangen; (int.) vischvangst :
eene goede vangst doen; (ook fig.).
VANGSTOK, m. (-ken), eene soort van kerkerblok; ...TOUW, o. (-en), vanglijn; ...VLEESCH,
o. vleesch van de yang van een rund.
VANHIER, bw. van deze plaats : vanhier is het
nog een half uur; — om deze reden.
VANIELJE, v. een plantengewas (vanilla) uit
de familie der standelkruiden, in Oost- en WestIndie voorkomende, welks peulvormige zaadhulsels
eene geurige speceri.j oplevert; ook VANILLE.
VANIELJEBOOM, m. (-en), vanieljestruik, int.
de vanilla aromatics en de V. planifolia; ...CHOCOLADE, v. chocolade met vanielje gekruid;
...IJS, o. kunstijs met vanielje toebereid ; ...SAUS,
v. (-en) ; ...STOKJE, o. (-s).
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VANILLINE, v. de aromatische stof uit de vanielje; (ook) kunstvanielje.
VANITAS, ijdelheid; (bijb.) vanitas vanitatum,
ijdelheid der ijdelheden.
VANITEIT, v. ijdelheid.
VANITEITSSTUK, o. (-ken), (schilderkunst)
bloom- of vruchtenstuk.
VANNACHT, bw. dezen nacht, zoowel de laatstverloopen als de eerstvolgende.
VANNIEUWS, bw. opnieuw.
VANOUDS, bw. sedert lang.
VANWAAR, bw. van welke plaats; om welke
reden.
VANWEGE, bw. wegens, uit naam van.
VANZELF, VANZELVE, bw. dat spreekt vanzelf,
dat is nogal natuurlijk.
VAPEUR, m. damp; vapeurs, maagdampen, oprispingen; — (gew.) spoortrein.
VAPORISATOR, na. (-en), verdampingswerktuig.
VAR, m. (-ren), jonge stier; mannelijk zwijn.
1. VAREN, v. (-s), eene familie van overblijvende sporendragende planten (,dices), met een
kruipen.den wortelstok.
2. VAREN, (voer, heeft of is gevaren), zich ergens
been begeven, zich bewegen : ten kernel, ter belle
varen; — iets laten varen, zich er niet mee inlaten,
er van afzien; —
inz. zich met een vaartuig (gew. ook met een
rijtuig) ergens been begeven : naar Rotterdam,
naar Indie varen; — langs den wal varen, (fig.) zich
niet bloot geven, niets wagers ; — tegen, stroom op
varen, (ook fig.) aan alle hindernissen het hoofd
bieden; — voor wind en stroom varen, (ook fig.)
voorspoed hebben; ter kaap, ten haring varen, als
kaper, op de haringvisscherij varen; (fig.) daar is
hij leelijk ten haring gevaren, daar is hij leelijk
weg gekoraen; — ergens goed, slecht bij varen, er
voor-, nadeel van hebben; — hij vaart in mijn
zog, hij volgt mij na ; (ook) hij is het met nab
Bens, denkt er evenzoo over; — (met betrekking
tot de gezondheid) zich bevinden : hoe vaart gij ?;
wij varen goed.
VARENBED, o. (-den), bed gevuld met varen;
...GRAS, o. varenkruid; ...KRUID, o. de varens.
VARENSGAST, nt. (-en), ..:GEZEL, m. (-len),
raatroos; ...MAN, m. (...lieden., ...lui), zeeman.
VARIA, v. my. m,engelwerk, allerlei.
VARIABEL, bn. onbestendig, veranderlijk.
VARIANT, v. (-en), verschillende of andere
lezing in een tekst ; — plant of dier dat eenige afwijking vertoont.
VARIATIE, v. (-s, ...tien), verandering ; —
(koopv.) de afwijking of declinatie der magneetnaald ; — (muz.) wijziging ; variaties spelen.
VARICELLEN, v. MY. waterpokken, valsche
pokken.
VARIEEREN, (varieerde, heeft gevarieerd), veranderen, wijzigen ; — afwisselen, onbestendig zijn
(van het weder, de beurs of marktprijzen).
_
VARIETE, v. (-'s), THEATRE DES VARIETES,
waar allerlej chansons, voordrachten, goocheltoeren,
acrobatiek enz. vertoond worden.
VARIETEIT, v. (-en), verscheidenheid, afwisseling; bastaardsoort.
VARINAS, v. eene soort van tabak.
VARING, ra. (-en), (Zuidn.) var.
VARIOLEN, v. my . pokken, kinderpokken.
. VARIOLOIDEN, v. my . gewijzigde pokken.
VARIOLIET, o. steensoort waarin korrels veldspaat zich aan de oppervlakte als pokken verheffen.
VARIOMETER, m. (-s), toestel dat kleine kortstondige veranderingen in den luchtdruk aangeeft.
VARKEN, o. (-s), zeker veelhoevig zoogdier, zwijn
(sus), dat om zijn spek en vleesch gesla,cht wordt;
vieze varkens worden niet vet, men moat niet al to
xieskeurig zijn ; — wij zullen dat varken wel wasschen, die moeilijke zaak ten einde brengen ; —
veelvarkens maken de spoeling dun, waar velen samen
moeten deelen, krijgt ieder weinig ; — een varken
maken, een misslag begaan ; — niet clublid (bij
de studenten) ; — (fi g.) morsig, liederlijk mensch ;
— handstoffer, schuier ; — (zeew.) le er, groot
watervat ; -- Beer bij bestrating in halfsteens-
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verband (bij gebogen. paden) ; — zeker klein schaal2. VASTEN, v. (R.-K.) tijd waarin men geen
dier, zeevloo (talitrus saltator). VARKENTJE, o.
vleesch of vleeschstdjzen mag nuttigen; de zes
(-s), klein varken (in alle bet.) ; klein steenen spaarweken ITO& Paschen.
potje.
VASTENAVOND, m. (-en), (R.-K.) dag (inz.
VARKENSKERS, v. een plantengeslacht (coroavond) voordat de groote vasten vóór Paschen,
nopus) tot de fankilie der kruisbloemigei behood. vObr Asch-Woensdag begint.
rende.
VASTENAVOND(S)GEK, m. (-ken), ...ZOT,
VARKENSKERVEL, v. (plantk.) eene scherm(-ten), gemaskerde die op Vastenavond allerhande
bloemige plant (peucedanum); ...KOST, m. voeder
grappen uithaalt; ...ZOTJE, o. (-s), (plantk.)
der varkens ; (fig.) zeer slechte spijs ...KOT, o.
sneeuwklokje ; ...VREUGDE, v.
(-ten), varkenshok ; ook fig. ; ...LAPJES, o. my.
VASTENDAG, m. (-en), dag' van kerkelijke
platte stukjes varkensvleesch.
vasten; ...SOEP, v. (-en), etagere, botersoep;
VARSCHEBALIE, VERSCHEBALIE, v. (-s),
...SPIJS, v. (...zen), spijs in de vasten; ...TIJD,
kuip of tobbe waarin vleesch, spek enz. aan boord
m. tijd der vasten; ...WET, v. (-ten), de bisververscht wordt ; matroos met dit werk belast.
schoppelijke voorschriften omtrent het vasten.
VASELINE, v. vetachtige stoffen uit de petroleum
VASTER,
(-8), VASTSTER, v. (-s), die vast.
en teer bereid, voornamelijk dienende tot boreiding
VASTGESPEN, (gespte vast, heeft vastgegespt),
van zalven en pommaden.
met een gesp vastmaken een riem vastgespen.
VA SOMOTORISCH, bn. de vasomoiorische zenuwen,
VASTGRIJPEN, (greep vast, heeft vastgegrepen),
de zenuwen der eaten.
stevig grijpen, grijpen en vasthouden.
1. VAST, bn. (-er, meest -), in zijne deelen sterk
VASTHEBBEN, (had vast, heeft vastgehad),
samenhangend, niet los : dat hout is nogal vast;
vasthouden; (fig.) begrijpen, vatten hebt gij het
eene vaste rots; — dicht een vast weefsel; niet
nu vast I; — beethebben, foppen, bedriegen.
vloeibaar : de vaste lichamen, waarvan de deelen
VASTHECHTEN, (hechtte vast, heeft vastgevrij veel samenhang hebben ; — onroerend : vaste
hecht), aan iets vastmaken : eene wonde vasthechten;
goederen ; hij verkoopt al wat los en vast is, alles wat
stevig vasthouden, inz. fig.
hij maar heeft ; — niet beweeglijk een vast
VASTHEID, v. stevigheid, dichtheid; (fig.)
punt ; vaste sterren, die ten opzichte van
zekerheid.
elkander nagenoeg niet van plaats veranderen,
VASTHOUDEN, (hield vast, heeft vastgehouden),
in tegenst. met dwaalsterren en planeten ; —
met de handen aanvatten, opdat het niet valle ;
versterkt : eene vaste plaats, eene vesting; — vastook van andere voorwerpen gezegd die tot steun
gebonden : dat touw, die knoop zit vast; (spr.) dear
van iets dienen : de ankers zijn bestemd om den
zal veel aan vast zijn, dat zal veel moeite kosten,
muur vast to houden; — gevangennemen, - houden;
zorg baren;
— rich aan iets vasthouden, zich klemmen aan; (fig.)
blijvend, duurzaam : een vast gebouw, hecht,
volharden bij.
VASTHOUDEND, bn. (-er, -st), gierig, inhalig :
stevig; eenevaste gezonclheid genieten; eenvaste slaap ,
diep, waaruit men niet gemakkelijk wakker wordt;
vasthaudend van aard VASTHOUDENDHEID,
niet veranderlijk, waarop men niet
—vasteprijzn,
v. taaiheid; (fig.) gierigheid, inhaligheid.
kan. afdingen; — de koffie vast (in een marktbericht),
VASTIGHEID, v. vastheid; (fig.) zekerheid
(...heden), vast, onroevastigheid hebben, geven;
de hoogste en laagste prijzen liepen weinig uiteen; —
onveranderlijk : eene vaste kleur, die niet verschiet;
rend goed, vast pand.
VASTKLAMPEN, (klampte vast, heeft vastgevast weer, bestendig ; — een vast karakter, dat zichzelf gelijk blijft ; — onwrikbaar een vast geloof, klampt), met klampen vastmaken; een vijandelijk
vertrouwen, hoop ; het is mijn vaste overtuiging, ik schip vastklampen, zich aan boord vasthechten;
geloof stellig ; — een vast besluit, waarvan men niet
(fig.) hij klampte rich vast aan die ijdele hoop.
afwijkt ; — vast en zeker, zeer zeker.
VASTKRUIEN, (krooi, kruide vast, is vastgekrooien, - gekruid), (van driifijs in de rivieren of
2. VAST, bw. in bijna alle beteekenissen van het
van de rivieren zelf) dicht, aan elkander drijven.
bn.; vast slapen; vast beloven, zeker, stellig; gij kunt
VASTLEGGEN, (legde, leide vast, heeft vaster vast op rekenen; — intusschen, onderhand : ik
gelegd, -geleid), aan een touw, aan een ketting
zal vast betalen; — hier hebt ge al vast een gulden,
vastmaken.
voorloopig.
VASTLIGGEN, (lag vast, heeft vastgelegen),
VASTBAKKEN, (bakte vast, is vaatgebakken),
zoo liggen dat moeilijk van stand veranderd kan
bakkende zich vast- of aaneenhechten; de visch
worden; aan een touw of ketting gebonden zijn ;
bakt aan de pan vast; (fig.) zich vasthechten.
niet terstond beschikbaar zijn (van gelden in eene
VASTBERADEN, bn. (-er, -st), standvastig, niet
bank enz.).
van zijne beginselen afwljkende vastberaden antVA STLOOPEN, (liep vast, is vastgeloopen), (zeew.)
woorden, handelen. VASTBERADENHEID, v.
op strand loopen; het wiel is vastgeloopen, kan
VASTBINDEN, (bond vast, heeft vastgebonden),
niet meer bewogen worden; — zich vastloopen,
aan elkander binden : twee touwen vastbinden; door
loopen tot men niet verder kan.
binders vastmaken.
VASTMAKEN, (maakte vast, heeft vastVASTBLIJVEN, (bleef vast, is vastgebleven),
gemaakt), verbinden, vasthechten ; (recht.)
onderling verbonden blijven; aan iets anders hecheen goed vastmaken, onvervreemdbaar maken.
ten; gevangen blijven : hij blijft nog eene maand vast.
VASTMEREN, (meerde vast, heeft vastgemeerd),
VASTDRAAIEN, (draaide vast, heeft vastge(een schip, ook een luchtschip) aan touwen vastdraaid), draaiende vastmaken.
leggen.
VASTDRIJVEN, (dreef vast, heeft en is vastgeVASTNESTELEN (ZICH), (nestelde zich vast,
dreven), door kloppen vaster maken; al drijvende
heeft zich vastgenesteld), zich ergens voor goed
vastmaken : het ijs is onder de brag vastgedreven.
vestigen, aan geen heengaan denken.
VASTDRUKKEN, (drukte vast, heeft vastgeVASTPRATEN,(praatte vast, heeft vastgepraat),
drukt), door drukken aaneenhechten.
iem., rich vastpraten, zoo praten dat iem., men niet
VASTELAND, o. groote samenhangende landdoorredeneeren kan, niet meer west wat to
massa, in tegenst. ntet eiland; inz. Europa zonder
zeggen.
Engeland naar het vasteland oversteken.
VASTRAKEN, (raakte vast, is vastgeraakt),
VASTELANDSEILAND, o. (-en), (aardr.) eiland
blijven vastzitten; (zeew.) stooten, stranden, aan
dat • vroeger deel uitmaakte van het vasteland;
den grond rakers; (fig.) blijven steken in eene rede.
...GOLF, v. (aardr.) verhooging van het zeewater
VASTSTAAN, (stood vast, heeft vastgestaan),
in de nabijheid der vastelan.den; ...KLIMAAT,
niet wankelen ; dit staat vast, is stellig zoo ; dat staat
o. klimaat van het vasteland, zioh kenmerkende
bij
ni,ij vast, ik houd het voor uitgemaakt ; —
door heete zomers en strenge winters, in tegenst.
fig.) volharden, onwankelbaar zijn (in zijn besluit).
(
met zeeklimaat.
VASTSTELLEN, (stelde vast, heeft vastgesteld),
VASTELIJK, bw. zekerlijk, onfeilbaar, stellig.
zoo stellen dat iets vaststaat ; (fig.) bepalen : den
1. VASTEN, (vastte, heeft gevast), zich geheel
vast
dag
eener vergadering, zijn vertrek vaststellen ;
of gedeeltelijk onthouden (inz. van eten of drinken).

VASTWERKEN.
besluiten : iets in eene vergadering vaststellen.
VASTSTELLING, v. bepaling, regeling, besluit.
VASTWERKEN, (werkte vast, heeft vastgewerkt), vastmaken; (zeew.) vastvaren; — (fig.)
zich vastwerken, zich in verlegenheid brengen,
zich in het riet werken.
VASTZETTEN, (zette vast, heeft vastgezet),
zoo zetten, dat het vaststaat; geld op iem. vastzetten, bepalen dat het later aan hem komt; —
gevangenzetten; — (fig.) iem. vastzetten, pal zetten,
in het nauw brengen.
VASTZITTEN, (zat vast, heeft vastgezeten), bevestigd of vastgehecht zitten of zijn; in de gevangenis zitten; (zeew.) aan den grond zitten, gestrand
zijn; — (fig.) hij zat weldra vast, wist niets meer
te zeggen, kon niet verder spelen, handelen enz.;
ergens aan vastzitten, er niet afkunnen (met
betrekking tot een koop, eene belofte, eene verbintenis enz.).
1. VAT, o. (-en), alles wat iets bevatten kan
als bord, schotel enz. : zilveren, gouden vaten; —
keukengereedschap, borden en schotels ; lange
al of niet getakte buizen, veel wijder dan de vezels
waarin zich eene vloeistof beweegt (in het lichaam
van dieren en planten), b. v. bloedvaten, melkvaten;
eene uit duigen samengestelde ton : een vat wijn;
— (spr.) wat in het vat is, verzuurt niet, uitstel is
nog geen afstel, dat hebt ge nog te good; — hij
heeft bij mij nog iets in het vat, hij staat
bij mot nog in het krijt, wij hebben nog
wat of te rekenen samen ; — holle eaten klinken,
rammelen het hardst, niet-weters voeren gewoonlijk
het hoogste woord ; — het vat der Danaiden, een
bodemloos vat dat de Danalden met water
moesten vullen en waarmee zij nooit klaar
kwam,en, (w. g.) dat is het vat der Danaiden dat
is lets bepaald onmogelijks; — (bijb.) uitverkoren
vaten, raenschen tot groote doeleinden bestemd ;
— het zwakke vat, de vrouw; — vochtmaat
= 1 Hectoliter ; — (nat. hist.) eene soort van.
tonslak (dolium galea), zoo groot als een raenschenhoofd, die in de Middellandsche Zee leeft. VAATJE,
o. (-s), klein vat; (spr.) uit een ander vaatje tappers,
iem. anders toespreken of behandelen dan te
voren.
2. VAT, m. greep; handvat; (fig.) het vatten,
grijpen, greep; (fig.) geen vat op iem. hebben, iem.
van niets kunnen beschuldigen, geene reden tot
aanklacht tegen iem. hebben ; vat op iem. krijgen ;
vermaningen hebben geen vat op hem, vermogen niets
op hem.
VATBAAR, bn. (-der, -st), te vatten, to grijpen;
hij is zeer vatbaar voor koude, hij wordt licht verkouden ; — (fig.) bevattelijk vatbaar zijn voor
rede, redeneering, rede verstaan ; hij is niet vatbaar
Ivor verbetering, hij is niet te verbeteren. VATBAARHEID, v. bevattelijkheid ; geschiktheid.
VATEN, (vaatte, heeft gevaat), in of op vaten
doen, fusten.
VATENWASSOHEN, o. het wasschen der
vaten.
VATICAAN, o. het paleis van den Paus te Rome;
(fig.) de Paus, de pauselijke regeering.
VATIOAANSCH, bn. van, op, betreffende het
Vaticaan : de Vaticaanschee bibliotheek.
VATSEL, o. (-s), handvatsel.
VATSPOELSEL, o. waschwater der vaten.
VATTEN, (vatte, heeft gevat), in lets vatten,
inzetten : een schilderij in eene lijst vatten; — vastgrijpen (met de handen, de vingers, de tanden of
met eenig werktuig); iem. bij de hand vatten; (fig.)
iets bij de hand vatten, lets beginnen, aanvangen;
gevangennemen; (fig.) hij heeft eene
-endifvat,
koude gevat, eene verkoudheid opgedaan; — (fig.)
op dat gezegde vatte hij vuur, liep hij warm, geraakte hij in geestdrift, (ook) werd hij boos; —
liegrijpen : dat vat ik niet; de kneep vatten; mijn oor
heeft iets daarvan gevat, ik heb er iets van verstaan, gehoord.
VAUDEVILLE, (Fr.) v. (-s), luchtig tooneelstukje
met liederen en liedjes, vaak van satirischen
inhoud.
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VAUXHALL, (Eng.) m. verlichte lusttuin (met
muziek enz.).
VAZAL, m. (-len), leennian; —STAAT, m.
(...staten), leenstaat.
VEADAR, m. (Isr.) eene dertiende ingelaschte
maand, sclu•ikkelmaand.
VECHTEN, (vocht, heeft gevochten), strijden,
kampen; — (fig.) tegen, met eene schaduw, eene
hersenschim vechten, strijden tegen iets wat niet
bestaat; — om 't zeerst wedijveren : vechten om
eene betrekking; — plukharen : die jongens vechten
ieder oogenblik.
VECHTENDERHAND, ...WIJZE, bw. al vechtende.
VECHTERIJ, v. (-en), vechtpartij.
VECHTERSBAAS, m. ( ...bazen), voorvechter;
die veel van vechten, van plukharen houdt.
VECHTJAS, m. (-sen), railitair die van aanpakken, er op losgaan houdt, houwdegen.
VEOHTKLAAR, bn. gereed tot den strijd.
VECHTKUNST, v. oorlogskunst; schermkunst;
...PARTIJ, v. (-en), kloppartij; schermutseling.
VEDA, m. (-'s), wetenschap ; de vela's, de heilige
boeken der Hindoes, het oudste gedeette der Sanskri ti sche letter kunde.
VEDEL, v. (-s, -en), VEER, v. (-en), viool.
VEDELAAR, m. (-s), vioolspeler, dorpsmuzikant.
VEDELBOOG, m. (...bogen), strijkstok.
VEDELEN, (vedeide, heeft gevedeld), op de vedel
spelen.
VEDER, v. (-s, -en), (in de spreektaal gewoonlijk
VEER), v. (-en), huidbekleedsel der vogels, uit
een buisje bestaande, dat aan weerszijden baarden
en baardjes draagt : de spoel, de scha,cht, de beard
eener veer ; geene veer van zijn mond kunnen
blazers, niets vermogen, inz. doodzwak zijn ; —
hij heeft er van zijne veeren gelaten, het heeft hem
geld gekost ;• (ook) hij is daar gehekeld geworden
— iem. in de veeren zitten, met hem vechten, (ook)
hem tegenwerken • met de veeren van een ander
pronken ; men kent den vogel aan zijne veeren, men
leert iem. uit zijn voorkomen kennen ; — in de
veeren liggen, te bed liggen ; — vleugel, wiek :
veeren hij het teekenen gebruiken ; — baard aan een
pijl. VEDERTJE, VEERTJE, o. (-s).
VEDERBAL, m. (-len), pluimbal; ...BEZEM,
m. (-s), plumeau, zachte bezera, borstel van
vederen ; ...BOS, m. (-sen), pluim van vederen op
een krijgsmanshoed of helm; ...BOSPOLYPEN, v.
my. een geslacht van polypen van een groot aantal
pluimachtige voelers voorzien.
VEDERDISTEL, v. (plantk.) een plantengeslacht
(cirsium), tot de familie der samengesteldbloemigen
behoorende, waarvan 6 soorten in Nederland in
't wild worden aangetroffen.
VEDERWOLKEN, v. m y. zeer hooge witachtige
wolkjes die er uitzien als katoenvlokken, pluimen
of vederen, in regelraatige strepen aan den hemel
verdeeld.
VEDETTE, v. (-n, -s), schildwacht te paard,
ruiterwacht; uiterste post.
VEDISCH, bn. Vedische godsdienst, zeer oude
Indische godsdienst, zooals die in de Rigveda
beschreven is.
VEE, o. redelooze dieren; (inz.) tamme viervoetige
dieren waarvan de nienschen melk, wol, vleesch
enz. bekomen; — (fig.) dat is vee van Laban, een
troep deugnieten, gespuis.
VEEARTS, m. (-en), die het zieke vee geneest;
(spr.) goede verzorging is de beste veearts.
VEEARTSENIJKUNDE, v. de wetenschap die
de ziekten en gebreken der huisdieren leert kennen,
genezen en voorkomen.
VEEARTSENIJSCHOOL, v. (...scholen), school
waar veeartsen opgeleid worden.
VEEBOER, m. (-en), boar die zich op het fokken
van vee toelegt ; ...BOL, m. (-len), (Zuidn.) veekooper ; ...BOOT, v. (-en), stoomboot voor het
vervoer van vee ; ...FONDS, o. verzekeringsfonds
tegen de verliezen door veeziekte.
1. VEEG, m. (vegen), het vegen; — zware slag,
oorveeg : iem. een veeg geven; een veeg uit de pan
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krijgen, een schimpscheut, een (bedekt) scherp
verwijt;
snede.
2. VEEG, v. (venen), helleveeg, feeks.
3. VEEG, bn. bw. (-er, -st), den dood nabij:
veeg Ziggen, op sterven; — het staat veeg met hem,
slecht; — een veeg land, een verdorven land ;
gevaarlijk, netelig, hachelijk, dreigend dat is
een veeg teeken.
VEEGMACHINE, v. (-s), machine tot het reinigen
van straten.
VEEGSEL, o. aangeveegd vuil.
VEEHANDEL, m. handel in vee; ...HANDELAAR, (-s); ...HOEDER, m. (-s), die op het
vee past ; ...KOEK, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
lijnkoek ; ...KOOPER, m. (-8).
1. VEEL, onbep. hoofdtelw. (meer, raeest), het
tegenovergestelde van weinig ; bijvoeglijk gebruikt wordt het verbogen ale een sterk adjectief,
behalve wanner het een maatbegrip, eene groote
hoeveelheid uitdrukt, dan blijft het onveranderd ;
gevolgd door een zelfst. naaraw. in den partitieven genitief blijft het ook onverbogen: reel gelds;
reel tilds, veel yolks; dat is niet reel zaaks, beteekent
niet veel; — zelfstandig gebezigd, beteekent het
vele dingen, voorwerpen; — op personen wijzende,
komt het gewoonlijk in den isten en 4den uaamv.
met n voor velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren;
bw. van hoeveelheid en graad : ik geef er reel om;
vaak, dikwijls : reel denken, werken, wandelen.
2. VEEL, zie VEDEL.
VEELAL, bw. dikwijls, meermalen.
VEELARM, m. (-en), poliep; inktvisch.
VEELBEDUIDEND, bn. veelbeteekenend; ...BELOVEND, bn. een veelbelovend jongmensch, die
veel voor de toekomst doet verwachten.
VEELEER, bw. herder, Hever.
VEELGELIEFD, bn. zeer geliefd.
VEELGLOOP, v. (...glopen), (bouwk.) een ornament, uit verscheidene glopen bestaande; ...GODENDOM, o., ...GODERIJ, v. heidendom, polytheism.
VEELHEID, v. menigte, (rekenk.) verzaraeling
van grootheden; groot aantal (spr.) veelheid
der honden is der hazen dood.
VEELHOEK, m. (-en), (meetk.) polygoon, een
deel van een plat vlak, door racer dan drie rechte
lijnen ingesloten.
VEELHOEKIG, bn. (meetk.) met veel hoeken.
VEELHOEKIG, bn. met meer dan vier hoeven :
veelhoevige zoogdieren, ook dikhuidige geheeten :
de olifant, het zwijn enz.; ...HOOFDIG, bn. met
veel hoofden : de veelhoofdige hydra; (ook fig.)
veelhoofdige regeering, bestuur door vele personen
to gelijk ; ...JARIG, bw. van vele jaren : eene
veeljarige ondervinding , ...KLEURIG, bn. bont.
VEELLEDIG, bn. met veel leden; (rekenk.) eene
veelledige grootheid, die uit veel leden bestaat.
VEELMAAL, VEELMAALS, bw. dikwijls, dikwerf.
VEELMALIG, bn. bw. (w. g.) herhaald; dikwijls.
VEELMEER, bw. veeleer, hover.
VEELMIN, bw. des to minder , in nog mindere
mate.
VEELMONDIG, bn. (nat, gesch., aardr.) met veel
monden eene veelmondige rivier, die met veel
monden in zee stroomt; ...OMVATTEND, bn.
wat veel omvat, uitgebreid zijn veelomvattende
kennis.
VEELPRATER, (-s), babbelaar.
(-s), iem. die veel schrijft ;
VEELSCHRIJVER,
inz. broodschrijver; (ook) oppervlakkig schrijver.
VEELSLACHTIG, bn. (taalk.) iets dat veel geslachten heeft of er toe behoort; ...SNARIG, bn.
met veel snares; ...SOORTIG, bn. in, met veel
soorten; ...SPLETIG, bn.; ...STEMMIG, bn. (muz.)
een veelstemmig lied, gezang, met veel stem.men.
VEELSZINS, bw. op weer dan eene wijze; in
meer dan 66n opzicht.
VEELTAKKIG, bn. met veel takken; (ook fig.);
...TALIG, bn. in veel talon : een ree2talig woordenboek; ...TANDIG, bn. met veel tanden.
VEELTE, v. veelheid : de veelte doet hot hem niet.
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VEELTELIG, bn. (plantk.) veeltelige planten, die
naast bloemen met alleen meeldraden en bloemen.
met alleen stampers ook nog tweeslachtige bloemen
dragen.
VEELTERM, ra. (-en), (rekenk.) een getal dat
bestaat uit de som van eenige andere getallen;
men verdeelt ze in tweetermen, drietermen enz.
VEELTIJDS, bw. dikwijls.
VEELTONGIG, bn. met veel tongen : de veeltongige
fawn; ...VAKKIG, bn. met vee1 vakken; ...VERMOGEND, bn. die of dat veel vermag.
VEELVIN, m. (-nen), (nat. hist.) zekere visch,,
de snoeksteur (polypterus bichir), inz. in den NW
voorkomende, met 10 tot 16 rugvinnen; length
12 dM.
VEELVLAK, o. (-ken). (meetk.) lichaam door
moor dan vier platte vlakken ingesloten.
VEELVOET, m. (-en), (nat. gesch.) eene soort
van insect, polypus, inz. de duizend- em miljoenPOoten.
VEELVOUD, o. (-en), (rekenk.) het product van
een gegeven getal met een willekeurig kleinste
gemeene veelvoud, het kleinste getal door eenige
andere deelbaar.
VEELVOUDIG, bn. menigvuldig.
VEELVRAAT, m. (...vraten), gulzigaard; —
(nat. hist.) een . marterachtig roofdier (gulo), dat.
's nachts op prooi uitgaat en grootere dieren
aanvalt.
VEELVULDIG, bn. bw. talrijk; dikwijls.
VEELWAARDIG, bn. wat veel waard is.
VEELWETER, m. (-s), ...WEETSTER, v. (-s),
iem. die veel whet; ...WETERIJ, v. geleerdheid;
(ook) betweterij, schijngeleerdheid; ...WIJVERIJ,
v. het huwen van veel vrouwen door Oen man;
polygamie.
VEELZEGGEND, bu. wat veel zegt: veelzeggende
uitdrukking; ...ZIJDIG, bn. bw. (meetk.) met veel
zijden; (ook fig.) veelvuldig; eene veelzijdige kennis,
kennis die velerlei wetenschappen omvat.
VEELZIJDS, bw. van vele zijden of kanten.
VEEM, v. o. (-en), (oudt.) eene vereeniging
nienschen van dezelfde soort, partij; veemgericht;
,nog) vennootschap tot het opslaan van goederen.
VEEMAN, m. (...lieden), veehouder.
VEEMARKT, v. (-en), plants waar vee ten verkoop aangevoerd wordt.
VEEMBAAS, m. (...bazen), tusschenpersoon die
sjouwerlieden huurt voor het laden en lossen der
schepen.
VEEMGERIOHT, o. (-en), eene geheime rechtbank der middeleeuwen in Duitschland.
VEEMRECHTER, m. (-s), (oudt.) vrijrechter in Duitschland.
VEEN, o. (venen), eene acrd- of grondsoort grootendeels samengesteld uit gedeeltelijk verkoolde
plantenstoffen; grondstof voor turf; (spr.) in
het veen komt het op geen turfje aan, waar veel
is, behoeft men niet te sparen; — turf naar devenen sturen, nutteloos work verrichten.
VEENACHTIG, bn. (-er, -st), als veen.
VEENADER, v. (-a), dunne laag veen; ...BOER,
m. (-en), iem. die zich bezighoudt met turf maken;
eigenaar eener veenderij; iem. die in de venen
boert; ...BOOR, v. (...boren), werktuig ore naarturf to zoeken; ...BRAND, in. het verbranden der
bovenste veenlaag of de bonkaarde, die tot turf
minder geschikt is, om in de arch boekweit te
zaaien; brand in de venen.
VEENBRUG, v. (-gen), wog van boom.stammen
door het merasveen, op ± 5 dM. diepte in Drente
gevonden.
VEENDAMP, m. (-en), damp of rook door het
veenbranden ontstaan; ook heirook geheeten.
VEENDERLI, v. het maken van veen; —, (-en),
turfgrond, wanleg tot vervening.
VEENDISTRICT, o. (-en), district waar men veel
veen heeft; ...DOBBE, v. (-n), kuil, gat, waterplas
door uitvening ontstaan ; ...GROND, m. (-en),
grond uit veenaarde bestaande; ...HUMUS, m.
vermolmd veen ; ...KOLONIE, v. (...niön),
kolonie, volkplanting in de veenderijen ; inz.,
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de bloeiende dorpen in Groningen en Drente
ontstaan door het vervenen van den grond ;
...KRAG, v. (-gen), drijvende stukken veen
in de veenplassen, vaak van groote uitgestrektbeid en met planten begroeid.
VEENMOL, na. (-len), (nat. hist.) zeker rechtvleugelig insect (gryllotalpa vulgaris), in veenachtigen kleigrond levende.
VEENMOS, o.(-sen), zekere plant op de hooge
venen, grijsgroen van kleur, die van boven aangroeit en van onderen afsterft (sphagnum hypnum).
vEENPLAS, m. (-sen), plas door uitvening ontstaan ; ...POLDER, m. (-s), polder die in vervening
is of was ; ...ROOK, m. veendamp • ...VORMING,
v. ; ...WERKER, m. (-s), turfmaker ; ...ZUUR,
o. zure vloeistof die bij de veenvorming ontstaat.
VEEPACHT, v. (-en), verpachting van vee om
de heeft der bast van het gebruik; ...PEST, v.
runderpest, eene besmettelijke ziekte van het
hoornvee; ...PESTKORDON, o. de militairen die
eene door de veepest geteisterde streek afzetten.
1. VEER, v. (-en),- zie VEDER.
2. VEER, v. (-en), stuk staal of ander veerkrachtig metaal dat na drukking zijn vorigen
stand herneemt : veer in een horloge ; slagveer ;
matras met springveeren.
3. VEER, 0. (veren), plaats van vertrek en aankomst der beurtschepen; — punt aan eene rivier,
waar men wordt overgezet; (ook) beurtvaart.
VEERBOOT, v. (-en), veerschuit.
VEERDAM, m. (-men), dam naar een overzetveer ; ...DIENST, m.
VEEREN, (veerde, heeft geveerd), ale eene
springyeer werken : die plank veert sterk.
VEERENBED, o. (-den), ...KUSSEN, o. (-s),
bed, kussen met veeren gevuld.
VEERGELD, o. (-en), geld dat men voor den
overtocht aan een veer moet betalen ; ...HAVEN,
v. (-s), haven voor de overzetpont.
VEERHUIS, o. (...zen), huis waar de beurtof veerschuiten vertrekken, waar men de
plaatsen bestelt enz.; woonhuis van den veerman.
VEERKRACHT, v. (nat.) elasticiteit; (fig.) het
weerstandsvermogen van iemands gestel of karakter.
VEERKRACHTIG, bn. (-er, -st), elastisch,
elastiek : een veerkrachtig yolk, met veal energie.
VEERMAN, m. (...lui, ...lieden), beurtschipper;
(ook) die met, eene pont of schouw de lieden overzet;
veerschip.
VEERPONT, v. (-en), pont, platte vierkante schuit om aan een veer over te zetten; ...SCHIP,
o. (...schepen), beurtschip; ...SCHIPPER, m.
-s) ;• ...SCHOUW, v. (-en), veerschuit ; ...STOEP,
m. (-en), hellend gedeelte bij de aanlegplaats eener
veerpont.
VEERSLOT, o. (-en), slot waarin de pal met eene
veer aangedrukt wordt.
1. VEERTIEN, telw, hoofd- of grondgetal : tien
plus vier ; het heeft de waarde van een ranggetal in : hoofdstuk veertien; hij is van het
jaar veertien; veertien Mei,,, VEERTIENEN
(het telw. VEERTIEN beschouwd als een zelfstandig gebruikt bn. in 't meerv.), veertien personen;
— veertien deelen van hetzelfde geheel: deel dat
in veertienen.
2. VEERTIEN, v. (-en), het getal 14 ; veertiental : iets bij veertienen aftellen.
VEERTIENDAAGSCH, bn. 14 dagen durende;
om de 14 dagen terugkeerende.
VEERTIENDE, bn. (ranggetal); Lodewijk de
Veertiende of I I V van Frankrijk, de veertiende
koning van dien naam van Frankrijk; de veertiende
man (aan eene tafel, om het getal 13 te overschrijden dat, volkens een dom bijgeloof, onheilspellend is); —, o. (-n), elk veertiende deel van
iets.
VEERTIENDERHANDE, ...LEI, bn. (soortgetal) van 14 verschillende soorten.
VEERTIENHONDERD, telw. veertienmaal
honderd.
VEERTIENJARIG, bn. 14 jaar oud; om, de 14
aar terugkeerende.

VEIL.
VEERTIENMAAL (of veertien malen), bw. van
herhaling ; ...VOUD o. (-en).
VEERTIG, telw. hoofd- of grondgetal : viermaal
tien ; hij is veertig jaar oud; (gesch.) de raad van
veertig, veertig leden, te Venetia; —, 't heeft de
waarde van een ranggetal in : hoofdstuk veertig; hij
is van het jaar veertig. VEERTIGEN, (het telw.
veertig beschouwd als een zelfstandig gebruikt
bn. in 't meerv.), veertig personen ; veertig gelijke deelen van het zelfde geheel : deel dat in
veertigen.
VEERTIGDAAGSCH, bn. veertig dagen durende,
(R. K.) de veertigdaagsche vasten, de groote vasten
voor Paschen; om, de veertig dagen.
VEERTIGER, m. (-s), iem. die 40 jaar oud is;
(ook) oorlogsschip van 40 stukken; wijn van het
gewas van 1840.
VEERTIGSTE, bn. (ranggetal) : zij stierf in Naar
veertigste jaar; het staat in het veertigste hoofdstuk;
—, o. (-n), veertigste deel van een geheel.
VEERTIGTAL, o. (-len), hoeveelheid van veertig
stuks, voorwerpen, kinderen.
VEERTIG-UREN-GEBED, o. (-en), (R. K.)
aanbidding van het uitgestelde Allerheiligste gedurende 40 uren; het duurt thans 3 dagen, wijl
het 's nachts onderbroken wordt.
VEERTIGVOUD, o. (-en), veertigmaal iets genonien; ...VOUDIG, bn. veertigmaal zooveel.
VEERWEG, m. (-en), weg naar een overzetveer,
inz. op buitendijkschen grond.
VEESTAL, M. (-len), stal voor vee; ...STAPEL,
m. (-s), voorraad, aantal runderen, schapen enz.,
in een land aanwezig.
VEETE, v. (-n), wrok, haat, vijandschap; (spr.)
oude veete wordt licht vernieuwd; —BRIEF, m.
(...ven), schriftelijke aanzegging van vijandschap,
uitdaging, cartel.
VEETEELT, v, het aanfokken van vee, veefokkerij ; —CONSULENT, m. (-en).
VEETELOOS, bn. zonder wrok.
VEETENTOONSTELLING, v. (-en); ...VOEDER,
o. voeder voor het vee; ...VOEDERGEWASSEN,
o. mv, gewassen uitsluitend. voor veevoeder geteeld ; ...ZIEKTE, v. (-n).
VEGEN, (veegde, heeft geveegd), met een bezem,
borstel enz. van stof en vull reinigen; — schoonmaken : zich de voeten vegen ; — (spr.) ieder vege
voor zijn eigen deur, leder lette op eigen tekortkoraingen; — iem. vegen of iem. den mantel uitvegen,
(fig.) verwijtingen maken ; — zeer snel loopen :
dat paard veegt er goed van lanes; — (gemeenz.)
hij veegt hem, hij gaat er van door, poetst de
plant.
VEGER, in. (-s), bezem, stoffer; iem. die
veegt.
VEGETABILIRN, v, my.gewassen, kruiden.
VEGETARIER, in. (-8), die zich uitsluitend
met plantaardige spijzen voedt; (ook) iem. die zich
onthoudt van vleeschspijzen.
VEGETARIERSBOND, m. vereeniging van vegetariers, in 1894 te 's-Gravenhage opgericht; ...HOTEL, o. (-s); ...KEUKEN. v. (-s); enz.
VEGETARISCH, bn. bw.' van, als, betreffende
de vegetariers : vegetarische recepten.
VEGETATIE, v. plantengroei, plantenleven; de
rijkdom Bran planten-individuen, zonder op verschil
in soort to letten.
VEGATIEF, bn. vegatieve voortplanting, zooals
alleen bij planten voorkomt, door bollen, knollen,
wortelstokken. afleggers enz.
VEGETATIELIJN, v. (-en), lijnen die het gebied
eener plantensoort begrenzen; ...PUNT v. (-en),
de toppen der IN ortels en der stengels.
VEGETEEREN, (vegeteerde , heeft gevegeteerd),
een plantenleven leiden.
VEHEMENT, bn. bw. (-er, -st), hevig, sterk,
geweldig : vehement veelpijn hebben.
VEHIKEL, o. (-s), voertuig; (ook fig.) beweegoorzaak (vaak minachtend).
1. VEIL, o. klimop; zekere plant.
2. VEIL, bn. (-er, -st), to koop : een veil ambt; —
omkoopbaar : hij is voor alles veil, voor geld kan
men alles van hem gedaan krljgen; — rijn /even
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voor het vaderland veil' hebben, bereid zijn het er
voor op te offeren.
VEILBAAR, bn. (-der, -st), verkoopbaar.
VEILOONDITIEN, v. my. voorwaarden waarop
de veiling zal plants hebben; ...DAG, m. (-en), verkoopdag (voor publieke verkoopingen).
VEILEN, (veilde, heeft geveild), in het openbaar
verkoopen, te koop bieden : tabak, koffie, huizen
veilen. VEILING, v. (-en), openbare verkooping (van
huizen, landerijen, boeken enz.).
VEILER,
(-s), vetkooper, venduhouder.
VEILIG, bn. bw. (-er, -st), vrlj van gevaar, te vertrouwen : bier zijt gij veilig; — gij kunt dat veilig
doen, gerust.
VEILIGHEID, v. zekerheid, veilige staat, toestand.
VEILIGHEIDSDIENST, m. dienst om de veiligheld van een land, eene landstreek, een huis, een
erf enz. te verzekeren; ...DRAAD, m. (...draden),
(electr.).
VEILIGHEIDSHALVE, bw. voor de veiligheid,
voor de zekerheid.
VEILIGHEIDSINRICHTING, v. (-en), inrichting
waardoor de veiligheid bij spoorwegen, stoomketels,
fabrieken enz. bevorderd wordt ; ...KLEP, v.
(-pen), (stoomw.) klep die eene opening in
den stoomketel afsluit en geopend wordt als
de stoom te hooge spanning zou krijgen, waardoor de ketel gevaar zou loopen uit elkaar te springen; ...LAMP, v. (-en), lamp van Da v y voor de
mijnwerkers; petroleumlamp die uitgaat, als zij
omvalt; ...LUCIFER, m. (-s), lucifer waarvan de
kop niet afspringt of afvalt bij het aanstrijken of
afbranden ; ...MAATREGEL. m. (-en), maatregel
in het belang der veiligheid genomen; ...METER,
m. -s), gasmeter van bijzondere constructie, waardoor het ontsnappen van gas gedurende den nacht
bijna geheel voorkomen wordt ; ...POLITIE, v.
politie ter bewaking der openbare veiligheid ;
...SLOT, o. (-en), geheim slot, met geheime sluiting ; ...SPELD, v. (-en), speld waarvan de punt
in een dopje of haakje sluit, zoodat men zich daaraan
niet kan prikken, of zij niet kan losgaan.
VEILKRANS, m. (-en), klimopkrans.
VEINE, v. ,-s), veine hebben, geluk hebben (in
het spel); en veine zijn, op zijn dreef zijn.
VEINZAARD, m. k-s), VEINSSTER, v. ..-s),
geveinsd, valsch mensch, huichelaar, -ster.
VEINZEN, (veinsde, heeft geveinsd), huichelen,
verhelen (zijne gedachten, zijn gevoel); valschelijk
doen blijken liefde, vriendschap veinzen.
VEINZER, m. (-5), veinzaard. VEINZERES, v.
(-sen). VEINZERIJ, v. (-en), huichelarij.
VEL, o. (-len), huid (van menschen en dieren) ;
— in een slecht vet steken, ziekelijk, zwak zijn; —
iem. het vel over de ooren haler, trekken, iem. door
woeker geld afpersen, zeer duur laten betalen; —
hij is vel over been, zeer mager ; — uit zijn vel springen van woede, zeer boos zijn ;
kwaadaardig
vrouwspersoon ; vlies over gekookte raelk ;
— blad papier : een boek is 24 vel ; een velletje
schirilfpapier; een vel druks (van 16 of 24 bladzijden);
—lap, vod: dat goed is, hangt aanvellen. VELLETJE,
o. (-5), klein vel.
1. VELD, o. (-en), vlakte, het open land buiten de
steden en dorpen : in het open, het vrije veld wandelen ;
het koren, de bouw staat te velde, nog op den akker ;
— in geen velden of wegen was er iem. te zien, heinde
noch verre ; — in het ruime veld, de vlakte ;
uitgestrekte ijsvlakten ; — op het veld
—ijsveldn,
slagveld : het leger
van eer vallen, sneuvelen ;
trok te velde ; tegen iets te velde trekken, het bestrijden ; — het veld behouden, niet teruggedreven
worden, (fig.) zich staande houden, aan het langste
Bind blijken ; — (fig.) dat gevoelen, die meening
won meer en meer veld, vond voortdurend meer
aanhangers ; —
begrensd vlak : de velden van een dam-, schaakbord; grond van een wapenbord; — deelen der
huid bij vogels waar de veeren ingeplant zijn ;
(nat.) magnetisch veld, iedere ruimte waarin zich
magnetische krachten doen gevoelen ; — het
veld van een kijker, begrensd deel dat men door

VELDTEEKEN,
een kijker kan waarnemen ; gebied, deel der
wetensehappen : een ruim veld van studie. VELDJE,
o. (-s).
2. VELD, v. afkorting voor veldartillerie : hij
staat bij de veld.
VELDAHORN, m. (-en), zekere boom, kleineDuitsche ahorn (aver campestre); AJUIN, m. wilde
ui ; ...ALTAAR, o. (...taren), draagbaar altaar.
bij het leger te velde; ...ANEMOON, v. (...monen),
(plantk.) (aenemone pratensis); ...ANJELIER, v.(-en), zekere bloem, wilde, in het veld groeiende
anjelier; ...APOTHEEK, v. (...theken),vervoerbare (leger-) apotheek ; ...ARBEID, m. arbeid
op het veld; landbouw; ...ARTILILERIE, v. grof
geschut, veldgeschut; do militairen, die dat geschut
bedienen.
VELDBAKKER, m. (-s), bakker voor het leger
te velde; ...BAKKERIJ, v. (-en), verplaatsbare
bakkerij voor een leger; ...BED, o. (-den), legerbed; rustbed, brits; ...DIEF, m. (...ven), strooper,
struikroover; ...DIENST, m. (-en), dienst te velde
(van een leger); (ook) heerendienst; —DIENSTOEFENING, v. (-en), oefening in den velddienst ;
...DISTEL, v. (-s), akkervederdistel (cirsium
arvense) ; ...DUIF, v. (...ven), wilde duff; ...DUIKER, m. (-5), toppereend, 52 cM. (fuligula
...EEREPRIJS, v. (plantk.) wilde veronica (veronica
arvensis).
VELDELING, m. (-en), veldbewoner.
VELDERTS, o. ijzeroer; ...FLESCH, v.
(...sschen), soldaten-, jagersflesch; mattenflesch;
...FLUIT, v. (-en), herdersfluit; zeker orgelregister; ...HANEVOET, m. (-en), boterbloem ;
...HAVER, v. wilde haver.
VELDHEER, m. (-en), aanvoerder, bevelhebber,
legerhoofd, generaal,
VELDHOED, m. (-en), helm, oorlogshoed; (ook),
lichte zomerhoed; ...HOEN, o. (-ders, -deren),
patrijs; ...HOSPITAAL, o. (...talen), verplaatsbaar hospitaal, ambulance; ...IJS, o. ijs op ondergeloopen velden.
VELDKERS, v. (plantk.) een plantengeslacht
(cardamine), tot de familie der kruisbloemigen behoorende, ook wel koekoeksbloem, waterviool, kleine
wt.terkers, kievitsbloem en pinksterbloem geheeten,
en de bittere veldkers; ...KEUKEN, v. (-5), verplaatsbare keuken van een leger te velde.
VELDLAKENSCH, bn. (w. g.) veldlakenbont of
lakeiiveld : veldlakensche koe.
VELDLATUW, v. wilde latuw; veldsalade; ...LAZARET, o. (-ten), veldhospitaal;
m. (-en), wilde leeuwerik, graspieper (anthus pratensis); ...LEGER, o. (-8), leger te velde; ...LUSTER
v. (-s), dubbele lijster, kramsvogel (turdus pilaris).
VELDMAARSCHALK, m. (-en), algemeene opperbevelhebber van een leger; in de meeste legers slechts
een titel. VELDMAARSCHALKSSTAF, m. (...ven).
VELDMUIS, v. (...zen), akkermuis ; ...NIMF,
v. (-en).
VELDPOST, m. (-en), legerschildwacht ;
brievenpost voor het leger te velde; ...POSTDIENST, m.; ...PREDIKANT, m. (-en), ...PREPIKER, m. (-8), predikant, pastoor bij hot leger te
velde; ...PRIESTER, m. (-s), aalmoezenier;
...ROOS, v. (...rozen), wilde roos, duinroos;
...ROOSJE, 0. (-s), klaproos.
VELDSAFFRAAN, v. Wilde affraan; ...SALADE,
v., ...SLA, een plantengeslacht, tot de familie der
valeriaanachtigen, behoorende, waarvan de bladen
als sla gegeten worden (valerianella); ...SERING,
v. (-en), pinksterbloem (cardanime pratensis);
...SLAG, m. (-en), ontmoeting tusschen twee
vijandelijke legers, waardoor men een oorlog tot
eene heslissing tracht te brengen.
VELDSPAAT, 0. (delfst.) een rood of witachtig gesteente, dat uit leemaarde en kleiaarde bestaat.
VELDSPIN, v. (-nen), bastaardspin, hooiwagen;
...SPINAZIE, v. wilde spinazie; ...SPITSMUIS, v.
(...zen), eene op het veld levende soort van spitsvouwstoel.
...STOEL, m.
muis
VELDTEEKEN, o. (-s), (oorl.) sein; standaard;
...TIJM, m. (plantk.) wilde tijm (thymus serpyllum),
Onze-Lieve-Vrouwenbedstroo; ...TOCHT, m. (-en),

VELDVLUCHTIG.
:het trekken van het leger te velde voor eene of andere onderneming; die onderneming zeif; ...TREIN,
m. (-en), (oorl.) legertroep; ...TROS, m. (-sen),
.00rlogsbagage; ...TUIG, o. oorlogstuig.
VELDVLUCHTIG, bn. voortvluchtig, die in het
veld zijne vaan verlaat, deserteert.
VELDVOGEL, m. (-8); ...VRUCHT, v. (-en),
aardvrucht, (ook) koren; ...WACHT, v. (-en), (oorl.)
,een der voornaamste deelen eener voorhoede, door
de voorposten-detachementen uitgezonden; 's Rijks
veldwacht, politie; ...WACHTER, m. (-s), politieagent ten plattelande ; (ook) boschwachter.
VELEN, (alleen gebruikelijk in de onbepaalde wijs)
verdragen, verduren, dulden : ik kan dat niet velen.
VELERHANDE, ...LEI, bn. (soortget.) van alle
.snort, veelvuldig.
VELG, v. (-en), buitenrand van een wiel.
VELGEN, (velgde, heeft gevelgd), de velgen in
't rad zetten.
VELIJN, o. fijn perkament; fijne, gladde papier-.
.soort, —PAPIER, o.
VELIJNEN, bn. van velijn.
VELLEN, (velde, heeft geveld), omhouwen, omt hakken : boomem vellen; doen vallen : menschen
vellen, verslaan, dooden; — horizontaal richten :
mil.) (commando) velt geweer !; de pieken vellen;
—(fig.)
een oordeel, vonnis vellen, uitspreken.
VELLENKOOPER, m., VELLENKOOPSTER,
v. (-s), huidenkooper, -koopster.
VELLENPLOTER, m., ...PLOOTSTER, v. (-s),
die de wol van de schapenvellen scheert; zeemtouwer,
zeemtouwster.
VELLIG, bn. (-er, -st),
huidachtig; met v el
bedekt;
gescheurd, haveloos : vellige kleeding.
VELLING, v. (-s, -en),velg van een wiel; versterking
der velgen van een molenwiel ; — (timm.) de vlakke
•fsehuining langs een balk of plank, verkregen
door den scherpen kant of te zagen.
VELD, v. (-'s), (Zuidn.) fiets.
VELOCIPEDE, v. (-s), verouderde benaming
voor : rijwiel, fiets.
VELODROME, o. (-s), rijwielschool.
VELOURS, o. fluweel; velours d' Utrecht, meubelpluche.
VELOUTEEREN, (velouteerde, heeft gevelouteerd), met fluweel bekleeden.
VELPEL, o. fluweelachtige ziiden stof, ter overtrekking van zijden heerenhoeden.
VELUM, o. (-s), (R. K.) voorhangsel, bedekking.
VELUWE, v. vale, onvruchtbare grond; inz. deel
der provincie Gelderland.
VELVET, o. onecht fluweel, manchester.
YEN, v. i-nen), klein meer in de heide; stuk Weiland daar omheen.
VENATORISCH, bn. de jacht betreffende : de
venatorische gissingen des polsdragers.
VENDEL, o. (-s, -en), vaandel; compagnie voety olk, onder een vaandel staande.
VENDEMIAIRE, v. Wijnmaand, de eerste maand
in den kalender der Fransche republiek, van 23 Sept.
tot 21 October.
VENDETTA, v. familieveete (inz, op Corsica),
bloedwraak,.
VENDITA (It.), v. (-'s), verkoop; verkoopplaats;
marktplaats.
VENDU, v. en o. (- 9 5, -en), openbare verkooping;
—HOUDER, (-s), iem. die openbare verkooping houdt ; —HUIS, o. (...zen), huis voor openbare
verkoopingen ; —MEESTER, m. (-s), iem. onder
wiens toezicht een vendu plaats heeft ; in Indie
is dit een gouvernementsambtenaar.
VENDUTIE, v. (-5), vendu, inz.- in Indie wegens
vertrek naar elders.
1. VENERABEL, bn. (-er, -st), eerbiedwaardig.
2. VENERABEL, m. (-s). (R. K.) monstrans.
VENERATIE, v. (-s, Alen), vereering.
VENEREEREN, (venereerde, heeft gevenereerd),
vereeren, aanbidden.
VENETIAAN, m. (...anen), bewoner van Venetie.
VENETIAANSCH, bn. als, van, uit Venetie; Venetiaansche, vrouw of meisje uit Venetie.
VENEZOLAANSCH, bn. van, uit, betreffende
Venezuela (in Z. Amerika).
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VENIA AETATIS, v. jarenvermindering, afslag
van jaren (aan minderjarigen) brieven van venia
aetatis, brieven van meerderjarigverklaring.
VENIG, bn. (-er, -st), vol veen.
VENIJN, o. gif, vergif; (fig.) lastertaal.
VENIJNBOOM, m. (-en), (gew.) taxis, alzoo genoemd wegens zijn vergiftige eigenschappen;
...DRANK, m. (-en), gifdrank.
VENIJNIG, bn. bw. (-er, -st), vergiftig; venijnige
slang, (ook fig.) boos, arglistig mensch; (fig.) bits,
boos, lasterend : venijnige tongen.
VENKSL, v. eene scherrabloemige plant (foeniculum) met specerijachtig zaad —WATER, o.
VENNOOT, m.(-en), lid, deelgenoot eener maatof vennootschap, stille deelhebber.
VENNOOTSCHAP, v. (-pen), de overeeakorast
waarbij twee of meer personen zich verbinden
om iets in gemeenschap te brengen, met oogmerk
om het daaruit ontstaande voordeel met elkander
te deelen.
VENSTER, o. (-s, -en), raam met glasruiten ; — de
oogen zijn de vensters der ziel, aan de oogen kan men
vaak zien wat er in het hart omgaat; — door een
hennepen venster opgehangen worden, zijn ;
— opening waardoor het daglicht in eene kamer
komt, benevens de afsluiting met glas, hout enz. • beweeglijk luik
uit het venster kijken, liggen ;
voor een venster, van buiten aangebracht, buitenvenster ; (ontl.) twee openingen in het doolhof :
het ronde en het ovale venster. VENSTERTJE, o.
(-s), klein venster.
VENSTERBANK, v. (-en), bank voor een venster
(in eene kamer) ; benedenstuk' van het kozijn ;
...BRIEF, m. (...ven), brief onder een ten deele
doorzichtigen omslag ; ...ENVELOPPE, v. (-n).
VENSTERGAT, o. (-en), (bouwk.) vensteropening; ...GELD, o. vroegere belasting op de vensters;
...GLAS, o. (...zen), glas voor vensterruiten.
VENSTERRAAM, o. (...ramen); ...RUIT, v.
(-en), gesneden glas voor een venster; ...SCHERM,
o. (-en), markies; store om den zonneschijn te
kunnen buitensluiten.
VENT, m. (-en), kerel, man : een brave, goede,
beste, ferme, slimme vent; (gemeenz.) manlief; echtgenoot. VENTJE, o. (-s), ,manneke.
YENTA, v. (-'s), herberg aan den grooten weg
(in Spanje en Portugal).
VENTEN, (ventte, heeft gevent), in het klein,
langs de hnizen verkoopen. VENTER, m. (-s).
VENTIEL, o. I. -en), luchtklep; — (muz.) de
inrichting om in geluidgevende buizen en pljpen
het instroomen en het ontsnappen van de lucht
to regelen ;• — het ventiel van een waardoor lucht in de luchtbanden gepompt wordt;
—BUISJE, o. (-s), gummibuisje aan het ventiel
van een luchtband ; —INSTRUMENTEN, o. my.
(muz.) koperen blaasinstrumenten met ventielen;
—KLEP, v. (-pen), klep in een luchtballon om gas
uit te laten ; —SLANG, v. ventielbuisje.
VENTILATIE, v. (-8, -Alen), luchtverversching;
luchtstrooming; (fig.) nauwkeurig onderzoek.
VENTILATOR, m. (-s), inrichting em versche
lucht in eene zaal enz. to brengen.
VENTILEEREN, (ventileerde, heeft geventileerd),
de lucht ververschen.
VENTJAGEN, o. rondvaren (om koopwaren ter
markt te brengen); (ook) rondventen.
VENTJAGER, m. (-s), marskramer; (ook) schuit
tot ventjagen. VENTJAGERIJ, v. marskramerij.
VENTJELIEF, o. lieve vent.
VENTOSE, m. de 6de maand in den kalender
der voorm. Fransche republiek, van 19 Febr. tot
20 Maart, Windmaand.
VENUS, v. (fab.) godin der schoonheid en liefde;
— (fig.) wellust ; — (sterrenk.) morgen- en avondster.
VER, VERRE, bn. bw. (-der, -st), door eene
groote tusschenruimte gescheiden, verwijderd, afgelegen : het verre Oosten; war verre landen trekken;
— heir de en ver, dichtblj en ver weg, overal; —
van eene groote jengte-uitgebreidheid een verre
weg, rein, tocht; op verren Orland, zeer groot ; —
tot hiertoe en niet verder, gij moogt niet voortgaan
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(inz. fig.); — (spr.) niet verder kijken dan zijn neus
Lang is, kortzichtig zijn, niet flunk rondkijken,
opmerken; — hij is ver in geschiedenis, in het
.Duitsch, weet er reeds 'rij veel van; — ver met
iets komen, flunk er mede vooruitkomen; — het is
reeds ver met hem gekomen, hij is reeds sterk achteruitgegaan, diep gezonken; hij heeft het ver (in
de wereld) gebracht, heeft veel fortuin gemaakt;
ver, dat gaat de perken te buiten; —
—datge
die vergelijking, verklaring is ver gezocht, is er met
de haren bijgesleept;
een verre bloedverwant, niet
nabestaande; —
in betrekking tot den tijd : door een groot tijdsverloop gescheiden : de winter is nog ver; in verre
tijden; eene verre hoop, verwachting, waarvan de
vervulling niet nabij is; — ver in den tijd, de tijd is
reeds ver, voor een goed deel verstreken; — (spr.)
het is nog ver van zingen, wij kunnen den uitslag
nog niet verzekerd achten; ver boven de vijftig
zijn, diep in de vijftig; — verder wil ik er niets mede
te maken hebben, voortaan, later.•
VERAANGENAMEN, (veraangenaamde, heeft
veraangenaamd), aangenaam maken : dot veraangenaamt het Leven. VERAANGENAMING, v.
VERAANSCHOUWELIJKEN, (veraansehouwelijkte, heeft veraanschouwelijkt), aanschouwelijk voorstellen. VERAANSCHOUWELIJKING, v.
VERAARDEN, (veraardde, is veraard), verbasteren, ontaarden. VERAARDING, v.
VERABUSEEREN (ZICH), zich vergissen, dwalen.
(ZICH ABUSEEREN is voldoende. VER is bier,
evenals in meer dergelijke basterdwoorden in de
volkstaal een overtollig voorvoegsel.)
VERA 0 CLINZEN, (veraccijnsde, heeft veraccijnsd), accijns, rechten opleggen of betalen. VERACCIJNZING, v. (-en).
VERACCORDEEREN, (veraccordeerde, heeft veraccordeerd), met een accoordje verkoopen, overdoen; een vergelijk treffen, bedingen.
VERACHTELIJK, bn. bw. (-er, -st), laag, waard
veracht te worden ; met verachting.
VERACHTELOOZEN, (verachteloosde, heeft verachteloosd), niet in acht nemen ; verwaarloozen.
VERACHTEN, (verachtte, heeft veracht), niet
achten, met minachting aanzien, bejegenen • trotseeren : den dood verachten; verlagen, vernederen,
verkleinen VERACHTING, v. het verachten ;
boon, minachting.
VERACHTEND, bn. hoonend; minachtend ; verachtelijk.
VERACHTEREN, (verachterde, is verachterd),
achterlijk raken, achteruitgaan ; — in waarde, in
gehalte verminderen ; — (fig.) in verval geraken.
VERACHTERING, v. het verachteren, vermindering, achteruitgang.
VERACITEIT, v. waarheidsliefde, echtheid; geloofbaarheid.
VERADEMEN, (verademde, heeft verademd),
weder adem scheppen; tot rust, tot kalmte komen.
VERADEMING, v. bet verademen; (fig.) verkwikking, verachting, vertroosting.
VERAF, bw. op grooten afstand.
VERAFGELEGEN, bn. verwijderd, op grooten
afstand gelegen : verafgelegen huizen, landen.
VERAFGODEN, (verafgoodde, heeft verafgood),
met afgodischen eerbied of liefde vereeren. VERAFGODING, v.
VERAFSCHUWEN, (verafschuwde, heeft verafschuwd), in hooge mate verachten.
VERANDA, v. ('s), (bouwk.) gedeeltelijk open
vooruitspringend gedeelte aan den voor- of achterRevel.
VERANDEREN, (veranderde, heeft of is veranderd), wijzigen, anders maken ; zijn plannen,
zijn, gedrag, zijn levee veranderen ; eene japon laten
veranderen ; — anders worden : het weer gaat veranderen ; de wind verandert, loopt om ; — verwisselen : van woning, van betrekking veranderen. VER.A.NDERING, v. (-en), het veranderen • wijziging ;
ommekeer • alle verandering is geen verbetering.
VERANDERLIJK, bn. (-er, -st), onbestendig, ongestadig, onvast ; — wispelturig. VERANDER-

VERBEELDEN.
LIJKHEID, v. onbestendigheid, ongestadigheid,.
wispelturigheid.
VERANDERZUCHT, v. ziekelijk verlangen Haar
herhaalde verandering.
VERANKEREN, (verankerde, heeft verankerd),
(zeew., bouwk.) met ankers vastleggen, vastmaken
eene schipbrug, zeemijnen verankeren.
VERANTWOORDELIJK, bn. (-er, -st), te verantwoorden; aansprakelijk : een verantwoordelijk ambtenaar, ministerie, die (dat) voor zijne daden tot
verantwoording kan geroepen worden, rekenschap
moet afieggen. VERANTWOORDELIJKIIEID, v.
VERANTWOORDEN, (verantwoordde, heeft verantwoord), rekenschap geven van : gelden verantwoorden; ; rechtvaardigen : zijn gedrag, zijn handelwijze weten te verantwoorden ; — rich verantwoorden, zich rechtvaardigen, verontschuldigen ; —veel te
verantwoorden, hebben, eene groote verplichting op
zich hebben; de zieke heeft het zwaar te verantwoorden, verkeert in groot gevaar.
VERANTWOORDING, v. (-en), het verontschuldigen, verontschuldiging, verdediging ; verantwoordelijkheid : iets voor zijn verantwoording nemen ;
— rekenschap ; rekening en, verantwoording geven,
gedane uitgaven toelichten.
VERARBEIDEN, (verarbeidde, heeft verarbeid),
bewerken; arbeidende verbruiken.
VERARMEN, (verarmde, heeft of is verarmd),
arm maken, worden ; — verminderen, bederven
een akker verarmen, uitbouwen, uitputten. VERARMING, v.
VERASSUREEREN, (verassureerde, heeft verassureerd), verzekeren.
1. VERBAAL, bn. woordelijk.
2. VERBAAL, bn. werkwoordelijk : een verbaal
substantief.

3. VERBAAL, o. (...balen), proces-verbaal.
VERBAASD, bn. bw. ontsteld, verwonderd ;
— tw. uitroep van groote verwondering : verbaasd!
wat was dat I VERBAASDHEID, v. verwondering,
verstomming, ontsteltenis; verbazing.
VERBABBELEN, (verbabbelde, heeft verbabbeld), overbabbelen (inz. iets dat geheim moest,
gehouden worden); babbelende doorbrengen.
VERBALISANT, m. (-en), iem. die een procesverbaal opmaakt.
VERBALISEEREN, (verbaliseerde, heeft geverbaliseerd), een proces-verbaal opmaken, bekeuren.
VERBAND, o. (-en), het verbinden, verbintenis :
ik wil het wel op mij nemen, maar zonder verband;
order verband liggen, gehypothekeerd zijn, (ook
fig.) gehouden zijn tot ; — samenhang ; — het
causaal verband nagaan, de betrekking van oorzaak
en gevolg; — iets nit zijn verband rekken, trekken, rukken, scheuren, (ook fig.); het verband van,
een schip, alle spanten; — (heelk.) zwachteomwinding, om de genezing te bevorderen.
VERBANDJE, o. (-s).
VERBANDBRIEF, m. (...ven), (recht.) schuldbrief, obligatie; ...CURSUS, m. (-sen), cursus in
de verbandleer ; ...KIST, v. (-en), kist met benoodigdheden voor het verbinden van gewonden.
VERBANNEN, (verbande, heeft verbannen), in
ballingsehap zenden : Napoleon I werd levenslang
near St.- Helena verbannen; (fig.) iets, iem. uit zijne
gedachten verbannen, verzetten, verdrijven. VERBANNING, v. (-en), ballingschap.
VERBANNINGSOORD, o. (-en), oord, streek
waarheen misdadigers enz. verbannen worden.
VERBASTEREN, (verbasterde, is verbasterd),
ontaarden. VERBASTERING, v. (-en), ontaarding.
VERBAZEN, (verbaasde, heeft verbaasd), zeer
verwonderen. VERBAZING, v.
VERBAZEND, bn. bw. (-er, -st), hetgene doet
verbazen, verwonderlijk; tw. uitroep van verbazing : wel verbazend, wat een groote visch !
VERBEDDEN, (verbedde, heeft verbed), op een
ander bed leggen (een zieke). VERBEDDING, v.
VERBEELDEN, (verbeeldde, heeft verbeeld), in
beeltenis vertoonen, voorstellen ; het tooneel verbeeldt een bosch ; ik kan verbeelden hoe blij
hij was, ik kan mij dat voorstellen; — hij ver-

VERBEELDING.
.beeldt zich zeer knap te zijn, houdt zich voor zeer
knap ; — verwaand zijn : zich reel verbeelden.
VERBEELDING, v. het verbeelden; — valsche
voorstelling : dat is louter verbeelding; — inbeelding, verwaandheid : wat eene verbeelding !; — verbeeldingskracht : hij heeft eene levendige verbeel,cling, hij kan zich vele zaken zeer helder voor
den geest stellen.
VERBEELDINGSKRACHT, v. vermogen van den
geest om zich zaken voor te stellen.
WERBEENEN, (verbeende, is verbeend), tot been
worden. VERBEENING, v.
VERBEESTELIJKEN, (verbeestelijkte, is verbeestelijkt), verdierlijken. (VERBEESTELIJKEN verdient de voorkeur boven VERBEESTEN).
VERBEIDEN, (verbeidde, heeft verbeid), wachten,
afwachten. VERBEIDING, v.
VERBEIDER, m. (-s), regent-troonopvolger :
Willem V bestuurde, als oerbeicler de landen
zijner moeder, gravin M a r g a r e t a.
VERBENA, v. gemeene verbena (verbena officinalis),
hier te laude ide eenige plant, die tot de familie
der Verbenaachtigen behoort.
VERBERGEN, (verborg, heeft verborgen), wegstoppen, onzichtbaar maken ; bedekken, verzwijgen ; zijne gedachten, gevoelens verbergen; — zich
verbergen, zich verschuilen, zich verborgen houden.
VERBETEREN, (verbeterde, heeft en is verbeterd), beter maken of worden. VERBETERING, V. (-en), het verbeteren; correctie; herstelling; (fig.) onder verbetering, met uw verlof.
VERBETERHUIS, -6, (...zen), (veroud.) huis
van correctie.
VERBEURDVERKLAREN, (verklaarde verbeurd,
heeft verbeurdverklaard), (als bijkomende straf)
in beslag nemen. VERBEURDVERKLARING,
V. (-en).
VERBEUREN, (verbeurde, heeft verbeurd), van de
plaats verzetten, overdragen naar eene andere plaats;
— verliezen (door wangedrag of lichtzinnigheid):
zijn recht, iemands vertrouwen verbeuren ; -er is niet reel aan verbeurd, er gaat niet veel
mede verloren; — zijn leven verbeuren, den dood
verdienen ; (fig.) verbeurdverklaren ; zich verbeuren,
een ongemak krijgen door iets te zwaars to tillen.
VERBEURTE, v. verlies.
VERBEURTEN, (verbeurtte, heeft verbeurt),
aflossen, zijne beurt waarnemen.
VERBEUS, bn. woordenrijk, wijdloopig, omslachtig.
VERBEUZELEN, (verbeuzelde, heeft verbeuzeld), in dwaasheid of lichtzinnigheid doorbrengen.
VERBIDDEN, (verbad, heeft verbeden), overhalen, vermurwen door to bidden, smeeken ; —
biddend doorbrengen : zijn tijd verbidden; — (bijb.)
door bidden terugwenschen : verbidt uwe zonen
niet, noch kwelt u in hun dood.
VERBIEDELIJK, bn. (-or, -st), gezeglijk, gehoorzaam.
VERBIEDEN, (verbood, heeft verboden), door een
gebod beletten : iem. iets verbieden; — een kind
verbieden, door een gebod beletten lets verkeerds
to doen.
VERBIJSTEREN, (verbijsterde, heeft verbij sterd), van iem. de zinnen verwarren. VERBIJSTERING, v. buitengemeene verlegenheid, verstomming.
VERBIJTEN, kverbeet, is en heeft verbeten),
verkeerd- , op zijne tong bijten ; — inhouden,
onderdrukken(door op de lippen to bijten) : zijn
Zach verbijten; zij verbeet hare pijn; — (fig.) zich
met moeite inhouden: ik stond mij van woede te verbijten; — door bijtende dingen bederven.
VERBINDBAAR, bw. verbindend : die gemeenteverordening is verbindbaar.
VERBINDEN, (verbond, heeft verbonden), samenvoegen, vereenigen : woorden tot zinnen verbinden ;
een goed verbonden muur, die goed in 't verband
gemetseld en gevoegd is ; de verbonden mogendheden,
de geallieerden ; — innig vereenigen : water verbindt
zch niet met olie ; — (heelk.) zwachtelen : eene
wonde, een arm verbinden; iem, de oogen verbinden, blinddoeken (inz. fig.); — verplichten : iem.,
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zich tot iets verbinden ; — overbinden, nog Bens, beter
bidden : zijne s‘chaatsen, een rok verbinden.
VERBINDING, v. (-en), samenvoeging : scheikundige rerbinding ; vereeniging : rich in verbinding
stellen met; verbintenis.
VERBINDEND, bn. bindend; (fig.) verplichtend :
de wet is voor alien, verbindend; — (taalk.) verbindende
voegwoorden, de woordjes dat en of die vele soorten
van zinnen met den hoofdzin verbinden ; — (wijsbeg.) een verbindend oordeel, besluit.
VERBINDINGSSPOORWEG, m. (-en), spoorlijn
die twee hoofdlijnen verbindt ; ...STOP, m. (-pen),
stop op een schakelbord om twee nummers telefonisch te verbinden ; ...TEEKEN, o. (-s), (taalk.)
koppelteeken ; ...WEG, m. (-en).
VERBINTENIS, v. (-sen), samenhang; verbond ;
belofte; huwelijksvereeniging; geteekende verpliohting : schriftelijke verbintenis, contract.
VERBITTERD, bn. bw. (-er, -st), woedend,
wrokkend, vertoornd : een verbitterd gemoed ; verbitterd strijden, met verbittering. VERBITTERDHEID. v.
VERBITTEREN, (verbitterde, heeft verbitterd),
bitter maken; (meest fig.) onaangenaam maken,
vergallen : dat verbittert mij het leven; vertoornen, vergrammen : iem. tegen zichverbitteren. VERBITTERING, v. het verbitteren; vergramdheid;
verbitterdheid : dat wekt verbittering.
VERBLEEKEN, (verbleekte, heeft en is verbleekt), bleek worden ; verschieten.
VERBLIJD, bn. verheugd; verrukt, opgeruimd.
VERBLIJDEN, (verblijdde, heeft verblijd), blijde
maken, verheugen : rich over iets verblijven, zich
verheugen, opvroolijken. VERBLIJDING, v.
VERBLIJDEND, bn. (-er, -st), wat verblijdt.
VERBLIJF, o. (...ven), oponthoud, plaats van
verblijf : een vast verblijf, woonplaats.
VERBLIJFKOSTEN, m. my. kosten van verblijf ;
...PAS, m. (-sen), bewijs, pas om ergens to mogen
verblijven; ...PLAATS, v. (-en), woonplaats; (plaats
van) oponthoud, domicilie.
VERBLIJVEN, (verbleef, heeft en is verbleven),
blijven, voortdurend zijn : ik verblijf uw vriend
(aan het Bind van een brief) ; zich ophouden :
in den vreemde verblijven ; — berusten : aan of bij
hem verbleef de zaak, hij moest er verder voor zorgen.
VERBLIKKEN, (verblikte, heeft verblikt), verbleeken : (spr.) zonder te verblikken of te verbleeken,
zonder van kleur te veranderen, schaamteloos.
VERBLIND, bn. (-er, -st), (alleen fig.) als met
blindheid geslagen.
VERBLINDEN, (verblindde, heeft verblind), het
gezicht ontnemen, blind maken : (fig.) iem. verblinden, door den uiterlijken schijn misleiden. VERBLINDING, v. het verblinden; waan, verbijstering, begoocheling.
VERBLINDHEID, v. staat van blindheid; (ook
fig.) begoocheling.
VERBLOEDEN, (verbloedde, is verbloed), door
bloeden vergaan, doodbloeden. VERBLOEDING, v.
(-en), doodelijk bloedverlies.
VERBLOEMD, bn. bw. beeldsprakig, figuurlijk :
verbloemde uitdrukkingen ; - bedekt, verholen :
iem. verbloemd de waarheid zeggen.
VERBLOEMEN, (verbloemde, heeft verbloemd),
iets onaangenaams, leelijks onder een schooners
schijn verbergen, het bewimpelen, vergoelijken :
iemands gedrag, de waarheid verbloemen.
VERBLUFFEN, (verblufte, heeft verbluft), door
gebluf uit het veld slaan, beschaamd maken ; ontmoedigen ; trotseeren. VERBLUFFING, v.
VERBLUFFEND, bn. bw. overbluffend, anderen
uit het veld slaande : verbluffend snel handelen.
VERBLUFT, bn. (-er, -st), uit het veld geslagen,
pat onthutst : wat ziet hij er verbluft nit !
VERBOD, o. het verbieden; —, (-en), bevel
waardoor iets verboden wordt.
VERBODEMEN, (verbodemdc, heeft verbodemd),
(kuip.) een bodem maken (in een vat); van den eenen
bodem (van een schip) op den anderen laden.
VERBODSBEPALING, v. (-en), bepaling die (iets)
verbiedt of ontzegt (inz. den in- of doorvoer).
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VERBOEKEN, (verboekte, heeft verboekt), anders
boeken; overboeken. VERBOEKING, v.
VERBOEREN, (verboerde, heeft verboerd), geld
verboeren, door het landbouwbedrijf verliezen ;
daar verboert hij heelemaal, wordt hij tot een boer.
VERBOETEN, (verboette, heeft verboet), opnieuw oprakelen (het vuur); — in eene boete vervallen ; — verbeteren het eene met het andere.
VERBOLGEN, bn. (-er, -st), boos, kwaad, vertoornd; onstuimig. VERBOLGENREID, v. (...heden), toorn, gramschap; onstuimigheid.
VERBOND, o. (-en), vereeniging, verdrag, overeenkomst : een of- en defensief verbond sluiten,
aangaan ; — al de leden van een verbond ; —
(Ned. gesch.) het verbond der edelen, een verbond, in
1565 aanvankelijk eerst door edelen gesloten om
op alle wljzen het invoeren der Spaansche inquisitie
te beletten; — (Bijb.) de arke des verbonds, verbondsark.
VERBONDEN, bn. vereenigd; de verbonden
mogendheden, de geallieerden; — gehouden, verplicht;
— een diep verbonden schip, diepgaand, VERBONDENHEID, v. (...heden), samenhang; (fig.) verplichting.
VERBONDSARK, v. kilt waarin de tafelen der
Wet werden bewaard; later ook nog de staf van
Aaron en waarschijnlijk ook wel de gewijde
boeken des 0. V., nadat deze in schrift waren
verzameld.
VERBONDSBEKER, m. (-s), beker bii de bekrachtiging van een verbond dienende; avondmaalsbeker; ...BRIEF m. (...ven), kakte van)
verbond.
VERBONDSEED, m. (-en), eed waarmee men
zich bij een verbond aansluit; ...GOD, m.; ...KIST,
v. (bijb.) verbondsark,
VERBOOGEN, (Zuidn.) prijzen, roemen.
VERBORGEN, bn. bw. (-er, -st), geheim, ongezien; steelswijze ; op geheime of raadselachtige
wijze : een verborgen karakter. VERBORGENHEID, v. geheimzinnigheid, steelschheid; —,
(...heden.), geheim, mysterie.
VERBOUW, m. het verbouwen van vruchten.
VERBOUWEN, (verbouwde, heeft verbouwd),
over-, anders bouwen ; — kweeken, planten :
koren, aardappelen verbouwen ; — al bouwend
verbruiken ; bouwende verteren. (geld.). VERBOUWING, v. (-en), het verbouwen.
VERBOUWEREERD, bn. onthutst, ontsteld,
paf. VERBOUWEREERDHEID, v.
VERBOUWEREEREN, (verbouwereerde, heeft
en is verbouwereerd), onthutsen, van zijn stuk
brengen.
VERBRANDEN, (verbrandde, heeft en is verbrand), door vuur of vlam verteren of verteerd
worden ; — door branden vernietigen ; — iem.
levend verbranden; zijne schepen achter zich verbranden, zijn laatste toevlucht zelf vernietigen;— zengen,
schroeien; — door hitte of inwerking van scherpe
en bijtende stoffen benadeelen, bederven : het
vleesch laten verbranden ; zijn gezicht is door de
zon verbrand, bruin geworden. VERBRANDING,
v. het verbranden (in alle bet.).
VERBRANDINGSGAS, o. (-sen), gas dat bij verbranding ontstaat; ...PROCES, o. (-sen), de scheikundige werking van het verbranden; ...PRODUCT,
0. (-en), stof door verbranding ontstaan.
VERBRASSEN, (verbraste, heeft verbrast),
in overdaad doorbrengen, verkwisten. VERBRASSING, v. (-en), het verbrassen.
VERBREEDEN, (verbreedde, heeft verbreed),
breeder maken : eene straat, eene gang verbreeden.
VERBREIDEN, (verbreidde, heeft verbreid),
verspreiden, uitspreiden; — bekend, ruchtbaar
maken : een gerucht verbreiden. VERBREIDING, v.
VERBREIDINGSKRING, m. (-en), streek waarin
zekere dieren of planten voorkomen.
VERBREKEN, (verbrak, heeft verbroken), geheel breken; — (fig.) schenden. (een verdrag, een
eed, eene wet) : een geheim verbreken ; — een testament verbreken, vernietigen, herroepen. VERBREKING, v. het verbreken; breuk; inbraak;
(fig.) schending, overtreding, inbreuk.
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VERBREKER, m., VERBREEKSTER, v. (-s),
die verbreekt; schender, schendster.
VERBREKINGSHOF, o. (...ven), (Zuidn.) hof van
cassatie.
VERBRIJZELEN, (verbrijzelde, heeft verbrijzeld), vergruizen, stuk slaan, vermorzelen; (fig.)
door leed of smart ternederdrukken. VERBRIJZELING, v. het verbrijzelen.
VERBRODDELEN, (verbroddelde, heeft verbroddeld), in de war brengen, bederven; (ook
fig.) verkeerd behandelen (eene zaak).
VERBRODDEN, (verbrodde, heeft verbrod),
verbroddelen. VERBRODDING, v.
VERBROEDEREN, (verbroederde, heeft verbroederd), door eene broederhand, door broeder(of zuster-)liefde vereenigen : zich verbroederen;
broederschap sluiten, zich innig met elkander vereenigen. VERBROEDERING, v. (-en).
VERBROEDERINGSFEEST, o. (-en), feest waarbij men broederschap sluit.
VERBROEIEN, (verbroei de, heeft en is verbroeid),
te veel broeien en daardoor benadeelen, overbroeien
(van hooi enz.).
VERBROKKELEN, (verbrokkelde, heeft verbrokkeld), in kleine stukjes breken; in kleine
stukjes verdeelen (b.v. een land). VERBROKKELING, v. het verbrokkelen.
VERBRUID, bn. bw. groot, sterk, erg, ondeugend;
slecht, leelijk ; — wel verbruid 1 drommels !
VERBRUIEN, (verbruide, heeft verbruid), bederven, verkerven : hij heeft het bij hem verbruid, bij
hem verkorven; — hij verbruit het, bedankt er
feestelijk voor.
VERBRUIK, o. voorwerpen van verbruik, die men
dagelijks (inz. tot voedsel enz.) noodig heeft.
VERBRUIKEN, (verbruikte, heeft verbruikt),
opmaken; in, door het gebruik verteren ; een
slecht gebruik maken van : ik heb al mijn tijd aan
dat ondankbaar werk verbruikt.
VERBRUIKSARTIKELEN, o. my. artikelen,
voorwerpen van verbruik; ...BELASTING, v.
(-en), belasting op voorwerpen van verbruik.
VERBUIGBAAR, bn. vatbaar om te buigen ;
(taalk.) verbogen kunnende worden. VERBUIGBAARHEID, v.
VERBUIGEN, (verboog, heeft verbogen), anders
buigen, buigende uit zijne richting brengen ;
(fig.) het recht verbuigen, verdraaien; — (taalk.) den
uitgang veranderen (naar geslacht, getal en naamval). VERBUIGING, v. (-en), overbuiging; (taalk.)
wijziging, verandering (in den uitgang), declinatie.
VERBUIGINGSVORM, m. (-en), (taalk.) norm
der verbuiging; ...UITGANG, m. (-en).
VERBUM, o. (verbs), (oorspr.) woord; — werkwoord.
VERDACHT, bn. hij is van diefstal verdacht, iem.
verdacht houden van, hem verdenken van; iem. verdacht maken, in verdenking brengen; — op iets
verdacht zijn, bedacht.
VERDACHTMAKING, v. (-en), het verdacht
maken.
VERDAGEN, (verdaagde, heeft en is verdaagd);
eene zitting verdagen, tot een naderen dag uitstellen;
(w. g.) mijn hart verdaagt ervan, springt op van
blijdschap, is er vroolijk van. VERDAGING, v.
VERDAMPEN, (verdampte, is en heeft verdampt),
in damp opgaan; in damp doen overgaan ; uitdampen. VERDAMPING, v. het verdampen.
VERDAMPEND, bn. het verdampend vermogen
eener brandstof, het aantal KG. water van 100° C.
dat 1 K.G. brandstof in stoom van 100° C. kan doen
overgaan.
VERDAMPINGSVERMOGEN, o. het verdampend
vermogen: het verdampingsvermogen van cokes is 7,5.
VERDAMPPAN, v. (-nen), uitdamppan.
VERDEDIGBAAR, bn., te verdedigen, houdbaar :
eene verdedigbare vesting; te rechtvaardigen.
VERDEDIGEN, (verdedigde, heeft verdedigd),
verweren, beschermen (inz. eene vesting); zich t2erdedigen, zich verweren; — (fig.) voorspreken, pleiten
(voor iem.) : iem. verdedigen (voor de rechtbank,
tegen laster); eene stelling verdedigen, staande houden,
betoogen dat zij juist is. VERDEDIGING, v.
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VERDEDIGEND, bn. tot verdediging strekkende :
.ten aanvallend en verdedigend (of- en defensief) verbond.
VERDEDIGER, m., VERDEDIGSTER, v. (-s),
die verdedigt (in alle bet.); (recht.) voorspraak, advocaat.
VERDEDIGINGSLINIE, v. (...nien), line van
verdediging ; ..,MAATREGEL, m. (-en) ;
...MIDDEL. o. (-en), middel om zich te verdedigen ;
...SCHRIFT, o. (-en), pleidooi; memorie van
verdediging, apologie; ...WAPEN, o. (-s); ...WERK,
0. (-en), fort, schans, versterking.
VERDEELDHEID, v. (...heden), oneenigheid ;
— twist, veete: verdeeldheid zaaien.
VERDEELEN, (verdeelde, heeft verdeeld), in
deelen scheiden ;• uitdeelen ; — verbrokkelen: zijn
tijd te veel verdeelen; — (fig.) de gevoelens waren
-verdeeld, men hing verschillende gevoelens aan;
twist zaaien, onrust stollen. VERDEELING,
—(fig.)
v. (-en), het verdeelen, scheiding, verbrokkeling;
indeeling; uitdeeling.
VERDEELLAT, v. (-ten), lat waarop de verdeeling
is aangebracht, waarnaar de metselaar de steenen
moet leugen.
VERDEELNET, o. (-ten), (electr.).
VERDEEMOEDIGEN, (verdeemoedigde, heeft
verdeemoedigd), tot ootmoed brengen, tot nederigheid stemmen, in zichzelven doen keeren; zich
-verdeenwedigen, ootmoed betoonen.
VERDEK, o. (-ken), (zeew.) benaming die gegeven wordt aan de horizontale vlakken, waardoor
het schip in twee of meer deelen is verdeeld ;
(ook) deksel, bedekking.
VERDEKT, bn. (zeew.) met een verdek : een
verdekt vaartuig ; — (fig.) zich verdekt opstellen, in
hinderlaag.
VERDELGEN, (verdelgde, heeft verdelgd), nitroeien, vernielen, dooden. VERDELGING, v. (-en).
VERDELGINGSKRIJG, m.; ...0ORLOG, m.(-en).
VERDENKEN, (verdacht, heeft verdacht),
kwaad vermoeden van ; — achterdocht hebben
(op): iem. van diefstal verdenken. VERDENKING,
v. (-en), het verdenken, kwaad vermoeden, achterdocht, argwaan.
VERDER, bn. bw. vergr. trap van VER ; —
-(fig.) nader, later : iemands verdere bevelen afwachten ; — doorgaan met : verder lezen, schrijven,
rekenen ; — meer : verder kan ik niets doers ; —
daarna : hoe ging 't verder I; — daarenboven :
verder moet gij weten, dat...; en zoo verder, enzoovoort.
VERDERF, o. hoogste graad van ongeluk,
ondergang ; — in zijn verderf loopen, zijn ondergang tegemoet gaan ; — dat leidt ten verderve,
ten ondergang ; — verdoemenis : hel en verderf ;
wat ten verderve leidt.
VERDERFELIJK, bn. (-er, -st), ten verderve
.leidende, gevaarlijk : een verderfelijk voorbeeld.
VERDERFENIS, v. (bijb.) verdoemenis ; ondergang.
VERDERVEN, (verdierf, heeft en is verdorven),
ithans gewoonlijk) bederven *, — vernielen, ondermijnen (inz. fig.): (spr.) kwade samensprekingen
-verderven de goede zeden.
VERDERVER, m. (-s), die verderft.
VERDICHT, bn. verzonnen, valsch.
1. VERDICHTEN, (verdichtte, heeft verdicht),
verzinnen, uitdenken, bedenken. VERDICHTING,
v. (-en), het verdichten ; verzinsel.
2. VERDICHTEN, (verdichtte, heeft verdicht),
(van luchtvormige vloeistoffen) samendringen,
samenpersen : werktuig OM de lucht te verdichten.
VERDICHTING, v, het verdichten : de verdichting van stoom, condensatie.
VERDICHTSEL, o. (-s, -en), verzonnen verhaal;
fabel ; leugen. VERDICHTSELTJE, o. (-s), kleine fabel, klein verdicht verhaal.
VERDICT, o. (-en), uitspraak, vonnis, beslissing (inz, van eene jury).
VERDIEND, bn. toekomende : hij heeft zijn
verdiende loon, hij heeft wat hem toekomt (inz. straf).
VERDIENEN, (verdiende, heeft verdiend), win.nen (geld); — salaris, loon krijgen; — hij verdient
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het rout in de pap niet, zoo goed als niets ; —
zijn brood winnen : hij verdient tegenwoordig
goed ; — aanspraak op lets hebben, waard zijn :
eer, lof, dank, aanmoediging verdienen; — de paarden, die de haver verdienen, krijgen ze niet, Ns, ie het
meeste, zwaarste werk doet, krijgt soma het minste
loon.
VERDIENSTE, v. (-n), wat men (door arbeid,
door eene vaste betrekking enz.) wint of ontvangt ;
— iem. naar verdienste beloonen, straffen, naar hij
verdient ; — waardigheid, talent, gaven : iem.
van (groote) verdienste; de orde van verdienste,
naam van ridderorden (in Pruisen, Beieren, Saksen
en Wurtemberg); — lid van verdienste, eerelid
(eener maatschappij).
VERDIENSTELIJK, bn. bw. (-er, -st), waardig,
vol van verdienste : een verdienstelijk man ; zich
verdienstelijk maken.
VERDIEPEN, (verdiepte, heeft verdiept), dieper
maken ; — zich in iets verdiepen, zich met
inspanning op lets toeleggen, ergens diep indringen, zich diep in iets steken.
VERDIEPING, v. (-en), het verdiepen ; uitdieping, uitgraving • alles wat diep inloopt •, achtergrond *, (ook) afdeeling, rangorde der vertrekken boven elkander in een gebouw : een huis met drie,
zes verdiepingen ; — (spr.) hij heeft weinig verdieping, hij timmert niet hoog, heeft weinig verstand ; — hij heeft eene verdieping op zijn huis
gezet, heeft hypotheek er op genomen.
VERDIEPSCHAAF, v. (...schaven), grondschaat
VERDIERLIJKEN, (verdierlijkte, heeft of is
verdierlijkt), tot dier maken, worden : zich verdierlijken, liederlijk leven. VERDIERLIJKING,
v. overgang van plant tot dier ; (fig.) diepe verbastering, zedelijke ontaarding.
VERDIETSOHEN, (verdietschte, heeft verdietscht), vertalen, vertolken ; dietsch, d. i. Nederlandsch waken : de verfranschte Belgen te verdietschen. VERDIETSCHING, v. (-en).
VERDIKKEN, (verdikte, heeft en is verdikt),
dikker maken, worden ; — uitdampen, stollen.
VERDIKKING, v. (-en), het dikker worden. ;
opzwelling *, verharding ; bewolking (van de lucht).
VERDOBBELEN, (verdobbelde, heeft verdobbeld), verspelen door dobbelen : have en vrijheid
verdobbelen ; laten dobbelen om : eene gans verdobbelen.
VERDOEKEN, (verdoekte, heeft verdoekt),
eene oude schilderij op nieuw doek overbrengen.
VERDOEKING, v. (-en).
VERDOEKER, m. (-s), iem. die verdoekt.
VERDO(E)MBOEKJE, o. hij staat in het verdo(e)mboekie, van hem wordt alles verkeerd nitgelegd, hij kan geen goed meer doen.
VERDOEMD, bn. gedoemd, veroordeeld.
VERDOEMDE, m. en v. (-n), die verdoemd is.
VERDOEMEN, (verdoemde, heeft verdoemd),
veroordeelen, verwijzen tot straf ; — vervloeken :
den drank verdoemen, verdommen.
VERDOEMENIS, v. eeuwige straf : de eeuwige
verdoemenis.
VERDOEN, (verdeed, heeft verdaan), verkwisten, doorbrengen : veel geld verdoen ; — zich verdoen,
zich om het leven brengen.
VERDOEZELEN, (verdoezelde, heeft verdoezeld), wegdoezelen, vervagen : zijn beginselen
verdoezelen.
VERDOFFEN, (verdofte, heeft en is verdoft),
doffer maken, worden : die kleuren verdoffen.
VERDOKEN, bn. bw. (Zuidn.) geheim : zijn
plan verdoken houden.
VERDOKTEREN, (verdokterde, heeft verdokterd), aan den dokter en aan medicijnen kwijtraken : wij hebben een paar jaar veel geld verdokterd.
VERDOLEN, (verdoolde, is verdoold), of-, verdwalen. VERDOLING, v. (-en).
VERDOLVEN, bn. vertolken land, verdronken,
overstroomd.
VERDONKEREMANEN, (verdonkeremaande,
heeft verdonkeremaand), verduisteren, ontvreemden:
geld verdonkeremanen ; wegfutselen.
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VERDONKEREN, (verdonkerde, heeft of is
verdonkerd), donker, duister maken of worden ;
— (fig.) bij deze tijding verdonkerde (zich) zijn
gelaat, werd zijn gelaat betrokken ; onzichtbaar
maken ; ontvreemden, zoekmaken, wegmoffelen.
VERDONKERING, v. (-en), het verdonkeren ;
verduistering ; ontvreemding.
VERDOOFD, bn. uitgebluscht ; min of meer
gevoelloos.
VERDOOLD, bn. verdwaald.
VERDOOLDE, m. en v. (-n), die verdoold of
afgedwaald is, (ook fig.).
VERDOOPEN, (verdoopte, heeft verdoopt), anders doopen, een anderen Imam geven.
VERDOOVEN, (verdoofde, heeft en is verdoofd),
doof maken of worden; — (inz. fig.) hij verdooft
mij door dat geraas, hij maakt mij als doof ; — min
of meer gevoelloos maken k door een slag op 't hoof d,
door koude, door verdoovingsmiddelen enz.); —
verzwakken, verminderen : het vuur verdooft ; kfig.)
zijn ijver verdoofde. VERDOOVING, v. (-en), het
verdooven ; stijfheid, loomheid ; gevoelloosheid.
VERDORD, bn. uitgedroogd, verdroogd verdorde bladeren, takken ; — ondeugend: die verdorde
kwajongen ; 't is verdord koud, zeer, in hooge mate.
VERDORREN, kverdorde, is verdord), verdrogen,
dor, onvruchtbaar worden ; (ook fig.).
VERDORVEN, bn. (-er, -st), bedorven ; (fig.)
onzedelijk. VERDORVENHEID, v. bederf, onzedelijkikeid, ontaarding ; zedenbederf : de verdorvenheid is groot.
VERDRAAGBAAR, bn. te verdragen : eene
verdraagbare smidse.
VERDRAAGLIJK, bn. (-er, -st), verdraagbaar
zulk eene koude, hitte is niet verdraaglijk.
VERDRAAGZAAM, bn. (...zamer, -st), inschikkelijk, geduldig, lijdzaam : verdraagzaam van acrd;
verdraagzaam Leven ; toegeeflijk (op het stuk van
godsdienst). VERDRAAGZAAMHEID, v.
VERDRAAID, bn. gedraaid, verkeerd gedraaid
eene verdraaide (lamme) schroef.
VERDRAAIEN, (verdraaide, heeft en is verdraaid), van de plaats draaien, verwringen, verlammen (een slot. eene schroef); — (fig.) verwringen, uit zijn verband rukken : een zin, de wet verdraaien; (gemeenz.) vertikken, besiist weigeren
hij verdraait het. VERDRAAIING, v. (-en), het verdraaien, verwringen ; verstuiking ; (fig.) valsche
uitlegging (der wet enz.).
VERDRAG, o. (-en), overeenkomst, schikking ;
inz. iedere overeenkomst tusschen twee of meer
natien of souvereinen, waardoor geschillen of
worden voorkomen, Of wel, zoo zij reeds bestaan,
ten einde gebracht ;verdragvanuitlevering,cartel ;
met verdrag, met bedaardheid.
—(gemnz.)
VERDRAGEN, (verdroeg, heeft verdragen), van
de eene plaats naar de andere dragen ; dulden, lijden, ondergaan ; — die spijs kan ik niet goed
verdragen, verteren, verduwen ; — rich verdragen
met elkander, goed met elkander overweg kunnen.
VERDRAGHAVEN, v. (-s), Chineesche haven
die volgens tractaat voor den Europeeschen handel
open is.
VERDRIET, o. leed, spijt, hartzeer ; — verveling, tegenzin, weerzin : dat doet men met verdriet.
VERDRIETELIJK, bn. (-er, -st), met verdriet,
verdrietig ; kwellend, hinderlijk, onaangenaam.
VERDRIETELIJKHEID, v. (...heden), onaangenaamheid, kleine tegenspoed ; kwelling, verveling : de verdrietelijkheden des lcvens.
VERDRIETEN, (het verdroot, heeft verdroten),
onaangenaam zijn, kwellen; weerzin, afkeer barer.
VERDRIETIG, bn. (-er, -st), verdriet hebbende ;
— van verdriet getuigende : verdrietige woorden ;
wachten is verdrietig. —verditozakn
VERDRIJVEN, (verdreef, heeft verdreven), met
kracht of geweld wegdrijven, verjagen : den vijand
verdrijven ; — doen ophouden : den rook verdrijven ;
de koorts verdrijven ; — vergeten, op den achtergrond dringen : zijne zorgen verdrijven ; — den tijd
met spel en zang verdrijven, doorbrengen ; (algebra) doen verdwijnen, uitwerken : de breuken,
de onbekenden verdrijven.

VEREDELEN.
VERDRINGEN, (verdrong, heeft verdrongen),
wegstooten, van de plaats dringen: iem. verdringen, hem onderkruipen om zich in zijne plaats te
stellen.
VERDRINKEN, (verdronk, heeft en is verdronken),
drinkende doorbrengen, slijten (den tijd); —
drinkende verteren : veel geld verdrinken ; — in
het water doen stikken een hand verdrinken ;
— het gansche land ligt verdronken, overstroomd,
is onder water geloopen ; verdrinken eer men
water gezien heeft, zich zedelijk of lichamelijk
bederven zonder eigenlijk goed te weten wat men
gedaan heeft. VERDRINKING, v. (-en).
VERDROGEN, (verdroogde, heeft en is verdroogd), doen opdrogen ; droog worden, uitdrogen ;
— de planten verdrogen, komen door droogte om.
VERDROGING, v. het verdrogen.
VERDRUKKEN, (verdrukte, heeft verdrukt),
drukkende gebruiken ; (ook) slecht drukken ;
overdrukken ; drukkende verbruiken ; — (fig.)
onderdrukken, geweld aandoen. VERDRUKKING,
v. (-en), onderdrukking, slavemij ; (spr.) hij
groeit tegen de verdrukking in, allerlei leed en
tegenspoed schijnen hem niet te deren.
VERDRUKKER, m., VERDRUKSTER, v. (-s),
die verdrukt ; tiran, geweldenaar, -ster.
VERDRUKTE, m. en v. (-n), die onderdrukt
wordt.
VERDUBBELEN, (verdubbelde, heeft en is ver-•
dubbeld), dubbel, tweevoudig maken ; — nog
eens herhalen. VERDUBBELING, v.
VERDUIDELIJKEN, (verduidelijkte, heeft verduidelijkt), duidelijk maken, ophelderen, verklaren.
VERDUIDELIJKING, v. opheldering, toelichting.
VERDUISTEREN, (verduisterde, heeft en is
verduisterd), duister, donker maken, worden ;
de zon, de maan verduistert ; — zijn verstand was
verduisterd, beneveld ; — (rechtst.) opzettelijk
wederrechtelijk zich eenig goed toeeigenen, dat men
anders dan door misdrijf onder zich heeft: gelden
verduisteren. VERDUISTERING, v. (-en).
VERDUITSCHEN, (verduitschte, heeft verduitscht), (w, g.) vertolken, vertalen ; uitleggen ;
geheel Duitsch maken of worden. VERDUITSCHING, v. (-en), het verduitschen ; verklaring,
toelichting, vertaling.
VERDUIVELD, bn. bw. duivelsch, helsch ; verf oeilijk ; in hooge mate: dat is verduiveld dour.
VERDUIZENDVOUDIGEN, (verduizendvoudigde,
heeft verduizendvoudigd), duizendvoudig nemen.
VERDULDIG, bn. bw. (-er : -st), (Zuidn.) geduldig.
VERDULDIGHEID, v. (Zuidn.)geduld.
VERDUNNEN, (verdunde, heeft en is verdund),
dun, dunner maken of worden ; — met water
enz. aanlengen zwavelzuur verdunnen ; — ijler
maken : de lucht verdunnen. VERDUNNING, v.
(-en ), het verdunnen ; (fig.) vermagering.
VERDUNSEL, o. (gew.) sla die nog niet volwassen
is en die men uitgetrokken heeft om de sla te
verdunnen.
VERDUREN, (verduurde, heeft verduurd), verdragen, dulden, lijden ; — in pits stijgen.
VERDUURZAMEN, (verduurzaamde, heeft verduurzaamd), duurzaam maken. : verduurzaamde
levensmiddelen (die zeer lang goed blijven).
VERDUURZAMING, v. het verduurzamen.
VERDUWEN, (verduwde, heeft verduwd), van
de plaats duwen ; — verteren (van spijzen) ; ook
van geestelijk voedsel gezegd; — dulden, verdragen:
eerie beleediging moeten verduwen.
VERDWAASD, bn. dwaas, uitzinnig ; zot
een, verdwaasd geslacht. VERDWAASDHEID, v.
zotheid. loszinnigheid.
VERDWALEN, (verdwaalde, is verdwaald), op
den dwaalweg geraken, van den goeden weg afraken ; van het pad der deugd afwijken.
VERDWAZEN, (verdwaasde, heeft of is verdwaasd), dwaas, zot maken of worden.
VERDWIJNEN, (verdween, is verdwenen), onzichtbaar worden, weggaan. VERDWIJNING, v.
het verdwijnen.
VEREDELEN, (veredelde, heeft veredeld), edel,
edeler, fijner maken vruchten vereclelen, door
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overenting ; — (ook fig.) de vergiffenis veredelt
onze ziel.
VEREELT, bn. tot Belt geworden, verhard.
VEREELTEN, (vereeltte. heeft en is vereelt),
tot eelt maken, worden ; (fig.) gevoelloos maken,
worden.
VEREENEN, VEREENIGEN, (vereende of vereenigde, heeft vereend of vereenigd), tot 66n maken,
verbinden, samenvoegen ; — overeenbrengen : de
plannen vereenigen ; — verzoenen, paren.
VEREENIGBAAR, bn, vereenigd kunnende worden.
VEREENIGING, v. (-en), het vereenigen, samenvoeging ; — verbond ; verbintenis ; verdrag ; —
samenkomst, gezelschap, genootschap ; (fig.) huwelt k.
VEREENIGINGSLEVEN, o. ; ...LOKAAL, o.
(...kalen) ; ...PUNT, o. (-en) ; ...RECHT, o. recht
van vereeniging ; ...SEIN, o. (-en) ; ...TEEKEN,
o. (-s), teeken zich te vereenigen ; teeken, insigne
dat men lid is eener vereeniging.
VEREENVOUDIGEN, (vereenvoudigde, heeft vereenvoudigd), eenvoudiger, gemakkelijker maken :
eene breuk vereenvoudigen, teller en noemer door
hun grootsten gemeenen deeler deelen. VEREENVOUDIGING, v. (-en), het vereenvoudigen.
VEREENZELVIGEN, (vereenzelvigde, heeft vereenzelvigd), tot 66n-, tot eene en dezelfde zaak
maken. VEREENZELVIGING, v.
VEREERDER, m., VEREERSTER, v. (-s),
die vereert : een van hare vereerders.
VEREEREN, (vereerde, heeft vereerd), eer
bewijzen ; iem. met een bezoek vereeren, hem bezoeken ; iem. iets vereeren, aanbieden, schenken.
VEREERING, v. (-en), het vereeren, eerbewijzing, eeredienst ; geschenk. VEREERINKJE, o.
(-s). kleine vereering.
VEREEUWIGEN, (vereeuwigde, heeft vereeuwigd), eeuwig doen zijn : zijn naamvereeuwigen,
onsterfelijk maken ; door de graveerstift vereeuwigen,
eeuwig doen levee (op eene afbeelding); de vereeuwigde. de overledene. VEREEUWIGING, v.
VEREFFENEN, (vereffende, heeft vereffend),
effen maken ; schikken, bijleggen : een geschil
vereffenen ; — eene nalatenschap vereffenen, in orde
brengen ; — betalen : zijne schulden vereffenen.
VEREFFENING, v. (-en), het vereffenen, afbetaling, delging (van schuld) ; schikking ; aanzuivering.
VEREISCH, o. eisch, wat noodig is.
VEREISCHEN, (vereischte, heeft vereischt),
(eig.) door eischen of vragen te weten komen; —
vorderen •, vragen : dat vereischt veel tijd. '
VEREISCHTE, o. (-n), het gevorderde, het
behoorlijke : dit is geen vereischte, dit is niet noodzakelijk ;• de vereischten van een examen, wat als
eisch gesteld, wat gevraagd kan worden.
VERENGELSCHEN, geheel en al Engelsch maken of worden.
VERENGEN, (verengde, heeft verengd), eng,
eager, namser maken : een kleed, een weg verengen.
VERENKELEN, (verenkelde, heeft verenkeld),
wat dubbel is, in zijne enkele deelen splitsen, verdeelen. VERENKELING, v.
VERERGEREN, (verergerde, heeft en is verergerd),
erg, erger maken, worden. VERERGERING, v.
het verergeren, verslimmering.
VERETEN, (verat, heeft vereten), voor eten
uitgeven : een rijksdaalder vereten ; etende verteren,
doorbrengen ; rich vereten, te veel eten.
VERETTEREN, (veretterde, is veretterd), tot
ettering overgaan (van wonden); te veel etteren.
VEREUROPEESCHEN, geheel en al Europeesch
maken of worden.
VEREVENEN, (verevende, heeft verevend),
vereffenen. VEREVENING, v. (-en).
VERF, v. (...ven), zekere stof welke aan de voorwerpen, die er mee bedekt worden, zekere kleur
geeft; olie-, waterverf, met olie, water aangemaakt;
die schilderij is buiten de verf, men ziet de stof, de
verf niet meer, doch alleen wat het voorstellen
moet.
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VERFAARDE, v. kleurige aardsoort die tot
verven gebezigd wordt ; ...BREM, v. eene soort
van heidebrem, algemeen in bosschen en op heidevelden (genista tinctoria); ...DISTEL, v. (-s),
(plantk.) ververszaagblad (serratula tinctoria);
...DOOS, v. (...zen), door met onderscheidene
stukjes veil en penseelen : ...HOUT, o. hout geschikt om er yell nit te bereiden.
VERFIJNEN, (verfijnde, heeft verfijnd), fijn,
fijner maken ; zuiver maken ; (fig.) uitermate
beschaven. VERFIJNING, v. (-en), het verfijnen;
overdreven beschaving.
VERFLAUWEN, (verflauwde, is verflauwd),
slap, zwak worden : de wind verflauwt ; — (fig.)
beschaven : den smaak verfijnen ; met verfijnde
wreedheid, geraffineerd. VERFIJNING, v. (-en),
het verfijnen, overdreven beschaving.
VERFKWAST, m. (-en), kwast van den verver ;
...LAAG, v. (...lagen).
VERFLENSEN, (verflenste, heeft of is verflenst),
doen verwelken ; verwelken. VERFLENSING, v.
VERFLOOF, m. (plantk.) geelhoutboom ; ...MES,
o. (-sen), (schuld.) tempermes, paletmes ; ...MOLEN,
m. (-s), molen ter bereiding van verfstoffen; ...MOS,
o. eene plant (roCella tinctoria) die tot eene schoone
roode verfstof, ook tot bereiding van 't lakmoes
aangewend wordt.
VERFOEIEN, (verfoeide, heeft verfoeid). verafschuwen, diep verachten. VERFOEIING, v.
VERFOEIENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er,
-st, ook meer- en meest-), waard verfoeid te worden.
VERFOEILIJK, bn. bw. (-er, -st), waard verfoeid te worden, afschuvvelijk; op verfoeilijke
wijze. VERFOEILIJKHEID, v.
VERFOELIEN, (verfoeliede, heeft verfoelied),
met kwik overtrekken (het glas tot spiegels).
VERFOELIESEL, o. (-s), kwik, foelie (tot vervaardiging van spiegelglas).
VERFOMFAAIEN, VERFOMFO OIEN, (verfomfaaide, verfomfooide, heeft verfomfaaid, verfomf eel d), kreuken, frommelen : er verfamluaid,
uitzien,, met verwarde kleeren en haren.
VERFOMMELEN, (verfommelde, heeft verfommeld), verkreukelen. VERFOMMELING, v.
VERFPLANT, v. (-en), plant waaruit verfstoffen getrokken worden ; ...POE DER, ...POKIER,
o. fijngemalen verfstof ; ...POT, m. (-ten).
VERFRAAIEN, (verfraaide, heeft en is verfraaid), versieren, opschikken ; fraaier worden.
VERFRAAIING, v. (-en), het verfraaien, versiering.
VERFRANSCHEN, (verfranschte, heeft verfranscht), geheel en al Fransch maken of worden ;
een Franschen vorm geven aan. VERFRANSCHING, v. het verfranschen.
VERFRISSCHEN, (verfrischte, heeft verfrischt),
opfrisschen, frisch maken ; — ververschen ; —
zich verfrisschen, iets gebruiken waardoor men
opfrischt. VERFRISSCHING. v. het verfrisschen ;
— (-en), verversching ; hetgene verfrischt. VERFRISSCHINKJE, o. (-s).
VERFRISSCHEND, bn. (-er, -st), frisch makend,
verkoelend : de verfrisschende regen.
VERFROMMELEN, (verfrommelde, heeft verfrommeld), verkreukelen : een brief verfrommelen.
VERFRONSELEN, (verfronselde, heeft verfrommeid), verkreukelen.
VERFSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) zeker schelpdier welks schelp eene helder geelachtig groene
kleur heeft, met ongelijke bruine of bruinachtige
dwarsbanden ; ...SPATEL. v. (-s), verfmes.
VERFSTIFT, v. (-en), pastel, kleurpotlood ;
...STOFFEN, v. mv. ; ...WAREN, v. m y. stoffen
waarmede men verft ; ...WINKEL, m. (-s).
VERGAAN, (verging, is vergaan), van zijne
plaats gaan : de wijzer der klok vergaat niet , —
afloopen, ten elude loop en : hoe zal die zaak vergaan I;
het zal hem slecht vergaan, slecht met hem afloopen ; — ophouden, verdwijnen : de lust vergaat
mij, ik begin den lust te verliezen •; verrotten :
dat hout is vergaan ; — ten onder gaan, ophouden
te bestaan : als de wereld vergaat ; — het schip verging
met man en muis ; onkruid vergaat niet ; van dorst
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vergaan, ondraaglijken dorst hebben ;
voorbijgaan : de tijd vergaat snel.
VERGAARBAK, m. (-ken), bak waarin men
regenwater (of andere vloeistoffen) opvangt.
VERGAARDER, m., VERGAARSTER, v. (-s),
die vergaart.
VERGAARSEL, o. (-s), het vergaarde.
VERGADEREN, (vergaderde, heeft en is vergaderd), bijeenzamelen, -brengen, verzamelen ; —
bijeenkomen. VERGADERING, v. (-en), het vergaderen ; verzameling ; bijeenkomst van personen
(in alle bet.).
VERGADERINGETJE, o. (-8), kleine vergadering.
VERGADERPLAATS, v. (-en), ...ZAAL, v.
(...zalen), plants van samenkomst van verscheidene
personen; ...TIJD, m.; ...UUR, o. (...uren).
VERGALLEN, (vergalde, heeft vergald), het
galvlies (der visschen) doen barsten, zoodat de
visch bitter en oneetbaar wordt : de visch vergallen ;
(spr.) het botje is vergald, de zaak is bedorven ;
(fig.) bederven, zuur maken iemands leven vergallen ; zijn plezier vergallen.
VERGALOPPEEREN, (LICH), (vergaloppeerde
zich, heeft zich vergaloppeerd), (fig.) te ver gaan,
onvoorzichtig zich uiten of handelen. VERGALOPPEERING, v. overijling.
VERGANKELIJK, bn. (-er, -st). sterfelijk,
broos, onbestendig, zwak. VERGANKELIJKHEID, v. broosheid, sterfelijkheid ; onbestendigheid.
VERGAPEN, (vergaapte, heeft vergaapt), te
wijd, te ver gapen ; gapende doorbrengen, slijten ;
—zichandesjvrgp,
zich door den
schijn laten bedriegen. VERGAPING, v. het
vergapen.
VERGAREN, (vergaarde, heeft vergaard), bijeenbrengen, verzamelen, opstapelen. VERGARING, v. het vergapen; opstapeling ; —, (-en),
(timm.) raamwerk om een panel.
VERGARVEN, het bezoek aan de korenakkers
(van meier en heerschap, in Drente), ten einde
diens aandeel in den korenoogst te bepalen.
VERGASTEN, (vergastte, heeft vergast), goed
onthalen ; het tij vergast, komt te laat. VERGASTING, v.
VERGEEFLIJK, VERGEFELIJIC, bn. (-er,
-st), verschoonbaar ; vergevensgezind.
VERGEEFS, bw. nutteloos, vruchteloos gij
komt, werkt vergeefs; alles te vergeefs.
VERGEEFS CH, bn. vruchteloos : vergeefsche
moeite.
VERGEESTELIJKEN, (vergeestelijkte, heeft vergeestelijkt), in allegorischen, geestelijken zin
opvatten of verklaren ; eene geestelijke richting
geven.
VERGEETACHTIG, bn. (-er, -st), niet goed
kunnende onthouden, zwak van geheugen. VERGEETACHTIGHEID, v.
VERGEETAL, m. en v. (-len), die alles
vergeet.
VERGEETBOEK, o. (fig.) vergetelheid : in het
vergeetboek rakers, vergeten worden.
VERGEET-MIJ-NIET, VERGEET-ME-NIET, v.
(-en), een plantengeslacht (myosotis) met fraaie
fijne bloempjes, tot de familie der ruwbladigen
behoorende. VERGEET-MIJ-NIETJE, o. (-s),
een bosje, bouquetje vergeet-mij-nietjes.
VERGELDEN, (vergold, heeft vergolden), met
geld betalen : dat kan ik niet vergelden ; — (fig.)
beloonen, vergoeden; betaald zetten. VERGELDING, v. (-en), het vergelden, belooning; (ook)
straf : de eeutvige vergelding.
VERGELDER, m., VERGELDSTER, v. (-s),
die vergeldt ; Christus de vergelder, Remunerator.
VERGELIJK, o. (-en), overeenkomst (waarbij
ieder toegeeft); verdrag.
VERGELIJKEN, (vergeleek, heeft vergeleken),
naast elkander zien, beoordeelen en daarbij overeenstemming en verscheidenheid vinden tusschen
personen of taken.
VERGELIJKEND, bn. wat vergelijkt : de vergelijkende ontleedkunde, taalkunde ; vergelijkende
zinnen, bijzinnen die eene vergelijking inhouden
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ter bepaling van den inhoud des hoofdzins of van
een deel daarvan.
VERGELIJKENDERWIJZE, VERGELIJKENDERWIJS, bw. bij vergelijking.
VERGELIJKING, v. (-en), het vergelijken, oordeel over de meerdere of mindere waarde van iets ;
— (taalk.) de trappen van vergelijking, de verschillende vormen der bijvoeglijke naamwoorden
die aanduiden in welken graad de hoedanigheid
in de zelfstandigheid aanwezig • is of daaraan
wordt toegekend ; —
(wisk.) twee getallenvormen door het teeken
verbonden, gewoonlijk dienende om uit gegeven
grootheden een of meer onbekenden te berekenen.
VERGEMAKKELIJKEN, (vergemakkelijkte,
heeft vergemakkelijkt), gemakkelijker makers;
veraangenamen, verzoeten.
VERGEN, (vergde, heeft gevergd), vorderen,
eischen : hoe kunt gij dat verger I te veel van zijne
krachten vergen.
VERGENOEGD, bn. bw. (-er, -st), tevreden,
voldaan, opgeruimd. VERGENOEGDHEID, v.
VERGENOEGEN, (vergenoegde, heeft vergenoegd), tevredenstellen, bevredigen ; genoegen
doen aan.
VERGENOEGZAAM, bn. (w. g.) licht tevredengesteld. VERGENOEGZAAMHEID, v.
VERGETELHEID, v. het vergeten zijn: aan de
vergetelheid onttrekken, ontrukken, in herinnering
houden ; (fab.) de stroom, de vloed der vergetelheid, de Lethe-stroom.
1. VERGETEN, (vergat, heeft en is vergeten),
de herinnering, het geheugen van lets verliezen ;
— rich vergeten, buiten zichzelven rakers van toorn,
woede, smart enz.
2. VERGETEN, bn. onopgemerkt, eenvoudig
als een vergeten burger leven.
VERGEVEN, (vergaf, heeft vergeven), aan een
ander geven, weggeven : hare hand is nog niet
vergeven, zij is nog niet verloofd; — vergiffenis
schenken (aan); niet euvel duiden : vergeef mij ,
(beleefdheidsuitdrukking: pardon!); slecht geven
(de kaart); — opnieuw geven een ambt vergeven,
opdragen ; —
vergiftigen, vergif ingeven ; door gif doen steryen. VERGEVING, v. (-en), vergiffenis, verschooning ; begeving ; — vergiftiging.
VERGEVENSGEZIND, bn. (-er, meest-), gezind, licht geneigd tot vergeven, inz. van aangedane beleedigingen. VERGEVENSGEZINDHEID, v.
VERGEVORDERD, bn. op vergevorderden leeftijd, op zeer hoogen leeftijd.
VERGEWISSEN, (vergewiste, heeft vergewist),
gewis maken, verzekeren : een verdrag vergewissen ;
zich vergewissen, zich zekerheid verschaffen van.
VERGEZELLEN, (vergezelde, heeft vergezeld),
bij iem. blijven, inz. onder het gaan, begeleiden :
iem. op reis vergezellen; (fig.) gepaard gaan met.
VERGEZELSCHAPPEN, (vergezelschapte, heeft
vergezelschapt), vergezellen.
VERGEZICHT, o. (-en), gezicht in de verte ;
(teek.) teekening, voorstelling van een vergezicht.
VERGIETEN, (vergoot, heeft vergoten), storten
(van vochten): bloed vergieten, doen stroomen ;
te veel op lets gieten en daardoor bederven ;
— her- overgieten (b. v. kanonnen); — gietend
verbruiken.
VERGIETTEST, v. (-en), test of tell van aardewerk, ijzer of blik met eene menigte gaatjes in bodem
en rand, om gewasschen groente enz. te laten
uitdruipen.
VERGIFFENIS, v. kwijtschelding (van straf);
(R.-K.) absolutie.
VERGIFT, o. (-en), VERGIF, o. (-ten), iedere
stof die, in eene kleine hoeveelheid ingenomen, nadeelig op organische wezens werkt ; (fig.) wat zeer
schadelijk is: zulke gezelschappen zijn, vergif voor
de jeugd.
VERGIFTBOOM, m. (-en), eene soort van vergiftigen pruikeboom (rhus toxicodendron), een klimmenden sierheester uit N.-Amerika die pier en daar
inz. in Thuringen, in het wild voorkomt.
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VERGIFTEN, (vergiftte, heeft vergift), vergiftigen.
VERGIFTENKAS, v. (-sen), gesloten kast in
eene apotheek tot berging van vergiften ; ...LEER,
v. leer, wetenschap der vergiften en hun werking ;
leerboek daarover.
VERGIFTIG, bn. (-er, -st), venijnig, vol gifdeelen ; vergiftige slangen, slangen met gifttanden ;
vergiftige planten, die vergift bevatten ; — (fig.)
vergiftige tongen, lastertongen.
VERGIFTIGEN, (vergiftigde, heeft vergiftigd),
vergiftig maken, met vergif vermengen of bestrij ken ; (fig.) verbitteren. VERGIFTIGING, v. (-en),
het vergiftigen.
VERGISSEN, (vergiste, heeft vergist), (veroud.)
zijn tij vergissen, zijn tij niet wel berekenen, (fig.)
zijn kans verzuimen, zijn slag niet wel waarnemen ;
zich, vergissen, dwalen, het mis hebben ; zich in
iemand vergissen, een verkeerden dunk van iem.
hebben. VERGISSING. v. (-en), dwaling, misrekening. VERGISSINKJE, o. (-s).
VERGISTEN, (vergistte, is vergist), door sterke
gisting bederven. VERGISTING, v.
VERGLAASSEL, o. glazuur.
VERGLAZEN, (verg,laasde, heeft verglaasd),
in glas veranderen ; glazuur opbrengen.
VERGLIMMEN, (verglom, is verglommen), langzamerhand uitdooven ; (fig.) zijn oog verglom,
werd duister.
VERGODDELIJKEN, (vergoddelijkte, heeft vergoddelijkt), als iets goddelijks voorstellen; vergeestelijken, heiligen, adelen. VERGODDELIJKING, v.
VERGODEN, (vergoodde, heeft vergood), tot
god of godin verheffen : de ouden vergoocklen hunne
helden ; (fig.) bovenmatig vereeren, prijzen : een
kunstenaar, een schrijver vergoden. VERGODING,
v. het vergoden, buitengemeene vereering ; zelfvergoding, overdreven eigen lof.
VERGOEDEN, (vergoedde, heeft vergoed), schadeloosstelling geven. VERGOEDING, v. (-en), het
vergoeden, schadeloosstelling.
VERGOELIJKEN, (vergoelijkte. heeft vergoelijkt), verschoonen, verontschuldigen. VERGOELIJKING, v. (-en), het vergoelijken.
VERGOOIEN, (vergoodde, heeft vergooid), gooiende van plaats doen veranderen ; iets
laten gooien (met dobbelsteeuen); — zich vergooien,
verkeerd mikken bij het gooien ; (fig.) beneden
zijne waardigheid, beneden zijn rang huwen; zich
verlagen.
VERGRAMD, bn. (-er, -st), vertoornd, boos, verstoord. VERGRAMDHEID, v.
VERGRAMMEN, (vergramde, heeft en is vergramd), vertoornen, gramstorig maken, worden.
VERGRAVEN, (vergroef, heeft vergraven), anders graven : dc.t beekje is tot een kanaal vergraven.
VERGRAZEN, (vergraasde, heeft vergraasd),
van weide doen veranderen.
VERGRIJP, o. (-en), misdaad, overtreding.
VERGRIJPEN, (vergreep, heeft vergrepen), verkeerd grijpen ; door grijpen bezeeren ; — zich
aan iets vergrijpen, lets stelen.
VERGRIJZEN, (vergrijsde, is vergrimd), grijs
of grijzer worden : met eere vergrijzen.
VERGRIMMEN, (vergrimde, is vergrimd), grimmig, woedend worden.
VERGROEIDBLADIG, bn. (plantk.) een bloembekleedsel is vergroeidbladig, als het uit ben stuk
bestaat, maar minder of meer diep is uitgesneden.
VERGROEIEN, (vergroeide, is vergroeid), onder
het groeien verdwijnen : dat litteeken zal wel vergroeien ; — verkeerd, krom groeien : een vergroeide
(kromrne) boom, rug. VERGROEIING, v. (-en).
VERGROOTEN, (vergrootte, heeft vergroot),
grooter waken ; — grooter doen schijnen, grooter
voorstellen bolle lenzen vergrooten ; (fig.) opvijzelen, overdrijven. VERGROOTING, v. (-en), het
vergrooten, Overdrijving, grootspraak.
VERGROOTEND, bn. grooter makend : vergrootende brillen ; — (taalk.) de vergrootende trap,
die vorm der bn. waardoor men aanduidt, dat eene
hoedanigheid in eene grootere mate in eene zelf-
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standigheid aanwezig is of daaraan wordt toegekend dan aan eene of meer andere.
VERGROOTGLAS, o. (...zen), bol geslepen
glas waardoor de voorwerpen grooter schijnen,
microscoop.
VERGROVEN, (vergroofde, heeft vergroofd),
graver maken of worden. VERGROVING, v.
VERGRUIZELEN, (vergruizelde, heeft vergruizeld), vergruizen. VERGRUIZELING, v.
VERGRUIZEN, (vergruisde, heeft vergruisd),
tot gruis maken of stooten ; verbrijzelen, stukslaan. VERGItUIZING, v.
VERGUIZEN, (verguisde, heeft vergulsd), met
verachting, met smaad bejegenen iem. verguizen.
VERGUIZING, v. (-en), aan verguizing blootstaan.
VERGULD, bn. met goud (vlies) bekleed, met
goudverf overdekt ; (fig.) vergulde ketenen dragen,
onder den schijn van rijkdom en pracht verslaafd
zijn, onderdrukt worden.
VERGULDEN, (verguldde, heeft verguld), met
goudvlies bekleeden, met goudverf bedekken ; — (fig.) met iets verguld zijn, er zeer mede ingenomen
zijn ; — eene pil vergulden, eene onaangename zaak
schoon of aannemelijk voorstellen ;• (dicht.) als
goud doen glanzen : de zon verguldt de toppen der
b erg en.
VERGULDSEL, o. (-s), datgene waarmede men
verguldt ;
wat verguld is.
VERGULDSELBOEKJE, o. (-s), boekje met
goudblaadjes om mee te vergulden.
VERGUNNEN, (vergunde, heeft vergund), toestaan, bewilligen, veroorloven : iem. iets vergunnen.
VERGUNNING, v. (-en), het vergunnen, gunst,
verlof ; — toestemming, concessie : vergunning tot
het verkoopen van sterken drank in 't klein ; —
kleinhandel in sterken drank, tapperlj.
VERGUNNINGSRECHT, o. het recht dat betaald wordt voor vergunning om sterken drank in
het klein te verkoopen.
1. VERHAAL, o. (...halen), vertelling, geschiedenis ; sprookje, roman ; bericht, opgave; versla g2. VERHAAL, o. (recht.) schadeloosstelling,
vergoeding : verhaal nemen op ; — herkrijging van
krachten ik moet even op verhaal komen, even
uitblazen, uitrusten.
VERHAALBAAR, bn. eene boete van I 300,
bij niet voldoening verhaalbaar door lijfsdwang,
te vervangen.
VERHAALBOEI, v. (-en), meerboei om schepen
aan te verhalen ; ...REEP, m. (-en), (zeew.) touw
dat twee punten niet vet boven water vereenigt
en waarlangs eene schuit zich heen en weer kan
bewegen.
VERHAALTRANT, m. trant, wijze van verhalen,
vertellen ; ...WIJZE, v.
VERHAASTEN, (verhaastte, • heeft verhaast),
bespoedigen, overhaasten : dat heeft zijn flood
verhaast. VERHAASTING, v.
VERHABBEZAKKEN, (gemeenz.) overbluffen,
slecht behandelen, afsnauwen : iem.verhabbezakken.
VERHAGELEN, (verhagelde, is verhageld), (van
vruchten enz.) door den hagel vernield worden.
VERHAKKEN, (verhakte, heeft verhakt), overhakken • tot brandhout hakken ; verkeerd hakken ;
door omhakken versperren. VERHAKKING, v.
(-en), het verhakken; overhakking ; versperring
van geveld hout.
VERHAKSTUKKEN, (verhakstukte, heeft verhakstukt), (schoenen) van nieuwe hakken (hielen)
voorzien ; — (gemeenz.) kfig.) verhandelen.
1. VERHALEN, (verhaalde, heeft en is verhaald),
van zijne plaats halen ; een schip (met touwen of
trossen) naar eene andere ligplaats brengen ; —
terugkrijgen : zijn adem verhalen ; jets op iem.
verhalen, vergoeding voor jets . bij iem. vragen ;
— (recht.) zijn verhaal nemen op.
2. VERHALEN, (verhaalde, heeft verhaald),
vertellen, mededeelen. VERHALING, v.
VERHALENDERWIJS,
bw. al verhalende.
VERHALVEZOLEN, (verhalvezoolde, heeft verhalvezoold), nieuwe halve zolen op de schoenen
zetten.
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VERHANDELAAR, m., VERHANDELAARSTER, v. (-s), die verhandelt ; die eene verhandeling houdt.
VERHANDELEN, (verhandelde, heeft verhandeld), handelen, koopen en verkoopen ; — bespreken, behandelen ; — eene verhandeling of
redevoering uitspreken over : wat heeft hij verhandeld ? VERHANDELING, v. (-en), het verhandelen ; uitgewerkt opstel, redevoering (over een
onderwerp); afdoening, behandeling van zaken.
VERHANDELINGETJE, o. (-s).
VERHANG, o. ongelijke stand van eene watervlakte : het verhang eener rivier ; (ook) het verhang
van een meer, door opstuiving van den wind veroorzaakt.
VERHANGEN, (verhing, heeft verhangen), anders, elders hangen, ophangen ; — zich verhangen, zich door ophanging van het leven berooven ; — rich aan iets verhangen, zich te veel aan lets
overgeven. VERHANGING, v, het verhangen ;
zelfmoord door ophanging.
VERHANSELEN, (verhanselde, heeft verhanseld), verstellen, opknappen ; — verknoeien ; verkwanselen. VERHANSELING, v.
VERHAPSTUKKEN, (verhapstukte, heeft verhapstukt), (gemeenz.) is er nog wat te verhapstukken ?
te doen, in orde te brengen, te behandelen.
VERHARD, bn. (-er, -st), hard geworden, vereelt ; — (fig.) ongevoelig, onaangedaan, wreed :
een verhard gemoed ; in 't kwade verhard. VERHARDHEID, v. hardheid ; (fig.) verstoktheid,
hardnekkighei d.
VERHARDDRAVEN, (verharddraafde, heeft verharddraafd), om een prijs laten harddraven.
VERHARDEN, (verhardde, heeft en is verhard),
hard maken of worden: wegen verharden; — (fig.)
ongevoelig maken of worden : zich tegen de koude,
hitte verharden. VERHARDING, v. het verharden ;
wat hard is ; —, (-en), vereelting • (fig.) wreedheid.
VERHARDZEILEN, (verhardzeilde, heeft verhardzeild), als prijs uitloven bij het hardzeilen.
1. VERHAREN, (verhaarde, is verhaard), de
baron verliezen ; ruien (van dieren).
2. VERHAREN, (veroud.) verschroeien ; — weggaan, vertrekken, verdwijnen.
VERHASPELEN, (verhaspelde, heeft verhaspeld), verknoeien, door onkunde of onhandigheid
bederven. VERHASPELING, v. (-en).
VERHEOHTEN, (verhechtte, heeft verhecht),
(bijb.) verbinden aan, hechten.
VERHEELEN, (verheelde, heeft verheeld), heel
maken of worden. VERHEELING, v.
VERHEEREN, (verheerde, heeft verheerd), overmeesteren ; verwoesten, verdelgen, platloopen (een
land). VERHEERING, v.
VERHEERGEWADEN, (verheergewaadde, heeft
verheergewaad), (gesch.) een leen verheffen, instellen : iem. met een land verheergewaden, het hem
laten besturen.
VERHEERLIJKEN, (verheerlijkte, heeft verheerlijkt), roemen, verheffen ; prijzen : Gods naam
verheerlijken ; met die onderscheiding is hij verheerlijkt, zeer ingenomen. VERHEERLIJKING, v.
VERHEFFEN, (verhief, heeft verheven), opheffen, hooger maken, stellen, plaatsen ; — (rekenk.)
een getal tot zekere macht verheffen, brengen; —
doen toenemen: zifne stem verheffen, luider spreken;
— rich verheffen, omhoogstijgen, rijzen ; — (fig.)
rich niet boven het middelmatige verheffen, middelmatig zijn ; — trotsch, hoogmoedig zijn op : rich
op zijn stand, op zijn rijkdom verheffen; — sterker
worden, in kracht toenemen : de koorts, de wind
verheft zich. VERHEFFING, v. (-en), het verheffen : verheffing tot den adelstand.
VERHEID, v. (...heden), afstand ; verwijdering.
VERHEIEN, (verheide, is verheid), die akkers,
die weilanden verheien, verdrogen, drogen uit.
VERHELDEREN, (verhelderde, heeft en is
verhelderd), ophelderen, helderder maken, worden ;
(fig.) het lezen van goede boeken verheldert het verstand. VERHELDERING, v. het verhelderen,
opheldering ; verlichting (van het verstand).
Van Dale, Handwoordenboek
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VERHELEN, (verheelde, heeft verheeld), verbergen, verzwijgen, niet openbaren.
VERHELPEN, (verhielp, heeft verholpen), verbeteren, herstellen : is dat te verhelpen I
VERHEMELTE, o. (-n), (ontl.) gewelf van den
mond ; — overdekking, hemel (van een troon, een
ledikant, een preekstoel enz.); — (plantk.) opstaande
plooi in de onderlip der gemaskerde bloemen.
VERHEMELTEBOOG, m. ( ...bogen), (ontl.) de
achter elkander liggende bogen van het zachte
verhemelte ter weerszij den van de huig ; ...BLANK,
m. (-en), ...LETTER, v. (-s), schuringsletter met
behulp van het verhemelte voortgebracht, palataal.
VERHEUGD, bn. (-er, -st), vroolijk, opgeruimd,
blijde : een verheugd gezicht, kind.
VERHEUGEN, (verheugde, heeft verheugd),
vroolijk maken, blijdschap verwekken.
VERHEUGENIS, v. (-sen), het verheugen,
blijdschap ; een vroolijke dronk.
VERHEUGING, v. (-en), innerlijke blijdschap.
VERHEVELING, v. (-en), verschijnsel in den
dampkring (als : regen, sneeuw, onweder enz.).
VERHEVEN, bn. bw. (-er, -st), boven (iets anders) uitstekend : eene verheven pleats ; — (beeldh.)
verheven beeldwerk, relief ; — opstaande : met verheven rand ; — (fig.) zich boven het gewone,
alledaagsche verheffende : verheven taal ; verheven
denken. VERHEVENHEID, v. (...heden), la
verhevene ; — hoogte, wat uitsteekt boven den
grond ; — (fig.) edelaardigheid : verhevenheid van
karakter.
VERHINDEREN, (verhinderde, heeft verhinderd),
beletten, tegengaan. VERHINDERING, v. (-en).
VERHIT, bn. (-ter, -st), heet, gloeiend; (fig.)
opgewekt, vurig : eene verhitte verbeeldingskracht.
VERHITTEN, (verhitte, heeft verhit), heet
maken, doen gloeien ; — (fig.) opwekken, prikkelen : die lectuur verhit de verbeelding te sterk ; —
rich verhitten, zich in het zweet werken, loopen ;
(fig.) zichzelven opwinden. VERHITTING, v.
(-en). het verhitten (in alle bet,).
VERHITTEND, bn. heetmakend ; opwekkend.
VERHOEDEN, (verhoedde, heeft verhoed), door
toeAcht beletten, voorkomen : een ongeluk verhoeden , dat verhoede God, beletten, afwenden.
VERHOEFSLAGEN, (verhoefslaagde, heeft verhoefslaagd), een dijk, eene waterkeering in hoefslagen verdeelen. VERHOEFSLAGING, v. (-en).
VERHOETELEN, (verhoetelde, heeft verhoeteld), bederven, kreuken, bethorsen ; klonteren
(van de melk bij het koken).
VERHOLEN, bn. bw. (-er, -st), verborgen,
sluiks, geheim : verholen bedoelingen ; (taalk.)
eene verholen samenstelling, eene samenstelling die
alleen voor den taalkenner duidelijk is.
VERHOLLANDSOHEN, (verhollandschte, heeft
verhollandscht), een Hollandschen vorm geven.
aan. VERHOLLANDSCHING, v.
VERHONDERDVOUDIGEN, (verhonderdvoudigde, heeft verhonderdvoudigd), honderdmaal meer
nemen ; (fig.) zeer vermeerderen.
VERHONGEREN, (verhongerde, heeft en is
verhongerd), uithongeren.
VERHOOGEN, (verhoogde, heeft verhoogd),
hooger maken, opwerken ; — in eene hoogere
klasse doen plaats nemen ; — prijzen : wie rich
zelf verhoogt, die rat vernederd worden ; — vermeerderen : de belastingen, inkomsten, loonen, prijzen
verhoogen ; — (fig.) die overwinning verhoogde den
moed der soldaten ; doen uitkomen : bescheidenheid
verhoogt de deugd ; schaduw verhoogt het Licht. VERHOOGING, v. (-en), het verhoogen, vermeerdering (van prijs) ; traktementsverhooging ; verhooging van temperatuur ; — (fig.) lof, verheffing.
VERHOOPT, bn. wat men hoopt.
VERHOOR, o. (-en), (recht.) ondervraging.
VERHOOREN, (verhoorde, heeft verhoord),
ondervragen, in verhoor nemen ; overhooren :
eene les verhooren ; — aanhooren ; vervullen. VERHOORING, v. (-en), het verhooren, verhoor.
VERHOOVAARDIGEN, (verhoovaardigde, heeft
verhoovaardigd), hoovaardig, hoogmoedig maken • trotsch zijn op. VERHOOVAARDIGING, v.
57
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VERHOUDEN, (verhield, heeft verhouden),
zich verhouden, zich houden ; (ook) in verhouding
staan tot : de lengte verhoudt zich tot de breedte als
3 tot 2.
VERHOUDING, v. (-en), het verhouden ; (wisk.)
betrekking (van grootheden onderling tot elkander);
— afmeting : de verhoudingen van een gebouw;
tusschen
—(fig.)evnrdh; ouing
hen was goed, hunne onderlinge betrekking.
VERHOUTEN, (verhoutte, is verhout), boutachtig worden. VERHOUTING, v.
VERHUISBILJET, o. (-ten), biljet van den burgerlijken stand, afgegeven aan hen die naar eene
andere gemeente verhuist ; ...DAG, m. (-en), dag
waarop men verhuist; ...DRUKTE, v. ; ...KOSTEN,
m. my. ; ...WAGEN, m. (-s), groote overdekte wagen
waarmee men groote inboedels verhuist.
VERHUIZEN (verhuisde, is en heeft verhuisd),
van wooing, van huis veranderen ; (spr.) verhuizen kost bedstroo, verhuizen kost geld ; —
den dienst verlaten (van meiden, knechts enz.);
(gemeenz.) sterven ; — den inboedel van anderen
overbrengen. VERHUIZING, v. (-en), het ver-.
huizen (in alle bet).
VERHUIZER, m. (-s), iem. die het verhuizen
van anderen als beroep uitoefent.
VERHUREN, (verhuurde, heeft verhuurd), in
huur geven; — verpachten. VERHURING, v. (-en).
VERHUTSELEN, (verhutselde, heeft verhutseld), schuddende verplaatsen, verfomfaaien.
VERHUURKANTOOR, o. (...toren), kantoor waar
men dienstboden enz. verhuurt.
VERHYPOTHEKEEREN,
(verhypothekeerde,
heeft verhypothekeerd), een vast goed als pand
laten inschrijven.
VERIFICATEUR, m. (-s), ambtenaar die de
echtheid (eener opgave enz.) moet onderzoeken.
VERIFICATIE, v. (-s, ...tien), onderzoek iiaar
de echtheid van eene aangifte, opgave enz.; —
COM.MISSIE, v. (-5, ...lien); —VERGADERING,
v. (-en), vergadering tot het verifieeren der schuldvorderingen van een gefailleerde.
VERIFIEEREN, (verifieerde, heeft geverifieerd),
de echtheid onderzoeken, de echtheid (van lets)
bekrachtigen, constateeren.
VERIJDELEN, (verijdelde, heeft verijdeld), doen
mislukken. VERIJDELING, v.
VERIJDELTUITEN, (verijdeltuitte, heeft vertjdeltuit), met ijdeltuiterij ' doorbrengen (geld,
tij d).
VERINDISCHEN, Indisch worden in zeden,
gewoonten en karakter.
VERINLANDSCHEN, de zeden en gewoonten
der inlanders aannemen ; geheel als een inlander
worden.
VERINNERLIJKEN, (verinnerlijkte, heeft verinnerlijkt), zijn Leven verinnerlijken.
VERINTERESTEN, (verinterestte, heeft verinterest), aan interest opbrengen.
VERJAARDAG, m. (-en), dag waarop lets of
iem. een of meer jaren oud is; ...DICHT, o.
(-en), gelegenheidsgedicht tot viering van iemands
verjaardag ; ...GESCHENK, o. (-en), geschenk
dat men ter gelegenheid van een verjaardag
geeft ; ...KALENDER, m. (-s), kalender om
daarop de verjaardagen van verwanten en bekenden aan te teekenen.
VERJAGEN, (verjaagde, verjbeg, heeft verjaagd), wegjagen, verdrijven.
VERJAREN, (verjaarde, heeft en is verjaard),
zijn verjaarfeest vieren, jarig zijn; — (recht.) door
verloop van zeker aantal jaren niet meer invorclerbaar zijn of niet meer van kracht : eene verbintenis, eene geldschuld kan verjaren. VERJARING,
v. (-en), het verjaren (in alle bet.) ; verjaarfeest.
VERJARINGSFEEST, o. (-en), verjaarfeest ;
...GESCHENK, o. (-en); ...RECHT, o. waardoor
na eon zeker aantal jaren de aanspraak op lets
verloren of verbeurd is ; ...TERMIJN, m. (-en),
termijn die verstrijken moot, v66r lets verjaart.
VERJONGEN, (verjongde, heeft en is verjongd),
jonger maken of worden. VERJONGING, v.
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VERJONGINGSKUUR, v. (...kuren), leefwijze,
aanwending van toovermiddelen om weer jong
te worden,
VERJUS, o. sap uit onrijpe vruchten waarmede
spijzen toebereid worden.
VERKALKEN, (verkalkte, heeft en is verkalkt),
tot kalk maken of worden. VERKALKING, v. (in
de scheik.) de omzetting van een metaal in
metaaloxyde ; afzetting van kalkzouten in dierlijke
weefsels : verkalking in de bloedvaten.
VERKAPT, bn. bw. in het geheim, verholen.
VERKASSEN, (verkaste, is verkast), (gemeenz.)
verhuizen ; hij kan verkassen, eene andere betrekking zoeken.
VERKAVELEN, (verkavelde, heeft verkaveld),
kavelingen (parti,jen) maken van to verkoopen
waren ; bij kavelingen verkoopen ; (ook) verdobbelen, op een wore wagen. VERKAVELING,
v. (-en), het verkavelen ; (waterb.) het graven
van slooten en tochten in een polder.
VERKEER, o. omgang : kost en inwoning met
huiselijk verkeer ; — het gaan en komen: het verkeer op straat.
VERKEERBORD, o. (-en), triktrak.
VERKEERD, bn. bw. (-er, -st), omgekeerd, ayerechtsch ; — aan de keerzijde ; — tegenovergesteld
aan wat good is, onjuist, valsch : den verkeerden weg
inslaan, omgaan ; 't is daar de verkeerde wereld, alles
gaat er verkeerd toe ; — zijne handen staan verkeerd, hij is daarin onhandig ; — zijn hoofd staat
verkeerd, hij is slecht geluimd, (ook) hij weet niet
wat hij beginnen zal ; een verkeerd antwoord geven ;
iem. verkeerd begrijpen. VERKERDELIJK, bw.
VERKEERDHEID, v. (...heden), het verkeerde ;
iets dat verkeerd is ; misslag, gebrek, ondeugd,
bedorvenheid.
VERKEEREN, (verkeerde, heeft en is verkeerd),
anders keeren, veranderen ; — veranderen : (spr.)
het kan verkeeren (zei Brederoo); omgaan : met iem.
verkeeren ; — hij verkeert (vrijt) met dat meisje ;
— zich ophouden, zijn verblijf houden ; — zich
gedragen, zich houden ; — zich bevinden, in goecle,
in benarde omstandigheden verkeeren. VERKEERING, v. (-en), het verkeeren ; verkeer ; vrijage :
verkeering hebben, zoeken (met een meisje).
VERKEERSWEG, m. (-en), groote weg vog
het verkeer ; ...WEZEN, o. alles wat met het
verkeer in verband staat.
VERKENMERK, o. (-en), in muren aangebracht
merk op bouten, steenen enz. waarvan de luiste
hoogte ten opzichte van N. A. P. bekend is.
VERKENNEN, (verkende, heeft verkend), opnemen, nagaan : eene landstreek, een terrein verkennen ; — (oorl.) onderzoeken, zich bekendmaken
met de plaatselijke gesteldheid ervan.
VERKENNER,m. (-s), die op verkenning uitgaat.
VERKENNING, v. (-en), (mil.) eene handeling
waardoor men eene nauwkeurige kennis tracht to
verkrijgen van alles wat uit een militair oogpunt
beschouwd, belangrijks oplevert.
VERKENNINGSDIENST, m. die militaire dienst
welke de verkenning tot taak heeft ; ...KORPS,
o. (-en) ; ...LEGER, o. (-s) ; ...TOCHT, rn. (-en).
VERKERVEN (verkorf, heeft verkorven), kervende slijten; slecht kerven ; onbruikbaar maken ;
(ook fig.) bederven ; hij heeft het bij hem verkorven,
hij heeft zijne gunst verloren.
VERKETTEREN, (verketterde, heeft verketterd), tot ketter verklaren, als ketter uitkrijten ;
(fig.) iem. of jets aan de kaak stollen.
VERKIESBAAR, bn. geschikt, bevoegd om verkozen to worden ; — verkieslijk. VERKIESBAARHEID, v. bevoegdheid om gekozen to worden.
VERKIESLIJK, VERKIESELIJK, bn. verkiesbaar ; —, (-er, -st), de voorkeur verdienende.
VERKIEZEN, (verkoos, heeft verkozen), uitkiezen, de voorkeur geven : ik verkies kalfsvleesch ;
— willen, wenschen, verlangen : hij verkiest uit to
gaan ; — door keuze aanwijzen, benoemen. VERKIEZING, v. (-en), het verkiezen : wat is zijne verkiezing ; — de verkiezingen, benoemingen tot
volksvertegenwoordigers ; (godg.) de vrije verkiezing, vrije wil.

VEIMEZINOSAGENT.
VERKIEZINGSAGENT, m. (-en), iem. die bij
de verkiezingen stemmen werft voor een bepaalden candidaat ; ...ARTIKEL, o. (-en), dagbladartikel over eene aanstaande verkiezing ; ...BUREAU, o. (-'s), bureau waar men de kiezers voorlicht en helpt ; ...DAG, m. (-en) ; ...DRUKTE,
v. • ...LEER, v. leer over den vrijen wil • ...STRIJD,
m. strijd om den candidaat zijner partij de meerderheid van stemmen te bezorgen ; ...WERK, o.
alle arbeid dien eene verkiezing voor departijen
meebrengt.
VERKIJKEN, (verkeek, heeft verkeken), voor
het kijken uitgeven : gij zaudt er een dubbeltje aan
verkijken ; — kijkende doorbrengen ; — ongebruikt
laten voorbijgaan : de kans is verkeken, verloren ; — zich verkijken, bij het kijken zich vergissen ; — te veel kijken.
VERKIKKERD, bn. (gemeenz.) op jets verkikkerd zijn, dol op lets zijn.
VERKILLEND, bn. de verkillende aclem des
floods, die iem. koud en stijf maakt.
VERKLAARBAAR, bn. (-der, -st), verklaard
kunnende worden, duidelijk.
VERKLAGEN, (verklaagde, heeft verklaagd),
gerechtelijk aanklagen. VERKLAGING, v. (-en).
VERKLANKEN, (verklankte, heeft verklankt),
eene gedachte verklanken„ in muziek uiten.
VERKLAPPEN, (verklapte, heeft verklapt),
verklikken, overbrengen ; verraden.
VERKLAREN, (verklaagde, is en heeft verklaard),
klaar worden, van vreugde stralen ; — uitleggen
een droom, een raadsel verklaren ; min of meer
plechtig uitspreken, to kennen geven iem. schiadig verklaren. VERKLARING, v. (-en), het verklaren, opheldering ; uitlegging (b. v. van een
droom) ; — aanzegging : verkiaring van den oorlog ; — gerechtelijke uitspraak ; — getuigenis.
VERKLAREND, bn. wat verklaart, opheldert
verklarende aanteekeningen ; — (taalk.) verklarend
zinsverband, het verband tussehen een of meer
zindeelen en een ander, wanneer gene tot verklaring van dit laatste dienen ; verklarende voegwoorden, die dienen ter uitdrukking van het verklarend
zinsverband.
VERKLEEDEN, (verkleedde, heeft verkleed),
finders kleeden • — door anders te kleeden vermommen : hij was als vrouw verkleed ; — aan kleeren
uitgeven, inz. to veel uitgeven. VERKLEEDING,
v. n), het verkleeden ; vermomming.
V KLEEDPARTIJ, v. (-en), het anders kleeden : dat is nog eene heele verkleedpartij ; —
partij waarop alle aanwezigen verkleed, vermomd zijn.
VERKLEEFD, bn. (-er, -st), gehecht, verknocht
(aan iem.); verslaafd (b. v. aan den drank). VERKLEEFDHEID, v.
VERKLEINAAP, .m. (...apen), (teek.) teekenaap
om den omtrek, eener vlakke figuur in zekere
verhouding to verkleinen.
VERKLEINBAAR, bn. vatbaar voor verkleining ; (rekenk.) eene niet verkleinbare break, waarvan teller en noemer onderling ondeelbaar zijn.
VERKLEINEN, (verkleinde, heeft verkleind),
klein, kleiner, geringer maken ; (rekenk.) breuken
verkleinen, (liever vereenvoudigen), teller en noemer
tot kleinere getallen herleiden ; — lets gering schatten, met minachting (van lets of iem.) spreken. VERKLEINING, v. (-en), het verkleinen (in
alle bet.); (rekenk.) herleiding tot kleinere getallen;
(fig.) minachting.
VERKLEINGLAS, o. (...zen), glas waardoor
men de voorwerpen kleiner ziet dan zij natuurlijk zijn.
VERKLEININGSUITGANG, m. (-en), (taalk.)
uitgang van een verkleinwoord.
VERKLEINWOORD, o. (-en), (spraakk.) verkleinwoorden dienen om uit te drukken, dat lets
klein van omvang is, of minder sterk of hevig dan
gewoonlijk; ook waar men met lieftalligheid, gemeenzaamheid, vertrouwelijkheid of toegenegenheid
spreekt, wordt niet zelden het verkleinwoord gebruikt, als hoor eens, vrindje ; wel, moedertje,
hoe gaat het ?
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VERKLEUMD, bn. (-er, -st), bevangen, stijf
van de koude. VERKLEUMDHEID, v.
VERKLEUMEN, (verkleumde, is verkleumd),
stijf, bevangen worden van koude.
VERKLEUREN, (verkleurde, heeft en is verkleurd), van kleur veranderen ; — ontkleuren,
de kleur verliezen.
VERKLIKKEN, (verklikte, heeft verklikt), heimelijk overbrengen, verraden.
VERKLIKKER, m. (-s), hij die verklikt; — (zeew.)
eene soort van vleugel om nauwkeurig de windrichting aan te geven, ook Spaansche waker geheeten ; — (nat.) verklikker der luchtpomp, soort
van manometer die de spanning der in de pomp
aanwezige lucht aantoont. VERKLIKSTER, v.
(-s), zij die verklikt; aanbrengster.
VERKLOEKEN, (verkloekte, heeft verkloekt),
kloek maken, moed geven ; rich verkloeken, zich
verstouten ; (fig.) door list vangen, in den strik
laten loopen : den vijand verkloeken.
VERKNEUKELEN (ZICH), (verkneukelde zich,
heeft zich verkneukeld), de handen wrijven van
voldoening, van vreugde enz.
VERKNEUTEREN (ZICH), (verkneuterde zich,
heeft zich verkneuterd), inn.erlijk plezier over
lets hebben : ik verkneuter mij al bij die gedachte.
VERKNIEZEN (ZILH)), (verkniesde zich, beeft
zich verkniesd), van hartzeer verteerd worden,
wegkwijnen. VERKNIEZING, v.
VERKNIJPEN, (verkneep, heeft verknepen),
knijpende stukmaken ; rich verknijpen, zich
met veel moeite inhouden, op de tanden bijten.
VERKNIJPING, v. het verknepen ; (fig.) verlegenheid.
VERKNIPPEN, (verknipte, heeft verknipt),
knippende stukmaken, slecht knippen ; — in
kleine stukjes knippen ;
knippende bederven;
uitknippen.
VERKNOCHT, bn. gehecht, verbonden ; — innig
gehecht. VERKNOCHTHEID, v.
VERKNOEIEN, (verknoeide, heeft verknoeid),
bederven ; — op onnutte wijze besteden : zijn
tijd, zijn geld verknoeien. VERKNOEIING, v.
VERKNUFFELEN, (verknuffelde, heeft verknuffeld), door knuffelen verkreukelen, verfrommelon : hear japonnetje was verknuffeld.
VERKOELEN, (verkoeldo, heeft en is verkoeld)„
koel, koeler maken, bekoelen, verfrisschen ; —
(fig.) verflauwen (van vriendschap) ; — de driften
verkoelen, verminderen. VERKOELING, v. (-en),
het verkoelen, vermindering van warmte ; (van
een kanon) verfrissching; (fig.) verfiauwing van
vriendschap.
VERKOELEND, bn. (-er, -st), koelmakend.
VERKOELINGSMIDDEL, o. (-en), middel om
to verkoelen.
VERKOKEN, (verkookte, heeft en is verkookt),
kokende verminderen ; inkoken, verdampen.
VERKOLEN, (verkoolde, heeft en is verkoold),
tot kool maken ; tot kool worden. VERSOLING, v.
VERKOMEN, (verkwam, is verkomen), zich
allengs herstellen ; hij begint er op to verkomen, in
betere omstandigheden to komen.
VERKONDEN, (verkondde, heeft verkond), verkondigen. VERKONDING, v.
VERKONDIGEN, (verkondigde, heeft verkondigd), bekendmaken, verspreiden : iemands lof
verkondigen ; leeren, prediken : het Evangelie verkondigen. VERKONDIGING, v. (-en).
VERKONDSOHAPPEN, (verkondschapte, heeft
verkondschapt), melden, berichten. VERKONDSCRAPPING, v. : iem. op verkondschapping nitzenden, op onderzoek, nasporing.
VERKOOP, m. (-en), eene overeenkomst waarbij de eene zich verbindt om eene zaak to leveren
en de andere om daarvoor den bedongen prijs
to betalen ; koop en verkoop, handel.
VERKOOPBAAR, bn. geschikt om verkocht
to worden. VERKOOPBAARHEID, v.
VERKOOPEN, (verkocht, heeft verkocht), aan
anderen (lets) tot een zekeren prijs (inz. om winst
te maken) overdoen; grappen verkoopen, gekheid
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maken ; leugens verkoopen, vertellen ; praatjes
verkoopen, te veel praats hebben ; zij kan hem verraden en verkoopen, zij is hem veel to slim af ;
—zijnlevdurkop,
zich geducht verweren.
VERKOOPING, v. (-en), het verkoopen (inz. in
bet openbaar) ; veiling : bijeenkomst waar iets
openlijk verkocht wordt. VERKOOPINKJE, o.
(-s).
VERKOPEREN, (verkoperde, heeft verkoperd),
(zeew.) met koper bekleeden, beslaan.
VERKOREN, bn. (nog in hoog. stijl) verkozen ;
uitverkoren.
VERKORSTEN, (verkorstte, is verkorst), met
eene korst bedekken ; tot korst worden.
VERKORTEN, (verkortte, heeft verkort), kort,
korter maken ; — (rek.) verkorte deeling, vermenigvuldiging, worteltrekking, op eene kortere wijze ; —
(fig.) den tijd verkorten, verdrijven ; — van
iem. het leven verkorten, door verdriet b y.; — iem.
in z:ijne belangen verkorten, hem benadeelen.
VERKORTING, v. (-en), (waterb.) dwarskade
tusschen verschkade en dijk.
VERKORTINGSTEEKEN, o. (-s), (taalk.) afkappingsteeken, apostrophe (')VERKORTSOHRIFT, o. (-en), schrift met stelselmatige verkortingen inz. bij de stenographie.
1. VERKOUDEN, bn. door koude ontstoken slijmvliezen hebbende ; tfig.) hij is er omverkouden, hij
moest er voor boeten, heeft bet met den dood bekocht. VERKOUDHEID, v. (...heden), ongesteldheid door belette huiduitwaserning.
2. VERKOUDEN, (verkoudde, heeft of is verkoud) ; (fig.) verkoelen.
VERKRAOHTEN, (verkrachtte, heeft verkracht),
geweld aandoen, onteeren ; — schenden, overtreden : de wet, de heiliste rechten verkrachten. VERKRACHTING, v. (-en), het verkrachten.
VERKREUKELEN, (verkreukelde, heeft verkreukeld), verkeerd, valsch kreuken of plooien ;
kreukende bederven, verfrommelen.
VERKREUKEN, (verkreukte, heeft verkreukt),
verkreukelen.
VERKRIJGBAAR, bn. te verkrijgen, te koopen :
overal verkrijgbaar ; iets verkrijgbaar stellen.
VERKRIJGEN, (verkreeg, heeft verkregen), bekomen, koopen ; (met inspanning) verwerven.
VERKROMMEN, (verkromde, heeft verkromd),
krom maken, buigen ; (fig.) het recht verkrommen,
onrecht doen. VERKROMMING, v. (-en).
VERKROPPEN, (verkropte, heeft verkropt),
kroppende slikken, door de keel duwen ; zwaar
eten verslikken ; (fig.) verduren, verbijten (leed,
beleedigingen): iets niet verkroppen kunnen.
VERKRUIMELEN, (verkruimelde, heeft en is
verkruimeld), tot kruimels maken, verbrokkelen ;
kruimels worden, afbrokkelen ; — zijn tijd verkruimelen, to veel verdeelen.
VERKUISOHT, bn. (Zuidn.) zindelijk, proper
met iets verkuischt zijn, ingenomen, opgehemeld.
VERKWANSELEN, (verkwanselde, heeft verkwanseld), rift?, geld verkwanselen, aan benzelarijen uitgeven ; — met verlies ruilen : die iongene rerkwanselen alles, VERKWANSELING, v.
VERKWIJNEN, (verkwijnde, is verkwijnd), langzamerhand minder, rivakker worden, wegkwijnen ;
(ook fig.): de handel verkwijnt.
VERKWIKKELIJK, bn. (-er, -st), verfrisschend ;
(fig.) opwekkend, vertroostend, troostrijk : verkwikkelijke gesprekken.
VERKWIKKEN, (verkwikte, heeft verkwikt),
(eig. levend maken, doen opleven); lavers, verfrisschen, opfrisschen ; — (fig.) troosten, opwekken.
VERKWIKKING, v. (-en), het verkwikken, lafenis ; (fig.) troost, opwekking.
VERKWIKKEND, bn. (-er, -st), wat verkwikt :
een verkwikkende regen ; verkwikkende koelte.
VERKWISTEN, (verkwistte, heeft verkwist),
verspillen, op onnutte of lichtzinnige wijze; to
ruim zijn in het gebruik van iets. VERKWISTING, v. (-en), het verkwisteu ; verspilling, doorbrenging.
VERKWISTEND, bn. (-er, -st), verspillend,
losbandig : een verkwistend Leven leiden,.

VERLEEREN.
VERKWISTER,
VERKWISTSTER, v. (-s),
die verkwist of doorbrengt.
VERLAAT, o. (verlaten), kleine schutsluis (in
Groningen).
VERLAATHUIS, o. (...zen), huis bij een verlaat
waarin de verlaatmeester woont ; ...MEESTER,
m. (-s), sluiswachter.
VERLADEN, (verlaadde, heeft verladen), overladen, herladen ;• beladen. VERLADING, v.
VERLADEN, (verlaagde, heeft verlaagd), laag,
lager maken ; — den prijs verlagen, lager stellen, iem. in rang, eene klasse verlagen, in een lageren
rang, eene lagere klasse plaatsen — (fig,) vernederen, schande aandoen (door af to keuren
gedragingen). VERLAGING, v. (fig.) vernedering ; onteering, degradatie.
VERLAK, VERLAKSEL, o. vernis, lak.
1. VERLAKKEN (verlakte, heeft verlakt), vernissen, lakken.
2. VERLAKKEN, (verlakte, heeft verlakt), foppen, bedotten.
VERLAMD, bn. verstijfd, lam geworden, verstramd. VERLAMDHEID, v.
VERLAMMEN, (verlamde, heeft of is verlamd),
lam 'maken of worden ; — (fig.) iem. aan, armen
en beenen verlammen, lam slaan ; — de veerkracht
verliezen : die veer, dat slot is verlamd ; dat werkt
verlammend, doet de energieverlammen, datontzenuwt,
verzwakt. VERLAMMING, v. (-en), het verlammen ; lamheid, stijfheid ; het geheele of gedeeltelijke verlies van het bewegingsvermogen, al of niet
gepaard gaande met verlies van de gevoeligheid.;
(fig.) ontzenuwing.
VERLANDEN, (verlandde, is verland), land
worden, aanspoelen ; (ook) het land verlaten, in
een ander land gaan woven. VERLANDING, v.
(-en), landwording, aanspoeling ; verhuizing uit
het land.
VERLANGEN, (verlangde, heeft verlangd),
begeeren, wenschen.
2. VERLANGEN, o. (-s), begeerte, wensch,
eisch : (fig.) branden van verlangen, zeer stork
verlangen ; — het liedje van verlangen zingers, van
verlengen, uitstellen ; inz. van kinderen om nog
wat to mogen opblijven.
VERLANGST, v. het verlangen, begeerte.
1. VERLATEN, (verlict, heeft verlaten), overgieten, overstorten : water verlaten, door een veruit eene
laat laden af- of toestroomen ;
plants weggaan ; achterlaten : een persoon,
iem. in eene moeilijke positie verlaten ; in den
sleek laden : die man heeft vrouw en kincleren
verlaten • God verlaat de Zijnen niet, zal ze helpen
en steunen ;• mijne krachten verlaten mij, laten mij
in den stook ; — rich verlaten op, vertrouwen stellen
op of in, berusten.
2. VERLATEN (ZIGH), (verlaatte zich, heeft
zich verlaat), to laat komen door zich op to
houden.
3. VERLATEN, bn. (-er, -st), een verlaten huis,
ledig, niet moor bewoond ; — eenzaam, afgelegen:
een verlaten dorp, weg. VERLATENHEID, v.
eenzaamheid ; toestand van iem. die verlaten is.
1. VERLEDEN, VOORLEDEN, bn. vroeger,
laatste, vorige : verleden week ; verleden jaar, ten
vorigen jare ; — de verleden tijd, die vormen
der werkwoorden, waardoor de working als voltooid of onvoltooid in het verledene voorgesteld
wordt ; bw. nog niet lang geleden, voor eenigen
tijd, onlangs : ik heb haar verleden nog gesproken.
2. VERLEDEN, VOORLEDEN, o. wat verleden of vroeger is : (spr.) in het verleden ligt het
heden, in het nu wat worden zal ; — de verleden
tijd.
VERLEDIGEN (ZIOH), (verledigde zich, heeft
zich verledigd), zich bezighouden (met).
VERLEENEN, (verleende, heeft verleend), toegeven, schenden, toestaan ; zich toegang verleenen door het raam, door eon raam inklimmen.
VERLEENING, v. het verleenen.
VERLEEREN, (verleerde, heeft verleerd), het
geleerde door gebrek aan oefening vergeten ;
(fig.) 'tic zal hem dat liegen wel verleeren, afwennen.
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1. VERLEGEN, bn. te lang gelegen : dat schip
heeft eenige dagen verlegen ; — door liggen bedorven,
verkleurd (van goederen) ; — waardoor men in
verlegenheid komt : (zeew.) verlegen weer, zeer boos
weer op zee.
2. VERLEGEN, bn. (-er, -st), bedremmeld,
onthutst, angstig, beschroomd ; —verlegen zijn om,
behoefte hebben aan, noodig hebben ; hij is nooit
om een antwoord verlegen, heeft altijd een antwoord
klaar. VE RL E GE NH EID , v. onaangenaam gevoel
dat iem. ondervindt, ale hij in bijzijn van anderen
zichzelf, gebrek aan kennis of kunde toeschrigt ;
geldgebrek.
VERLEGGEN, (verlegde, verleide, heeft verlegd en verleid), anders leggen, elders leggen,
verplaatsen ; overpakken ; vervouwen.
VERLEI, o. (eert.) beleening ; vgl. VERLEIEN.
VERLEIDBAAR, bn. vatbaar voor verleiding.
VERLEIDELIJK, bn. bw. (-er, -st), waardoor
men gemakkelijk verleid kan worden.
VERLEIDEN, (verleidde, heeft verleid), van
den rechten weg leiden ; — (fig.) medesleepen,
bekoren ; — verlokken, betooveren ; — misleiden,
ongelukkig maken, onteeren. VERLEIDING, v.
(-en), het verleiden ; verlokking, verzoeking.
VERLEIDEND, bn. (-er, -st), verleidelijk.
VERLEIEN, (verleide, heeft verleid), (in het
leenstelsel) met een leen begiftigen, beleenen.
VERLEKKEREN, (verlekkerde, heeft en is
verlekkerd), aan het lekkere gewennen : zijne
kinderen verlekkeren ; op iets verlekkerd zijn, verzot.
VERLENGBAAR, bn. verlengd kunnende worden.
VERLENGEN, (verlengde, heeft verlengd), langer maken ; — langer doen duren ; (fig.) een
wissel verlengen, den termijn van , betaling opscborten, prolongeeren. VERLENGING, v. (-en), het
verlengen (in alle bet.); (kooph.) prolongatie
(eens wissels).
VERLENGINGSTEEKENS, o. my. (muz.) puntjeF
die naast de noten of pauzen geplaatst worden
en ze met den halven duur verlengen; (ook) bogen
over twee noten van gelijke hoogte.
VERLENGSEL, o. (-s), verlengstuk.
VERLEPPEN, (verlepte, is verlept), verflensen,
verwelken (inz. van bloemen); (fig.) zijne schoonheld verliezen,
VERLET, o. verhindering, beletsel ; — verwaarloozing, uitstel, verschuiving ; — tijdverlies.
VERLETSEL, o. (-s), beletsel, hindernis.
VERLETTEN, (verlette, heeft verlet), verhinderen: geldgebrek verlette alles; (ook) verwaarloozen,
niet letten op ; tijd verliezen.
VERLEVENDIGEN, (verlevendigde, heeft en
is verlevendigd), levendig, levendiger maken,
worden ; — verhelderen : het zonnetje verlevendigt
alles.
1. VERLEZEN, (verlas, heeft verlezen), nitlezen., schoonmaken.
2. VERLEZEN (ZICH), (verlas zich, heeft zich
verlezen), zich vergissen bij het lezen, verkeerd
lezen.
VERLIOHT, bn. (-er, -st), helderdenkend, wetenschappelljk ontwikkeld : een verlicht nutn.
1. VERLIOHTEN, (verlichtte, heeft verlicht),
van licht voorzien ; — (fig.) wetenschap, kennis
verspreiden. VERLICHTING, v. het verlichten;
licht (door middel van olie, gas enz.); feestelijke
verlichting, illuminatie ; — (fig.) beschaving.
2. VERLIOHTEN, (verlichtte, heeft verlicht),
minder zwaar maken (b. v. eene schuit); helpen
(in den arbeid): iemands taak verlichten ; — (fig.)
iemands smart, zorgen verlichten. VERLICHTING, v. het verlichten ; (fig.) opbeuring, bemoediging ; steun, hulp.
VERLIEFD, bn. bw. (-er, -st), van, met liefde
bezield : verliefd worden op.
VERLIEFDE, m. en v. (-n), die verliefd is ;
minnaar, minnares.
VERLIES, o. (...zen), het verliezen : het verlies
der oogen, het blindworden ; zijn dood was een
onherstelbaar verlies ; — met verlies verkoopen,
met schade ; — niet tegen verlies kunnen, bij het
verliezen zeer prikkelbaar worden.
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VERLIEVEN, (verliefde, is verliefd), verliefd
raken. : op een meisje verliezen; — verzot worden.
VERLIEZEN, (verloor, heeft verloren), kwijtraken : zijn geld, em boek, den sleutel, zijn leven
verliezen ; — overwonnen worden, verlies of schade
lijden : Napoleon verloor het bij Waterloo ; —
ongebruikt, onopgemerkt laten voorbijgaan: geen
woord van een gesprek, eene redevoering verliezen.
VERLIGGEN, (verlag, is en heeft verlegen),
anders liggen ; door liggen bederven.
VERLIJDEN, (verleed, heeft verleden), opmaken (eene akte, een testament) voor een notaris.
VERLOF, o. (...ven), vergunning, veroorloving; — vergunning tot drankverkoop in 't klein
(met uitzondering van sterken drank); — vacantie,
vrij af.
VERLOFBRIEF, m. (...ven), brief waarin men
verlof krijgt ; ...GANGER, m. (-s), soldaat die
verlof heeft om een bepaalden tijd tehuis door
to brengen ; — (Ind.) ambtenaar die met verlof
naar Europa gaat ; ...PAS, m. (-sen), bewijs van
verlof (voor een soldaat); ...REIS, v. (...zen).
VERLOFAANVRAGE, v. (-n), schriftelijk verzoek
om verlof.
VERLOFSOFFICIER, m. (-en), officier die niet
in actieven dienst is, doch alleen bij mobiligatie
of some voor oefening onder de wapenen komt :
. school voor verlofsofficieren.
VERLOFSTRAKTEMENT, o. (-en), verminderd
traktement dat men in zijn verlof geniet.
VERLOFTIJD, m. (-en), duur van het verlof.
VERLOKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), aanlokkend,
verleidelijk.
VERLOKKEN, (verlokte, heeft verlokt), aanlokken ; verleiden. VERLOKKING, v. (-en).
VERLOOOHENEN, (verloochende, heeft yenloochend), loochenen, niet willen kennen : God verloochenen; zijn vaderland verloochenen; afvallen (van
den godsdienst) ; — de natuur verloochenen,
tegen de natuur handelen ; — zich verloochenen, tegen zijn eigen gemoed handelen, ontrouw worden aan zijne eigen beginselen ; (ook)
het lagere in zich onderdrukken om het hoogere
to doen zegevieren ; (ook) onzelfzuchtig handelen.
VERLOOCHENING, v. het verloochenen ; zelfverloochening.
VERLOODEN, (verloodde, heeft verlood), over-,
herlooden ; looden, met lood bedekken ; van een
looden merk voorzien. VERLOODING, v.
VERLOOFDE, m. en v. (-n), bruigom, bruid,
aanstaande.
VERLOOP, o. het verloopen ; — na verloop
van tijd, van jaren, nadat een geruime tijd,
jaren Yerstreken zijn, waren ; — (zeew.) het verloop
van het i tij, van den vloed, de verandering, de
teruggang ; — de wijze waarop iets verloopt, zich
toedraagt of toegedragen heeft : het verloop eener
ziekte ; het verloop van het gevecht, van den oorlog ; —
achteruitgang : het verloop eener zaak, nering ; —
het verloop van een schoorsteen, eene buis, vermindering in middellijn.
1. VERLOOPEN, (verliep, heeft en is verloopen),
met loopen doorbrengen, zijn tijd verliezen ; —
wegloopen, weg-, vervloeien : het tij verloopt ; —
verstrijken, verdwijnen : nauwelijks was eene week
verloopen ; — afnemen, vervallen, verrainderen :
die winkel verloopt, verliest zijn klanten; — overgaan van nauwer tot wijder, dunner tot dikker :
deze buis verloopt van twee op twee en een halven cM.
2. VERLOOPEN, bn. wat verloopen is ;
verloopen student, die zijn studien niet vol—en
bracht heeft ; — een verloopen kerel, die door
te sterk leven uitgeput is ; — die schroef is verloopen, uitgesleten, lam, dol.
VERLOOPSTUK, o. (-ken), verbindingsstuk dat
twee buizen van versehillende wijdte verbindt.
VERLOREN, bn. wat men niet meer heeft,
bezit, wat men kwijt is ; — iets verloren geven,
opgeven ; — (oorl.) een verloren post, vooruitstaande post, het dichtst bij den vijand ; —
vergeefsch, nutteloos : dat is verloren moeite ; een
verloren oogenblik ; — diep gevallen, veronzedelijkt
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de verloren zoon ; de verloren zoon is terecht, van per sonen en zaken gebezigd die weg waren.
VERLOSKUNDE, v. vroedkunde, obstetrie.
VERLOSSEN, (verloste, heeft en is verlost),
bevrijden, redden ; — baren, bevallen. VERLOSSING, v. (-en), bevrijding, redding; bevalling.
VERLOSSER, m. ( -s), redder, bevrijder ; de
Verlosser der wereld, J e z u s Christus.
VERLOTEN, (verlootte, heeft verloot), door het
lot (eenig voorwerp) laten toewijzen, bij loten verdeelen ; de verlotevoorwerpen. VERLOTING, v. (-en).
VERLOVEN, (verloofde, heeft verloofd), door
trouwbelofte verbinden. VERLOTING, v. (-en).
VERLOVINGSDAG, m. (-en), dag waarop de
verloving plaats heeft ; ...FEEST, o. (-en);
...KAART, v. (-en), kaart om eene verloving
bekend te maken ; ...MAAL, o. (...malen); ...RING,
m. (-en), ring bij de verloving tusschen de aanstaanden gewisseld.
1. VERLUCHTEN, (verluchtte, heeft verlucht),
aan den wind blootgeven, laten doorwaaien, ultluchten ; (fig.) zich eens verluchten, een luchtje
scheppen, gaan wandelen. VERLUCHTING, v.
(-en), het verluchten, uitluchting.
2. VERLUCHTEN, (verluchtte, heeft verlucht),
een boek verluchten, illustreeren. VERLUCHTING, v.
VERLUCHTIGEN, (verluchtigde, heeft verluchtigd), opwekken, vervroolijken, verbljjden ; uitspanning bezorgen ; — eene kamer verluchtigen,
lichter, luchter, vroolijker maken.
VERLUIDEN, laten vertuiden, te kennen,
te verstaan geven, laten merken : near uit A
verluid wordt, bericht wordt ; rich laten verluiden,
laten vertellen.
VERLUIEN, luier worden : hij verluit.
VERLUIEREN, (verluierde, heeft verluierd), zijn,
tijd verluieren, luierende doorbrengen ; hij verluiert
met den dag, luier worden.
VERLUSTIGEN, (verlustigde, heeft verlustigd),
opvroolijken, opwekken. VERLUSTIGING, v.
uitspanning, vermaak, genoegen.
VERMAAGSCHAPPEN, (vermaagschapte, heeft
vermaagschapt), verzwageren, door verwantschap
verbinden. VERMAAGSCHAPPING, v. (-en), het
vermaagschappen, verzwagering, verwantschap.
1. VERMAAK, o. (...maken), genoegen, uitspanning ; — plezier, verlustiging.
2. VERMAAK, o. (...maken), (gew.) afsluiting : houten omheining enz. om grasweiden.
VERMAAN, o. vermaning : near Been vermaan
luisteren.
VERMAANBRIEF, m. (...ven), bisschoppelijke,
herderlijke brief.
VERMAARD, bn. (-er, -st), meer dan befaamd,
minder dan beroemd. VERMAARDHEID, v.
(...heden).
VERMAGEREN, (verraagerde, heeft en is vermagerd), wager maken of worden ; — (landb.)
een akker vermageren, uitputten.
VERMAKELIJK, bn. (-er, -st), genoeglijk,
vermaak gevend. VERMAKELIJKHEID, v.
(...heden), verlustiging, onderhoudende uitspanning ; vermaak.
1. VERMAKEN, (vermaakte, heeft vermaakt),
overmaken, vermaken ; anders maken (van kleedingstukken); eene pen vermaken, versnijden ; —
bij uitersten wil schenken, nalaten ; — verlustigen :
iem. met zijne geestigheden vermaken. VERMAKING, v. (-en), het vermaken, herstellen
(van jets); legaat (bij uitersten wil).
2. VERMAKEN, (Zuidn.) afsluiten, omheinen ;
sluiten.
VERMALEDIJEN, (vermaledijde, heeft vermaledb d), vervloeken, verwenschen.
VERMALEN, (vermaalde, heeft vermalen), fijnmalen ; het voedsel vermalen, fijnkartwen.
VERMANEN, (vermaande, heeft vermaand),
iem. zijn verkeerd gedrag enz. voorhouden, hem
ernstig waarschuwen : een lastigen knaap vermanen.
VERMANING, v. (-en), het vermanen, zedeles,
waarschuwing, aansporing tot het goede ; (geneesk.)
vermaning van koorts, lichte aanval.

VERMITS.
VERMANNEN, (vermande, heeft vermand),
vermeesteren, ovens eldigen : (fig.) hij werd door
schrik vermand ; (ook) moed inboezemen ; zich vermannen, moed vatten.
VERMEEND, bn. verondersteld, gewaand, beweerd : vermeend recht ; de vermeende erfgenaam.
VERMEENEN, (vermeende, heeft vermeend),.
veronderstellen, vermoeden, het er voor houden.
VERMEERDEREN, , (vermeerderde, heeft en.
is vermeerderd), meerder, grooter maken, worden ;
— toenemen ; — doen toenemen. VERMEERDERING, v. (-en), het vermeerderen, toeneming,
vergrooting, aanwas.
VERMEESTEREN, (vermeesterde, heeft vermeesterd), overmeesteren, veroveren ; — aan heelmeesters betalen; — zich vermeesteren, zich beheerschen, bedwingen. VERMEESTERING, v.
VERMEIEN, (vermeide, heeft vermeid), met
meitakken, met louver versieren ; zich vermeien,
in de open lucht, in het veld zich vermaken ; zich
verlustigen ; rich in iets vermeien, er genoegen,
vermaak in vinden.
VERMELDEN, (vermeldde, heeft vermeld), gewag
maken van, berichten, nemen. VERMELDING,
v. (-en), het vermelden : eervolle vermelding.
VERMELDENSWAARD, bn. Ns aard vermeld
te worden.
VERMEMELD, bn. vermolmd : vermemeld hout.
VERMENGEN, (vermengde, heeft vermengd),
ondereenmengen, samenmengen. VERMENGING,
v. (-en), het vermengen, mengsel.
VERMENIGVULDIGEN, (vermenigvuldigde, beef t
en is vermenigvuldigd), in aantal doen toenemen ; —
zich voortplanten : (bijb.) vermenigvuldigt u ;
(rekenk.) een getal zoo dikwijls nemen als door
een ander getal wordt aangewezen ; — vermeerderen : de moeiten vermenigvuldigen zich. VERMENIGVULDIGING, v. (-en), (rekenk.) die hoofdbewerking welke ons een getal zoo dikwijls leert
nemen als door een ander is aangewezen : tafet
van vermenigvuldiging, rekentafel ; - vermeerdering ; voortplanting.
VERMENIGVULDIGER, m. (-s), (rekenk.) getal
waarmede men vermenigvuldigt.
VERMENIGVULDIGSOM, v. (-men), rekenkundige opgave ; ...TAL, o. (-len), getal dat vermenigvuldigd wordt.
VERMETEL, bn. bw. (-er, -st), in hooge mate
stout, stoutmoedig, onberaden koen. VERMETELHEID, v. stoutheid, koenheid.
VERMETELE, m. en v. (-n), die vermetel is.
VERMETEN, (vermat, heeft vermeten),
hermeten, overmeten ; — zich vermeten, zich in het
meten vergissen ; (ook) zich verstouten, stoutmoedig zijn.
VERMICELLI (It.), v. buisvormige meelpijpjes.
VERMIJDEN, (vermeed, heeft vermeden), ontwijken, schuwen, mijden : iem. vermijden ; vermijd
de verleiding ; — zich onthouden van.
VERMILJOEN, o, eene soort van hoogroode
kleurstof ; het natuurlijk vermiljoen beet cinnaber.
VERMILJOENEN, (vermiljoende, heeft gevermiljoend), met vermiljoen kleuren.
VERMINDEREN, (verminderde, heeft en is
verminderd), minder, kleiner maken ; — afnemen,
minder worden ; — zwakker worden. VERMINDERING, v. (-en), het verminderen ; daling (der
prijzen).
VERMINKEN, (verminkte, heeft verminkt),
mank, kreupel maken, van een of meer lichaamsdeelen berooven ; — (fig.) woorden, zinsneden.
opzettelijk veranderen. VERMINKING, v. (-en),
het verminken (in alle bet.).
VERMINKTE, m. en v. (-n), die verminkt is.
VERMISSEN, (vermiste, heeft vermist), merken
dat iets ontbreekt of iem. afwezig is ; (iets) niet
kunnen vinden.
VERMISTE, m. en v. (-n), die vermist is.
VERMITS, redengey end vw. ter inleiding van
een bijwoordelijken zin die de reden uitdrukt van
de gedachte, in den hoofdzin vermeld : vermits
het regent, ga ik niet uit.
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VERMOEDELIJK, bn. bw. waarschijnlijk, denkelijk : vermoedelijk zal hij vandaag komen.
1. VERMOEDEN, (vermoedde, heeft vermoed),
gissen, denken, verwachten.
2. VERMOEDEN, o. (-s), gissing, verwachting,
veronderstelling ; — verdenking, argwaan vermoeden op iem. hebben ; booze vermoedens.
VERMOEID, bn. (-er, -st), afgemat (door inspanning) ;— de vermoeide oogen sluiten, afgemat
insluimeren. VERMOEIDHEID, v. aigematheid ;
uitputting.
VERMOEIEN, (vermoeide, heeft vermoeid), afmatten, moede maken : het gezicht, de oogen, vermoeien ; — vermoei u niet te reel, span u niet te veel
in ; (fig.) tot last zijn. VERMOEIING, v. (-en),
het vermoeien ; afmatting.
VERMOEIEND, bn. (-er, -st), moede makend,
afmattend een vermoeiende tocht, weg.
VERMOEIENIS, v. (-sen), vermoeiing.
1. VERMOGEN, (vermag, vermocht), de macht,
de kracht, het recht hebben tot : God vermag alles ;
invloed hebben zij vermag veel bij hem;
kunnen : zij vermocht niet te komen.
2. VERMOGEN, o. (-s), macht, gezag, bevoegdheid : ik zal doen wet in mijn vermogen is ; — zielskracht, gave des verstands, zielsvermogen : het
vermogen om te denken ; goede vermogens hebben ;
gmv. rijkdom, bezitting, geld: zijn vermogen wordt
op 3 ton geschat ; capaciteit: het vermogen eener
rivier, hoeveelheid water die in zekere tijdseenheld afvloeit.
VERMOGEND, bn. (-er, -st), machtig (tot);
rijk, bemiddeld.
VERMOGENSBELASTING, v. (-en), belasting
op het vermogen.
VERMOLMD, bn. wormstekig, vergaan (van
hout).
VERMOLMEN, (vermolmde, is vermolmd), vergaan (van bout), de stevigheid verliezen ; (fig )
de staat, de maatschappij is vermolmd.
VERMOMMEN, (vermomde, heeft vermomd),
verkleeden, hullers in, maskeren zich als schoorsteenveger vermommen ; — (fig.) verbergen. VERMOMMING, v. (-en), het vermommen ; hetgene
diènt om to vermommen ; (ook fig.).
VERMOORDEN, (vermoordde, heeft vermoord),
gewelddadig van het leven berooven, ombrengen ;
— (fig.) hij vermoordt zichzelf, door te weinig rust,
to veel inspanning mat bij zich te veel of ; zijne
.
eigen rust vernworden, verstoren.
VERMORSEN, (vermorste, heeft vermorst), door
morsen bederven, onhandig of nutteloos aanwenden, gebruiken ; zijn tijd, zijn leven v
verknoeien, verkeerd best,eden; — ge ver--San,
morsen, nutteloos uitgeven., VERMORSING, v.
het vermorsen.
VERMORZELEN, (vermorzelde, heeft vermorzeld), vergruizen, verbrokkelen, verbrijzelen.
VERMOTTEN, door de mot verteerd worden :
dat goed hangt er te vermotten.
VERMOUTH, o. eene soort van absintlikeur.
VERMUFFEN, (vermufte, is vermuft), door
mufheid vergaan ; (fig.) op eene eentonige plaats
te lang verwijlen, daar versuffen.
VERMUNTEN, (vermuntte, heeft vermunt),
muntende verbruiken ; hermunten, overmunten.
VERMUNTING, v. (-en), het vermunten ; hermunting.
VERMURWEN, (vermurwde, heeft en is vermurwd), murw of week maken, worden ; (fig.) gevoelig maken, worden ; het hart tot medelijden
stemmen, verteederen iem. door smeekbeden vermurwen.
VERNAOHTEN, (vernachtte, heeft vernacht),
den nacht (ergens) doorbrengen • overnachten.
VERNAGELEN, (vernagelde, 'heeft vernageld),
bespijkeren ; toespijkeren eene deur vernagelen ;
eenpaard vernagelen, een hoefspijker te diep inslaan,
waardoor het paard hinkt ,• een kanon vernagelen, het onbruikbaar maken door het inslaan
van een spijker in het zundgat.
VERNAUWEN, (vemauwde, heeft vernauwd),
nauw, nauwer maken of worden. VERNAUWING,

VERONGELIJKEN.
v. (-en), het vernauwen ; nauwte, engte ; enge
doortocht.
VERNEDEREN, (vernederde, heeft vernederd),
(altijd fig.) in aanzien of vermogen verlagen, hoonen,
oneer aandoen ; zich voor God vernederen, ootmoedig zijn. VERNEDERING, v. (-en), het vernederen ; verlaging, beleediging.
VERNEDEREND, bn. (-er, -st), verlagend,
hoonend ; beschamend : een vernederend aanbod.
VERNEDERLANDSOHEN, geheel en al Nederlandsch maken of worden.
VERNEEMBAAR, bn. te vernemen, hoorbaar.
VERNEMEN, (vernam, heeft vernomen), hooren, onderricht worden van : een verdacht geluici
vernemen ; - vragen, ondcrzoeken : naar jets vernemen.
VERNEUTELD, bn. (-er, -st), verdraaid, dwergachtig, nietig, Bering een verneuteld kereltje.
VERNIELAL, m. en v. (-len), die alles bederft,
vernielt : het is een rechte vernielal.
VERNIELEN, (vemielde, heeft vernield), te
niet doen, stukmaken, verdelgen ;verwoesten ; onbruikbaar maken. VERNIELING, v. (-en), het
vernielen, verwoesting.
VERNIELZIEK, bn. overdreven lust tot vernielen hebbende ; ...ZUCHT, v.
VERNIER, m. (-s), hulpwerktuig tot het zeer
nauwkeurig uitmeten van hoeken en lengte-uitgebreidheden, ook nonius geheeten.
VERNIETIGEN, (vernietigde, heeft vernietigd),
tot niet maken, vernielen ; te niet doen : een
testament vernietigen; — onze planner, verwachtingen worden vernietigd. VERNIETIGING, v. het
vernietigen ; het onbruikbaar maken ; (recht.)
van onwaarde-verklaring.
VERNIEUWEN, (vernieuwde, heeft vernieuwd),
nieuw maken, hernieuwen ; het oude, het versletene, het onbruikbare vervangen ; (fig.) met vernieuwde kracht ; met vernieuwden cooed. VERNIEUWING, v. (-en), het vernieuwen ; hernieuwing.
VERNIEUWERWETSOHEN, (vemieuwerwetschte, heeft vernieuwerwetscht), nieuwerwetsch
maken wat ouderwetsch geworden is. VERNIEUWERWETSCHING, v.
VERNIEUWINGSCEL, v. (-len), de witte bloedlichaampjes wijl deze de vernieuwing van het
lichaam bewerken.
VERNIKKELEN, (vernikkelde, heeft vernikkeld), met nikkel overtrekken ; (gemeenz.) bedriegen, bedotten.
VERNIS, o. (-sen), opgeloste stoffen tot het
bestrijken van oppervlakten van verschillende
voorwerpen, om deze van eene blinkende, tegen
den invloed van lucht en water beveiligende bedekking te voorzien ; (fig.) iets uitwendigs, voor
den schijn wellevendheid en beschaving zijn nog
maar al te vaak vernis.
VERNISJE, o. (-a), jets een vernisje geven, het
vernissen ; (fig.) jets mooier voorstellen dan het
werkelijk is.
VERNISSEN, (verniste, heeft gevernist), met
vernis bestrijken, glanzen ; (fig.) jets schooner
voorstellen (dan het is).
VERNOEMEN, (vernoemde, heeft vernoemd),
anders noemen ; een kind naar iemand verrummeni
het denzelfden naam geven ; iem. vernemen,
iemands naam noemen. VERNOEMING, v. ken).
VERNUFT, o. vermogen om jets te verstaan,
doch inz. de gave om jets uit te denken, scherpzinnigheid, geestigheid ; o. (-en), verstandig,
scherpzinmg persoon.
VERNUFTIG, bn. bw. (-er, -st), scherpzinnig
vernuftig uitgedacht, gevonden ; — geestig, aardig.
VERONAANGENAMEN, (veronaangenaamde,
heeft veronaangenaamd), onaangenaam maken.
VERONAOHTZAMEN, (veronachtzaamde, heeft
veronachtzaamd), verwaarloozen, voorbijzien.
VERONDERSTELLEN, (veronderstelde, heeft
verondersteld), onderstellen • aannemen. VERONDERSTELLING, v. (-en).
VERONGELIJKEN, (verongelijkte, heeft verongelijkt), ongelijk aandoen ; (iem.) in bet ongelijk

VERONGELUKKEN.

904

stollen. VERONGELIJKING, v. (-en), aangedaan
onrecht ; beleediging, achteruitzetting.
VERONGELUKKEN, (verongelukte, is verongelukt), omkomen ;
schipbreuk lijden ;
(fig.)
mislukken, slecht uitvalien : in de maatschappij
verongelukken, geen behoorlijke positie krijgen.
VERONGELUKKING, v. het verongelukken
(fig.) mislukking.
VERONTHEILIGEN, (verontheiligde, heeft verontheiligd), ontwijden, schenden.
VERONTREINIGEN, (verontreinigde, heeft verontreinigd), vuilmaken, besmetten. VERONTREINIGING, v. (-en), bevuiling.
VERONTRU STEN, (verontrustte, heeft verontrust), de rust ontnemen, onrust, angst baren
(aan iem.): iem. verontrusten , geese rust laten ;
—zichverontus,
zich ongerust maken, angst
voeden. VERONTRUSTING, v.
VERONT S CHULD IGEN, (verontschuldigde, heeft
verontschuldigd), van schuld vrijspreken, rechtvaardigen, verschoonen ; zich verontschuldigen,
zich rechtvaardigen, verschooning vragen. VERONTSCHULDIGING, v. (-en), reden van verschooning..i,
VERONTWAARD IGEN, (verontwaardigde, heeft
verontwaard1V), ergernis, toorn verwekken zich
verontwaardigMr gebelgd zijn, gegriefd zijn, zich
boos of toornig maken. VERONTWAARDIGING, v. toorn, gramschap.
VEROORDEELDE, m. en v. (-n), die veroordeeld is.
VEROORDEELEN, (veroordeelde, heeft veroordeeld), afkeuren, schuldig verklaren ; — een
bock veroordeelen, afkeuren; (recht.) vonnissen.
VEROORDEELING, v. (-en), sterke afkeuring ;
(recht.) vonnis tegen iem.
VEROORLOVEN, (veroorloofde, heeft veroorloofd), toelaten, vergunnen ; zich veel veroorloven,
groote vrijheid nemen. VEROORLOVING, v.
VEROORZAKEN, (veroorzaakte, heeft veroorzaakt), teweegbrengen, bewerken, oorzaak, aanleiding geven tot. VEROORZAKING, v.
VEROOTMOEDIGEN, (verootmoedigde, heeft verootmoedigd), tot ootmoed brengen, vernederen
iem. verootmoedigen. ; zich voor God verootmoedigen,
in ootmoed buigen. VEROOTMOEDIGING, v.
VERORBEREN, (verorberde, heeft verorberd),
gebruiken, nuttigen spijzen verorberen.
VERORDENEN, (verordende, heeft verordend),
bevelen, gelasten iem. iets verordenen ; wettelijk
bepalen. VERORDENING, v. (-en), het verordenen;
schikking reglement, gemeentelljke voorschriften,
bepalingen.
VERORDINEEREN, (verordineerde, heeft verordineerd), bevelen, verordenen. VERORDINEERING, v. (-en).
VEROUDERD, bn. oud geworden ; afgeleefd,
ingevallen ; (recht.) verjaard een verouderd (niet
meer bestaand) gebruik; een verowierd woord, dat
niet meer gebezigd wordt.
VEROUDEREN, (verouderde, heeft en is verouderd), oud, ouder maken of worden ; (recht.)
verjaren. VEROUDERING, v. het verouderen.
VEROVERAAR, m., VEROVERAARSTER, v.
(-s), die verovert, overwinnaar.
VEROVEREN, (veroverde, heeft veroverd), bemachtigen, met geweld vermeesteren ; — (fig.)
harten - veroveren, ze winnen door liefde, door
innemendheid. VEROVERING, v. (-en), het veroveren, overwinning.
VEROVERINGSKRIJG, m. (-en), ...00RLOG, m.
(-en), oorlog met het doel om een land of eene
landstreek te veroveren, ondernomen ; ...ZUCHT, v.
eerzucht, drift naar veroveringen.
VERPACHTEN, (verpachtte, heeft verpacht),
in pacht (huur) geven ; tegen zekere som de
opbrengst van iets tijdelijk afstaan : het veer, de
tollen, (vroeger) de belastingen verpachten. VERPACHTING, v. (-en).
VERPAKKEN, (verpakte, heeft verpakt), in
pakken doen, tot pakken maken : verpakte goederen;
anders pakken ; met pakken verbruiken. VERPAKKING, v. (-en), het verpakken.
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VERPANDEN, (verpandde, heeft verpand), in
pand geven ; een huffs verpanden, er hypotheek op nemen ; — (fig.) zijn woord, zijne
eer verpanden, borg staan op het woord van eer ;
—zijnLevrpad,
beloven te sterven (voor iem.
of jets). VERPANDING, v. (-en), het verpanden,
verzekering, borgstelling ; hypotheek.
VERPATSEN, (verpatste, heeft verpatst), verschacheren, verkwanselen : hij verpatst alles ; zijn
geld verpatsen, doorbrengen.
VERPERSOONLIJKEN, (verpersoonlljkte, heeft
verpersoonlijkt), (w. g.) als persoon voorstellen,
wat dit niet is : de verpersoonlijkte duivel, een zeer
boosaardig mensch ; persoonlijk maken. VERPERSOONLIJKING, v. personificatie.
VERPESTEN, (verpestte, heeft en is verpest),
door de pest besmetten, besmet worden ; (fig.)
bederven : hij zocht de jeugd met slechte beginselen
te verpesten.
VERPESTEND, bn. (-er, -st), besmettend (door
de pest) ; (door kwalijken reuk) : een verpestende
stank.
VERPEUTEREN, (verpeuterde, heeft verpeuterd), (Zuidn., gew.) verbruien, bederven, verkerven.
VERPIETERD, bn. (van vleesch), (gemeenz.)
te veel gekookt of gebraden en daardoor niet
veel meer waard ; een verpieterd ventje, uitgeteerd,
zwak.
VERPIJNEN (ZICH ), (verpijnde zich, heeft
zich verpijnd), zich afwerken, afsloven ; (ook)
veel verdriet hebben.
VERPLAATSEN, (verplaatste, heeft verplaatst),
elders plaatsen • — van standplaats doen veranderen een ambtenaar verplaatsen ; zich in
iemands toestand verplaatsen, zich daar indenken. VERPLAATSING, v. (-en), het verplaatsen ; plaatsverandering ; (reken.k.) getalleuverplaatsing, permutatie.
VERPLAAT SIN GSTEEKEN, o. (-5), (muz.) chromatisch toonteeken om de verhooging of verlaging van een toon aan te duiden ; zij zijn : het
kruis, het dubbelkruis ; de mol, de dubbelmG1 en
het herstellingsteeken.
VERPLANTEN, (verplantte, heeft verplant),
elders, op eene andere plaats planten boomen
verplanten ; (fig.) overbrengen, verhuizen oude
boomen moot men niet verplanten, niet in eene geheel
nieuwe omgeving brengen.
VERPLEEGDE, m. en v. (-n), die verpleegd
wordt.
VERPLEGEN, (verpleegde, heeft verpleegd),
verzorgen. VERPLEGING, v. (-en).
VERPLEGER,
(-s), VERPLEEGSTER, v.
(-s), die verpleegt, ziekenoppasser(es).
VERPLEGING SOFFI CIER, m. (-en), officier
belast met het aanschaffen en distribueeren van de
voeding ; ...STERKTE, v. getal der militairen die
verpleegd (gekleed en gevoed) moeten worden ;
...TREIN, m. (-en), wagens der intendance.
VERPLETTEN, (verplette, heeft verplet), wij
stcrnclen verplet, stom van verbazing.
VERPLETTEREN, (verpletterde, heeft verpletterd), verbrijzelen, vermorzelen ; terneerslaan
verpletterende berichten • eene verpletterende neerlaag
toebrengen. VERPLETTERING, v. het verpletteren (ook fig.).
VERPLICHT, bn.genoodzaakt, gehouden; verschuldigd verplichte diensten ;
te danken hebbende ;
als tw. ik dank u.
VERPLICHTEN, (verplichtte, heeft verplicht),
noodzaken ; verbinden ; dienst doen, bewijzen
iem. (aan zich) verplichten. VERPLICHTING, v.
(-en), het verplichten, noodzakelijkheid : tem.
verplichtingen opleggen; dankbaarheid : verplichtingen aan iem. hebben.
VERPLICHTEND, bn. bw. (-er, -st), noodzakend,
dwingend, verbindend; gedienstig, voorkomend,
beleefd.
VERPOND ING, v. (-en), grondbelasting (van
vaste goederen); thans nog in Indio.
VERPOOIEN, (verpooide, heeft verpooid),
(Zuidn.) aan drank uitgeven.
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VERPOOZEN, (verpoosde, heeft verpoosd), aflossen, - laten uitrusten ; zich verpoozen, rusten,
uitrusten. VERPOOZING, v. (-en), het verpoozen;
rust, verademing.
VERPOPPEN, (verpopte, is verpopt), tot pop
worden : de rupsen verpoppen.
VERPOT, bn. invuil : hij ziet er verpot uit.
VERPOTEN, (verpootte, heeft verpoot', verplanten. VERPOTING, v. (-en), het verpoten.
VERPOTTEN, (verpotte, heeft verpot), in een
anderen pot zetten. VERPOTTING, v.
VERPRATEN, (verpraatte, heeft verpraat), pratende doorbrengen, verbeuzelen (den tijd); zich
nerpraten, zijn mond voorbij praten.
VERPRUTSEN, (verprutste, heeft verprutst),
zijn tijd verprutsen, verdoen, verlummelen; geld verprutsen, aan onnoodige of onnutte dingen uitgeven.
VERRAAD, o. het verraden, trouweloosheid :
hoog verraad, samenzwering (tegen een vorst : tegen
het land), landverraad.
VERRADEN, (verried, heeft verraden), trouweloos handelen tegen ; — een geheim verraden,
uitbrengen ; — uwe stem verraadt u, maakt u bekend; — zijn spel verraden, kenbaar maken ; — (fig.)
zij kunnen mij verraden en verkoopen, zij kunnen
tot mijn nadeei zeggen wat zij verkiezen, ik stoor
er mij niet aan.
VERRADER, m., VERRAADSTER, Y. (-a),
die verraadt. VERRADERES, v. (-sen).
VERRADERLIJK, bn. bw. (-er, -st), als een
verrader ; — onverhoeds ; iem. verraderlijk om 't
Zeven brengen, door sluipmoord.
VERRASSEN, (verraste, heeft verrast), onverhoeds (lets) doen ; onverhoeds (iem.) overvallen,
betrappen ; — overrompelen ; — onverwachts
mededeelen (b.v. eene goede tijding); onverwachts
verblijden. VERRASSING, v. (-en), het verrassen ; onverhoedsche daad ; overrompeling : de
verrassing van Breda ; — ook lets waahnee iem.
onverwachts verblijd wordt, surprise. VERRASSINKJE, o. (-s).
VERRE, bn. bw. zie VER.
VERREGAAND, bn. (-er, -st), ver gedreven,
overdreven ; — eene verregaande stoutheid, bijna
ongehoorde.
VERREGENEN, (verregende, is verregend), door
den regen bederven.
VERREIKEN (ZICH), (verreikte zich, heeft
zich verreikt), boven zijne macht reizen.
VERREIKEND, bn. dat heeft verreikende gevolgen, zeer groote.
VERREISD, bn. vermoeid, afgemat door het
reizen : er verreisd uitzien.
VERREIZEN, (verreisde, heeft verreisd), reizende verteren ; van de eene plants naar de andere
reizen ; vertrekken.
VERREKENEN, (verrekende, heeft verrekend),
vereffenen, gelijkmaken, afbetalen, in rekening
brengen ; zich verrekenen, rekenende zich vergissen. VERREKENING, v. (-en), het verrekenen,
vereffening ; — misrekening.
VERREKENPAKKET, o. (-ten), postpakket
waarvan het verschuldigde voor den inhoud door
de post bij de bezorging gelid wordt.
VERREKIJKER, in. (-s), werktuig om op verren
afstand te zien : aardsche, astronomische verrekifket .
VERREKKEN, (verrekte, heeft en is verrekt),
nit het verband rekken, verwrichten, ontwrichten. VERREKKING, v. (-en), het verrekken ;
ontvvrichting.
VERREL, o. (-s), vierendeel : een verrel fluweel,
een vierdedeel van 1 el ; een verrel boter 1% H.G.
(een stukje op 6 H.G. gerekend); (ook) een vaatje
van 80 pond.
VERREWEG, bw. voor een goed deel, zeer ver.
VERREZIEND, VERZIEND, bn. slechts van
verre goed kunnende zien ; —, m. en v. (-n), die
verreziende is.
VERRICHTEN, (verrichtte, heeft verricht), doen,
uitvoeren : eene boodschap verrichten. VERRICHTING. v. (-en), uitvoering, volvoering, daad.
VERRIJDEN, (verreed, heeft verreden), een
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rijtuig verplaatsen ; voor het rijden betalen : wij
hebben f 15 verreden.
VERRIJKEN, (verrijkte, heeft verrijkt), rijk,
rijker maken of worden ; — zijn geheugen verrijken, meer kennis opdoen ; — eene teal verrijken,
met nieuwe woorden of uitdrukkingen. VERRIJKING, v. het verrijken ; rijkmaking, rijkwording.
VERRIJZEN, (verrees, is verrezen), oprijzen,
zich rijzende verheffen ; nit het graf opstijgen.
VERRIJZING, v.
VERRIJZENIS, v. opstijging ; opstanding, herleving (uit den doode) : de verrijzenis des ffeeren.
VERROEREN, (verroerde, heeft verroerd), omroeren ; verzetten, van zijne plants brengen ; (fig.
gemeenz.) geene vin verroeren, geheel onbeweeglijk
zijn ; sick verroeren, zich van zijne plants bewegen:
verroer je niet ; in beweging zijn.
VERROESTEN, (verroestte, is verroest), met
of door roest overdekt of verteerd worden ; — vastroesten ; (fig.) het levee is in hem verroest, hij heeft
eene zeer vaste gezondheid, hij wordt zeer oud.
VERRONSELEN, (verronselde, heeft verronseld),
door sluwheid in dienst krijgen, tot den (krijgsof zee-) dienst overhalen ; — verruilen.
VERROOKEN, (verrookte, heeft en is verrookt),
voor rooken (van tabak of sigaren) uitgeven; door
rooken verdrijven : hij verrookt zijn verdriet; — in
rook opgaan, verteren, smeulen.
VERROT, bn. (-ter, -st), ontbonden, bedorven :
verrotte toestanden ; (fig.) ondermijnd, gesloopt.
VERROTTEN, (verrotte, is verrot), bederven,
door invretende bestanddeelen zich ontbinden.
VERROTTING, v. het verrotten ; bederf, ontbinding.
VERROTTINGSPROCES, o. (-sen), de voortgang,
het verloop der verrotting.
VERRUILEN, (verruilde, heeft verruild), omruilen, inwisselen tegen, ruilen.
VERRUIMEN, (verruimde, heeft verruimd),
wijder maken, uitbreiden : een pad verruimen ; —
(fig.) zijn blik verruimen, meer kennis, meer verstand opdoen; dat verruimt het hart, geeft verlichting,
troost. VERRUIMING, v,
VERRUKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), bekoorlijk,
treffend, boeiend. VERRUKKELIJKHEID, v.
VERRUKKEN, lverrukte, heeft verrukt), wegrukken, met een stoat of ruk verschuiven ; —
(fig.) vervoeren, bekoren, opgetogen doen an.
VERRUKKING, v. (-en), het verrukken ; vervoering, opgetogenheid ; (godg.) verrukkingen, geestdrijverij, visioenen.
VERS, o. (verzen), (in den bijbel) zinsnede uit
een hoofLstuk : Lukas 6, vers 10 ; — dichtregel ;
— couplet : het eerste vers van het volkslied ; gezang 12, vers 3; — gedicht : de verren van Totten.
VERSJE, o. (-s).
VERSAAGD, bn. bw. (-er, -st), bevreesd ; verbluft, onthutst, verlegen. VERSAAGDHEID, v.
VERSAGEN, (versaagde, heeft versaagd), ontstellen, bang worden; (ook) vrees wekken; schrik
aanjagen ; — tegenspoed doet iem. gauw versagen,
ontmoedigen.
VERSALISN, VERSAALLETTERS, v. my.
(drukk.) kapitale beginletters.
VERSATIEL, bn. (-er, -st), waft, veranderlijk.
VERSATILITEIT, v. wuftheid, veranderlijkheid.
VERSCH, bn. (-er, -t), nieuw, niet oud, pas gegroeid, -uitgekomen, -geslacht, -gevangen, -gebakken, -geplukt enz. : versche eieren; versch vice-Bch,
versche visch, haring; — versche lucht, frissche
lucht, nog niet bedorven; — nog niet lang geleden : eene versche wonde, die pas geslagen is; (fig.)
mijne wonde is nog te versch, mijn verdriet is nog
te Jong; — dat ligt nog versch in het geheugen, is nog
niet lang geleden; — versche troepen, die nog niet
in het gevecht, in den krijg geweest zijn.
VERSCHAOHEREN, (verschacherde, heeft verschacherd), tegen geringer waarde verruilen,
VERSCHAFFEN, (verschafte, heeft verschaft),
bezorgen, doen toekomen, voorzien van: rich recht
verschaffen, recht nemen. VERSCHAFFING, v. het
verschaffen.
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VERSCHALEN, (verschaalde, is verschaald), geur
en kracht verliezen, vervliegen.
VERSCHALKEN, (verschalkte, heeft verschalkt),
misleiden, foppen ; bedriegen, oplichten ; vangen
een vischje verschalken ; een glaasje verschalken,
drinken.
VERSOHANSEN, (verschanste, heeft verschanst),
versterken, met schansen omringen ; — rich verschansen, zich binnen eene sterkte opsluiten ; —
schansen (versterkingen) bouwen. VERSCHANSING, v. (-en), het verschansen; sterkte, bewailing,
bolwerk ; (zeew.) zijdeel, hoog achterdeel (van een
sohip).
VERSOHAREN, (verschaarde, heeft verscheurd),
vee verscharen, in eene andere wei de brengen.
VERSOHBAKKEN, bn. verschbakken brood, pas
gebakken.
VERSCHEBALIE, zie VARSCHEBALIE.
1. VERSOHEIDEN, telw. vele, talrijke ; — bn.
verschillende, meer dan 66n. : verscheiden zaken.
2. VERSOHEIDEN, (verscheidde, is verscheiden),
(in hoog. stijl) sterven, overladen.
3. VERSCHEIDEN, o. het sterven ; de dood.
VERSCHEIDENHEID, v. (...beden), verschil, afwisseling, onderscheid ;
verscheidenheclen, zaken
van verschillenden aard, beschouwingen over verschillende onderwerpen ; — (nat. hist.) verschil in
den kring eener zelfde wilde diersoort (bij tamme
diersoorten noemt men die verschillen rassen).
VERSOHELEN, (verscheelde, heeft versoheeld),
verschillen.
VERSCHEN, (verschte, heeft geverscht), ververschen : ingezouten
vleesch, groenten verschen.
VERSCHENKEN, (verschonk, heeft verschonken),
schenkende kwijtraken ; schenkende ledigen.
VERSOHEPEN, (verscheepte, heeft verscheept),
van het eene schip in het andere overladen ; met
schepen vervoeren. VERSCHEPING, v. (-en).
VERSOHERPEN, (verscherpte, heeft verscherpt),
scherp, scherper maken ; — (fig.) het toezicht verscherpen, nauwlettender toezien, opdat minder
bedrog, verzuim, nalatigheid gepleegd worde ;
(taalk.) eene zachte letter verscherpen, als eene
scherpe uitspreken. VERSCHERPING, v.
VERSOHEUREN, (verscheurde, heeft verscheurd),
vaneenrijten, in of aan stukken scheuren ;
stuk bijten, verslinden ; — pijnlijk aandoen : die
slechte muziek verscheurt mijne ooren ; vernietigen ; — lasteren, kwaadspreken. VERSCHEURING, v. het verscheuren ; scheuring.
VERSOHEUREND, bn. (-er, -st), verslindend : de
verscheurende dieren, vieeschetende ; — verscheurende pijnen, zeer hevige in de ingewanden.
VERSOHIET, o. (-en), verre afstand ; (schild.)
vergezicht men heeft hier een ruim verschiet ;
perspectief; (fig.) toekomst.
VERSCHIETEN, (verschoot, heeft en is verschoten), schietende verbruiken ; (spr.) zijn kruit op de
musschen verschieten, zijne woorden aan onwaardigen verspillen of aan zulken, die niet hooren
willen ; — snel van plants veranderen : de snoek
verschiet ; verschietende sterren ; — voorschieten
geld verschieten ; —
ontbleeken, verbleeken ; veal worden ; — van
schrik bleek worden, ontstellen : zij verschoot ervan.
VERSCHIJNDAG, m. (-en), vervaldag (eener
schuld, eens wissels): op den verschijndag betalen ;
(recht.) dag waarop men moet verschijnen (voor de
rechtbank).
VERSOHIJNEN, (verscheen, is verschenen), te
voorschijn komen, zich toonen ; — het boek
verschijnt in afleveringen, wordt in afleveringen
uitgegeven ; — voor den rechter verschijnen ; voor
God verschijnen, op den dag des oordeels ; — geesten doen verschijnen, ze oproepen ; — vervallen,
voorbijzijn (van een bepaalden t(jd): de maand
is verschenen, is verstreken. VERSCHIJNING, v.
(-en), bet verschijnen (in alle bet.); verschijningen
hebben (visioenen).
VERSCHUNSEL, o. (-5, -en), al wat verschijnt ;
spook ; visioen ; (fig.) iets zeer zeldzaams.
VERSOHIKKEN, (verschikte, heeft verschikt),
anders schikken, plaatsen of leggen; -- verplaatsen:
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verschik een weinig ; — (w. g.) uitstellen. VERSCHIKKING, v. (-en), het verschikken, verplaatsing, uitstel.
VERSOHIL, o. (-len), onderscheid; overschot:
het verschil tusschen 10 en 12 is 2 ; — gesehil, twist,
krakeel. VERSCHILLETJE, o. (-s).
VERSOHILLEN, (verschilde, heeft verschild), afwijken van, zich onderscheiden van : in karakter,
in aard, in leeftijd verschillen ; dat verschilt
niet reel, geeft geen groot verschil ; — in meening
verschillen, het oneens zijn over iets.
1. VERSCHILLEND, bn. bw. onderscheiden, ongelijk, afwijkend: hierover wordt verschillend gesproken.
2. VERSCHILLEND, onbep. telw.; verscheidene,
enkele, menigerlei : verschillende zaken.
VERSOHJAGER, m. (-s), handelaar in zeevisch.
VERSCHKADE, v. (-n), kale gelegd voor een
bestaanden dijk om land door inpoldering aan te
winnen.
VERSCHOOIEN, (verschooide, heeft verschooid),
met schooien doorbrengen : den tijd verschooien.
VERSCHOONBAAR, bn. (-der, -st), vatbaar, geschikt om verschoond te worden.
VERSCHOONEN, (verschoonde, heeft verschoond),
schoon, schooner maken ; verfraaien ; — schoon
linnen aandoen ; — verontschuldigen, vergeven ; —
vrijlaten : de dood versckoont niemand ; verschoon mil van uw bezoek, van zulke aardigheden, last
mij daarvan vrij, ik ben daar niets op gesteld ; —
voogden, getuigen kunnen zich in bepaalde gevallen
verschoonen ; sparen : verschoon mij niet, wanneer
gij mijn dienet behoeft. VERSCHOONING, v. (-en),
het verschoonen ; verontschuldiging ; verfraaiing ;
schoon linnengoed.
VERSOHOONLIJK, bn. bw. (-er, -st), verschoonbaar, vergeeflijk. VERSCHOONLIJKHEID, v.
VERSOHOPPELING, m. en v. (-en), VERSCHOPPELINGE, v. (-n), verschoveling.
VERSOHOPPEN, (verschopte, heeft verschopt),
wegschoppen, schoppende wegstooten ; — met
eene schop verwerken, omwerken ; — (fig.) verwerpen, door onvoorzichtigheid verbeuren : zijn
eigen geluk verschoppen ; — verachten. VERSCHOPPING, v. het verschoppen ; (fig.) verwerping ; verachting.
VERSOHOT, o. (-ten), eene hoeveelheid voorwerpen, waaruit men kiezen kan : eel?, ruim verschot
van ids hebben ; voorschot, wat men (voor
een ander) uitgeeft of voorsohiet, int. (kleerm.)
hetgene men boven zijn werk voor andere
benoodigdheden voorschiet : I 5 maakloon en f 1
verschot.
VERSCHOTBRIEFJE, o. (-s), ...LIJSTJE, o.
(-s), ...NOTA, v. (-'s), lijst, nota van verschotten.
VERSCHOVELING, m. en v. (-en), die achteruitgezet of met minachting behandeld wordt. VERSCHOVELINGE, v. (-n).
VERSCHRIFT, o. (dicht.) telegram.
VERSCHRIJVEN, (verschreef, heeft verschreven),
schrljvende gebruiken ; — rich verschreven, zich
schrijvende vergissen ; eene schrijffout maken.
VERSOHRIKKELIJK, bn. bw. (-er, -at), schrik,
afschuw inboezemende ; — buitengemeen, in hooge
mate : het is verschrikkelijk warm. VERSCHRIKKELIJKHEID, v. (...heden).
VERSCHRIKKEN, (verschrikte, heeft verschrikt),
schrik veroorzaken, doen schrikken; (verschrok,
verschrikte, is verschrokken, verschrikt), schrik
gevoelen, schrikken ; — poffend opspringen : bradead vleesch verschrikt, als men er water opgid. VERSCHRIKKING, v. (-en), het verschrikken ; schrik,
ontsteltenis : de verschrikkingen van den wereldoorlog.
VERSCHROEIEN, (verschroeide, heeft en is verschroeid), verzengen, verbranden ; — doen verdorren: de son verschroeit het koren ; — verschroeid
worden.
VERSCHROMPELEN, (verschrompelde, is en
heeft verschrompeld), rimpelen, schrompelig worden.
VERSOHUILEN, (verschool, heeft verscholen)+
verbergen ; rich verschuilen, zich verbergen.

V ERSCHITIVEN.

907

VERSOHUIVEN, (verschoof, heeft en is verschoven), schuivende verplaatsen ; met minachting behandelen ; (fig.) uitstellen, opschorten eene vergadering, de beslissing verschuiven; — zich schuivende verplaatsen : uwe muts is verschoven.
VERSCHUIVING, v. het verschuiven; opschorting.
VERSCHULDIGD, bn. schuldig : het verschuldigde,
geld dat men schuldig is ; te voldoen, te bewijzen : met verschuldigde hoogachting.
VERSIE, v. (version), lezing ; vertaling.
VERSIEREN, (versierde, heeft versierd), tooien,
.opsmukken, verfraai en; (fig.) tot sieraad verstrekken;
— opsieren, met leugens opsmukken : een versierd
verhaal. VERSIERING, v. (-en).
VERSIERINGSKUNST, v. kunst om lets smaakvol te versieren ; ...MOTIEF, o. motief bij
het versieren.
VERSIERSEL, o. (-s, -en), alles wat tot versiering
dient ; (muz.) versierselen, een of meer toners bij den
hoofdtoon gevoegd, die in het notenschrift door kleinere, fijnere noten en door teekens aangeduid worden.
VERSIFICATIE, v. versbouw.
VERSIFIMEEREN, (versifi(c)eerde, heeft geversifi(c)eerd), verzen maken.
VERSLAAFD, bn. dienstbaar als slaaf; (fig.) zeer
overgegeven zi!n aan een hartstocht aan den,
drank, aan het rooken verslaafd z;jn. VERSLAAFDHEID, v. staat van een slaaf ; toestand van iem.
die aan een hartstocht is overgegeven.
VERSLAAN, (versloeg, heeft en is verslagen),
slaande doorbrengen : die jongelui verslaan bun tijd ;
— elders slaan : een spijker verslaan ; nederslaan,
vellen een leeuw verslaan ; den vtjand verslaan,
overwinnen ; — verjagen, lesschen : den dorst
verslaan; — eene vergadering verslaan, er een verslag
van geven.
VERSLAG, o. (-en), rapport, (meestal schriftelljke)
mededeeling, bericht van de toedracht eener zaak,
van den toestand van iets : verslag geven, uitbrengen.
VERSLAGEN, bn. (-er, -st), overwonnen ; — terkoud geworneergeslagen, onthutst, verschrikt ;
den: verslagen thee ; verschaald : verslagen bessensap. VERSLAGENHEID, v. neerslachtigheid, bedroefdheid.
VERSLAGENE, m. en V. (-n), die verslagen is.
VERSLAGGEVER, m. (-s), ...GEEFSTER, v.
(-s), die verslag geeft, uitbrengt, rapporteur.
VERSLAPEN, (versliep, heeft verslapen), slapende
zich verslapen, te lang slapen ;
doorbrengen ;
verteren (aan slaapgeld); verliezen, derven (ten
gevolge van het slapen): hij heeft zijn eten, zijn geluk
verslapen ; — door slapen verdrijven.
VERSLAPPEN, (verslapen, heeft en is verslapt),
slap maken of worden ; — verminderen, verzwakken wellust verslapt het lichaam, ontzenuwt.
VERSLAPPING, v. (-en), het verslappen.
VERSLAVEN, (verslaafde, heeft verslaafd), in-,
tot slavernij brengen ; - zich aan den drank, aan
het rooken verslaven, zich hartstochtelijk overgeven.
VERSLEOHTEN, (verslechtte, heeft en is verslecht), slechter maken of worden, verslimmeren.
VERSLECHTEREN, verslechten.
VERSLEEPEN, (versleepte, heeft versleept), sleepende vervoeren, overbrengen.
VERSLETEN, bn. afgedragen : versleten kleeren ;
(fig.) uitgeleefd, verzwakt, niets meer waard.
VERSLETEREN, (Zuidn.) in stukken werpen.
VERSLIJTEN, (versleet, heeft en is versleten), afdragen, door dragen of gebruiken doen afnemen ;
(fig.) houden voor : hij werd daar voor een gek
versleten ; — afnemen, vergaan ; — doorbrengen :
den tijd met spelen verslijten.
VERSLIKKEN, (verslikte, heeft verslikt), slikkende innemen : hij h eeft reeds veel pillenverslikt
(fig.) die pil is moeilijk te verslikken, die beleediging
is moeilijk te verduwen ; zich verslikken, wanneer
spijs of drank in het verkeerde keelgat komen.
VERSLIMMEREN, (verslimmerde, heeft of is verslimmerd), slimmer, erger maken of worden.
VERSLINDEN, (verslond, heeft verslonden), gulzig opslikken, inzwelgen ; (fig.) iem. met de oogen
v'rslinden, loerend, nijdig aanzien ; een boek, brief
verslinden, gretig, snel lezen.

VERSPERRINGSDRAAD.
VERSLINGEREN, (verslingerde, heeft en is verslingerd), slingerende wegwerpen; door onachtzaamheld verliezen, zoekmaken ; wegraken, verloren
gaan ; — op iets verslingeren, verslingerd zijn, daar
verzot op worden, er zich met hart en ziel aan
overgeven ; zich verslingeren, (fig.) verliefd raken
(beneden zijn rang of stand).
VERSLOEREN, (Zuidn.) verkwi sten.
VERSLOFFEN, (verslofte, heeft versioft), slof-.
fende verslijten ; (fig.) veronachtzamen, verwaarloozen.
VERSLONZEN, (verslonsde, heeft verslonsd), verwaarloozen, vuildragen ; door onachtzaamheid bederven : hij heeft zijne schoenen verslonsd.
VERSLORIEN, (Zuidn.) verslonzen.
VERSMAAD, bn. veracht, geminacht. VERSMAADHEID, v.
VERSMAAT, v. (...maters), (dicht.) de maat, de
afdeeling der verzen volgens de hoeveelheid der
versvoeten en de lange en korte lettergrepen van
deze.
VERSMACHTEN, (versmachtte, is versmacht),
smachtende verlangen : van dorst, honger, liefde versmachten ; — lijden, treuren.
VERSMADEN, (versmaadde, heeft versmaad),
verachten, minachten : een geschenk versmaden ; —
verwerpen : een aanbod, eene betrekking versmaden ;
— met smaad bejegenen : men moet de armen niet
versmaden.
VERSMELTEN, (versmolt, heeft en is versmolten),
smeltende gebruiken. : al het silver, de boter is versmolten ; — ondereensmelten ; omsmelten : de munten versmelten ; (schild.) de kleuren versmelten,
ze onmerkbaar in eene andere doen overgaan;
wegsmelten : (fig.) in tranen versmelten ; mijn hart
versmelt ; — (fig.) afnemen, verminderen.
VERSMIJTEN, (versmeet, heeft versmeten),
elders smijten, wegsmijten; — (fig.) zijn geluk versmijten, vergooien, verwaarloozen ; versmaden :
een aanbod versmijten.
VERSMOREN,(versmoorde,heeft en is versmoord),
smorende doen stikken : iem. verssioren ; door smoren omkomen ; (fig.) onderdrukken, verbergen :
een kreet, klachten versmoren.
VERSNAPERING, v. (-en), lekkernij, lekkerbeetje.
VERSNA.PERINGETJE, o. (-s).
VERSNELLEN, (versnelde, heeft versneld), de
snelheid der beweging doen toenemen. VERSNELLING, v. het versnellen : (nat.) de versnelling der
zwaartekracht is bijna 10 M. in de seconde ; — het
overbrengen der beweging door tandraderen waarbij
de beweging tevens versnelt of vertraagt : hij
heeft eene groote versnelling op zijn fiets. VERSNELLINGSNAAF, v. (...naven).
VERSNIJDEN, (versneed, heeft versneden), aan
stukken snijden ;• — anders snijden, door snijden
verbeteren ; — door verkeerd snijden bederven ; —
wifn versnifden, met anderen wijn of water vermengen., vervalsehen ; (bouwk.) een muur versnijden,
smaller maken. VERSNIJDING, v. (-en), het versnijden (in alle bet.).
VERSNIPPEREN, (versnipperde, heeft versnipperd), snipperende doorbrengen (den tijd); in snippers snijden (papier enz.); — te veel, in te kleine
deelen verdeelen zijn tijd, zijne belangstelling
versnipperen ; — de stemmen versnipperen, zoodanig
stemmen dat niemand een voldoend aantal stemmen op zich vereenigt. VERSNIPPERING, v.
VERSPELDEN, (verspeldde, heeft verspeld), overspelden, anders spelden.
VERSPELEN, (verspeelde, heeft verspeeld), met
spelen doorbrengen (den tijd), verteren, verliezen :
zijn geld en goed verspelen ; — (fig.) verbeuren (door
roekeloosheid) : zijn goeden naam ergens bij verspelen ;
— ik heb aan hem verspeeld, verloren, hij is minder
geworden.
VERSPENEN, (verspeende, heeft verspeend),
planten verspenen, in anderen grond zetten.
VERSPERREN, (versperde, heeft versperd),
door versperringen afsluiten. VERSPERRING, v.
VERSPERRINGSDRAAD, o. prikkeldraad voor
versperringen; ...KRIB, v. (-ben), krib in eene riviet
die het water verhindert ergens been te stroomen.
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VERSPIEDEN, (verspie1de, heeft verspied), bespieden : een land, den vijand verspieden.
VERSPIEDER, m. (-s), bespieder, spion ; (mil.)
verkenner. VERSPIEDSTER, v. (-s), zij die verspiedt of bespiedt, vrouwelijke spion.
VERSPIEJAOHT, o. (-en), eene soort van vaartuig,
aviso ; ...TOREN, m. (-a), wachttoren.
VERSPILLEN, (verspilde, heeft verspild), verkwisten, nutteloos verteren (geld), doorbrengen(tijd).
VERSPILLING, v. (-en), het verspillen, verkwisting.
VERSPLINTEREN, (versplinterde, is en heeft
versplinderd), tot splinters gaan of maken.
VERSPREID, bn. (plantk.) verspreide bladstand,
de bladeren staan schijnbaar onregelmatig om den
stengel ; (mil.) in verspreide orde, niet aaneengesloten.
VERSPREIDEN, (verspreidde, heeft verspreid),
uitstrooien, uitspreiden : de zon verspreidt licht en
warmte ; — eerie volksmenigte verspreiden, doen
uiteengaan ; — (fig.) alom bekendmaken, worden :
allerlei geruchten verspreiden , — de Joden verspreiden zich over de aarde. VERSPREIDING, v. het verspreiden (in alle bet.); (fig.) bekendmaking, bekendwording.
VERSPREKEN (ZIOH), (versprak zich, heeft zich
versproken), in het spreken zich vergissen.
VERSPRINGEN, (versprong, is en heeft versprongen), springende van plaats veranderen ; — overslaan : het nieuwjaarsfeest verspringt jaarlijks een
dag, komt telken jare een dag later ; — wegspringen ; — anders springen ; — met springen doorbreng,en (zijn tijd); al springend ontwrichten.
VERSREGEL, m. (-s), regel van een gedicht ;
...SNEDE, v. (-a), caesuur, deeling of insnede van
een versregel, door 't eindigen van een woord in een
versvoet ; ...SOORT, v. (-en), soort van vers.
VERSTAALD, bn. tot staal gemaakt, geworden :
verstaald ijzer ; met staal beslagen : verstaalde
beitels ;
(-er, -st), (fig.) hard, ongevoelig.
VERSTAAN, (verstond, is en heeft verstaan), to
lang over den tijd staan : dit pand is verstaan, voor
dit pand is de wettige tijd tot inlossing overschreden;
— met staan verdoen : ik heb mijn tijd verstaan ;
voor eene staanplaats betalen ;
iem., iets goed, verkeerd, half, duidelijk verstaan ;
ik ken alles verstaan, duidelijk hooren • te verstaan geven, to kennen geven ; — wet verstaat men
onder die uitdrukking ?, welke beteekenis hecht men
er aan l; rich met iem. verstaan, in overleg treden, met elkander raadplegen ; — goed kennen :
zijn vale grondig verstaan ; — willen, verlangen :
ik versta dat gij mif gehoorzaamt.
VERSTAANBAAR, bn. bw. (-der, -st), duidelijk
hoorbaar; begrijpelijk. VERSTAANBAARHEID. v. duidelijkheid ; begrijpelijkheid.
VERSTAND, o. begrip, doorzicht, inzicht, bevatting : iem, met een gezond, een alledaagsch verstand
dat gnat mijn verstand te boven, dat snap ik niet ; —
kennis, wetenschap : dear heb ik geen verstand van
— begrip : tot goed verstand van zaken diene; met
dien verdande, onder die voorwaarde, wits ; — verstandhouding : verstand met den vijand hebben;
(-en), een grout verstand, een man van groot vernuft. VERSTANDJE, o. (-s).
VERSTANDELIJK, bn. bw. met verstand ; verstandelijk lezen, schrijven, in tegenstelling met werktuiglijk ; tot het verstand behoorende, intellectueel
(in tegenst. van lichamelijk ); verstandelijke ontwikkeZing.
VERSTANDELOOS, bn. bw. (mzer, -t), zonder
verstand, dom, op domme wijze.
VERSTANDHOUDING, v. (-en), geheime betrekking tot, briefwisseling met •; — in goede verstandhouding, op voet van vriendschap.
VERSTANDIG, bn. bw. (-er, -st), met verstand
begaafd : de mensch is verstandig ; van inzicht,
van nadenken getuigende ; verstandig handeten,
spreken-; goed bedacht, doordaeht : een verstandig
plan. VERSTANDIGHEID, v. het verstandig zijn.
VERSTANDSKIES,v.(...zen), eene der vier achterste kiezen, zoogenoemd omdat zij eerst zeer laat
komt ; ...MENSCH, m. (-en), iem. die voor alles zijn
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verstand raadpleegt en zoo noodig zijn gemoed bet
zwijgen oplegt; ...VERBIJSTERING, v. krankzinnigheid.

VERSTEEND, bn. (-er, -st), tot steen geworden,
steenhard ; (fig.) wreed, wreedaardig, onverbiddelijk : een versteend gemoed.
VERSTEENEN, (versteende, heeft of is versteend),
tot steen maken, worden ; (fig.) hardvochtig,
wreed maken of worden, verharden.
VERSTEENING, v. (-en), het versteenen ; de geheel of ook slechts gedeeltelijk in steen veranderde
meer vaste overblijfselen van dierlijke en plantaardige
wezens, die door steenachtige stoffen, als kiezelaarde, koolzure kalk, alsook door ertsachtige bestanddeelen zijn vervangen.
VERSTEK, o. (timm.) schuine stootnaad van elkander ontmoetende lijsten enz. die samen een rechten hoek maken; — (recht.) : bij verstek veroordeelen,
vonnis vellen over een afwezigen beschuldigde.
VERSTEKBAK, m. (-ken), bak waarin lijsten
gelegd worden om ze zuiver passend in verstek te
zagen.
VERSTEKEN, (verstek, heeft verstoken), oversteken, anders steken; — verbergen, wegmoffelen; rich
ergens. versteken, verbergen, schuilhouden ; — berooven : hij is van het noodige verstoken, hid moet het
noodige ontberen ;
(Zuidn.) verstooten.
VERSTEKHAAK, m. (...haken), driehoekig
mermansgereedschap om rechte hoeken en hoeken
van 45° joist of to schrijven.
VERSTELD, bn. verbaasd, verschrikt, onthutst.
VERSTELGOED, o. stof die men overhoudt om
zoo noodig made to verstellen ; goed dat versteld
moet worden ; ...IJZER, o. (-s), ijzer waarmede men
een aantal schoepen to gelijk kan verstellen.
VERSTELLEN, (verstelde, heeft versteld), verplaatsen, anders stellen ; verbeteren, lappen,
repareeren (kleederen, schoenen).
VERSTELLER, m. (-8), die verstelt, anders plaatst:
diamantbewerker die voor den slijper de diamantjes
in het soldeer van den diamanthaak moet omzetten.
VERSTELNAAISTER, v. (-s), eene naaister die
het verstelgoed in orde brengt ; ...SCHROEF, v.
(...ven), schroef om iets anders, juister to stellen
...WERK, o. wat versteld moet worden.
VERSTERF, o. dood, afsterven ; — (geneesk.)
het afsterven van een gedeelte des levenden
lichaams •, uitsterving ; — (recht.) bij versterf (door
den dood) overgaan op...; — nalatenschap : zijns
vaders versterf opvragen.
VERSTERFREOHT, o. recht van erfopvolging,
van successie.
VERSTERKEN, (versterkte, heeft versterkt),
stark, krachtig, krachtiger maken : dat versterkt
de maag ; zijne zenuwen en spieren versterken ; den
inwendigen mensch versterken, goed eten ; eene stad
versterken, haar van vestingwerken voorzien. VERSTERKING, v. (-en), het versterken ; vestingwerk;
hartsterking • hulp, bijstand.
VERSTERKEND, bn. (-er, -st), stark makend,
kracht gevend : versterkende middelen.
VERSTERVEN, (verstierf, is verstorimn), overlijden, afsterven, uitsterven ; (recht.) bij erfenis
overgaan ; — (kookk.) vleesch later versterven, besterven ; (R.-K.) zooveel men kan zich onthouden
van aardsche genoegens. VERSTERVING, v. het
versterven (in alle bet.) •, opdroging ; (R.-K.)
oefening van het geestelijk leven dat de beheersching der ongeregelde driften beoogt, is noodig
voor een rein leven • —, (-en), legaat, erfdeel.
VERSTIJFD, bn.
-st), stijf geworden, verstramd : verstijfd van ouderdom, van rheumatiek.
VERSTIJVEN, (verstijfde, heeft en is verstijfd),
stijf, stram maken of worden. VERSTLTVING, v.
(-en), het verstijven, stijfwording ; zware koude ;
rheumatisme • beroerte.
VERSTIJVINGSDOOD, m. dood door verstijving
veroorzaakt.
1. VERSTIKKEN, (verstikte, heeft en is verstikt),
doen stikken • (fig.) het onkruid verstikt het koren ;
versmoren : met verstikte stem vertelde zij ons alles.
VERSTIKKING, v. (-en), het verstikken : de deed
door verstiklcing.
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VERSTOELEN, (verstoelde, heeft verstoeld), op
een anderen stoel plaatsen : eene zieke verstoelen ; —
uitstoelen : de aardappelen verstoelen funk ; — (in
het dijkwezen) een dijk verstoelen, hem verdeelen
onder degenen die tot onderhoud daarvan verplicht
zijn. VERSTOELING, v. (-en).
VERSTOFFELIJKEN, (verstoffelijkte, heeft verstoffelijkt), iets in stoffelijken zin opvatten of verklaren ; iets in stoffelijke gedaante doen overgaan.
VERSTOKEN, (verstookte, heeft verstookt), stokende (aan brandstof) verbruiken, gebruiken.
VERSTOKKEN, (verstokte, heeft en is verstokt),
verharden, ongevoelig maken, worden.
VERSTOKT, bn. (-er, -st), verhard, ongevoelig;
verstokt in het kwade ; een verstokt zondaar. VERSTOKTHEID, v. verharding (in het kwaad, in
de zonde).
VERSTOLEN, bn. bw. heimelijk, in 't geheim:
een verstolen blik ; iem. verstolen aanzien.
VERSTOMMEN, (verstomde, heeft enis verstomd),
doen zwijgen ;. stom, sprakeloos worden ; (fig.)
die woorden deden hem verstommen, verstamd, hoogst
verbaast staan. VERSTOMMING, v. het verstommen ; plotselinge sprakeloosheid ; (fig.) hoogste
trap van verbazing.
VERSTOMPEN, (verstompte, heeft en is verstompt), afstompen; knotten, stomp maken, worden;
(fig.) versuffen : den geest, het verstand verstompen,
door te veel studie ; — zijne ziel is voor alle indrukken verstompt, ongevoelig. VERSTOMPING, v.
VERSTOORBAAR, bn. vatbaar voor verstoring ;
(fig.) lichtgeraakt.
VERSTOORD, bn. (-er, -st), vertoornd, vergramd. VERSTOORDHEID, v.
VERSTOOTELING, m. en v. (-en), verschoveling,
iem. die niets in tel is, die niet op gelijken voet met
anderen behandeld wordt. VERSTO OTELINGE, v. (-n).
VERSTOOTEN, (verstiet, verstootte, heeft verstooten), stootende verplaatsen; — iem. verstooten,
alien omgang met hem afbreken ; — een kind verstooten, het niet als echt erkennen ; — verachten,
van zich werpen (vermaningen enz.). VERSTO °TING, V. het verstooten ; (recht.) onterving ;
verjaging.
VERSTOPPEN, (verstopte, heeft en is verstopt),
anders stoppen ; wegbergen, ongezien maken ; —
opstoppen, den doorloop van iets belemmeren;
luchtdicht, waterdicht maken : het riool, die pijp
is verstopt; — (fig.) zijn bronnen zijn verstopt, hij
kan nergens meer geld krijgen. VERSTOPPING,
v. (-en), het verstoppen ; opstopping ; (gen.) constipatie, obstructie ; verkoudheid.
VERSTOREN, (verstoorde, heeft verstoord), hinderen, belemmeren ; — boos maken, tergen ; —
vernielen, bederven, uithalen. VERSTORING, v.
(-en), het verstoren ; stoornis ; hinder, belemmering •, vernieling ; ramp, onrust.
VERSTORVEN, bn. (recht.) toegevallen (door nalatenschap); bestorven •, een verstorven mensal, die
al het lagere in zich gedood heeft.
VERSTORVENE, m. en v. (-n), overledene.
VERSTOUTEN, (verstoutte, heeft verstout), moed
geven • verkloeken : dat verstoutte mij ; — rich verstouten, moed vatten, zich onderwinden.
VERSTREKKEN, (verstrekte, heeft verstrekt),
toereiken, bezorgen, verschaffen ; — dienen tot :
hij verstrekte mij tot vader ; — dat verstrekte hem tot
eer, nut, voordeel, verschafte, gaf hem eer enz. VERSTREKKING, v. (-en).
VERSTREKKEND, bw. dat heeft verstrekkende
gevolgen, die zich ver uitstrekken, zeer groot.
VERSTRIJKEN, (verstreek, is verstreken), strijkende verbruiken. ; — verloopen (van den tijd).
VERSTRIKKEN, (verstrikte, heeft verstrikt),
overstrikken, anders strikken ; — met strikken
omleggen; — verbinden •, lokken; verschalken, beetnemen: zich latenverstrikken ; — verlegen maken; zich
verstrikken, zich (door verkeerde antwoorden enz.) in
ongelegenheid brengen. VERSTRIKKING, v. (-en).
VERSTROOID, bn. bw. (-er, -st), (fig.) zijne aandacht en opmerkzaamheid op velerlei dingen te ge-
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lijk richtende en daardoor in het geheel niet of bijna
niet lettende op hetgeen moet. VERSTROOID HEID, v.
VERSTROOIEN, (verstrooide, heeft verstrooid),
strooiende verbruiken; — verspreiden ; (fig.) verjagen, uiteendrijven : het leger werd verstrooid ; —
afleiden (de gedachten) ; — zich verstrooien, uiteengaan, zich verspreiden ; afleiding, uitspanning
zoeken. VERSTROOIING, v. (-en), het verstrocien ; (fig.) afleiding, uitspanning ; verjaging.
VERSTUIKEN, (verstuikte, heeft verstuikt), uit
het lid stooten, ontwrichten. VERSTUIKING, v.
(-en), het verbruiken, ontwrichting.
VERSTUIVEN, (verstoof, is verstoven), doen vervliegen ; vervliegen (als stof); — naakte duinen
verstorven , het zand ervan waait weg ; — (fig.)
uiteenloopen, vluchten. VERSTUIVING, v.
VERSUFFEN, (versufte, heeft en is versuft), suf
maken ; suf worden.
VERSUFT, bn. bw. (-er, -st), een versuft grijsaard,
dof, suf van geest geworden; versuft rondstaren, zonder iets op te merken. VERSUFTHEID, v.
VERSVOET, m. (-en), evenmatig deel van een
versregel.
VERTAALBAAR, bw. wat vertaald kan worden.
VERTAALFABRIEK, v. (-en), (fig.) drukkerij
waar allerlei (inz. slechte) vertalingen worden nitgegeven ; ...LOON, o. (-en), geld voor het vertalen
betaald ; ...RECHT, o. recht om te mogen vertalen (met uitsluiting van anderen).
VERTAALWERK, o. wat vertaald wordt of meet
worden ; ...WOEDE, v. de zucht om alles te vertalen.
VERTAKKEN, (ZICH), (vertakte zich, heeft zich
vertakt), zich in takken splitsen. VERTAKKING,
v. (-en), splitsing van den boomstam in takken, van
de hoofdtakken in twijgen ; (fig.) eene samenzwering
met vele vertakkingen.
VERTALEN, (vertaalde, heeft vertaald), van de
eene taal in de andere overbrengen.
VERTALER, m. (-5), die vertaalt : beeedigd vertaler, translateur. VERTAALSTER, v. (-s).
VERTALINGSRECHT, o. vertaalrecht.
VERTE, v. groote afstand : duidelijk in de verte
een schip zien ; — verschiet.
VERTEBRAAL, bw. het vertebraal stelsel, het ruggemerg en de daaruit ontspringende zenuwen.
VERTEEDEREN, (verteederde, heeft en is verteederd), zucht, lenig maken of worden ; — (fig.)
treffen, gevoelig maken of worden.
VERTEEKENEN,(verteekende, heeft verteekend),
misteekenen ; rich verteekenen, teekenende rich vergissen.
VERTEERBAAR, bn. wat verteerd kan worden:
verteerbare spijzen.
VERTEGENWOORDIGEN, (vertegenwoordigde,
heeft vertegenwoordigd), als aanwezig voorstellen,
voor oogen houden; optreden, handelen in naam
van een ander, in de plaats treden van. VERTE GENWO 0 RDI GING, v. het vertegenwoordigen: evenredige vertegenwoordiging ; volksvertegenwoordiging.
VERTEGENWOORDIGEND, bn. de verteg enwoordigencle regeeringsvorm, waarbij de landsvergadering
als een deel der regeering is opgenomen.
VERTEGENWOORDIGER, m., VERTEGENWOORDIGSTER, v. (-s), die vertegenwoordigt,
die de plaats vervangt van...; de vertegenwoordigers
des yolks, de afgevaardigden ter wetgevende vergadering.
1. VERTELLEN, (vertelde, heeft verteld), zich
vertellen, zich in het tellen vergissen.
2. VERTELLEN, (vertelde, heeft verteld), verhalen, mededeelen. VERTELLING, v. (-en), het vertellen ; wat men vertelt. VERTELLINKJE, o. (-s).
VERTELSEL, o., VERTELSELTJE, o. (-s),
klein verhaal, sprookje.
1. VERTEREN, (verteerde, heeft en is verteerd),
verbruiken, verorberen, opeten; — veel geld verteren,
uitgeven aan gelag enz.; — ik heb I 100 's weeks
te verteren, zoo groot is mijn inkomen ; — den pot
verteren, door velen opgespaarde penningen in een
plezierigen dag opmaken ; --vernielen, verwoesten,
verbranden ; -- wegvreten, doorbijten ; -- ver-
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mageren; — (fig.) vergaan, wegkrimpen: van afgunst,
nijd, verdriet, jaloezie verteerd worden ; ontbinden
in zijne bestanddeelen (van spijzen) ; — dat laken
is verteerd, vergaan, mist a lle stevigte.
2. VERTEREN, (verteerde, heeft verteerd), overteren, met teer bestrijken ; terende verbruiken.
VERTERING, v. (-en), het verteren ; onkosten
(spr.) de vertering (of
(in eene herberg, op rein enz.);
de tering) naar de nering zetten, niet meer uitgeven
dan men verdient; — spijsvertering; verbranding.
VERTERINGSBELASTING, v. belasting op het
verbruik.
VERTIOAAL, bn. loodrecht : verticale lijnen ; —
CIRKEL, m. (-s), groote cirkel die door het zenith
en nadir gaat.
VERTIENDEN, (vertiendde, heeft vertiend), met
tienden bezwaren : dat land, de opbrengst van dat land
is vertiend ; tienden heffen, betalen.
VERTIENVOUDIGEN, (vertienvoudigde, heeft
vertienvoudigd), tienvoudig nemen.
VERTIER, o. hij heeft daar geen vertier, kan daar
niet aarden, tieren ; er is hier veel vertier, het is
hier nogal druk ; — aftrek, handel, verkoop.
VERTIKKEN, (vertikte, heeft vertikt), weigeren
te verriehten, te doen.
VERTILLEN, (vertilde, heeft vertild), tillende
verplaatsen ; — zich vertillen, tillende zich bezeeren,
boven zijne kracht tillen. VERTILLING, v. (-en).
VERTIMMEREN, (vertimmerde, heeft vertimmerd), anders timmeren, verbouwen ; timmerende
verbruiken: ten koste leggen aan verbouwingen ;
ons uitzicht is vertimmerd, door betimmering weggenomen. VERTIMMERING, v. (-en).
VERTINNEN, (vertinde, heeft vertind), met een
dun laagje tin bedekken.
VERTOEF, o. verblijf, oponthoud ; — uitstel :
ieder vertoef kan nadeelig zijn ; — (rechtst.) zonder
vertoef, onverwijld.
VERTOEFPLAATS, v. (-en), verblijfplaats.
VERTOEVEN, (vertoefde, heeft vertoefd), zich
ophouden : mijn broeder vertoeft te Parijs ; blijven :
vertoef nog wat ; — wachten.
VERTOLKEN, (vertolkte, heeft vertolkt), in eene
andere taal weergeven, uitleggen, verduidelijken :
ik meen de gevoelens der vergadering te vertolken,
in woorden weergeven. VERTOLKING, v. (-en),
het vertolken; (toon.) de vertolking van Faust
was eenig, het spei, de uitbeelding.
VERTOOG, o. (-en), betoog, verhandeling, bewijs
(mondeling of in geschrift): eenvertoog indienen.
VERTOOGEN, (vertoogde, heeft vertoogd), aantoonen, duidelijk maken, bewijzen.
VERTOON, o. het vertoonen, het laten zien ;
veel vertoon van lets maken ; met veel vertoon van
geleerdheid iets behandelen ; zien : op vertoon,
wanner het (dit) vertoond wordt.
VERTOONEN, (vertoonde, heeft vertoond), late*i
zien, toonen ; — voorstellen : Wilhelm Tell wordt
een wissel vertoonen, ter bemorgen vertoond ;
taling aanbieden; (recht.) de stukken vertoonen;
zich vertoonen, verschijnen, zich laten zien. VERTOONING, v. (-en), het vertoonen; veel vertooning
maken, zich in het oog van anderen verheffen ;
voorstelling. VERTOONINKJE, o. (-s).
VERTOORNEN, (vertoornde, heeft vertoornd),
boos, toornig maken; verstoren, vergrammen: iem.
vertoornen ; rich vertoornen, zich toornig maken.
VERTRAGEN, (vertraagde, heeft en is vertraagd),
traag, trager maken of worden ; — in zijn ijver,
lust vertragen, verminderen ; — dralen met ; —
uitstellen; het vertrek werd een dag vertraagd. VERTRAGING, v. (-en), het vertragen ; oponthoud :
vertraging hebben, ondervinden ; langzamer gang.
VERTRAPPEN, (vertrapte, heeft vertrapt), onder
de voeten treden, trappende verbreken ; — moodwillig overtreden : de wetter vertrappen ; — (fig.)
onderdrukken, vernederen : een overwonnen yolk,
iem. vertrappen ; — (gemeenz.) beslist weigeren.
VERTREDEN, (vertrad, heeft vertreden), vertrappen ; onderdrukken ; belasteren, door het slijk
halen ; — tredende bezeeren ; ga mij wat
vertreden, eene kleine wandeling doen, inz. na
eene lange rust, na lang gezeten te hebben.

VERVALLEN.
1. VERTREK, o. (-ken), kamer.
2. VERTREK, o. afreis ; hij staat op zijn vertrek.
VERTREKKEN, (vertrok, heeft en is vertrokken),
anders trekken, trekkende van plaats doen veranderen ;• — uit zijn gewonen stand trekken : den
mond tot lathers, tot een grijns vertrekken ; (fig.) hij
vertrok geen geztcht, hij lief niets van zijne inwenafreizen ; —
dige gewaarwording blijken ;
eene plaats verlaten, verhuizen ; — met de noorderzon vertrekken, verhuizen zonder dat tern. het
merkt, inz. met achterlating van schuld.
VERTROETELEN, (vertroetelde. heeft vertroeteld), troetelende verwennen : (fig.) de fortuin heeft
hem vertroeteld, hij is buitengewoon voorspoedig geweest. VERTROETELING, v. (-en), hat vertroetelen iem. die vertroeteld is of wordt.
VERTROOSTEN, (vertroostte, heeft vertroost),
troosten. VERTROOSTING, v. (-en).
VERTROOSTEND, bn. bw. (-er, -st), troostrijk,
vertroostende woorden toevoegen.
troostvol
VERTROUWBAAR, bn. (-der, -st), wat te vertrouwen is.
VERTROUWD, bn. (-er, -st), het vertrouwen genietende van : een vertrouwd vriend, op wien men
zich verlaten kan ; hij is met dat werk vertrouwd,
goed bekend ; vertrouwd met de talen zijn, er goed
bedreven in zijn. VERTROUWDHEID, v.
VERTROUWDE, m. en v. (-n), iem, wien men alles
vertrouwt, innige vriend, vriendin.
VERTROUWELIJK, bn. bw. (-er, -st), van vertrouwen blijk gevende : een vertrouwelijk gesprek ;
geheim : een vertrouwelijk schrijven. VERTROUWELIJKHEID, v. vertrouwelijke omgang ; (ook)
liefdesbetrekking.
VERTROUWELING, m. en v. (-en), die het vertrouwen geniet; aanhanger; geheime vriend,vriendin.
VERTROUWELINGE, v. (-n).
1. VERTROUWEN, (vertrouwde, heeft vertrouwd),
verwachten, denken : ik vertrouw dat gij het in orde
brengt, ik reken er stellig op ; — vertrouwen stollen ;
betrouwen.
2. VERTROUWEN, o. iem. iets in vertrouwen zeggen, het volste vertrouwen genieten.
VERTUIEN, (vertuide, heeft vertuid), (zeew.) het
tulanker uitwerpen ; een schip vertuien, een whip
tusschen twee ankers vastleggen ; (fig.) ergens vertuid leggen, zich ergens bevinden waaer men door
eigen schuld niet gemakkelljk vandaan kan raken.
VERTUIING, v.
VERTUISOHEN, (vertuischte, heeft vertuischt),
bedrieglijk verruilen.
VERTWIJFELD, bn. bw. wanhopig.
VERTWIJFELEN, (vertwijfelde, heeft vertwijfeld),
wanhopen (aan). VERTWIJFELING, v. het vertwijfelen, wanhoop.
VERUITZIEND, bn. veruitziende planner, die tot
ver in de toekomst gaan.
VERVAARD, bn. (-er, -st), bevreesd, angstig.
VERVAARDIGEN, (vervaardigde, heeft vervaardigd), maken, samenstellen. VERVAARDIGING,
v. het vervaardigen samenstelling.
VERVAARLIJK, bn. bw. (-er, -st), angstwekkend,
schrikbarend, geducht ; — op geduchte wijze ;
vervaarlijk te keer gaan.
VERVAGEN, (vervaagde, is vervaagd), yang,
onduidelijk worden alle indrukken vervagen mettertijd.
1. VERVAL, o. het vervallen, afnemen, verminderen ; zij zijn in verval gekomen, aan lagerwal
geraakt, tot armoede gekomen ; — het verval der
goede zeden ; sterven aan verval van krachten, uitputting ; verschil in hoogte van den rivierbodem op twee plaatsen ; — verschil in waterhoogte
bij vloed en ebbe op dezelfde plaats.
2. VERVAL, o. fooien (van dienstboden).
VERVALDAG, m. (-en), dag waarop een wissel
of eenige andere verbintenis moet voldaan worden.
1. VERVALLEN, (verviel, is vervallen), bouwvallig worden : dat huis begint te vervallen ; — afnemen, verzwakken : zijne krachten vervallen ;
tot armoede, in schulden
—vermind,a:
vervallen ; — tot zijne ondeugd, tot zijn vroeger
terugkeeren
;
'
—
ongeregeld leven vervallen,
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verooideeld worden : in boete vervallen ; — (zeew.)
op emu:, plaats komen waar men niet wezen wil,
stranden, op eene zandbank loopen ; — van den
eenen eigenaar aan een anderen gerakcn : dat huis
vervalt eess aan mij ; — afgeschaft, krachteloos
worden ; — verstrijken : er zijn reeds twee termijnen
vervallen ; — afgezet worden : van den troon vervallen verklaren; — open-, vacant worden : die
plaats komt te vervallen.
2. VERVALLEN, o. vervaldag, vervaltijd.
3. VERVALLEN, bn. (-er, -st), bouwvallig : een
vervallen leuis ; — vermagerd, afgevallen : er vervallen uitzien, (ook) armoedig ; — verschenen : de
vervallen toissels ; — vacant : eene vervallen betrekking.
VERVALSCHEN, (vervalschte, heeft vervalscht),
valsch =ken, met vreemde bestanddeelen vermengen : suiker, king, kaneel vervalschen ;)— namaken : eene handteekening vervalschen ; — iemands
woordon vervalschen, verdraaien. VERVALSCHING,
v. (-en), het vervalschen (in alle bet.).
VERVANGEN, (verving, heeft vervangen), de
plaats innemen van :elkander vervangen, aflossen.
1. VERVAREN, (vervoer, heeft en is vervaren),
te water vervoeren ; met varen doorbrengen, besteden : (geld, tijd); hij heeft drie gulden vervaren, aan
vaarloon betaald.
2. VERVAREN, (vervaarde, heeft vervaard),
bevreesd maken, vrees aanjagen.
VERVATTEN, (vervatte, heeft vervat), anders
vatten, grijpen ; — herhalen : gij moet uw bezoek
eens vervatten, hervatten ; — bevatten, inhouden :
het verzoek was in deze bewoordingen vervat.
VERVE (Fr.), v. geestdrift : en verve zijn.
VERVEEREN, (verveerde, is verveerd), ruien (van
vogels). VERVEERING, v. (-en).
VERVELEN, (verveelde, heeft verveeld), tot last
zijn, kwelling veroorzaken : zich vervelen, zonder
bezigheid zijn, Beene tijdkorting hebben en daardoor onaangenaam gestemd zijn.
VERVELEND, bn. bw. (-er, -st), onaangenaam,
lastig : eene vervelende geschiedenis.
VERVELING, v. onaangenaam gevoel ontstaan
door een onbevredigden drang naar nieuwe gewaarwordingen : verveling is de moeder van veel kwaad.
VERVELLEN, (vervelde, is verveld), van vel verwisselen, nieuw vel krijgen ; slangen vervellen ieder
jaar ; mijne voeten vervellen. VERVELLING, v.
VERVELOOS, bn. (...zer, -t), van verf ontbloot.
VERVEN, (verfde, heeft geverfd), met verf bestrijken, schilderen ; — met eene kleurstof doortrekken;
hij is in de wol geverfd, een doortrapte deugniet.
VERVENEN, (verveende, heeft verveend), turf
maken, halen (uit een veep ). VERVENING, v.
(-en), veenderij.
VERVENER, m. (-s), iem. die eene veenderij heeft.
VERVER, in. (-s), die verft. VERVERIJ, v.
(-en).
VERVERSCHEN, (ververschte, heeft ververscht),
versch maken : pekel ververschen ; — den voorraad
ververschen, een nieuwen voorraad bezorgen. VERVERSCHING, v. het ververschen; ververschingen,
waarmede men zich ververscht : dranken, likeuren, vruchten enz.
VERVERSCHINGSHAVEN, v. (-s), ...KANAAL,
o. (...kanalen), kanaal om water in stadsgrachten
enz. te ververschen.
VERVIERDUBBELEN, (vervierdubbelde, heeft
vervierdubbeld), vierdubbel nemen.
VERVILTEN, (verviltte, heeft en is vervilt),
tot vilt maken of worden.
VERVLAAMSOHEN, geheel en al Vlaamsch worden of maken. VERVLAAMSCHING, v.
VERVLIEGEN, (vervloog, is vervlogen), uitdampen, uitwasemen (van reukwerken, specerijen enz.);
— de tijd zal vervliegen, wegsnellen ; (fig.) mijne
hoop is vervlogen, verdwenen. VERVLIEGING, v.
VERVLIETEN, (vervloot, is vervloten), wegvlieten, heenvlieten, vervloeien.
VERVLOEIEN, (vervloeide, is vervloeid), wegvloeien ; allengskens ver geten worden ; al het
geleerde, alle schoolsche kennis vervloeit.
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VERVLOEKEN, (vervloekte, heeft vervloekt)
vloeken op, een vloekwoord uitspreken ; verfoeien,
met een vloek afzweren ; — beslist weigeren ; —
den banvloek uitspreken. VERVLOEKING, v.
(-en), vloek, verwensching ; openlijke vervloeking;
kerkelijke vervloeking, banvloek.
VERVLUOHTIGEN, (vervluchtigde, heeft en is
vervluchtigd), (whelk.) vluchtig maken, tot eene
gassoort vervormen ; vluchtig worden.
VERVOEGEN, (vervoegde, heeft vervoegd),
(bouwk.) opnieuw, anders voegen, overvoegen; goed
in elkander voegen ; — (taalk.) een werkwoord geregeld (naar wijzen, tijden en personen) schaven
of opzeggen ; — zich, vervoegen bij, zich begeven
naar, zich wenden tot. VERVOEGING, v. (-en), het
vervoegen, conjugatie.
VERVOER, o. overbrenging, transport : vervoer
te water en te land ; overbrengkosten.
VERVOERBILJET, o. (-ten), bewijs dat men jets
mag, moet vervoeren.
VERVOEREN, (vervoerde, heeft vervoerd), overbrengen, overdragen, transporteeren ; — buiten
zichzelf brengen : zich door gramschap, jaloezie
laten vervoeren. VERVOERING, v. (-en), het vervoeren ; (fig.) hevige gemoedsbeweging.
VERVOERMIDDEL, o. (-en), middel van vervoer ;
...PRIJS, m. (...zen), prijs voor het vervoer, kosten
van overbrengen ; ...TIJD, m.; ...TUIG, o. (-en).
VERVOLG, o. (-en), hetgeen tot voortzetting
van lets dient ; — volgende tijd: in 't vervolg,
later.
VERVOLGBAAR, bn. wat gerechtelijk te vervolgen is. VERVOI4 GBAARHEID, v.
VERVOLGBUNDEL, m. (-s), bundel, als vervolg
op een anderen ; ...DEEL, o. (-en), boekdeel dat
het werk vervolgt.
VERVOLGEN, (vervolgde, heeft vervolgd), voortzetten, voortgaan met : zijn werk, zijne studien
vervolgen ; een gesprek vervolgen ; wordt vervolgd,
zal voortgezet worden ; — betrekken (in rechten),
aanklagen : iem. wegens Laster vervolgen ; gerechtelijk
vervolgen ; — plagen, kwellen, lastig, hinderlijk
zijn ; den vijand vervolgen, najagen. VERVOLGING,
v. (-en), het vervolgen ; vervolg, voortzetting ;
vijandige belaging.
VERVOLGENS, bw. daarna, naderhand.
VERVOLGER, m., VERVOLGSTER, v. (-s), die
vervolgt (in alle bet.); vijand, belager : aan zijne vervolgers ontkomen ; — vervolger der onschuld ; — de
vervolger van Wagenaar, &shaver die de geschiedenis
van Wagenaar heeft voortgezet.
VERVOLGINGSGEEST,m.,...I.TVER, m., ...WOEDE, v. geest, liver, woede om iem. wegens jets to
vervolgen ; ...WAANZIN, m, krankzinnigheid
waarbij de hider zich inbeeldt, dat hij vervolgd
wordt ; — overdreven vervolgingswoede.
VERVOLGKLASSE, v. (-n), ...LIJST, v. (-en),
klasse, lijst die op eene voorgaande volgt ; ...WERK,
o. (-en), boekwerk dat in afleveringen of in deelen
verschijnt.
VERVOOGDEN, (vervoogdde, heeft vervoogd),
onder voogdij, onder curateele stellen ; (fig.) onder
den duim houden. VERVOOGDING, v. (-en).
VERVRACHTEN, (vervrachtte, heeft vervracht),
bevrachten ; verhuren : cen schip bij de maand,
bij de reis, bij de ton, vervrachten.
VERVRACHTER, m. (-s), die vervracht.
VERVREEMDBAAR, bn. vatbaar voor, geschikt
tot vervreemding : dat recht is niet vervreemdbaar ;
verkoopbaar.
VERVREEMDEN, (vervreemdde, heeft of is vervreemd), verkoopen, in andere handen brengen,
overdoen (vaste goederen); — vreemd, afkeerig
maken van : zij zijn van elkander vervreemd ; van
zijn vaderland vervreemden ; — vreemd worden aan :
ik gevoel mij hier vervreemd ; — zich vervreemden,
zich verwijderen. VERVREEMDING, v. het
vervreemden ; verkoop (van vast goed).
VERVREEMDHEID, v. onverschilligheid, verkoeling : vervreemdheid der harten.
VERVROEGEN, (vervroegde, heeft en is vervroegd), vroeg, vroeger stellen of uitvoeren : een
feest, eene vergadering vervroegen.
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VERVROOLIJKEN, (vervroolijkte, heeft vervroolijkt), vroolijk maken; zich over iets vervroolijken,
zich verheugen. VERVROOLIJKING, v.
VERVUILD, bn. (-er, -st), in hooge mate veil.
VERVUILEN, (vervuilde, heeft en is vervuild),
zeer vuil maken of worden, door vuilnis bederven of
vergaan : in de armoedeverruilen. VERVUILING, v.
VERVULLEN, (vervulde, heeft vervuld), vol maken : hij was er geheel van vervuld, dacht aan, sprak
over niets anders ; (bijb.) zij waren, vervuld van den
II. Geest ; hunne harten werden met liefde vervuld ;
— ten elude loopen : mijn tijd is nog niet
vervuld ; (bijb.) het voorspelde verwezenlijken : de
voorspelling is vervuld geworden ; — betrachten,
nakomen, voldoen : zijne beloften vervullen ; eene
betrekking vervullen, bekleeden ; iemands pleats vervullen, hem vervangen ; iemands wensch,en vervullen,
bevredigen, VERVULLING, v. betrachting, nakoming, naleving ; verwezenlijking
; middel ter
voorziening in behoeften.
VERVUREN, (vervuurde, is vervuurd), bederven,
rotten door het vuur, zekere houtziekte.
VERWAAID, bn. (-er, -st), er verwaaid uitzien,
verwilderd, slordig.
VERWAAIEN, (verwaaide, verwoei, heeft en is
verwaaid), wegwaaien ; — door elkander waaien ;
— (zeew.) afdrijven (van den koers), weggeslagen
worden.. VERWAAIING, v.
VERWAAND, bn. bw. (-er, -st), ingebeeld, hoogmoedig, waanwijs, pedant. VERWAANDHEID, v.
(...heden), inbeelding, dwaze hoogmoed; daden van
verwaandheid.
VERWAARDIGEN, (verwaardigde, heeft verwaardigd), waardig achten : verwaardig mij met een antwoord ; zich verwaardigen, het niet beneden zich
achten.
VERWAARLOOZEN, (verwaarloosde, heeft verwaarloosd), verzuimen, veronachtzamen, niet achten, geene zorg voor iets dragen : zijne gezondheid,
zijne plichten verwaarloozen. V E RWAARL 0 0 ZING, v. het Terwaarloozen ; veronachtzaming ;
verzuma.
VERWACHTEN, (verwachtte, heeft verwacht),
afwachten, wachten op : tijding, bericht verwachten ;
— iem. verwachten, denken , dat hij komen zal ;
van u niet verwacht, gedacht ; — willen,
—dathik
begeeren ; — verdragen : ik verwacht Been beleediging van U. VERWACHTING, v. (-en), het verwachten, verbeiding ; buiten verwachting, anders dan men verwacht had ; — hoop, uitzicht.
1. VERWANT, bn. in den bloede bestaande, verbonden. (door familiebetrekking): verwante menschen;
overeenkomende (met) : twee verwante zielen; de
verwante talen, wetenschappen.
2. VERWANT, m. (-en), VERWANTE, v. (-n),
lid eener familie : onze naaste verwanten.
VERWANTSCHAP, v, bloedverwantschap, familiebetrekking ; verwanten; — (fig.) betrekking,
overeenkomst : daartusschen bestaat geene verwantschap.
VERWANTSCHAPT, bn. overeenkomende, verbonden (met), verwant aan.
VERWARD, bn. bw. (-er, -st), in de war, wild,
overhoop, dooreengemengd ; een verwarde boel ;
— niet ordelijk : verward vertellen; — (fig.) verlegen:
door zooveel blijken van belangstelling werd hij verward.
VERWARMEN, (verwarmde, heeft verwarmd),
warm maken. VERWARMING, v. bet verwarmen :
centrale verwarming.
VERWARREN, (verwarde, heeft verward), in
wanorde, in de war brengen, raken; — iemands
hoofd, zinnen verwarren, maken dat hij niet goed
meer denken kan ; — de sprakenverwarren men verstaat elkander niet meer; — met elkanderverwarren,
het eene voor het andere nemen: gij verwart hem
met zijn breeder; — in verlegenheid brengen, verlegen maken. VERWARRING, v. (-en), het verwarren, wanorde ; — verlegenheid, beschaamdheid.
VERWASSCHEN, (verwaschte, heeft vervvasschen), wasschende verbruiken, slijten.
VERWASSEN, (verwies, is verwassen), verkeerd,
krom wassen of groeien; (ook) vergroeien. VERWASSING, v. kromgroeiing; vergroeiing.
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VERWATEN, bn. (veroud.) verdoemd, in den
kerkban gedaan, geschuwd; —, bn. bw. (-er, -st)
vermetel, stout, overmoedig; verwaten op iem. neerzien, trots. VERWATENHEID, v. vernetelheid ;
trots; opgeblazen boogmoed.
VERWATERD, bn. door water versla?t, los geworden; flauw, slap ; verwaterde stijl, langdradig.
VERWATEREN, (verwaterde, heeft cerwaterd),
door water bederven of bedorven worden ; — slap,
smakeloos maken of worden : zijn stijl, zijn opstel
verwateren.
,
VERWEDDEN, (verwedde, heeft verwed), eene
weddenschap aangaan : ik verwed 1 tegen 10, —
door wedden verliezen : hij heeft al zijn geliverwed.
VERWEEKELIJKEN, (verweekelijkte, heeft verweekelijkt), week, verwijfd maken of worden.
VERWEEKEN, (verweekte, heeft en is verweekt),
te week, te zacht maken of worden; (gen.) zacht
worden, ontbinden : zijne hersenen verweeken.
VERWEERD, bn. door den invloed van het weer
veranderd : verweerde vensterruiten, die green en geel
zijn geworden ; een verweerd gezicht, door zon en
weer gebruind.
VERWEERDER, m., VERWEERSTER, v. (-s),
(recht.) gedaag de ; pleiter tegen den eiseh.
1. VERWEEREN, (verweerde, is verweerd), bederven, den samenhang, de vastheid verliezen, door
den invloed van het weer : de rotsen verweeren.
2. VERWEEREN, (verweerde, is verweerd). eeltig
worden : zijne handers verweeren.
VERWEERSCHRIFT, o. (-en), akte van verdediging; apologie.
VERWEEZEN, (verweerde, is verweesd), wees,
weezen worden, zijn ouders verliezen.
VERWEGEN, Aileen gebruikelijk in de onbep.
wijs : het is niet te verwegen, in beweging te brengen,
to bewegen.
VERWEIDEN, (verweidde, heeft verweid), van
de eene weide in de andere leiden. VERWEIDING, v.
VERWEKKEN, (verwekte, heeft verwekt), voortbrengen, telen : kinderen verwekken; — opwekken,
veroorzaken, teweegbrengen : een opstand, ontevredenheid verwekken. VERWEKKING, v. het verwekken; voortbrenging; oorzaak; aansporing.
VERWEKKER, m., VERWEKSTER, v. (s), die
verwekt; voortbrenger, voortbrengster; (flg.)obrzaak.
VERWELF, VERWULF, o. (...ven), VERWELFSEL, VERWULFSEL, o. (-s), gewelf.
VERWELKEN, (verwelkte, is verwelkt), verfiensen, gear en kleur verliezen ; zijne fraaiheid,
frischheid verliezen ; (fig.) hare schoonheid verwelkte ras.
VERWELKOMEN, (verwelkomde, heeft verwelkomd), welkom heeten; (iem.) feestelijk ontvangen.
VERWELKOMING, v. (-en), het verwelkomen;
onthaal, ontvangst (bij de aankomst van iem.).
VERWELVEN, VERWULVEN, (verwelfde,
heeft verwelfd), van een verwelf voorzien, met een
verwelf dekken : een kelder verwelven.
VERWENNEN, (verwende, heeft verwend), alles
inwilligen en daardoor (iem.) bederven ; — atwennen, afleeren : ik zal hem dat wet verwenmen; —
verdwijnen : goede gewoonten verwesnen mettertijd.
VERWENNING, v. bet verwennen.
VERWENSOHEN, (verwenschte, heeft verwenscht), kwaad toewenschen : iem. verwenschen.
VERWENSCHING, v. (-en), kwade wensch, vervloeking.
VERWEREN, (verweerde, heeft verweerd), verdedigen; zich verweren, zich verdedigen, weerstand
bieden. VERWERING, v. verdediging, wederstand.
VERWERKELIJKEN, (verwerkelijkte, heeft verwerkelijkt), verwezenlijken : een plan, zijn voornemen verwerkelijken.
VERWERKEN, (verwerkte, heeft verwerkt), werkende verbruiken (bouwstoffen enz.); ter dege dooreenmengen; maken tot : veep tot cokes verwerken;
het geleerde moat men verwerken, goed in zich opnemen; — werkende verplaatsen.
VERWERPELIJK, bn. (-er, -st), wat verworpen
moet worden, , slecht ; — wraakbaar : die getuige
is verwerpelifk, hij is een bloederverwant van den
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beschuldigde; — verwerpelijke leer, verachtelijk,
onhoudbaar.
VERWERPELING, liever VERWORPELING, m.
en v. (-en), verworpenene, verstootene. VERWORPELINGE, v. (-n).
VERWERPEN, (verwierp, heeft verworpen), van
zich afwerpen, wegstooten ; (recht.) wraken (getuigen); — een voorstel verwerpen, afkeuren bij
stemming. VERWERPING, v. het verwerpen ;
verachting ; afstemming.
VERWERVEN, (verwierf, heeft verworpen), door
arbeid, verdienste, moeite verkrijgen.
VERWEZEN, bn. bw. verslagen, onthutst : verwezen staan kiiken,; niet wel bij het hoofd zijn.
VERWEZENE, m. en v. (-n), veroordeelde; hil
stood daar als een verwezene, zeer verlegen, onthutst.
VERWEZENLIJKEN, (verwezenlijkte, heeft verwezenlijkt), wezenlijk maken, tot werkelijkheid
brengen. VERWEZENLIJKING, v,
VERWIJDEN, (verwijdde, heeft en is verwijd),
wijd, wijder, ruin, ruimer maken of worden. VERWIJDING, v. (-en), het verwijden; verruiming ;
uitloop.
VERWIJDERD, bn. (-er, -st), afgelegen, ver ; —
verwijderde oorzaken, niet onmiddellijk.
VERWIJDEREN, (verwijderde, heeft verwijderd),
verplaatsen, verder plaatsen, afzonderen; — dit heeft
hen zeer van elkander verwijderd, dit heeft hunne
vriendschap bekoeld; — zich verwijderen, zich van
eene plants begeven, vertrekken. VERWIJDERING, v. (-en), verplaatsing op zekeren. afstand;
(fig.) bekoeling (van vriendschap); (sterrenk.)
schijnbare afstand eener dwaalster tot de zon.
VERWIJDERINGSHOEK, m. (-en), (sterrenk.)
afstandshoek eener dwaalster.
VERWIJFD, bn. bw. (-er, -st), vervrouwelijkt,
verweekelijkt: vertuijfde zeden. VERWIJFDHEID, v.
(...heden), zwakkelijkheid, flauwheid, weekelijkheld.
VERWIJL, o. uitstel, vertraging : render verwiil,
oogenblikkelijk.
VERWIJLEN, (verwijlde, heeft verwijld), uitstellen, verschuiven : eene zaak verwijlen; — blijven,
vertoeven : ergens bij verwijlen, (ook fig.) er bij stilstaan, er over uitweiden. VERWIJLING, v.
VERWIJT, o. (-en), scherpe afkeuring, berisping.
VERWIJTEN, (verweet, heeft verweten), berispen,
laken ; — ten laste leggen : iem. eene misdaad verwijten.
VERWIJVEN, (verwijfde, heeft en is verwijfd),
week maken of worden (van karakter, van gestel).
VERWIJZEN, (verwees, heeft verwezen), naar
elders, eene andere plants wijzen. ; — verbannen :
hij werd uit het land verwezen ; (recht.) de rechtbank
in raadkamer verwijst den beklaagde ?war de openbare
terechtzitting ; Christus werd ter dood verwezen,
veroordeeld. VERWIJZING, v. (-en), het verwijzen (naar), renvooi.
VERWIJZINGSTEEKEN, o. (-s), renvooiteeken.
VERWIKKELEN, (verwikkelde, heeft verwikkeld), verwarren : iem. merle in eene zaak verwikkelen,
betrekken. VERWIKKELING, v. (-en), verwarring,
moeilijkheid : verwikkelinges met Portugal ; de
verwikkeling in een roman, een drama, de intrige.
VERWIKKEN, Aileen gebruikelijk in de onbep.
wijs : 't is niet te verwikken of te verwegen.
VERWILDERD, bn. (-er, -st), wild, woest geworden (van land enz.) : een verwilderde tuin; —, bn. bw.
(fig.) woest, losbandig. VERWILDERDHEID, v.
VERWILDEREN, (verwilderde, heeft en is verwilderd), (van bouwIand) door niet behoorlijk van het
onkruid gezuiverd te worden, een onordelijk aanzien
krijgen; (fig.) verwilderd, losbandig worden. VERWILDERING, v. het verwilderen; losbandigheid,
ongeregeldheid, verdorvenheid.
VERWINDEN, (verwond, heeft verwonden),
herwinden, overwinden ; — door een windas in
beweging brengen of verplaatsen.
VERWINNAAR, m. (-s, ...naren), VERWINNARES, v. (-son), overwinnaar, overwinnares.
VERWINNEN, (verwon, heeft verwonnen), overwinnen; — (fig.) overtuigen; overreden. VERWINNING, v. (-en), het verwinnen, overwinning.
Van Dale, Handwoordenboek.

VERZADIGD.
VERWINTEREN, (verwinterde, heeft en is verwinterd), overwinteren; mijn voeten verwinteren, ik
krijg den winter in de voeten.
VERWISSELEN, (verwisselde, heeft en is verwisseld), wisselen, ruilen (het een voor bet ander) ;
— (fig.) van kleur verwisselen, eene andere partij
kiezen; — (zeew.) aflossen; — het tijdelijke met het
eeuwige verwisselen, sterven; — bij vergissing het
een voor het ander nemen : wij hadden onze hoeden
verwisseld. VERWISSELING, v. (-en), het verwisselen; ruil, verandering (van naam enz.); (fig.)
overgang in een ander Leven.
VERWITTIGEN, (verwittigde, heeft verwittigd),
bekendmaken, onderrichten. VERWITTIGING, v.
mededeeling (eener tijding.)
VERWOED, bn. bw. (-er, -st), woedend, razend
(van drift), met woede : een verwoed gevecht ; ient.
verwoed aanzien. VERWOEDHEID, v.
VERWOEST, bn. vernield; te gronde gericht.
VERWOESTEN, (verwoestte, heeft verwoest),
vernielen : den oogst, zijne gezondheid verwoesten ;
— te gronde riehten, uitplunderen : de vijand heeft
deze streek verwoest ; — uitmoorden : eene dad te
vuur en te zwaard verwoesten. VERWOESTING,
v. (-en), vernieling ; verdelging ; plundering.,
VERWONDE, m. en v. (-n), die verwond is.
VERWONDEN, (verwondde, heeft verwond),
kwetsen, bezeeren. VERWONDING, v. (-en).
VERWONDEREN, (verwonderde, heeft verwonderd), verbazen, verwonderd doen opzien. VERWONDERING, v. het verwonderen; gemoedstoestand ontstaande wanneer men iets gewaar wordt
dat men niet of anders had verwacht.
VERWONDERINGSTEEKEN, o. (-s), (w. g.)
(taalk.) uitroepingsteeken (!).
VERWONDERLIJK, bn. bw. (-er -st), verwonderingwekkend, verbazend : verwonderlijk schoon.
VERWONEN, (verwoonde, heeft verwoond), aan
huur geven : ik verwoon, honderd gulden 's maands.
VERWOORDEN, (verwoordde, heeft verwoord),
onder woorden brengen : machtige aand,oeningen,
niet te verwoorden. VERWOORDING, v. (-en).
VERWORDEN, (verwerd, is verworden), anders
worden : alles wordt en verwordt ; bederven ; vuil
worden. VERWORDING, v. (-en), verandering ;
bederf.
VERWORPELING, m. en v. (-en), die verworpen
is; ellendeling, ellendige; gevallene. VERWORPELINGE, v. (-n).
VERWORPEN, bn. (-er, -st), verachtelijk, laag,
snood. VERWORPENHEID, v. ellende, diepe val;
verachting.
VERWRIKKEN, (verwrikte, heeft verwrikt),
wrikkende, schokkende bewegen; — door wrikken
benadeelen, verrekken : rich den enkel verwrikken.
VERWRINGEN, (verwrong, heeft verwrongen),
wrikkende verdraaien; — herwringen, overwringen;
— (fig.) verdraaien : iemands woorden verwringen.
VERWRINGING, v. het verwringen; vervalsching.
VERWULF, o. (...ven), verwelf. VERWULFSEL, o. (-s), verwelf.
VERZACHTEN, (verzachtte, heeft en is verzacht),
zacht, zachter maken : de pijn verzachten ; — (fig.)
verminderen, verlichten, lenigen : iemands Teed
verzachten ; — eene uitdrukking verzachten, minder
sterk maken ; — zachter worden. VERZACHTING,
v. het verzachten ; vermindering (der ruwheid) ;
leniging.
VERZACHTEND, bn. (-er, -st), zachter makend :
verzachtende midde,len; (recht.) verlichtend : verzachtende omstandigheden, die den misdadiger eenigermate verontschuldigen.
VERZADEN, (verzaadde, heeft verzaad), of
VERZADIGEN, (verzadigde, heeft verzadigd), ten
voile voeden : de maag verzadigen, Naar zooveel
geven als zij behoeft; — den honger stillen : (fig.)
ik ken mii daaraan maar niet verzadigen, ik kreeg
daar nietgenoeg van; —(scheik.) vochten verzadigen,
er zooveel vaste bestanddeelen bij doen, dat het
vochtgeheel verdwijnt, satureeren. VERZADIGING, v.
VERZADIGD, bn. wat verzadigd is : verzadigde
oplossingen; — (stoomw.) verzadigde stoom, zoolang
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er nog water in den stoomketel is (is dit verstoomd,
dan wordt de stoom aververhit).
VERZAGEN, (verzaagde, heeft verzaagd), zagende doorbrengen (den tijd) of verbruiken; anders
zagen ; verkeerd zagen : planken verzaken.
VERZAKEN, (verzaakte, heeft verzaakt), verloochenen, afvallig worden van, ontkennen: het geloof
verzaken; -■-- (R.-K.) den duivelverzaken, zich afkeeren
van ; — een vriend verzaken, hem niet meer willen
kennen; — (spel) troef, kleur verzaken, ze niet
spelen, ofschoon men ze heeft; — zijn plicht verzaken,
niet nakomen. VERZAKING, v. het verzaken;
afval (van den godsdienst); ontrouw (in vriendschap); het opgeven (van ondeugden); (kaartsp.)
verzaking van kleur, renonce.
too 1. VERZAKKEN, (verzakte, is verzakt), wegzakken, inzakken (van muren enz.). VERZAKKING,
v. (-en).
2. VERZAKKEN, (verzakte, heeft verzakt), in
andere zakken doen.
VERZAMELAAR, m., VERZAMELAARSTER,
v. (-s), die verzamelt, bijeengaart : verzamelaar van
boeken, oudheden, antiquiteiten.
VERZAMELEN, (verzamelde, heeft verzameld),
bijeenbrengen ; — bijeenkomen : de lichtstralen,
verzamelen zich in het brandpunt; — zijne gedachten
verzamelen, zich bezinnen; — hij werd tot zijne
vaderen verzameld, in den grafkelder bijgezet. VERZAMELING, v. (-en), het verzamelen; vergadering,
bijeenkomst ; menigte : eene verzameling postzegels,
eieren.
VERZAMELNAAM, m. (...nemen), die zelfst.
naamw. welke eene verzameling van gelijksoortige
zelfstandigheden noemen (b.v. yolk, bosch, leger);
...PLA ATS, v. (-en), plaats van bijeenkomst ;
...WOORD, o. (-en).
VERZANDEN, (verzandde, is verzand), met zand
vullen; volloopen met, ondieper worden door zand
(b. v. van eene haven, eene rivier); — (spr.) landen
verzanden en zanden verzanden, de tijd brengt groote
veranderingen. VERZANDING, T. (en).
VERZEEPEN, (verzeepte, heeft en is verzeept),
in zeep veranderen, tot zeep doen overgaan.
VERZEGELEN, (verzegelde, heeft verzegeld),
onder, met een zegel bevestigen, vastmaken; —
(recht.) (van voorwerpen, die door de justitie
in beslag worden genomen) ze door het aanhechten of het afdtukken van een zegel sluiten of
aan de beschikking van derden onttrekken.
VERZEGGEk (verzegde, verzei de, heeft verzegd,
verzeid), door beloften verbinden (zoodat een ander
er niet over beschikken kan) : de plaatsen zijn verzegd (besproken); (fig.) iets verzeggen, plechtig verklaren het niet te doen.
VERZEILEN, (verzeilde, heeft en is verzeild), al
zeilende doen verongelukken : een schip verzeilen;
— afzeilen : de vloal verzeilde near Engeland; — verkeerd zeilen ; —(fig.) wie weet, waarheen hij nog
verzeilt, waar hij terechtkomt, wat er van hem
verzeilt,
wordt; — ergens verzeild raken, toevallig komen.
VERZEKERAAR, m., VERZEKERAARSTER,
v. (-s), die verzekert; assuradeur.
VERZEKERD, bn. zeker, overtuigd van : van
iets verzekerd zijn ; in verzekerde bewaring nemen,
g evangennemen ; tegen brandschade verzekerd, geassureerd.
VERZEKERDE, m. en v. (-n), die verzekerd
(geassureerd) is.
VERZEKEREN, (verzekerde, heeft verzekerd),
zeker maken : ik wil mij daaromtrent verzekeren,
overtuigen; — betuigen, met overtuiging zeggen,
verklaren : iem. iets op zijn eer verzekeren ; algemeen wordt verzekerd, voor zeker verzeld ; — vastmaken : een touw verzekeren ; — (fig.) de rust van
een land verzekeren, maatregelen nemen dat zij
niet verstoord wordt ; — eene verzekering sluiten
tegen de gevaren van brand, die der zee, die waaraan de vruchten te velde blootstaan of op het leven
van personen ; — zich, van iem. verzekeren, hem in
verzekering nemen.
VERZEKERING, v. (-en), betuiging, bevestiging ;
— eene overeenkomst bij welke de verzekeraar
zich aan den verzekerde verbindt om hem scha-
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deloos te stollen wegens een verlies, schade of
Bemis van verwacht voordeel, welke hij door een
onzeker voorval zou kunnen lijden ; — hechtenis :
iem. in verzekering nemen ; iets in verzekering
(beslag) nemen.
VERZEKERINGSBANK, v. (-en), bank waar
men eene verzekering kan sluiten; ...BEDRIJF, o.;
...CONTRACT, o. (-en), polls van assurantie;
...DWANG, m. assurantiedwang; verplichting zich
te verzekeren; ...FONDS, o. (-en); ...KANTOOR,
o. (...toren), ...MAATSCHAPPIJ v. (-en), maatschappij die verzekeringen afsluit ; ...PREMIE,
v. (-s, ...mien), premie die jaarlijks voor eene
verzekering te betalen is.
VERZELLEN, (verzelde, heeft verzeld), vergezellen.
VERZENBOEK, o. (-en), boek met verzen, gedichten. VERZENBOEKJE, o. (-s).
VERZENDEN, (verzond, heeft verzonden), afzenden, overzenden, toezenden. VERZENDING, v.
VERZENDER, m., VERZENDSTER, v. (-s), die
verzendt of afzendt.
VERZENDLIJST, v. (-en), ...STAAT, m. (-en),
lijst, staat van verzending.
VERZENEN, v. my. hielen; (spr.) (bijb.) de verzenen tegen de prikkels slaan, zich maehteloos tegen
iets verzetten.
VERZENGEN, (verzengde, heeft verzengd), door
zengen lichtelijk branden, bederven, schroeien,
beschadigen ; — de groote zcrmerhitte heeft planter
en bloemen verzengd, doen verflensen; — (aardr.) de
verzengde luchtstreek, tusschen de twee keerkringen.
VERZENLIJMER, m. (-s), iem. die slechte verzen
maakt ; ...MAKER, m. (-s), dichter, rijmelaar ;
...SMEDER, m. (-s), ...SMID, m. (...smeden),
verzenlijmer.
VERZET, o. verpoozing, rust, uitspanning : tot
verzet wat spelen, wandelen; — tegenkanting, wederstand : verzet plegen ; gewapend verzet ; — oproer ;
(rechtst.) verzet aanteekenen, tegen een vonnis in
verzet komen. VERZETJE, o. (-s), uitspanning,
afleiding.
VERZETMAN, m. (-nen), iem. die zich tegen de
politie verzet heeft.
VERZETSMAN, m., ...MENSCH, m. (-en),
(Ind.) iem. die zich tegen ons gezag blijft verzetten.
VERZETTEN, (verzette, heeft verzet), anders
zetten, verplaatsen : oude boamen meet men niet verzetten, oude menschen moet men in hun gewone
doen laten; — (fig.) geen voet verzetten, niet uitgaan;
(spr.) ik zal er geen voet voor verzetten, er geene
moeite voor doen; — hij meent bergen te kunnen verzetten, het onmogelijke zelfs te kunnen doen;
— zijne droefheid, zorgen verzetten, verdrijven, uit
het hoofd zetten ; — op eene verkeerde plaats
zetten : wie heeft mijne boeken verzet I — zich verzetten, uitspanning nemen, een luchtje scheppen;
tegenstand bieden; — verkeerd zetten
—zichvertn,
(in het dam- of schaakspel). VERZETTING, v. het
verzetten; verplaatsing.
VERZETZAAK, v. (...zaken), politiezaak waarbij
men zich verzet heeft.
VERZICHTIG, bn. verziend, tegenst. van kortzichtig. VERZICHTIGHEID, v. verziendheid.
VERZIEDEN, (verzood, is verzoden), verkoken.
VERZIEKEN, (verziekte, heeft verziekt), (van
geld) het door ziekte kwijtraken, t. w. door dokter
enz. te betalen ; door ziekte geheel verzwakken en
uitgeput raken.
VERZIEN, (verzag, heeft verzien), voorbijzien,
niet zien : eene drukfout verzien ; die kans is verzien, verkeken, voorbij ; — wedden : wat verziet gij
er onder I; — betalen voor hetgeen men ziet ; —
het op iem. verzien hebben, gemunt hebben ; — het
is op mijn geld verzien, men wil het mij ontnemen,
afhandig maken; — rich verzien, verkeerd zien, miszien; zich vergissen.
VERZIEND, bn. tegenst. van bijziend.
VERZIENDHEID, v. toestand der oogen dat zij
alleen voorwerpen in de verte duidelijk zien (presbyopie of hypernwtropie).
VERZILVEREN, (verzilverde, heeft verzilverd),
met zilver overtrekken, beleggen ; — voor zilver

VERZINKEN.

915

inwisselen : coupons verzilveren ; — verkoopen :
effecten verzilveren ; — (kooph.) het kapitaal nemen
(eener rente, van een tol enz.), kapitaliseeren ; —
als zilver maken
c 1. VERZINKEN, (verzinkte, heeft verzinkt), met
eene zinklaag overtrekken : ijzer verzinken.
2. VERZINKEN, (verzonk, is en heeft verzonken),
in de diepte wegzinken : in een afgrond verzinken ;
het schip verzonk in de diepte ; — (fig.) verdiept
raken : in gedachten verzonken zitten ; — spijkers
verzinken, dieper inslaan, zoodat de koppen niet
boven de oppervlakte uitkomen.
VERZINLIJKEN, (verzinlijkte, heeft verzinlijkt),
in zicht-, hoor- of voelbaren vorm voorstellen, zinnelijk waarneembaar maken. VERZINLIJKING, v.
(-en), het verziniijken. Ook VERZINNELIJKEN.
VERZINNEN, (verzon, heeft verzonnen), uitdenken ; (spr.) verzin v6Or gij begirt, eerst denken,
dan doen. VERZINNING, v. (-en), het verzinnen.
VERZINSEL, o. (-s, -en), vond, alles wat verzonnen is; verdichtsel. VERZINSELTJE, o. (-s).
VERZITTEN, (verzat, heeft verzeten), zittende
doorbrengen : ik heb mijn heelen morgen verzeten;
—vorenzitplasbetaln;—zitendbenad len:
zijne gezondheid verzitten; — zich verzitten, to veel
zitten, zoodat de gezondheid er nadeel bij lijdt;
—alienmostgvrz,
van plaatsen veranderen.
VERZOEK, o. (-en), het verzoeken; vraag, bede,
aanzoek : ik heb een verzoek aan u.
VERZOEKEN, (verzocht, heeft verzocht), vragen,
een verzoek doen ; — uitnoodigen; — de (en den)
beer A wordt verzocht zulks na te laten; — beproeven,
in verzoening brengen : de Booze verzoekt den mensch ;
— tarten, tergen : dat is God verzoeken, Gods almacht als het ware op de proef stellen. VERZOEKING, v. (-en), het verzoeken ; beproeving
(ten kwade); verleiding.
VERZOEKER, m., VERZOEKSTER, v. (-s), die
verzoekt; onderteekenaar, inzender van een verzoekschrift, requestrant, suppliant, adressant; —
verleider ; de verzoeker (der menschen), de Booze,
Satan.
VERZOEKSCHRIFT, o. (-en), een schriftelijk
aan de overheid gericht verzoek, waarbij men
zich niet op het recht kan of wil beroepen, request,
adres : een verzoekschrift indienen.
VERZOENDAG, m. (-en), dag der verzoening die
gevierd wordt op den tienden dag der zevende
maand; Groote V erzoendag , algemeene boete- en vastendag der Israelieten; ...DEKSEL, o. (-s), deksel
der Verbondskist.
VERZOENEN, (verzoende, heeft verzoend), bevredigen, de vriendsohap herstellen; — rich met iem.
verzoenen, de -vijandschap doen ophouden; — ik
kan er mij best merle verzoenen, vereenigen, ik heb
er vrede mee: — weder vrede sluiten met elkander.
VERZOENING, v. (-en), bevrediging, herstel van
vriendschap.
VERZOENINGSBLOED, o.; ...BOK, m. (-ken),
(bij de Isr.) zondebok die in de woestijn werd gejaagd, nadat hij met al de ongerechtigheden des
yolks beladen was; ...DOOD, m. dood van Jezus
Christus; ...OFFER, o. offer om te verzoenen.
...RAAD, m. ; ...WERK, o. poging tot verzoening ;
het verzoeningswerk van Jezus, zijn lijden en sterven.
, VERZOETEN, (verzoette, heeft verzoet), zoet
maken : iemands leven verzoeten, veraangenamen;
(fig.) vergoeden : geld verzoet den arbeid; — (scheik.)
door bijvoegingen de scherpte van lets wegnemen :
kwikzilver verzoeten.
VERZOLEN, (verzoolde, heeft verzoold), herzolen, anders zolen (schoenen), van nieuwe zolen
voorzien,
VERZORGEN, (verzorgde, heeft verzorgd), zorgen voor; van het noodige voorzien : kinderen verzorgen; --zijne kinderen zijn goed verzorgd, hebben
eenegoede betrekking ; — het huffs verzorgen, deuren
en vensters goed sluiten; het maw, de kachel verzorgen, zorg dragen, dat zij branders kan. VERZORGING, v.
VERZOT, bn. zeer gesteld op : ik ben verzot op het
spel, op kersen; ingenomen met.

VESTALS.
VERZOTTEN, (verzotte, is verzot), verzot, verliefd raken (op) : op het spel, op een meisje verrotten.
VERZOUTEN, (verzoutte, heeft verzouten), te
veel zouten; zoutende bederven ; (spr.) veel koks
verzouten de brig, te velerlei raad volgen is schadelijk.
VERZUCHTEN, (verzuchtte, heeft verzocht),
zuchtende doorbrengen (den tijd); diep zuchten.
VERZUCHTING, v. (-en), het verzuchten; diepe
zucht; (fig.) zuchtend geuite smeekbede.
VERZUIM, o.( -en), zijn werk niet doen, niet komen,
niet arbeiden ; (op school) aanteekening van
schoolverzuim ; veronachtzaming, verwaarloozing ;
— uitstel : doe het render verzuim.
VERZUIMEN, (verzuimde, heeft verzuimd), veronachtzamen, laten voorbijgaan : de gelegenheid verzuimen ; — ongedaan laten : zijn werk verzuimen ;
—nietopzijnwerkverschijne, ietkomen;—verliezen door lets niet te doen : eene les, de school verzuimen ; zijne gezondheid verzuimen, verwaarloozen.
VERZUREN, (verzuurde, heeft en is verzuurd),
zuur maken, worden ; — (fig.) onaangenaam maken:
iem. het leven verzuren.
VERZUSTEREN, (verzusterde, heeft verzusterd),
ongeveer hetzelfde als verzwageren; (dicht.) de
godsdienst met de kunst verzusterd.
VERZWAGEREN, (verzwagerde, heeft verzwagerd), door maagschap of huwelijk verbinden.
VERZWAKKEN, (verzwakte, heeft en is verzwakt), zwak, zwakker maken of worden ;• --afnemen: die zieke is erg verzwakt; — (fig.) doen. afnemen : zijn ijver, het verstand verzwakken. VERZWAKKING, v. (-en),
VERZWAREN, (verzwaarde, heeft en is verzwaard), zwaar, zwaarder maken of worden:
een dijk, een muur verzwaren ; — bezwaren : dat
verzwaart zijne schuld. VERZWARING, v.
VERZWAREND, bn. (-er, -st), wat verzwaart
verzwarende omstandigheden.
VERZWELGEN, (verzwolg, heeft verzwolgen),
zwelgende verorberen ; gulzig inslokken : de zee
heeft heel wat schatten verzwolgen ; — doorlaten :
de riolen konden het regenwater niet verzwelgen.
VERZWELGING, v. het verzwelgen ; gulzigheid,
vraatzucht.
VERZWENDELEN, (verzwendelde, heeft verzwendeld), zwendelende doorbrengen, op minder
nette wijze verkwisten : zijn geld verzwendelen.
1. VERZWEREN, (verzwoer, heeft verzworen),
afzweren; onder eede zich tot lets verbinden.
2. VERZWEREN, (verzwoor, is verzworen), tot
eene zweer overgaan, veretteren. VERZWERING,
v. (-en).
VERZWIJGEN, (verzweeg, heeft verzwegen),
verhelen, ,niet zeggen, achteraf houden.
VERZWIKKEN, (verzwikte, heeft verzwikt), uit
het lid brengen : den enkel, den voet verzwikken;
rich verzwikken, zwikkende bezeeren.
VERZWINDEN, (verzwond, is verzwonden),
(dioht.) verdwijnen.
VESPER, v. (-s), vroeg-avond; (11.-K.) een der
daggetijden van het Brevier, iuz. wanneer dit in
het openbaar in de kerk gezongen wordt ; — vesperklok: de vesper luiden.
VESPERKLOK, v. (-ken), (R. K.) klok die oproept
tot de vesper; ...PSALM, m. (-en), (R. K.) een der
vijf psalmen 109-113 die in de vesper op het koor
in 't Latijn gezongen worden; ...TIJD, m. (-en),
3 uur gewoonlijk.
1. VEST, v. (-en), VESTE, v. (-n), sterke muur
eener vesting: de gildebroeders stonden op de veste;
—vesting,verst keplats;—(ok)stadgracht.
2. VEST, 0. (-en), VESTJE, o. (-s), zeker (mans)
kleedingstuk, zonder mouwen onder de ja g gedragen.
VESTA, v. (myth.) godin van het vuur en van den
huiselijken haard.
VESTAALSOH, bn. van Vesta, aan Vesta gewijd;
Vestaalsche maagd, priesteres van Vesta to Rome;
eene der xnaagden, die het altijddurende vuur in
den tempel dezer godin moesten onderhouden; (ook
fig.) voorbeeldig, kuisch meisje.
VESTALE, V. (-n), maagd aan. Vesta gewijd, priesCeres van Vesta; (fig.) kuische maagd.

VESTE.
VESTE, v. zie VEST 1.
VESTEN, (vestte, heeft gevest), vastmaken; van
vesten voorzien ; vestigen : den blik ter aarde gevest.
VESTENGOED, o. good om vesten van to maken;
...MAKER, m. (-s), aankomend kleermaker die uitsluitend vesten maakt; ...STOF, v. (-fen).
VESTGRAOHT, v. (-en), stadsgracht.
VESTIAIRE (Fr.), v. (-s), vertrek bij concert,
schouwburgzalen enz. om dear jaasen, mantels,
hoeden inz. in bewaring to geven.
VESTIARIUS, in. (-sen), hij die in een klooster
vooral de zorg voor de kleeren heeft, kleerwaarder.
VESTIBULE (Fr.), v. (-s), de ruimte bij den ingang
van een huis, voorportaal.
VESTIGEN, (Nestigde, heeft gevestigd), gronden,
bouwen : zijne hoop op God vestigen; oprichten,
inrichten : deze zaak is in 1860 gevestigd; — vaststollen : eene rente op iemands hoofd vestigen, lijfrente op iem. nemen; — richten : de oogen 'vestigen
op; — zich ergens vestigen, gaan wonen. VESTIGING, v. (-en), het vestigen; grondlegging, nederzetting, stichting.
VESTIGINGSVERDRAG, o. (-en), verdrag met
andere landen gesloten betreffende de vestiging van
buitenlanders.
VESTING, v. (-en), eene versterkte plaats met
burger; en militaire bevolking. VESTINKJE, o.
(-8), kleine vesting.
VESTINGAFFUIT, o. en v. (-en), (art.) in tegenst,
met veldaffuit; ...ARTILLERIE, v.; ... 0 0 RL 0 G,
m. (-en), oorlog vooral bestaande in het belegeren
en verdedigen van vestingen; ...STRAF, v. (-fen),
onteerende straf volgens de krijgswet, (ook kruiwagenstraf genoemd).
VESUVIAANSOH, bn. van, met betrekking tot
den Vesuvius.
VESUVIUS, m. bekende vuurspuwende berg bij
Napels; hij rookt als een Vesuvius, het is een stork
rooker.
1. VET, o. (-ten), verschillende stoffen in het
planten- en dierenrijk, uit kool-, water- en zuurstof
bestaande die lichter zijn dan water, zich er niet
mede verbinden en op papier en geweven stoffen
doorschijnende vlekken teweegbrengen, die door
verwarming niet weer verdwijnen ; — het vet zit
hem niet in den weg, hij is zeer mager; nog wat in
het vet hebben, te verwachten hebben ; — het vette der
aarde hebben, genieten, rijkdom, overvloed; —
scherpe doorhaling, berisping : iem. zijn, vet geven.
2. VET, bn. (-ter, -st), weldoorvoed en daardoor
veel vet hebbende : een vet varken; eene vette koe;
hij is vet, (fig.) hij is dronken ; (spr.) het oog van den
meester maakt het paard vet, die zelf zijne zaken
bestuurt, houdt ze het best in orde; — (van spijzen) met veel vet toebereid, veel vet hebbende; —
(R. K.) vette Donderdag, Donderdag na Aschdag,; —
(spr.) het is altijd vet op eens antlers schotel, men meent
altijd dat eon and het beter heeft; —
yruchtbaar, veel voedende stoffen bevattende :
een vette Brood; de vette klei; vet graft, sappig; — winstgevend : een vet ambt, eenvet baantje; — dik enbreed :
vette letters, vette lijnen.
VETADER, v. (-en); (ontl.) eene bloedader in de
buitenste huid der nieren; ...BLAD, o. (-en), (plantk.) eon plantje (pinguicula vulgaris) tot de famliie
der lentibulariaceeen behoorende.
VETER, m. (-s), koord of vlechtsel, weefsel met
nestel. VETERTJE, o. (-s).
VETERAAN, m. (...raven), (bij de Romeinen) soldaat die zijn dienstplicht vervuld had, die intusschen, wanner hij door een beminden veldheer
werd opgeroepen, nog vrijwillig dienst verrichtte;
vandaar : oud, beproefd soldaat ; (fig.) een veteraan
in de kunst, die er in oud geworden of er in doorkneed is.
VETERBAND, o. soort van band.
VETEREN, (veterde, heeft geveterd), met een
voter toe- of dichtrijgen ; iem. veteren, bekijven.
1. VETERINAIR (Fr.) m. (-en), veearts, paardendokter.
2. VETERINAIR, bn. veeartsenijkundig ;' veterinoire school, veeartsenijschool.
VETGANS, v. (...zen), veroud. benaming voor
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pinguin; •..KAARS,v. (-en), smeerkaars; ...SLIER,
v. (-en), (heelk.) zeker gezwel;...KLOMP, m. (-en),
klomp vet; (fig.) vetzak.
VETKOOPER, m. (-s), die vet koopt; (gesch.)
Vetkoopers, naam eener partij in de 13de eeuw in
Friesland, die tegenover de Schieringers, de yolkspartij, stood.
VETO, o. (-'s), ik verbied; het veto op iets plaatsen;
sun veto over lets uitspreken, lets verbieden.
VETPAN, v. (-nen), pan voor, met vet; ...PLANTEN, v. my. (plantk.) eene plantenfamilie (crassulaceae) met vleezige, saprijke bladeren, waarvan vooral
drie geslachten in Nederland gevonden worden, als :
het huislook, de muurpeper en het Sint-Janskruid;
...POT, m. (-ien), pot vol vet; (fig.) het is er vetpot,
er is overvloed; ...POTJE, o. (-8), potje met vet,
tot verlichting ; ,..STAART, m. (-en), soort van
schapen met een dikken en vetten staart.
VETTE, v, (Zuidn.) meststof.
VETTEWARIER, m. (-s), die vette waren (olie,
kaarsen enz.) verkoopt.
VETTIG, bn. (-er, -st), vetachtig, smerig. VETTIGHEID, v. het vette; —, (...heden).
VETTIK, v. (gew.) gemeene veldsla.
VETVIN, v. (-nen), (bij sommige visschen)vette
rugvin; ...VOGEL, m. (-s), zeer vette soort van geitenmelker (steatornis cripensis), die in grooten getale
in holen en bergspleten van Venezuela huist en
's nachts op voedsel uitgaat; ...WEIDE, v. (-n),
weide waarin beesten (inz. vee) Brazen om te
mesten.
VETWEIDEN, (vetweidde, heeft gevetweid), vee
in de vetweide laten loopen.
VETWEIDER, m. (-s), veefokker, vetmester ;
...WEIDERIJ, v. (-en),, veefokkerij; ...ZAK, m. en
v. (-ken), dik mans- of vrouwspersoon; ...ZUCHT,
v. overmatige ophooping van vet in het dierlijk
lichaam, een ziekteverschijnsel.
VEUGELEN, (veugelde, heeft geveugeld), aan
lets peuteren, morrelen, voortdurend betasten.
VEULEN, o. (-s), jong paard, jonge ezel, jonge
kameel enz. VEULENTJE, o. (-s).
VEXATIE, v. (-s, ...tiön), kwelpartij, plagerij;
afpersing, knevelarij.
VEXATOIR, bn. kwellend, drukkend : vexatoire
maatregelen nemen.
VEXEEREN, (vexeerde, heeft gevexeerd), plagen,
kwellen; afpersen.
VEZEL, v. (-s, -en), (plantk.) in de lengte uitgerekte eel waarvan de beide uiteinden puntig toeloopen ; grondstof voor weefsels; harig of dradig
deel, spiertje. VEZELTJE, o. (-s).
1. VEZELEN, (vezelde, heeft gevezeld), fluisterende spreken. VEZELING, v. het vezelen.
2. VEZELEN, (vezelde, heeft en is gevezeld),
rafelen, tot vezels maken, in vezels uiteengaan.
VEZELFABRIEK, v. (-en), fabriek waar vezels
voor de nijverheid bereid worden; ...GEWAS, o.
(-son), planten waarvan de vezels voor de nijverheid
bewerkt worden.
VEZELIG, bn. (-er, -st), vezelachtig, vol vezels.
VEZIKEN, (vezikte, heeft gevezikt), (gew.)
zaniken, fluisteren, vezelen.
VIA, vz. over, langs : via Southampton; via Marseille (op adressen van brieven, welke near andere
werelddeelen worden verzonden).
VIA DOLOROSA, v. (bijb.) de lijdensweg, de
weg der smarten.
VIADUCT, v. o. (-en), boogbrug (over rivieren,
wegen, straten enz.
VIATIOUM, o. (-5), reis- of teerpenning; (R.-K.)
commune, aan een zieke in gevaar van sterven
toegediend.
VIBRATIE, v. (-8, ...tibn), trilling (van snaren),
schommeling.
VIBRATO (It.), bw. (muz.) trillend, vibreerend.
VIBREEREN, (vibreerde, heeft gevibreerd),
trillen, sidderen, beven, (ook muz.).
VIBRIONEN, my. kommavormige bacillen.
VIOARIAAT, o. ambt van vicaris; —, my.
(...riaten), rechtsgebied van een vicaris, bisdom
in de missielanden.
VIOARLEGOEDEREN, my. (R.-K.) goederen van
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kerkelijken oorsprong, ter opleiding van a. s. priesters, tot onderhoud van geestelijken enz.
VICARIS, m. (-sen), plaatsvervanger, leder die
eenig ambt of bediening ter vervanging van den
eigenlijken titularis waarneemt; Apostolische vicaris,
een aanzienhjk geestelijke, door den Pans gevolmachtigd tot het zelfstandig uitvoeren van en beslissen in bepaalde zaken in de missielanden;
— GENERAAL, plaatsvervanger van een bisschop.
VIOARIUS, m. (-sen), plaatsvervanger, gevolmachtigde, inz. van den paus.
1. VICE, bw. vice versa, heen en terug; (fig.) over en
weer.
2. VICE, in samenstellingen beteekent het ander,
waarnemend; -ADMIRAAL, m. (-s), ...-CONSUL,
m. (-s); ...-PRESIDENT, m. (-en), ...-VOORZITTER, m. (-s), enz.
VICIEUS, bn. (...zer, -t), zedeloos; (fig.) gebrekkig,
met fouten ; een vicieuze cirkelgang, term in de logica
ter aanduiding van een sophistischen redeneertrant.
VICOMTE, m. (-s), (in Frankrijk) bezitter eener
heerlijkheid; adellijke titel.
1. VICTORIA, v. (Rom. myth.) godin der overwinning.
2. VICTORIA, v. (-'s), soort van open rijtuig.
VICTORIA REGIA, v. (-'s), eene waterbloem
met reusachtige bladeren van 2 M. middellijn, die
nit Virginia naar Europa is overgebracht.
VICTORIAWATER, o. mineraalwater uit de
Victoriabron to Ems.
VICTORIE, v. (-8,
overwinning.
VICTORIEUS, bn. bw. (...zer, -t), overwinnend,
zegevierend, glorierijk.
VICTUALIE, VICTALIE, v. (—lien), levensmiddelen, scheepsbehoeften.
VICTUALIEBROEDERS, m. my. zeeroovers op de
Oost- en Noordzee in de 14e en 15e eeuw.
VICTUALIEEREN, (victualieerde, heeft gevictualieerd), een schip van levensmiddelen voorzien,
proviandeeren.
VIOTUALIEMEESTER, m. (-s), proviandmeester
(inz. op schepen); ...WANT, o. keuken en tafelgereedschap aan boord.
VIDE, VIDEATUR (Lat.), zie, sla op.
VIDETUR, (Lat.), o. gevoelen, meening : zijn
videtur geven.
VIDI, (Lat.), ik heb het gezien.
VIDIMATIE, v. (-s, ...tiên), bekrachtiging, legalisatie.
VIDIMEEREN, (vidimeerde, heeft gevidimeerd),
bekrachtigen, legaliseeren.
VIEF, zie VIF.
1. VIER, telw, hoofd- of grondgetal: drie plus (An ;
't heeft de waarde van een ranggetal in : hoofdstuk vier; vier Juni; het is vier uur; — VIEREN
(het telw. VIER beschouwd als een zelfstandig
gebruikt bn. in 't meerv.) vier personen ; — vier
deelen van hetzelfde geheel ; — vier uren : het is
bil, over vieren; — vier achtereenvolgende malen :
AO deed het in vieren.
2. VIER, v. (-en), het cijfer 4; — Aide van een
dobbelsteen waarop vier oogen staan ; — dominosteen, kaart met vier oogen, figuren; — met reel
vieren en vijven, met veel tegenwerpingen, bedenkingen, uitvluchten ; — sigaar van vier voor een
dubbeltje.
VIERARMIG, bn. met vier armen.
VIERAVOND, m. (-en), (R.-K.) heilige avond, ingang van een feast; (fig.) rusttijd na het volbrachte
dagwerk.
VIERBEENIG, bn. met vier beenen.
VIERBLAD, o. zekere plant, de wolfsbes.
VIERBLADIG, bn. (plantk.) met, van vier bladen ;
— met vier (uitslaande) bladen (van eene tafel
enz.).
VIERDAAGSCH, bn. van vier dagen oud; dat
vier dagen duurt : de vierdaagsche zeeslag (van 1114 Juni, 1666).
VIERDAG, m. (-en), feestdag; rustdag.
VIERDE, bn. (ranggetal); het is heden de vierde
(dag der maand); Hendrik de Vierde (van dozen
naam) ; — ten vierde, in de vierde plaats; o.
kwart, vierde gedeelte.
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VIERDEHALF, telw. drie en een half.
VIERDENDAAGSCH, bn. om den vierden dag
terugkeerende : vierdendaagsche koorts.
VIERDEPART, o. (-en), vierde gedeelte. VIERDEPARTJE, o. (-s).
VIERDRAADSCH, bn. uit vier draden bestaande : vierdraadsch
sajet, katoen;
DEL, bn. bw. tweemaal dubbel, viermaal.
VIERDUITENSTUK, o. (-ken), grootste bronzen
geldstuk bier to laude = f 0,02', aan vier duiten.
van vroeger gelijkstaande.
VIERDUITSBROODJE, o. (-s), een broodje van
vier duiten
2h/2 cent, een kadetje.
VIERDUIZENDSTE, o. telw. (ranggetal).
VIEREL, o. (-s), verrel, vierde deel.
1. VIEREN, (vierde, heeft gevierd), in rust,
feestelijk doorbrengen bruiloft vieren;
toegeyen, ontzien : een zieke vieren; vereeren, eer
bewijzen aan : Vondel vieren — loslaten, laten
uitloopen : een touw, een vlieger vieren; (zeew.) den.
kabel vieren, uitpalmen; — (aan) zijne hartstochten, zijne lusters bot vieren, den vrijen teugel
laten.
2. VIEREN, (vierde, heeft gevierd), (zeew.)
vuren opsteken, lantaarns uithangen.
VIERENDEEL, o. (-en), vierde deel, inz. van
een (oud) pond, van eene (oude) el en van sommige
vaten; kwart; vierendeel uurs, kwartier.
VIERENDEELEN, (vierendeelde, heeft gevierendeeld), in vier deelen (stukken) scheuren, snijden,
houwen; (eert. lijfstraf) met vier paarden vaneentrekken; (wapenk.) een schild in vier velden verdeelen.
VIERHANDIGEN, my . de dieren met 4 harden,
de apen.
VIERHOEK, m. (-en), (meetk.) eene vlakke
figuur door vier rechte lijnen ingesloten, waarvan
de verlengden buiten het begrensde deel vallen
en waarbij maar vier snijpunten gevormd worden.
VIERHONDERD, telw. viermaal honderd.
VIERHONDERDSTE, telw. (ranggetal).
1. VIERKANT, o. (-en), (meetk.) eene ruin
waarvan de hoeken recht zijn ; — het vierkant vaneen getal, de tweede macht.
2. VIERKANT, bn. bw. met vier kanten of
hoeken : eene vierkante tafel ; — iem. het vierkante
gat wijzen, de deur uitzenden ; — iem. vierkant de
waarheid zeggen, vlakuit, zonder verzachting ;
(fig.) een
—dathebgvirknms,helai;—
vierkante kerel, stark gebouwd, (ook) ronduit sprekend ; — (wisk.) een vierkant getal, een getal met zichzelf vermenigvuldigd (als : 3 X 3 = 3 2 = 9); eene
vierkante grootheid (als : a X a = a2).
VIERKANTSVERGELIJKING, v. (-en), (wisk.),
eene vergelijking waarvan het eene lid ten aanzien
der onbekenden, een geheele vorm van den tweeden
graad is.
VIERKANTSWORTEL, m. (-s), (rekenk.) getal
dat, tot de tweede macht verheven, een bepaald
getal voortbrengt ; TREKKING, v. (-en), de beworking om den vierkantswortel nit een getal te
berekenen.
VIERKWARTSMAAT, v. eene maatverdeeling
in de muziek ; ...LEDIG, bn. uit 4 laden bestaande :
eene vierledige grootheid; ...LETTERGREPIG, bn.
VIERLING, m. en v. (-en), vier te gelijk geborenen;
een kind van een vierling.
VIERLOOPER, m. (-s), (zeew.) take! met twee
dubbele haakbloks.
VIERMAAL, bw. iets viermaal nemen, met vier
vermenigvuldigen ; ...MACHTIG, bn. (plantk.)
viermachtige planter, de kruisbloemigen waarvan
vier meeldraden grooter zijn dan de twee andere.
VIERMAN, m. (-nen), lid van een college van
vier personen.
VIERSCHAAR, v. (...scharen), rechtbank; de
vierschaar is gespannen, de rechters zijn vergaderd;
(inz. fig.) de vierschaar bijeenroepen.
VIERSPAN, o. (-nen), rijtuig, wagon met vier
paarden.
VIERSPRONG, m. (-en), kruisweg : (fig.) op den
viersprong des levens staan, eene beslissing ntoeten
nemen.
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2. VIJF, v. (vijven), het cijfer 5; — zijde van een
VIERSTEMMIG, bn. (muz.) voor vier stemdobbelsteen waarop vijf oogen staan; — dominomen geschreven; vierstemmig lied.
steen,
kaart met vijf oogen, figuren ; — veel
VIERTAL, o. (-len), vier stuks : een viertal jaren.
VIERTALIG, bn. in vier talen : een viertalig vijven en zessen maken, vele tegenwerpingen,
bedenkingen; — kaars van vijf in een pond; —
woordenboek.
sigaar van vijf voor een dubbeltje. VIJFDE, o.
VIERTALLIG, bn. (rek.) het viertallig stelsel,
een stelsel van tellers waarbij het grondtal vier is.
(-5), lekkere vijfjes rooken, sigaren van de vijf; lets
dat uit vijf eenheden bestaat; inz. benaming van
VIERTIJD, m. feesttijd; (ook) ledige tidd, vacantie.
een kwartgulden = vijf stuivers; — vijfde gedeelte
VIERVLAK, p. (-ken), lichaam door vier vlakken
(van een lot enz.) ; — een gouden vijfje, vijfguldeningesloten; regelmatig viervlak, zeker lichaam door
stuk.
vier gelijkzijdige driehoeken begrensd.
VIJFDE, bn. (ranggetal); de vijfde (dag der
VIERVOET, m. (-en), wat of wie vier voeten
maand); Karel de Vijfde of V (van lien naam);
heeft : te viervoet, te paard, (ook) snel, in galop.
dat is het vijfde wiel aan den waken, dat is geheel
VIERVOETIG, bn, met vier voeten : viervoetige
overbodig; de vijfde penning (20 ten honderd);
dieren; viervoetige verzen.
in de vijfde plaats; — 0, (-n), vijfde deel
—tenvijfd,
VIERVORST, m. (-en), ondergeschikt vorst over
van lets.
een vierde gedeelte eener provincie, tetrarch :
VIJFDEELIG, bn. in vijf deelen.
Herodes was een viervorst.
VIJFDEHALF, telw. vier en een half.
VIES, bn. (...zer, -t), walglijk, walging veroorVIJFDEPART, o. (-en), het vijfde deel.
zakende ; dat ziet er vies uit ; een vieze vent ; rich vies houden, al te keurig ; hij is daar
VIJFHOEK, m. (-en), (meetk.) figuur met vhf hoeken; (fig.) de citadel van Antwerpen; zeester, een.
niet vies van, daar houdt hij wel van ;
weekdier; ...HOEKIG, bn. met vijf hoeken; ...HONhij is niet zeer keurig; vieze varkens
—hijvaltnes,
DERD, telw. vijfmaal honderd.
worden niet vet, men moet niet te kieskeurig zijn.
VIJFHOOFDIG, bn. met vijf hoofden: eene vijfVIESHEID, v. te groote keurig- of kieschheid;
waglijkheid; —, mv. (...heden), walglijk ding.
hoofdige regeering, uit vijf leden bestaande (als
het Directoire van Frankrijk in 1794).
VIEZERIK, m. en v. (-en), iem. die vies is, doet
VIJFSCHACHT, o. zeker weefsel met vijf schachof handelt.
ten of kamhouten gemaakt.
1. VIEZEVAZEN, v. my. gTilien, kuren.
VIJFTIEN, telw. (hoofd- of grondgetal).
2. VIEZEVAZEN, (viezevaasde, heeft gevieze1. VIJFTIENDE, bn. (ranggetal) Lodewijk de
vaasd), (w. g.) grillen, kuren hebben; — van alles
Vijftiende van Frankrijk; de vijftiende eeuw, tijdvak
vies zijn, kieskauwen.
VIEZIGHEID, v. (...heden), viesheid.
van 1401 tot 1500.
VIF (Fr.), bn. bw. (viver, vifst), viug; levendig;
2. VIJFTIENDE, o. (-n), vijftiende deel ('hs);
drie vijftiende 3 /16 ; drie vij f tienden ... 1115 + 1116 + 1/15.
geestig.
VIJFTIG, telw. hoofd- of grondgetal; vijfmaal
VIGEEREN, (vigeerde, heeft gevigeerd), van
kracht zijn : de vigeerende wet.
tien : een halve gulden is vijftig cent; — 't heeft de
o.
(-s),
(Zuidn.)
big,
jong
varken.
waarde van een ranggetal in : hoofdstuk vijftig; —
VIGGEN,
VIJFTIGEN, (het telw. VIJFTIG, beschouwd als
VIGILANT, bn. • waakzaam; ijverig, vlljtig.
een zelfstandig gebruikt bn. in het meerv.) vijftig
VIGILANTE, v. (-s), gesloten huurrijtuig.
personen ; — vijftig deelen van hetzelfde geheel;
VIGILANTIE, v. waakzaamheid; vlijt, ijver.
— vljftigtal.
VIGILEEREN, (vigileerde, heeft gevigileerd),
.
waakzaam, zijn; — (gemeenz.) op iets vigileeren,
VIJFTIGER, m. (-s), iem. die 50 jaar oud is; wijn
zich op iets bevlijtigen, oplettend iets nagaan.
van 1850 of die vijftig jaar oud is.
VIJFTIGSTE, telw. kranggetal).
VIGILIE, v. (...lien, -5), vooravond, de dag voor
VIJFTIGTAL, o. (-len), vijftig stuks.
een feestdag; nachtwake; de vigilie bij een overledene
houden, 's nachts, gewoonlijk den nacht vOOr de
1. VIJG, v. (-en), zoete, vleezige, eetbare yrueht
begrafenis, al biddende bij een lijk waken.
van den vijgeboom ; — vijgen na Paschen, lets
dat to laat komt; — (fig.) paardevijg.
VIGNET, o. (-ten), druksieraad, titelprentje
waartoe men voorheen inz. wijngaardblaadjes ge2. VIJG, m. (-en), vijgeboom.
bruikte. VIGNETJE, o. (-s).
VOGAPPEL, m. (-s, -en), zekere kleine op eene
VIGOROSO, bw. (muz.) krachtig.
vijg gelijkende appel.
VIJGEBLAD, o. (-eren), blad van den vijgeboom;
VIGOUREUS, bn. (...zer, -t), krachtig; (fig.)
nadrukkelijk.
(fig.) zich met vijgebladen dekken, nietige uitvluchten
zoeken.
VIGUEUR, (Fr.), v. onder vigueur (uit kracht)
VIJGEBOOM, m. (-en), de vijgeboomen vormen
van de Fransch,e wet.
in de tropische gewesten een plantengeslacht
VIJAND, m. (-en), VIJANDIN, v. (-nen), iem.
die een persoon of zaak haat en dat door woord en
(ficus) dat tot de familie der moerbezieachtigen
behoort; — de ficus elastica levert caoutchouc; de
daad tracht te toonen; — iem, die opzettelijk een
ander tracht te benadeelen ; — inz. de troepen
Indische vijgeboom is de waringin; — (fig.) onder
van een staat, tegen welken men oorlog voert ;
den vijgeboom rusten, in rust en welstand 'even.
VIJGENMAND, v. (-en), ...MAT, v. (-ten),
— (fig.) 's menschen vijand, de Satan, de Booze;
mandje van gevlochten platte biezen, waarin de
(fig.) de hoovaardij is de vijandin der deugden; de
vijgen verzonden worden ; ...MELK, v. melk op
koffie is eene vijandin van de zenuwen.
vijgen getrokken.
VIJANDELIJK, bn. bw. als een vijand : vijandelijk
tegen iem. optreden; — van den vijand : op vijandeVIJGEPEER, v. (...eren), eene soort van peer,
op eene vijg gelijkende.
lijken bodem. VIJANDELIJKHEID, v. (...heden),
daad, aanval van een vijand.
VIJL, v. (-en), welbekend stalen werktuig met
VIJANDIG, bn. bw. (-er, -st), haatdragend, met verhakkingen of inkepingen om metalen of hout
vijandschap bezield : iem. vijandig (gezind) zijn.
te verdunnen of glad to maken ; — de vijf er
VIJANDIGHEID, v. (...heden).
over halen, er over laten gaan, het verfljnen, het
ruwe verbeteren.
VIJANDIN, v. (-nen), vrouwelijke vijand.
VIJANDSCHAP, v. (-pen), gevoel van haat :
VIJLEN, (v-Olde, heeft gevijld), met de yijl bein vijandschap Leven ; eene dead van vijandschap.
werken, afvijlen, uitvijlen, glad maken; een gedicht
1. VIJF, telw. hoofd- of grondgetal : vier plus
vijlea, polijsten, minder stroef maken; — door
4On ; — (spr.) ze alle vijf bij elkander hebben, goed wrijving in stukken gescheiden worden.
bij zijn verstand zijn; — 't heeft de waarde van
VIJLSEL, o. het afgevijlde (van iets); ijzervljlsel.
een ranggetal in : hoofdstuk vijf; vijf December;
,VIJVER, m. (-s), omsloten water (ins. in tuinen);
het is vijf uur; — VIJVEN (het telw. VIJF bevischvijver; — (spr.) in zulke vijvers vangt men
schouwd als een zelfstandig gebruikt bn. in 't
zulke visschen, dat hadt ge vooruit kunnen nagaan,
meerv.) vijf personen ; — vijf deelen van hetzelfde
nu heb je loon naar werk. VIJVERTJE, o. (-s).
geheel ; — vijf uren ; — vijf achtereenvolgende
VIJVERBIES, v. (...zen), vijverlisch; ...KARPER,
malen.
m. (-s), in een vijver gekweekte karper; ...NIMF,
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v. (-en), (myth.); ...VISCH, m. (...sschen), vischbroedsel, pootvisch, in eon vijver gekweekte visoh.
1. VIJZEL, m. (-s), diep koperen of ijzeren
werktuig om er met een stamper lets in fijn te
stampen. VIJZELTJE o. (-s).
2. VIJZEL, v. (-s), eene soort Nan windas, dommekracht, kelderwinde ; — schroef van Archimedes of tonmolen. VIJZELTJE, o. (-s).
VIJZELEN, (vijzelde, heeft gevijzeld), met eene
vijzel opwinden; (fig.) verheffen; — met eene vijzel
strak spannen; — met eene vijzel water uitmalen.
VIJZELMOLEN, m. (-s), tonmolen.
VIKING, m. (-s), zeekoning bij de Noormannen.
VILAJET, 0. (-s), provincie van het Turksche
rijk; ook WILAJET.
VILDER, m. (-s), die vilt, inz. die het villen ale
beroep uitoefent, ook in sommige streken koudslachter geheeten; (fig.) slecht baardscheerder.
VILDERSBEDRIJF, o.; ...GLAS, o. (...zen), (gew.)
glas zonder voet dat men in herbergen aan den,
vilder gaf, opdat anderen er niet uit drinken zouden; ...HOND, m. (-en); ...KAR, v. (-ren).
VILHOUT, o. (-en), stok waarmee de vilder de
huid van het vleesch stoot.
VILKUIL, m. (-en), kuil waarin de afgevilde
huiden worden geworpen.
VILLA, v. (-'s), lusthuis, landelijk gelegen heerenhuis. VILLATJE, beter VILLAATJE, o. (-s).
VILLAPARK, o. (-en), park met villa's : het
ttillapark Zorgvliet ; ...ST AD, v. (...steden), stad
waarvan alle huizen door tuinen omgeven zijn.
VILLEN, (vilde, heeft gevild), van het vel ontdoen ; slecht scheren : die barbier heeft je leelijk gevild; — (fig.) iem. villen, hem geld afpers.en, to veel
laten betalen.
VILT, o. (-en), door elkander gewerkte wollen
vezels of haar : die hoed is van vilt; (pap.) een grof
en los geweven stof, weinig gevold, niet gerouwd
en niet geschoren, waarvan de vilten der papiermakers vervaardigd worden.
1. VILTEN, (viltte, heeft gevilt), tot vilt waken :
het haar, de wol vilten; — tot vilt worden.
. 2. VILTEN, bn. van vilt : vilten pcvntoffels, hoeden.
VILTER, m. (-s), viltbereider.
VILTFABRIEK, v. (-en), fabriek van vilt en vilten
voorwerpen; ...HOED, m. (-en), vilten hoed.
VILTIG, bn. (plantk.) met dicht dooreenliggende
haren bezet : viltige bladeren.
VILTKRUID, o. klein eenjarig viltig kruid met
zeer smalle gele straalbloemen (jilago); ...PAPIER,
o. dik viltachtig papier, inz. ale onderlegger van
tapijten.
VIM, v. (-men), regelmatig getaste qtapel hoot
of hoot eene vim bout, of houtvim; — honderd en
vier bos : eene vim stroo. VIMMETJE, o. (-s).
VIN, v. (-nen), bewegingsorgaan der visschen,
tusschen de vinstralen uitgespannen buid; (fig.) de
vinden verroeren, zich bewegen; ik kan Beene yin
verroeren, ik kan mij niet bewegen; — roode puntige puist aan 't lichaam, soort van zweertje,
bloedvin. VINNETJE, o. (-s).
VINOENTIUSVEREENIGING, v. (-en), (R. K.)
parochiale vereeniging tot het bezoeken en ondersteunen van huiszittende armen.
VINDEELIG, bn. (plantk.) vindeelige bladen,
door insnijdingen, die bijna tot de middelnerf gaan,
in twee rijen van slippen verdeeld.
VINDEN, (vond, heeft gevonden),. door zoeken
of toevallig lets gewaarworden en daarvan bezit
nemen : tic heb miln boek gevonden; — aantreffen,
ontmoeten zonder het begrip van inbezitneming :
wij vonden haar gekleed; iem. te huis vinden, hem
aantreffen; — i1: zal hem wel vinden, spreken, onder
handen nemen, mij op hem wreken; — ik vind
(bemerk, bespeur) veel fouten in deze taaloefening; —
(fig.) bevinden, van meening zijn: ik vind het
vandaag koud; ik vind haar schoon ; — uitdenken :
een voorwensel linden ; dat is aardig gevonden ;
eene som, een raadsel vinden, de oplossing bedenken ;
— hebben : zijn voordeel er bij vinden ; den tijd
vinden ; plezier in iets vinden ; — ten deel vallen :
eene goede ontvangst vinden ; ergens den dood, een
graf vinden, sterven, omkomen ; — ik vind er geen
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baat bij ; — ik kan het niet met hem vinden, ik heb
telkens oneenigheid met hem; — zich vinden, zich
laten vinden, inschikkelijk zijn ; — ergens voor te
vinden zijn, daarvan willen deelnemen, iets willen
doen. VINDING, v. het vinden ; (fig.) ontdekking,
uitvinding ; dichterlijke geest.
VINDER, m., VINDSTER, v. (-8), die vindt :
de eerlijke cinder.
VINDIOATIE, v. (-5, ...ten), (recht.) gerechtelijke aanspraak op lets, terugvordering, hereisch
vindicatie van eer.
VINDIOATIEF, bn. wraakzuchtig, straffend.
VINDICEEREN, (vindiceerde, heeft gevindiceerd),
(recht.) terugvorderen, hereischen; straffen, wreken.
VINDIOTE, v. rechtsvordering van het algemeen
tegenover het individu.
VINDINGRIJK, bn. (-er, -st), vernuftig, geestig,.
vaardig (in het uitdenken van lets).
VINDINGSKRAOHT, v. scherpzinnigheid.
VINDPLAATS, v. (-en), plaats waar men iets,
vindt.
VINDUIKER, m. (-s), pinguin.
VINGER, m. (-s, -en), een van geledingen voorzien deel der hand of van den voet; aan een hand-schoen dat gedeelte, hetwelk een der vingers bedekt : de kleine vinger, de pink ; de vinger Gods,
blijk van Gods almacht ; — ergens de vingers voor
durven opsteken, het voor voile waarheid verklaren ;
— den vinger op den mond leggen, zwijgen, nets
oververtellen ; — den vinger leggen op de wonde
pick, de wondeplek juist aanwijzen, (ook fig.) ;
—alemnhem nviger ft,nemthijdeghel and,
door eene kleine gunst of vrijheid verstout hij zich
tot hetgeen ongeoorloofd is ; — lets door de vingers
zien, doen alsof men het niet opmerkt, oogluikend
toelaten, lets vergeven ; — iem. op de vingers zien,
streng op hem letters ; — Lange vingers hebben,
diefachtig zijn ; vinger en duim naar iets likken,
het gaarne willen hebben ; — bij laat zich om een
vinger winden, is zeer meegaande : — de vingers
jeuken mij, ik heb zeer veel lust tot straf klappen
uit te deelen, tegen lets te schrijven enz.
VINGERADER, v. (-s), bloedader in de vingers;
...AFDRUK, m. (-ken), afdruk van vingers en
vingertoppen, inz. bij het Bertillonstelsel.
VINGERBREED, bn. zoo breed als een vinger :
vingerbreed band; —, o. (fig.) zeer weinig: ik leg u gem
vingerbreed in den weg; ...BREEDTE, v. (-n);
...DIER, o. (-en), zeker viervoetig dier (chiromys
madagascariensis) op Madagascar dat veel op het
eekhorentje gelijkt.
VINGERDOEKJE, o. (-s), doekje om de vingersaan of te vegen; vingerservetje.
VINGEREN, (vingerde, heeft gevingerd), met de
vingers aanraken, behandelen.
VINGERGREEP, m. (...grepen), greep met de
vingers; zooveel tusschen twee vingers kan gegrepen worden; ...HANDSCHOEN, m. (-en),
handschoen met vingers, in tegenst. met wanten;
...HOED, m. (-en), metalen dopje of hoedje dat
naaisters en kleermakers op den top van den
'ringer zetten, om onder het naaien aan de naald
kracht bij te zetten; — zekere vochtmaat, centiliter.
VINGERHOEDSKRUID, o. eene leeuwenbekachtige plant (digitalis), in 't wild voorkomende en ale
sierplant gekweekt, met karmozijnroode bloemen
in den vorm van een vingerhoed.
VINGERLID, o. (...leden), lid van een vinger.
VINGERLING, m. (-en), vingerovertrek; — open
vingerhoed der kleermakers; — (waterb.) tijdelijk
gelegde dam om daarachter eene sluis aan te
leggen.
VINGERLOOPERS, m. my. die roofdieren welke
niet de geheele voetzool op den grond zetten,_
doch op de teenen loopen.
VINGERSPRAAK, v. of ...TAAL, v. kunsttaal
der doofstommen, dactylologie; ...STEEN, m.
vingervormige versteeningen van onbekende zeedieren ; ...TOP, m. (-pen) ; ...VLUG, bn. vlug met
de vingers.
VINGERWIJZING, v. het wijzen met den vinger;
ookgeteekend, om de aandacht op lets to vesti-

VINK.

920

gen; — (fig.) aanduiding, terechtwijzing ; ...ZETTING, v. (muz.) de doelmatige plaatsing en ver•
laatsing der vingers.
P
VINK, m. (-en), eene soort van zangvogel met
korten, dikken, gewelfden snavel (fringilla coelebs),
waarvan vele soorten bestaan; (spr.) doorslaan als
een blinde rink, over lets redeneeren waarvan men
geen verstand heeft; — (slag.) kleine lapjes kalfsbiefstuk, puntig toegesneden en opgerold, met een
stukje vet er in, als een vink opgemaakt : blinde
vinken; — stukken walvischspek waaruit traan gekookt wordt. VINKJE, o. (-s).
VINKEKOOI, v. (-en), kleine kooi voor een
vink; ...MEES, v. (...zen), koolmees.
VINKEN, (vinkte, heeft gevinkt), ter vinkenjacht
gaan; vogels vangen in het algemeen.
VINKENBAAN, v. (...banen), plaats, ruimte waar
vinken worden gevangen; ...BIJTER, m. (-s),
klapekster ; ...DIEF, m. (...ven), sperwer ; ...EI,
o. (-eren) ; ...NEST, o. (-en) ; ...NET, o. (-ten) ;
...SLAG, o. (-en), werktuig om vinken te vangen.
VINKER, m. (-s), vinkenvanger.
VINKESLAG, m. slag van een vink, het slaan,
de zang van den vink.
VINLOBBIG, bn. (plantk.) een vinnervig blad
met insnlidingen die tot minder dan de helft gaan.
VINNERVIG, bn. (plantk.) vinnervige bladen,
waarvan de nerven aan weerszijden langs de middelnerf ontspringen.
VINNIG, bn. bw. (-er, -st), bits, scherp : yinnige woorden, berisping; — hevig : het is vinnig
koud; vinnig kwaad zijn, hevig verbitterd; — tuk,
begeerig : vinnig op het spel zijn.
VINSPLETIG, bn. (plantk.) vinspletige bladeren,
door insnijdingen die omstreeks tot het midden
der halve breedte gaan, in twee rijen van slippen
verdeeld.
VINT, v. (-en), (nat. hist.) kleine gevlekte elft.
VINVISCH, m. (...sschen), eene soort van walvisch (physalus antiquarum) die in het bezit van
eene rugvin is; hij kan wel 25 M. lang worden.
VINVOETIGEN, mv. benaming der robber.
VIOLA DI GAMBA, v. (muz.) ouderwetsche soort
van viool, eene quint lager dan de gewone viool,
knieviool.
VIOLATIE, v. (-s, -Alen), schending, verkrachting.
VIOLEEREN, (violeerde, heeft gevioleerd), schenden, verkracbten.
VIOLENBED, o. (-den), bed met viooltjes;
...ROUT, o. gewone eschdoorn of shorn.
VIOLENT, bn. bw. (-er, -st), geweldig, erg : eene
violente pun hebben; gewelddadig.
VIOLENTIE, v. (-s, —ten), gewelddadigheid,
hevigheid.
1. VIOLET, bn. paars; violet (schaamrood) worden.
2. VIOLET, v. (-ten), wilde violier.
VIOLETBLAUW, bn. paarsachtig blauw;
...BLOEM, v. (-en), viool; ...BRUIN, bn. paarsbruin; ...ROOD, bn. paarsrood.
VIOLIER, v. (-en), zekere struik, muurbloem;
—BLOEM, v. (-en); —BOOM, m. (-en); —PLANT,
v. (-en).
VIOLIST. m. (-en), vioolspeler'. VIOLISTE, v.
(-n), vioolspeelster.
VIOLONCEL, v. (-s) een muziekinstrument in
den vorm eener viool, tusschen altviool en contrabas in.
VIOLONCELLIST, m. (-en), bespeler van eene
violoncel.
1. VIOOL, v. (violen), (plantk.) een plantengeslacht (viola) met aangenaam geurende en zachtgekleurde lentebloemen, tot de familie der vioolacktigen behoorende waarvan 10 soorten in Nederland in 't wild gevonden worden. VIOOLTJE, o.
(-5), vioolbloempje.
2. VIOOL, v. (violen), bekend snarenspeeltuig ;
— (spr.) hij speelt de eerste viool, voert het hoogste
woord, heeft den boventoon, speelt eene eerste rol ;
— vioolspeler : hij is tweede viool ; de violen waren
goed, het vioolspel ; violen laten zorgen, zich niet
bekommeren om hetgeen er gebeurt ; — (Zuidn.)
gevangenis, nor. VIOOLTJE, o. (-s).
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VIOOLACHTIGEN, v. my. eene plantenfamilie
die slechts door 66n geslacht, de viool, in Nederland vertegenwoordigd wordt.
VIOOLBAS, v. (-sen), contrabas; ...BLAUW, o.
paarsblauw; ...BLOK, o. (-ken), (zeew.) een langwerpig stuk hoot ter weerszijden van den boegspriet, alzoo genoemd naar den vorm; dubbel blok
met loodrecht boven elkander zijnde schijven;
...LES, v. (-sen); ...MEESTER, m. (-s); ...MUZIEK,
v. ; ...SCHROEF, v. (...ven), eene der vier schroeven
in den hals eener viool om daarmede de snaren
te spannen en te stemmen; ook sleutels geheeten;
...SLEUTEL, m. (muz.) vioolschroef; g-sleutel.
VIOOLSONATE, v. (-n), sonate voor de viool
gecomponeerd, en op eene viool gespeeld ; ...SPELER, m. (-s) ; ...SPEELSTER, v. (-a); ...STEEN,
v. een schilferachtige steen die bij het wrijven
een geur van viooltjes verspreidt.
VIRAGO, v. (-'s), manwijf, forsche, krachtige
vrouw; (ook) helleveeg.
VIRGINITEIT, y. maagdelijkheid.
VIRIEL, bn. (-er, -st), mannelijk, van den man;
manmoedig, gespierd; — (muz.) diep van toon
(van eene vrouwenstem).
VIRILITEIT, v. manbaarheid, forschheid.
VIRTUOOS, m. (...ozen), kunstenaar die zich, 't
zij in den zang, 't zij in het bespelen van eenig
muziekinstrument eene bijzondere bedrevepheid
verworven heeft; volleerde kunstenaar.
VIRTUOSE, v. (-n), meesteres in de kunst.
VIRTUOSITEIT, v. meesterlijkheid in de kunst,
volleerdheid, zeer groote vaardigheid,
VIRULENT, bn. giftig; aanstekend.
VIRULENTIE, v. ziekmakende kracht van
smetstoffen.
VIRUS, o. smetstof, vergif.
VIS, m. (-sen), (bouwk.) ingezonken deurhengsel,
knier, scharnier.
VISA, o. (-'s), bekrachtiging, schriftelijk getuigenis van lets gezien te hebben.
VIS-a-VIS, bw. tegenover; —, m. en v. die
tegenover een ander is geplaatst; rijtuig met twee
zitbanken tegenover elkander.
VIM!, m. (visschen), (v. als stofn.) een in het
water levend gewerveld dier met rood, koud bloed,
dat zich door vinnen beweegt en door kieuwen
ademt ; — hij zwemt als een visch, zeer goad; zoo
gezond als een visch, zeer gezond ; — boter bij de visch,
gereed geld, contant ; — groote visschen eten de kleine,
de grooten verdrukken de geringen ; — groote visschen scheuren het net, de aanzienlijken kunnen zich
door veel dingen heenslaan ; — men weet niet, of men
visch of vleesch aan hem heeft, het is iemand zonder
karakter.
VISOHAAK, v. (...aken), een visschersvaartuig;
...AAS, o. lokspijs voor de visschen.
VISOHAOHTIG, bn. naar visch zweemende;
(gemeenz.) van visch houdende.
VISCHAFSLAG, m. afslag van visch; ...AFSLAGER, m. (-s), die visch afslaat.
VISCHAKTE, v. (-n), eene schriftelijke vergunning tot het visschen met vischtuig ; ...AREND,
m. (-en), valkachtige roofvogel (pandion haliaetus).
VISCHBANK, v. (-en), verkoopbank op eene
vischmarkt ; (bij uitbr.) vischmarkt ; ...BEK, m.
zekere houtverbinding bij dune planken ; ...BEN,
v. (-nen), vischmand ; ...BEUN, v. (-en), vischkaar ;
...BEZETTING, v. de vischbezetting van een water,
vischrijkdom ; ...BLAAS, v. (...blazers), met lucht
gevulde blaas der visschen die hen sooreelijk even
zwaar als het water maakt ; ...BOER, m. (-en),
handelaar in visch ; ...BUN, v. (-nen), vischkaar.
VISOHDAG, m. (-en), dag waarop men vischt,
veel vapgt; (ook R.-K.) onthoudingsdag waarop
men geen vleesch eet, b.v. Vrijdag; ...DIEFJE,
o. (-s), (nat. hist.) zeker vogeltje (sterna hirundo)
tot de groep der zeezwaluwen in de familie der
meeuwen behoorende ; ...GIER, m. (-en), vogel
die op visschen aast, zeearend of beenbreker
(haliaetus albicilla) 60 + 30 cM.; ...GLAS, o.
(...zen), wijde karaf om daarin vischjes levend to
houden ; ...GUANO, v. guano nit vischgrom bereid; ...HAAK m. (...haken), vischhoek; (spr.)
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aan den vischhaak bijten, zich laten verschalken,
bedriegen; ...HAGEDIS, v. (-sen), eene diersoort
der voorwereld ; ...HAL, v. (-len), hal waar visch
verkocht wordt; ...HANDEL, m. ; ...HANDELAAR, m. (-5), groothandelaar in visch ; ...SAAR,
v. (...karen), bak, mand waarin men visch levend
bewaart; ...BAKER, m. (-s), die visch (b. v. haring)
kaakt of in eaten zout.
VISOHLEPEL, m. (-s), lepel om gekookte visch
mede op te scheppen ; ...LIJM, v. eene soort van
lijm bereid nit het vlies dat de zwemblaas van
sommige soorten van steur inwendig bekleedt ;
...LIJN, v. (-en), vischtuig; ...LOOD, o. (-en) ,
lood bij hengelaars in gebruik om den vischhaak
te laten zinken ; ...LUCHT, v. eigenaardige lucht
van visch, inz. die niet al to versch is ; ...MAN,
m. (-nen), man die visch langs de huizen verkoopt ;
(fig.) iem. die veel van visch houdt ; ...MIJN, v.
vischafslag ; ...NET, o. (-ten) ; ...OTTER, m. (-s),
gewone otter (lutra).
VISOHRECHT, o. recht om te visschen; ...REEP,
m.(-en), touw met vischhaken; ...REIGER, m. (-s),
reiger (ardea major cinera), die op visch asst.
VISCHRIJK, bn. (-er, -st), eene vischrijke rivier,
waarin veel visch is. VISCHRIJKDOM, m. VISCHRIJKHEID, v.
VISOHROOKER, in. (-s), iem. die visch rookt;
...SAUS, v. (-en), sans bij gekookte visch.
VISCHSCHOTEL, m. (-a), schotel voor visch;
schotel met visch; ...SCHUB, v. (-ben), schub van
een visch.
VISCHTEELT, v. aanimeeking van visch :
kunstmatige vischteelt, piscicultuur, ...TIJD, m.
tijd om te visschen : gesloten, open vischtijd ; ...UIL,
m. (-en), eene soort van uilen in India en China
(smilonyx ceylonensis), die ook visschen vangen.
VISOHVALK, m. (-en), (nat. hist.) visoharend;
...VIJVER, m. (-s), besloten waterkom (in een
tuin enz.) met visch; ...VROUW, v. (-en), vrouw
die visch verkoopt of uitvent.
VISOHWANT, o. netten en tuig van een visscher;
...WATER, o. water waar visch in gekookt is of
moet worden;—, (-a), (ook) uitgestrektheid water
waar men vischt, waar zich visch ophoudt.
VISCOSE, v. grondstof voor kunstvezels en
kunstzijde, bereid uit cellulose ; — ZIJDE, v.
VISEERDER, m. (-s), ijker, rooimeester; mikker;
die passen enz. viseert, die er het visa op stelt.
VISEEREN, (viseerde, heeft geviseerd), goedkeuren (eene akte enz.) door er gezien (vu, visa)
onder te plaatsen; met êtsn oog langs een vlak,
langs palen enz. zien om over de vlakte of rechtlijnigheid te kunnen oordeelen; mikken met een
boog of vuurwapen; beoogen; roeien, peilen (met
den viseerstok).
VISEERSTOK, m. (-ken), peilstok.
VISHNOE, m. een der drie hoofdgoden der Brahmanen.
VISIBEL, bn. zichtbaar, to zien; duidelijk; gekleed, gereed iem. te ontvangen.
VISIE, v. gezicht; inzage : ter visit liggen (van
stukken staten, bestekken enz.);--, (...si gn), visioen.
VISIOEN, o. (-en), gezichtsbedrog; een gezicht,
droombeeld, hersenschim.
VISIONNAIR, m. (-s), die visioenen heeft; ziener,
geestdrijver.
VISITATIE, v. (-s, –Alen), scherp onderzoek,
huiszoeking; inz. bij het zoeken naar smokkelgoederen en contrabande; — bezoek : 0. L. V .visitatie, R. K. feestdag op 2 Juli.
VISITATIEPOST, m. (-en), standplaats voor
rijksambtenaren aan de grenzen.
VISITE, v. (-s), bezoek.
VISITEBOEKJE, o. (-s), boekje waarin men visitekaartjes bergt.
VISITEEREN, (visiteerde, heeft gevisiteerd),
nauwkeurig onderzoeken.
VISITEKAARTJE, o. (-s), naamkaartje dat afgegeven wordt, als men iem. wil bezoeken, inz. wanneer men Bien niet te huis vindt.
VISITEUR, m. (-s), bezoeker; — (inz.) onderzoeker, beambte bij een kantoor van in- en uitgaande
rechten, aan de grenzen. VISITEUSE, v. (-s).

VIVAT.
VISITE-UUR, o. (-uren), uur dat men visites
maakt en ontvangt, gewoonlijk 's middags van
2 tot 5 uur; in India na, 7 uur 's avonds.
VISORIUM, o. (-s), zeker letterzettersgereedschap,
tenakel.
1. VISSOHEN, m. m v. naam van een der teekens
van den dierenriem (aangeduid door '79).
2. VISSOHEN, (vischte, heeft geviscbt), met een
net of een hengel visch vangen of tracbten te vangen ;
— ook gezegd van andere di en die zich in het
water bevinden: pat els, barnsteen, sponzen visschen;
— (spr.) naar iets visschen, trachten achter een
geheim to komen; — in troebel water is goed visschen, waar verwarring heerscht, doet de oneerlijke man ziin voordeel; — achter het net visschen,
te last komen; — voor eene visselers dell' visschen,
vergeefsche moeite doen.
3. VISSOHEN, o. visscherij, vischvangst.
VISSCHENBLOED, o. het koude bloed der visschen; (fig.) visschenbloed . hebben, zeer koudbloedig,
onverschillig, onaandoenlijk van aard zijn.
VISSOHER, m. (-s, -en), die visoht, die an bedrijf
maakt van visschen en van visch verkoopen; (zeew.)
een der mare balken in het dek, waardoor de mast
gaat. VISSCHERTJE, o. (-s).
VISSOHERIJ, v. (-en), het visschen, de vischvangst; de groote visscherij, de haringvangst; kleine
visscherij, de walvischvangst.
VISSOHERMAN, m. (...lui), visscher.
VISSCHERSBEDRIJF, o. bet visschen als bedrijf;
...BEVOLKING, v.; ...BOOT, v. (-en); ...DORP,
o. (-en), dorp bijna uitsluitend van de vischvangst
levende; ...PINK, v. (-en), vaartuig voor de zeevischvangst (inz. to Scheveningen).
VISSOHERSRING, m. pauselijke zegelring waarmode de apostolische brieven en besluiten in rood
was gezegeld worden, welke Petrus in eene vischschuit voorstelt.
VISSCHERSSCHUIT, v. (-en); ...VOLK, o.;
..,VROUW, v. (-en).
VISSING, v. (-s), (zeew.) ronde of eironde opening
in de dekken gemaakt, om er de masten of kaapstanders door to laten gaan.
VISTA (It.), gezicht;,(kooph.) (een) urissel cl vista, op
zicht; (muz.) d prima vista, van het blad af (spelen,
zingen), zonder voorbereiding.
VISUM, o. het geziene; visum repertum, geneeskundig verslag van eenig onderzoek, op gerechtelijken last volbracht.
VITA, leven : attestatie de vita, berms of akte van
leven ; (spr.) vita brevis, ars Tonga, het leven is kort,
de kunst is lang.
VITAAL, bn. tot het leven behoorende; (fig.)
dit is eene vitale quaestie, eene levensquaestie.
VITAALZIN, m. levenszin.
VITALITEIT, v. levenskracht; vatbaarheid voor
het leven.
VITLUST, m. zucht tot vitten, tot berispen.
VITRAGE, v. (-s), als kant geweven katoenen
stoffen, voor gordijnen gebezigd.
VITRIET, o. bouwmateriaal : glas met eene 1 cM.
dikke laag kunststeen aan de achterzijde.
VITRINE, v. (-s), glazen kast tot het uitstallen van
koopwaren.
VITRIOOL, o. v. zwavelzure metaaloxyden.
VITRIOOLAARDE, v. vitriool bevattende aarde.
VITSE, v. (-n), soort van wikke.
VITTEN, (vitte, heeft gevit), op iem. of jets vitten,
allerlei kleingeestige aanmerkingen maken.
VITTERIG, bn. (-er, -st), vitachtig. VITTERIGHEID, v. VITTERIJ, v. (-en), kleingeestige aanmerkingen.
VITTING, v. (-en), (bouwk.) merk, streep op een
muur, een bakenstok enz. om eene recite lijn, een
waterpas of hoogte aan to wijzen of weer to vinden.
VITUSDANS, m. zie ST.-VEITDANS.
VITZUCHT, v. vitlust.
VIVAOITEIT, v. levendigheid, vlugheid.
VIVARIUM, o. (...ria), glazen bak ter bewaring
van levende dieren.
VIVAT, o. hij, zij leve; (oudt.) iovivat, aanhef van
eene hymne aan Jupiter, (thans) aanhef van de
meeste studentenliederen.
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VIVIFICATIE, v. levendmaking.
VIVISECTIZ, v. het nemen van anatomische en
physiologische proeven op levende dieren.
VIVRES, v. my . levensraiddelen, mondbehoeften.
1. VIZIER, o. (-en), helmmasker, helmklep; (fig.)
iem. met open vizier bestrijden; met gesloten vizier; —
(art.) vizierkeep en vizierkorrel aan den mond van
een kanon, een geweer enz. geplaatst; — (spr.)
lets, iem. in het vizier hebben, in de gaten, op 't oog
hebben.
2. VIZIER, m. (-s, -en), eerste minister van een
sultan, grootwaardigheidshekleeder.
VIZIERKEEP, v. (...kepen), keep in het vizier
waardoor men bij het mikken kijkt ; ...KORREL,
V. (-s), kleine verhevenheid die men bij het mikken
juist in de keep moet zien ; ...LIJN , v. (-en),
richtlijn.
VIZIERLINIAAL, o. (...alen), diopter, een koperen beweegbaar en horizontaal liniaal aan mathematische werktuigen, waarop twee van kijkspleten
of gaatjes voorziene metalen plaatjes loodrecht
aangebracht zijn; ...SCHOT, o. (-en), kernechot.
1. VLA, v. (-'s), (gew ) cirkelvormig baksel.
2. VLA, v. (vlaas), VLADE, v. (-n), zekere yloelhare dessertspijs (van eieren, melk, boter, kaneel.
enz.). VLAATJE, o. (-s).
VLAAG, v. (vlaken), bui : wind-, regenviagen;
—(fig.)opweln,av:
eene vlaag van toorn, van
razernij ; bij vlaken, bij tusschenpoozen. VLAAGJE,
o. (-s).
1. VLAAK, o. (vlaken), zandbank, pleat.
2. VLAAK, v. (vlaken), losse houten vloer; horde
waarop men wol slaat om ze los te maken.
VLAAM, m. (Vlamen), Vlaming.
VLAAMSOH, bn. van Vlaanderen: ten pond
Vlaamsch, eene denkbeeldige munt ... 6 gulden;
—, o. de Vlaamsche taal.
VLAG, v. (-gen), een stuk doek van eene lichte
stof, gewoonlijk vlaggendoek, dat in het algemeen
de gedaante heeft van een rechthoek van zeer verschillende afmetingen en kleuren ; men onderscheidt
de natievlaggen van de seinvlaggen; — inz. de Nederlandsche vlag, door de dichters ook dundoekgeheeten;
— de vlag strijken, nederhalen; (fig.) de vlag vour iem.
strijken, voor iem. onderdoen, hem als zijn meerdere
erkennen ; — de vlag dekt de lading, in oorlogstijd
wordt de vlag van eene onzijdige raogendheid
geeerbiedigd ; — dat is als eene vlag op eenemodderschuit, die opschik komt met de rest niet overeen ;
met vlag en wimpel, volkomen overwinnend, onbelemmerd ; met vlag en wimpel door een examen
komen, met mooie cijfers slagen ; — de vlag van eene
veer,. de baarden ter weerszijden der schacht ;
— (plantk.) bovenste, meestal ook het grootste
bloemkroonblad eener vlinderbloem. VLAGJE,
VLAGGETJE, o. (-s).
2. VLAG, o. naam van vezelachtige gewassen
in den zomer in ooze grachten, kanalen enz.
VLAGGEJONGEN, m. (-s), scheepsjongen op een
oorlogsschip; ...JONKER, m. (-s), adelborst;
...KAPITEIN, m. (-s), kapitein die op het admiraalsschip het bevel heeft ; „JAHN, v. (-en).
VLAGGEN, (vlamde, heeft gevlagd), eene of
meer vlaggen uithangen (tot viering van een feest
enz.).
VLAGGENDOEK, o. doek tot vlaggen gebruikelijk; ...KAART, v. (-en), kaart waarop de vlaggen
van verschillende nation zijn afgebeeld ; ...KIST,
v. (-en), kist ter bewaring van de vlaggen.
VLAGGESCHIP of VLAGSCHIP, o. (...schepen),
schip dat de admiraalsvlag voert; ...SPRAAK, v.
het geven van berichten door middel van vlaggen;
...STOEL, m. (-en), (zeew.) plaats waarin de
vlaggestok rust; ...STOK, m. (-ken), stok waaraan
de vlag hangt of wordt geheschen.
VLAGGEVOERDER, VLAGVOERDER, m. (-s),
admiraalsschip; (ook) de admiraal zelf; (fig.) voorste,
eerste, leider.
VLAGOFFICIER, m. (-en), opperofficier bij de
marine t. w. de admiraal, de luitenant-admiraal,
de vice-admiraal of de schout-bij-nacht; ...VERTOON, o. het vertoonen der vlag; het vlagvertoon
in West- Indio, het zenden van Oen of meer
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oorlogssehepen, ten teeken van maeht; ...ZALM,
m. (-en), soort van zalmen met hooge en lange
rugvin (thymallus).
1. VLAK, bn. (-ker, -st), ellen, glad, zonder
diepte ; — juist, recht : wij zitten vlak in de zon;
de wind is vlak noord ; — dicht, nabij : vlak aan
den kart.
2. VLAK, o. (-ken), platte effenheid (b.v. der
hand) ; — (dicht.) het vlak der baren, de oppervlakte der zee; — (meetk.) grens van een lichaam:
platte en gebogen vlakken; — (nat.) een hellend
vlak. VLAKJE, o. (-5).
3. VLAK, v. (-ken), vlek, smet. VLAKJE, o. (-s).
VLAKDRUK, m. steendruk.
VLAKEN, (vlaakte, heeft gevlaakt), wol kioppen
(op een matten vloer).
1. VLAKKEN, (vlakte, heeft gevlakt), often, vlak
maken : met den slechthamer vlakken ; reien, zuiver
vlak sChaven.
2. VLAKKEN, (vlakte, heeft en is gevlakt),
vlekken.
VLAKKENSTIFT, v. (-en), ...ZEEP, v. stilt,
zeep om vlakken to verdrijven, uit to wassehen.
VLAKKERIG, bn. (-er, -st), vol vlakken.
VLAKKIG, bn. (-er, -st), met vlakken.
VLAKSCHAAF, v. (...schaven), reischaaf.
VLAKTE, v. (-n), uitgestrektheid plat land,
effen grond; vallei; (ook) vlakke zijde (van lets); in
de vlakte komen, rond voor lets uitkomen ; — (diev.)
jongens van de vlakte, raisdadigers, inbrekers.
VLAKTEMAAT, v. (...maken), maat waarin de
grootte eener oppervlakte wordt uitgedrukt.
VLAKUIT, bw. zonder eenig voorbehoud : lets
vlakuit weigeren.
VLAKVERSIERING, v. (-en), versiering in lijn
of kleur aan de oppervlakte.
VLAKZIEKTE, v. (-n), huiduitslag met
koorts.
VLAM, v. (-men), eene gloeiende kolom gas of
damp waarin dikwijls vaste stoffen zweven : de
vlam van hout ; de vlammen sloegen het dak uit, bij
een uitslaanden brand ; — vuur en vlam spuwen,
hevig woeden, vreeselijk uitvaren ; — vlam vatten,
ontbranden ; (fig.) in gloed, in geestdrift geraken ;
— (fig.) hoogrood : de vlammen slaan hem uit
(van angst) ; — (gemeenz.) hartstocht, liefde ylam ;
— ader, krönkeling (in marmer enz.) ; — mist,
koude novel die uit zee komt opzetten, inz. 's avonds,
maar ook wel 's morgens of 's middags.VLAMMETJE,
o. i-s), kleine vlam ;• hue. om eene sigaar of eene
pijp aan te steken : heb je een vlammetje voor mil I,
een brandend lucifertje.
VLAMHOUTJE, o. (-s), (w. g.) heifer.
VLAMING, m. (-en), inboorling van Vlaanderen.
VLAMISME, o. (-n), Vlaamsch getint woord of
uitdrukking.
VLAMKAST, v. (-en), (stoomw.) het verlengde
van den vuurhaard.
VLAMKOLEN, my. droge kolensoort die brandt
met sterk roetende vlam en niet samenbakt.
VLAMMEN, (vlamde, heeft of is gevlamd), met
eene vlam branden ; — (fig.) vlammen schieten :
zijn oogen vlamden van toorn; — hevig verlangen,
zeer gesteld zijn (op lets) ; — lets met vlammen
verven, schilderen.
VLAMOVEN, m. (-5), reverbeeroven.
VLAMPIJP, v. (-en), (stoomw.) buis in een
stoomketel waardoor de vlammen geleid worden
om het verwarmend oppervlak te vergrooten ;
...BETEL, m. (-s), (stoomw.) stoomketel met
vlampijpen.
VLAS, o. (-sen, in de bet. van soorten van vlas),
(plantk.) een plantengeslacht (linum), tot de
famine der vlasachtigen behoorende, waarvan het
zaad het bekende lijnzaad is en de stengelvezels
tot linnen geweven worden; — toebereide, doch
ongesponnen vezelen der vlasstengels; — (spr.)
dat vlas is niet te spinners, daarmee is niets aan
to vangen.
VLASACHTIGEN, 'cr. mv. (plantk.) eeneplantenfarailie (linaceeen) waarvan twee geslachten in
Nederland gevonden worden : het vlas en het
duizenilgraan of dwergvlas (radiola linoides).
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VLASAKKER, m. (-s), veld waarop vlas groeit;
...BAARD, m. (-en), eerste vroegste baard,
melkbaard; (fig.) jonge knaap, lafbek; ...BEK, m.
(-ken), vlasbaard; (plantk.) eene soort van leeuwenbekje (linaria vulgaris), dat algemeen op zandgrond
voorkomt.
VLASBOUW, m. vlasteelt ; ...HAAR, o, blond.
haar ; ...KEET, v. (...keten), loods voor het hekelen en zwingelen van vlas ; ...KLEUR, v. grijsbruine
kleur, lichtblond ; —KC), m. en v. (-pen), iem. met
•
vlashaar.
VLASKRUID, o. een plantengeslacht (linaria),
tot de familie der leeuwenbekachtigen behoorende;
...LINNEN, o. (-s), linnen van vlas geweven:
1. VLASSEN, bn. van vlas.
2. VLASSEN, (vlaste, heeft gevlast), als, tot vlas
worden; — het vlas ui(ttrekken en roten; — (fig.)
op iets vlassen, op iets belust zijn, naar iets streven,
(Zuidn.) vlas bouwen.
op iets loeren;
VLASSER, m. (-s), iem. die vlas uittrekt en
root; vlashandelaar.
VLASSERIJ, v. (-en), het bewerken van het
vlas; vlasteelt.
VLASSIG, bn. als vlas : vlassig haar.
VLASSPINNERIJ, v. het spinnen van vlas tot
vlasgaren; ...STENGEL, m. (-s), Stengel der vlasplant; ...STOOF, v. (...ven), heete-luchtoven
waarin de vlasstengels onder eene warmte van 40°
e, 50° C. goed gedroogd worden; ...VINE, m.
(-en), zekere vogel met fraaie geelgroene vederen, ook groenling geheeten (chloris hortensis); —
vlastrekker uit den vreemde; ...WEB, o. (-ben),
weefsel van linnen; ...WIEK, v. (-en), bundeltje
gezwingeld vlas; (bijb.) blusch de rookende vlaswiek
niet uit, doof den ijver niet, waar die zich toont;
...ZAAD, o. (...zaken), lijnzaad.
VLECHT, v. (-en), wat gevlochten is, gevlochten
.haarlok; eene vlecht breien, opsteken, losmaken; —
trens, mat; — (ontl.) vlechtvormig bloedvat.
VLECHTEN, (vlocht, heeft gevlochten), kruiselings over en door elkander slaan ; — (fig.) zedenspreuken in een gesprek vlechten, ongemerkt en
juist te pas er tusschen voegen.
VLEOHTMAT, v. (-ten), gevlochten mat; van
papier gevlochten matje; ...RIET, o. riet om er
stoelzittingen van to vlechten; ...RIJS, o. (...zen),
dun hout, takjes (om to vlechten).
VLEOHTSNOER, o. (-en), in elkander gevlochten
snoer ; ...TUIN, m. (-en), (waterb.) vlechting van
tuinlatten langs staken of kribpalen bij verschillende
rijswerken tot het vormen van ballasthokken, of
om een rijsbeslag vast te zetten ; ...WERK, o.
mandewerk, haarwerk ; papiervlechten, frObelwerk.
VLEERMUIS, v. (...zen), handvleugelig zoogdier
(chiroptera); inz. de gewone of vale vleermuis (vespertilio murinus) die slechts in de schemering
vliegt.
VLEERMUISBRANDER, m. (-s), gasbrander die
eene waaiervormige vlam geeft.
VLEERMUISVISCH, m. (...sschen), (nat. hist.)
zeevleermuis, zekere visch (malthe vespertilio).
VLEESOH, o. spiermassa der dieren, inz. der
warmbloedige dieren ; (spr.) Been vleesch zonder been, nets zonder gebreken; — hij is visch
noch vleesch, men weet niet wat men aan hem
heeft ; — weten wat voor vleesch men in de kuip
heeft, met wien men te doers heeft ; —
(fig.) de mensch, inz. in betrekking tot zijne
zinnelijke natuur : alle vleesch, is sterfelijk, alle
menschen moeten sterven; het gaat hem naar den
vleeze, zijne zaken gaan goed; (bijb.) het vleesch
is zwak, kan niet altijd aan de slechte neigingen
weerstand bieden; — het vleesch dooden, alle zinnelijke neigingen onderdrukken; — zijn eigen vleesch
en bloed, zijn kind of kinderen; — het eetbare, sappige deel der vruchten, vruchtvleesch; (vleezen)
eene soort van vleesch of vleeschspijs : er moeten
drie vleezen klaargemaakt worden.
VLEESOHADER, v. (-s, -en), een tak der sleutelbeenader welke naar de hals- en hoofdspieren gnat;
...BAL, m. (-len), ...BALLETJE, o. (-s), bal van
gehakt vleesch, fricadel; ...BANK, v. (-en), uitstalbank van een vleeschhouwer (inz. in de vleesch-
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hal); ...BLOB, o. (-ken), blok, dienende om er
vleesch op te hakken; ...BOOM, m. (-en), boom
waarop de huiden van aanzittende vleeschdeeltjes
ontdaan worden; vleeschwoekering, gezwel in
den bulk ; (ook) eene soort van boom op Ceylon.
VLEESCHELIJK, bn, bw. in vleesch, naar den
vleeze ; vleeschelijke lusten, zinnelijke lusten; —
zeer nauw vermaagschapt, in den bloede bestaande :
mijn vleeschelijke broeder. VLEESCHELIJKHEID,
v. lichamelijkheid, tastbaarheid; (fig.) vleeschelijke
lust.
VLEESOHETEND, bn. vleeschetende dieren, die
zich met vleesch voeden, in tegenst. met de plantenetende; vleeschetende planten.
VLEESCHEXTRACT, o. (-en), extract van
vleesch, inz. der verschillende vleeschzouten.
VLEESOHHAAK, m. (...haken), haak om er een
geslacht beest aan te hangen; ...HAKMACHINE,
v. (-s), machine om vleesch fijn to hakken; ...HAL,
v. (-len), overdekte vleeschmarkt; ...HOUWER,
m. (-s), slager; ...HOUWERIJ, v. (-en), het vleeschhouwen; (ook) plaats waar vleesch verkocht wordt.
VLEESCHKEURING, v. het keuren van vleesch,
inz. in een abattoir ; ...KLEUR, v. bleekroode
kleur, incarnaat ; ...KLEURIG, bn. de kleur van
vleesch hebbende.
VLEESOHICLOMP, m. (-en), klomp vleesch; (fig.)
groot en zwaar vleezig mensch ; ...MES, o. (-sen),
groot voorsnijmes • ...NAT, o. bouillon, aftreksel
van vleesch ; ...OFFER, o. (-s), dierenoffer,
menschenoffer (bij de ouden); ...PIN, v. (-nen),
houden pin, in het vleesch gestoken om het bijeen to houden ; ...POT, m. (-ten), pot tot het
koken van vleeschspijzen; (bijb.) de vleeschpotten
van Egypte, de betere spijzen van Egypte (in
tegenst. van die der woestijn).
VLEES OHWORDING, v. (godg.) menschw ording
(van Christus); ...WORST, v. (-en), worst van fijngehakt vleesch.
VLEET, v. (vleten), kurk of vloot op een zegen
om den eenen kant omhoog to houden; — al de
haringnetten van eene schuit als zlj in zee liggen,
meer dan 100 netten, elk 30 M. lang, door breels
drijvende gehouden ; de vleet schieten, de haringnetten uitzetten ; — het visscherstuig bij de walvischvangst ; — mast- en tuigwerk van een schip ;
eene kleine schuit, vlet ; — een netvol ; groote
menigte die niet geteld wordt ; (fig.) hij heeft ze
bij de vleet, in grooten overvloed.
VLEEZEN, bn. van vleesch; (bijb.) ik zal hum een
vleezen hart geven.
VLEEZIG, bn. (-er, -st), van vleesch voorzien :
de vleezige deelen des lich,aams; gezet, flunk gevoed : eene vleezige koe; — sappig, eetbaar.
VLEGEL, m. (-s), large stok, met een anderen
korten stok aan het einde bevestigd, inz. dienende
om koren to dorschen; — (fig.) lomperd, boeren.
kinkel. VLEGELTJE, o. (-s).
VLEGELAOHTIG, bn. (-er, -st), lomp, dom, on.
beleefd. VLEGELACHTIGHEID, v.
VLEGELEN, (vlegelde, heeft gevlegeld), dor.
elkander vlegelen, als vlegels behandelen.
schen;
VLEGELJAREN, o. my. jaren waarin de knapen
zich recht vlegelachtig aanstellen, gewoonlijk van
het 10de tot het 13de jaar.
VLEIEN, (vleide, heeft geyleid),.zaken zeggen die
een ander aangenaam, doch overdreven of ook
onwaar zijn, flikflooien, naar den mond praten ;
— iem. (of iets) schooner maken of schilderen
dan hij (of het) is ; iem. eene schoone verwachting geven : zeg mij, zonder vleien, wat gij van de
zaak denkt; — aangenaam aandoen : zoo iets vleit
zieh vleien, zichzelven hoop geven
de zinnen;
op lets.
VLEIEND, bn. bw. (-er, -st), wat vleit; streelend,
behaaglijk : vleiende woorden, beloften; vleiende taal.
VLEIER, m., VLEISTER, v. (-s), die vleit; het
kind dat streelt. VLEIERIJ, v. (-en).
VLEITAAL, v. vleiende woorden ; ...WOORD,
o. (-en).
1. VLEK, o. (-ken), verzameling van huizon, in
straten afgedeeld, kleiner dan eene stad en grooter
dan een dorp; open stadje; plattelandsgemeente,
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2. VLEK, v. (-ken), gedeelte eener oppervlakte,
anders gekleurd dan de rest : die tijger heeft schoone
vlekken; — door stooten, slaan of eene ziekte ontstaan : iem. blauwe vlekken knijpen; — vuile plek,
door slijk, vet enz. ontstaan ; — (fig.) smet (op
iemands naam enz.) : (godg.) het lam zonder tick,
Jezus.
VLEKKELOOS, bn. zonder viek of smet.
VLEKKEN, (vlekte, heeft en is gevlekt), vlekken
maken, bevlekken ; bezoedelen, vlekken krbgen.
VLEKKENKRUID, o. (-en), galigaan of geitenkruid, longkruld of wolvenkruid; ...STEEN, m.
(-en), steen om vlekken te verdrijven; ...STIFT, v.
(-en), vlakkenstift; ...WATER, o. water tot uitwassching van vlekken, eau-de-Javelle; ...ZEEP, v.
VLEKKOORTS, v. scharlakenkoorts; ...PAPIER,
^ schuurpapier; ...TYPHUS, in.; ...ZIEKTE, v.
(-n), ziekte waarbij het lichaam vol vlekken komt :
mazelen, roodvonk, scharlakenkoorts zijn vlekziekten;
inz. eene varkensziekte : vinnigheid, gortigheid.
VLERK, v. (-en), vleugel van een vogel ; — (fig.)
de vlekken later hangen, moedeloos neerzitten;
vleugel van een vogel om mede te wisschen,
schoon te maken; — (gemeenz.) onbeleefde kerel,
kinkel.
1. VLERKEN, (vlerkte, heeft gevlerkt), de boegplanken over elkander slaan.
2. VLERKEN, (vlerkte, heeft gevlerkt), (Zuidn.)
die meiden vlekken maar fangs de straat, slenteren,
rondloopen.
VLERKPRAUW, v. (-en), (Ind.) prauw met
bamboevlerken, zoodat zij niet omslaan kan.
• VLET, v. (-ten), VLETSCHUIT, v. (-en), platboomd vaartuig, eene soort van praam.
VLETTEN, (vlette, heeft gevlet), plat leggen,
evenen (turf); — met eene viet aarde en zoden
aanvoeren bij het leggen van een dijk.
VLETTER, m., VLETSTER, v. (-s), turvenlegger,
turvenlegster;
fem. die met eene vlet vaart.
VLEUG, v. (-en), richting van het haar, het
weefsel : hoe is de vleug van het fluweel
VLEUGEL, m. (-s, -en), deel van het lichaam
van vogels en van sommige insecten, dat hun tot
het vliegen dient, vlerk ; — de vleugels later hangen,
moedeloos neerzitten ; iem. onder zijne vleugelen
nemen, onder zijne hoede; — de vleugels der kapellen
zijn met schubbetfes bedekt; — zljgedeelte van een gebouw, van een leger, van eene vloot; zijstuk (van
een net enz.); molenwiek; vleugelpiano; deel van
eene schroef (van schroefstoombooten); deel van
eene wan; — (plantk.) de beide zijdelingsche
bloemkroonbladeren eener vlinderbloem; vliesvormige uitbreiding aan plantenzaden en stengels;
de vleugels van den news, de neusvleugels; windljzer.
VLEUGELADJUDANT, m. (-en), vroeger : die
adjudanten die de veldheer voor elken vleugel
had; (ook) adjudant van vorstelijke personen;
...ALTAAR, o. (...taren), altaar met twee draai bare luiken of vleugels ; ...DEUR, v. (-en), deur
die uit verschillende deelen, vleugels, bestaat.
VLEUGELLAM, bn. lam aan den of beide vleugels; (fig.)iem. vleugellam maken, zoo dat hij niet veel
meer uitrichten kan; ...LOOS, bn. zonder vleugels.
VLEUGELMAN, m. (-nen), flankeur; ...PIANO,
v. (-'s), vleugelvormige piano, staartstuk met sterken, vollen toon; ...SCHILD, o. (-en), eene soort
van harden vleugel die de eigenlijke vleugels der
insecten bedekt; ...VENTILATOR, m. (-en), contrifugaal-ventilator ; ...ZAAD, o. (...zaden), zaad
met een vlies omgeven.
VLEUGJE, o. (-s), kleine opflikkering : korte
vleugjes van herstel; zeer weinig : een vleugje van
hoop.
VLIE, o. doorvaart; inz. de doorgang uit de
Zuiderzee near de Noordzee lungs Vlieland.
VLIEBOOT, v. (-en), (veroud.) eene zeeschuit
die de wateren van 't Vlie bevoer; (later) naam van
de vaartuigen der Watergeuzen, die niet veel beter
of grooter waren.
VLIEDBERG, m. (-en), vluchtheuvel, heuvel
van opgeworpen aarde in Zeeland om bij hoogen
waterstand daarheen to vlieden.
VLIEDEN, (vlood, heeft of is gevloden), vluchten;
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tot iem. vlieden, de vlucht nemen; sleehte gezelschappen vlieden, vermijden, ontvluchten.
VLIEG, v. (-en), algemeen bekend tweevleugelig
insect; — (spr.) twee vliegen in een slag, twee zaken,
twee voordeelen in eens ; — iem. eenevlieg afvangen,
hem (in iets) voorkomen, hem verschalken; hij
maakt van eene vlieg een olifant, hij overdrljft alles.
VLIEGBAAN, v. (...banen), baan waar vliegoefeningen gehouden worden; ...DAG, m. (-en),
dag dat een aviateur ...DEMONSTRATIE,
v. (-s), proefje van vliegkunst.
VLIEGEKOP, m. (-pen), kop van eene vlieg;
...MADE, v. (-n), made van eene vlieg.
VLIEGEN, (vloog, heeft of is gevlogen), door
middel van vleugels de lucht klieven, zich in de
lucht verheffen ; (fig.) hooger willen vliegen
dan men kan, een hoogeren staat voeren dan waartoe men bemiddeld is; — hij wil vliegen, eer
hij vleugels heeft, hij onderneemt iets wat zijn
krachten to boven gnat; — de vogel is gevlogen, de
schuldige heeft een goed heenkomen gezocht; —
met eene vliegmachine zich door de lucht bewegen;
zich zeer snel bewegen : dat paard vliegt er van
door ; — voor iem. door het vuur vliegen, hem in
alles op zijne wenken bedienen ; — de tijd vliegt,
gaat snel voorbij ;• — snel voortbewogen worden
het stof vliegt in de lucht ; — verdwijnen : de aap,
het geld is gevlogen.
VLIEGENBOOM, m. (-en), trosvogelkers;
...BAS, v. (-sen), ...BAST, v. (-en), kart met gaas
afgesloten om spijzen tegen de vliegen to beschermen; ...KLAP t in. (-pen), een stok met een lap
leer aan het elude, waarvan inz. de slagers zich
bedienen om de vliegen dood to slaan.
VLIEGEND, bn. wat vliegt, in den wind fiaddert,
zich snel voortbeweegt : vliegende (losse) harem; —
vliegende steiger, hangende steiger; vliegende (oatrolde) vaandels;
een vliegend leger, vliegende
nes, niet altijd op dezelfde plaats, mobiel; —vliegende
blaadjes, vlugschriften; — het vliegende paard, Pegasus ; — de vliegende tering, smet snel verloop ;
— in vliegende haast iets doen, ergens heengaan ;
in vliegenden draf ; vliegende visscheo, visschen
met groote borstvinnen waarop zij in de lucht
eenigen tijd kunnen zweven ; — de vliegende Hollander, volgens de legende een Hollandsch spookschip waarvan de bemanning onder kapitein V a n
St rat en wegens hear goddeloos leven tot straf
veroordeeld was, eeuwig op zee rond to zwalken ; —
een vliegende Winkel is korter dan 3 mnd. ergens
gevestigd en daardoor vrij van belasting.
VLIEGENETER, m. (-s), kleine vogel die zicb
met vliegen voedt.
VLIEGENIER, m. (-9), aviateur, iem. die met eene
vliegmachine kan vliegen.
VLIEGENLIJM, v. soort van lijm om vliegen
to vangen ; ...NET, o. (-ten) ; ...PAPIER, o.
gifpapier voor vliegen.
VLIEGENS, bw. vlug, zeer overhaast.
VLIEGENSOORT, v. (-en), soort van vliegen;
...STOLP, v. ( =en), glazen stolp om vliegen to
vangen.
VLIEGENSVLUG, bw. zeer vlug.
VLIEGENVANGER, m. (-s), iem. die vliegen
vangt; — (nat. hist.) de vliegenvangers (muscicapa)
maken eene familie uit onder de zangvogels ; —
kleine hagedis der Antillen; — (plantk.) naam aan
de zonnedauw (drosera) gegeven ; ...ZWAM. v.
(plantk.) zeer vergiftige plaatzwam (agaricus
muscarius), die in den herfst veel in bosschen gevonden wordt ; zij ontleent haar naam aan de omstandigheid, dat vliegen sterven, als zij er van
eten.
1. VLIEGER, m. (-s), zeker kinderspeelgoed
van papier dat in de lucht opgelaten wordt, elders
bong en draak geheeten : een vlieger oplaten; — (fig.)
die vlieger gaat niet op, die zaak gelukt niet; (zeew.)
middelstagzeil. VLIEGERTJE, o. (-s).
2. VLIEGER, m., VLIEGSTER, v. (-s), die vliegt;
aviateur, vliegenier.
VLIEGERBOM, v. (-men), bom door een vlieger
nit eene vliegmachine geworpen.
VLIEGERIJ, v. het vliegen.
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VLIEGGEBIED, o. alles wat met het vliegen,
het vliegwezen in betrekking staat; ...HUM, v.
(-en), uitbreiding der huid tusschen staart en
pooten, bij de vleermuizen; ...KAMP, o. (-en),
kamp van vliegeniers; inz. waar zij zich oefenen;
...KUNST, v. kunst om met vliegtuigen zich in
de lucht te verheffen en willekeurig te bewegen.
VLIEGMACHINE, v. (-s), machine waarmee
menschen kunnen vliegen; ...OEFENING, v.
(-en), oefening in het . vliegen; ...ONGEVAL, o.
(-len), ongeval met een vliegtuig overkomen.
VLIEGOP, v. geest van salmiak, vliegende geest.
VLIEGPARTIJ, v. (-en), snelle tocht waarbij
men vliegend. voortgaat : dat was eene vliegpartij
gisteren, wat hebben wij gevlogen; ...PROEF, v.
(...von) ; ...RAID, m. (-5), snelle aanval van vliegmachines ; ...RECORD, o. ; ...SCHOOL, v. (.. scholen), oefenplaats voor aviateurs • ...SPORT, v.
het vliegen als sport beoefend ; ...TECHNIES, v.
techniek betreffende vliegmachines en luchtschepen •' ...TERREIN, o. (-en) ; ...TOESTEL, o.
(-len), -vliegmachine ; .. TUIG, o. • ...VELD, o.
(-en), vliegterrein ; ...VERTOONING, v. (-en),
vliegdemonstratie ; ... WE D ST RIJ D, m. (-en) ;
...WEEK, v.
VLIEGWERK, o. toestel in sohouwburgen om
het tooneel plotseling te veranderen; het zing met
kunst en vliegwerk, door allerlei kunstmiddelen
kwam men er toe; ...WIEL, o. (-en), (van eene
machine) voerwiel; ...ZWAM, v. (-men), vliegenzwam.
1. VLIER, v. (plantk.) een plantengeslacht
(sambucus) tot de familie der kamperfoelieachtigen
behoorende, waarvan 3 soorten in Nederland in
't wild voorkomen ; — vlierbloesem : vlier laten
trekken; — vlierthee.
2. VLIER, o. (-en), (gew.) broekgrond, uit beekbezinking en moerassen bestaande.
VLIERAZIJN, m. azijn van, met vlier bereid;
...BAST, v. bast van den vlierboom; ...BEI, v.
(-en), ...BES, v. (-Ben), ...BEZIE, v. (...zien), de
zwartroode, zoetaehtige bessen der viler ; ...HOUT,
o. hout der viler, zeer los met een dik zacht merg
gevuld hout.
VLIERHOUTEN, bn. van vlierhout.
VLIERING, v. (-en), bovenzolder. VLIERINKJE,
o. (-s).
VLIES, o. (...zen), schapevacht; (fab.) het gouden
vlies, door Jason veroverd, oorzaak van den tocht
der Argonauten; de rickierorde van het Gulden Vlies,
Spaansche en Oostenrijksche ridderorde ; — schapenwol; — (ontl.) velletje, huidje; nieuwe huid op eene
wond; — vel op de gekookte melk. VLIESJE, o. (-s).
VLIESHARIGEN, m. mv. wolharigen, menschen
die het haar als een vlies over het hoofd hebben,
zooals de g affers en Negers; ...HEER, m. (-en),
...RIDDER, m. (-s), heer, ridder van het Gulden
Vlies.
VLIESVLEUGELIG, bn. (nat. hist.) vliesvleugelige
insecten (hymenoptera), insecten met vier, door
betrekkelijk weinig aderen in cellen verdeelde,
naakte vliezige vleugels.
VLIET, m. (-en), klein stroomend water, beek.
VLIETEN, (vloot, is gevloten), langzaam stroomen, kabbelen; vloeien.
VLIETLAND, o. (-en), land gelegen tusschen den
boezem en de boezemkaden (in polders).
VLIEZIG, bn. (-er, -st), met vliezen; vliesachtig;
(plantk.) dun, meestal doorschijnende, niet groen.
VLIJEN, (vl(jde, heeft gevlijd), naast elkander
schikken, voegen : turf, steenen vlijen; — behagen,
gelegen, te pas komen : zoo iets vlijt mij bijzonder goed. VLIJING, v.
VLIJLAAG, v. (...lagen), laag van op zijn plat
gelegde steep en of puin, als onderlaag eener wegverharcling.
VLIJM, v.(-en), (heelk.) eene soort van mes om
eene ader te openen, lancet; zoo scherp als eene
vlifm, bijzonder scherp.
VLIJMEN, (vlijmde, heeft gevlijmd), met een
lancet of eene vlijm doorsteken, openen, doorvlijmen; een vlijmend wee, snijdende pun, (fig.)
grievend hartzeer.
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VLIJMKOKER, m. (-5), koker waarin eene vlijm
bewaard wordt; ...SCHERP, bn. bijzonder scherp.
VLIJT, v. voortdurende liver en nauwgezetheid
in het betrachten, uitvoeren van iets.
VLIJTIG, km. bw. (-er, -st), voortdurend ijverig,
werkzaam ; naarstig.
VLINDER, m. (-s), kapel : een schubvleugelig
insect; — (fig.) ongestadig, veranderlijk mensch
(inz. in de liefde) : hij is net een vlinder.
VLINDERBLOEM, v. (-en), bloem met eene
symmetrische bloemkroon, uit 5 ongelijke blaadjes
bestaande, de kiel, de vleugels en de vlag.
VLINDERBLOEMIGEN, v. mv. eene plantenfamike (papilionaceae).
VLOED, m. (-en), het vloeien; — de toestand van iets dat vloeit; groot stroomend water;
groote rivier; — wassend water: het wordt vloed;
(spr.) werelds goed is eb en vloed, komt en verdwijnt evenals de eb en de vloed; — (fig.) groote
menigte.
VLOEDDEUR, v. (-en), (aan sluizen) buitendeur aan zeesluizen; ...GOLF, v. (...ven), rondgaande golf die vloed brengt ; ...HAVEN, v. (-s),
haven waarin men alleen met vloed kan binnenvallen ; ...PLANK, v. (-en), damplank.
VLOEDWATER, o. water door de vloedgolven
aangevoerd; water uit eene groote rivier.
VLOEIBAAR, bn. (-der, -st), vatbaar, geschikt om
te vloeien ; — MAKING, v. ; — WORDING, v.
VLOEIBLOK, o. (-ken), blok vloeipapier;
...BOEK, o. (-en), boek met biaden vloeipapier
gevuld, buvard; ...BORD, o. (-en), vloeiplank.
VLOEIEN, (vloeide, heeft en is gevloeid), vlieten,
zich zachtkens voortbewegen (van vochten) ;
—dewornvliazjpen,
hij sprak met
groote gemakkelijkheid; — welluidend zijn (van
woorden en tones) ; — voortkomen : zijne ongelukken vloeiden, uit zijne dwaze eigenliefde; — een
brief vloeien, met vloeipapier droogmaken. VLOEIING, v. (-en), het vloeien, vlieting.
VLOEIEND, bn. bw. (-er, -st), gesmolten : vloeiend
metaal; — (taalk.) vloeiende letters: 1, m, n, r; —
(fig.) gemakkelijk, ongedwongen : vloeiende stijl ;
vloeiend spreken.
VLOEIPAAL, m. (...palen), vloeipalen bij de
zeehaven, die met den kop belangrijk boven den
havenmuur uitsteken, om bij vloed de plants
hiervan aan te wijzen ; ...PAPIER, o. ongelijmd
papier tot opdroging van schrift ; ...PLANK,
v. (-en), plank tegen het aanvloeiende water, bij
dijkbreuk enz. ; keerdam ; vensterlijstje (aan de
buitenzij de); ...PUT, m. (-ten), bewaarplaats van
water tot brandblussching ; — buitendijksche
oesterput, gemaakt op het bij ebbe droogvallend
slib ; ...ROL, v. (-en), rol met vloeipapier.
VLOEISPAAT, o. calciumfiuoride, gebezigd als
vloeimiddel bij smeltingsprocessen.
VLOEISTOF, v. (-fen), ales wat vloeit, vocht.
VLOEIWEIDE, v. (-n), weideland met afvalwater
bevloeid.
VLOEK, m. (-en), verwensching; — (fig.) straf,
geesel; — ramp, ongeluk, als gevolg eener vervloeking ; een voorwerp van vervloeking; iedere heiligschennende uitdrukking ; — in een vloek (of drie
vloeken) en een zucht is het klaar, in een ommezien, zonder moeite.
VLOEKBAAR, bn. (-der, -st), vloekwaaad.
VLOEKEN, (vloekte, heeft gevloekt), verwenschen, den vloek uitspreken over... ; — godslasterende woorden spreken ; — een schril contrast
vormen : die kleuren, vloeken met elkander.
VLOEKWAARDIG, bn. (-er, -st, meer en meest-),
verdienende gevloekt te worden ; ...WOORD, o.
(-en), verwensching ; godslastering.
VLOER, m. (-en), bodem, grond (inz. van een
vertrek); — (spr.) de vloer is te koud wear zij over
gnat, men houdt zeer veel van haar ; — veel yolk
over den vloer hebben, veel dienstpersoneel ; — hij
komt daar over den vloer, bezoekt hen dikwijls ; —
de kinderen moeten eerst van den vloer, naar bed ;
— alles over den vloer halen, van zijne gewone
plants ; — bodem eener mijn, van een oven ; —
(bakk.) een vloerbrood. VLOERTJE, o. (-s).
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VLOERAFVAL, m. hetgeen van het dorschen
op den dorschvloer blijft liggen ; ...BALK, m. (-en),
(bouwk.) balk waarop de vloerdelen rusten
...BROOD, o. (-en), brood dat zoo op den vloer
van een oven gebakken is en niet in eene bus.
VLOEREN, (vloerde, heeft gevloerd), vloeren
maken, leggen ; bevloeren ; (fig.) bedekken.
VLOERHOUTEN, o. m y. (zeew.) buikleggers ;
...BLEED, o. (-en), karpet, tapijt op den vloer;
...MAT, V. (-ten), mat op den vloer, meestal voor
eene deur ; ...ZAND, o. fijn wit zand, dat op den
steenen vloer gestrooid wordt ; ...ZEIL, o. (-en),
zeildoek op den vloer, bij w' ze van kleed.
VLOK, v. (-ken), VLOKJE, o. (-8), klein samenhangend hoopje van wol, sneeuw, stof of andere
lichte stoften diegemakkelijk door den wind meegevoerd worden.
VLOKKEN, (vlokte, heeft
isgevlokt), tot
vlokken maken of worden ; — (Zuidn.) sneeuwen.
VLOKKIG, bn. (-er, -st), met of vol vlokken.
VLOKZIJDE, v. floretzijde.
VLONDER, m. (-s), stootplank ; — los houten
bruggetje. VLONDERTJE, o. (-8).
VLOO, v. (-ien), zeker vleugelloos insect (pulex),
dat zich met het blood van menschen en dieren
voedt.
VLOOIEBEET, m. (...beten), beet eener vloo.
VLOOIEN, (vlooide, heeft gevlooid), vlooien
vangen : een hoed vlooien.
VLOOSPRINKHAAN, m. (...haven), zeker bruin
diertje dat als groene larve in schuimgewikkeld
op planters voorkomt.
1. VLOOT, v. (vloten), verzameling van een
aantal schepen : eene vloot van honderd zeilen
(schepen); haringvloot, al de schepen die ter haringvangst uitgaan. VLOOTJE, o. (-s), kleine vloot,
flotille.
2. VLOOT, v. (vloten), ondiepe tobbe van ongeveer 2 dM. diepte ; — dobber, drijver van een
vischsnoer, een zegennet. VLOOTJE, o. (-s),
kleine vloot; bakje, kommetje: botervlootje.
VLOOTVOOGD, m. (-en), aanvoerder eener
vloot, admiraal, sohout-bij-naeht.
VLOS, o. vloszijde.
VLOSSEN, bn. van vloszijde.
VLOSSIG, bn. (-er, -st), los, ongetweernd.
VLOSZIJDE, v. vlokzijde, ongetweernde zijde.
1. VLOT, bn. bw. (-ter, -st), (zeew.) drtvend,
dobberend ; — een schip vlot maken, krii gen, van
het droge afbrengen ; — (fig.) gemakkelijk, vloeiend : viol spreken ; — vlot werden, waarbt men.
opschiet ; — eene vlotte manier van leven, gemakkelijk, vroolijk, lustig.
2. VLOT, o. (-ten), boomen, balken met planken
of latten aan elkander verbonden om ze langs
eene rivier, kanaal enz. te vervoeren ; eenige samengebonden balken die, met een plankier bedekt,
eene soort van steiger vormen ; — (scheepsb.)
werkvlot, kielvlot; — vlottend wachthuis.
VLOTBAAR, bn. kunnende vlotten of drijven ;
vlotbare stroomen, waar vlotgaande schepen kunnen
gaan.
VLOTBALK, m. (-en), balk die tot een (hout)
vlot behoort ; ...BRUG, v. (-gen), brug welke uit
Jiggers bestaat, die op vlotten of drijvende balken
rusten, waardoor de gansche brug gemakkelijk verplaatst kan worden.
VLOTELING, m. (-en), oorlogsmatroos ; (ook)
die tot eene vloot behoort.
VLOTEMELK, v. (gew.) afgeroomde melk.
VLOTGAAND, bn. een vlotgaand schip, met
weinig diepgang.
VLOTGRAS, o. een plantengeslacht (glyceria),
tot de groep der zwenkgrassen behoorende, waarvan
5 soorten in Nederland voorkomen ; — (fig.)
rich aan het vlotgras vasthouden, zich op iets verlaten,
dat zeer onzeker is,; ...HOUT, o. (-en), vlottend,
drij vend hout; (ook) kurkhout ; ...HUIS, o. (...zen),
huis op een vlot in eene rivier of een kanaal gebouwd ; ...BETTING, m. (-en), ketting waarmede
een vlot vastgemaakt wordt ; ...SCHUIT, v.
(-en), platboomd vaartuig, vlet.
VLOTTEN, (vlokte, heeft en is gevlot), laten
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drijven ; — drijven, losraken (van vaartnigen); —
losraken, van het droge afraken ; — (fig.) gemakkelijk, Licht gaan : het werk vlot niet ; vlottende
schuld, die voorbijgaande, van tijdelijken aard is ;
—Roterdamhvlnbeokig,
niet vast,
gaande en komende.
VLOTTER, m. (-s), iem. die houtvlotten
maakt ; — drijver van een vischnet ; — drijvertje
om den waterstand in een stoomketel aan te geven.
VLOUW, v. (-en), eene soort van net.
VLUOHT, v. het vliegen (der vogels); — een
vogel in de vlucht schieten, terwiji ht yliegt ; —
(fig.) eene hooge vlucht nemen, hooge gedachten,
veel omvattende plannen ; die zaken namen eene
hooge vlucht, werden zeer uitgebreid, gingen goad
vooruit ; — (-en), verzameling van vliegende
vogels ; — afstand tusschen de twee uiterste
randen der uitgespreide vleugels ; — de vlucht
van een hert, het gewei ;
het vlieden, wegloopen : op de vlucht slaan,
vluchten.
VLUCHTBERG, m. (-en), tarp in Zeeland.
VLUCHTELING, m. en v. (-en), die vlucht,
die gevlucht is. VLUCHTELINGE, v. (-n).
VLUCHTEN, (yluchtte, is gevlucht), vlieden,
op de vlucht gaan, ontvluchten.
VLUCHTHAVEN, v. (-s), veilige haven, noodhayen, toevluchtsoord ; ...HEUVEL, m. (-s), heuvel
waarheen men bij hoogen waterstand vluchten
kan; verhoogd trottoir midden op een druk plain
enz. in groote steden.
VLUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), (scheik.) snel
vervliegend : vluchtige olien ; — geestrijk, tot
een gas vervormd : vluchtig zout ; — een vluchtige
blik, voorbijgaand ; — haastig, zonder zorg : eene
vluchtige schets ; iets vluchtig behandelen ; iets vluchtig
lezen, oppervlakkig. VLUCHTIGHEID, v. (scheik.)
gasachtige hoedanigheid ; (fig.) het vluchtige,
voorbijgaande ; lets dat van korten duur is.
VLUOHTOORD, 0., ...PLAATS, v. (-en), schuilplaats, toevlucht ; ...SNELHEID, v. de vluchtsnelheid eener aeroplaan, de snelheid waarmede
zij zich voortbeweegt.
VLUG, bn. (van jonge vogels) in staat om to
vliegen : de vogels zijn nog niet slug ; — bn. bw.
(-ger, -st), vaardig, snel, bekwaam ; — snel begri.jpond, bevattelijk : vlug van begrip; een village kop.
VLUGHEID, v. snelheid, vaardigheid; (fig.) dieknaap heeft veel vlugh,eid. is zeer bevattelijk.
VLUGSOHRIFT, o. (-en), vluchtig ontworpen
geschrift van den dag over het een of ander onderwerp van oogenblikkelijk belang ; blauwboekje,
brochure. VLUGSCHRIFTJE, o. (-s).
VLUGZAND, o. zeer fijn, door den wind voort-bewogen zand ; ...ZOUT, o. (-en), (scheik.) vluchtig zout.
1. VOCAAL, v. (...calen), (taalk.) klinkletter.
2. VOCAAL, bn. tot de stem behoorende ;.
vocaal concert, concert met zang.
VOCABULAIRE, o. (-s), woordenlIjst.
VOCALISE, v. (-5), (muz.) zangstudie op een klinker (of op de lettergreep la).
VOCATIE, v. (-s, ...tiOn), roeping, neiging.
VOOATIEF, VOCATIVUS, m. (...tieven), (taalk.),
naamval van den aangesproken persoon.
VOCHT, o. (-en), nat,' vloeistof; — (ontl.) vloeibare stof in het lichaam : het glasachtig vocht in het
oog ; — v. vochtigheid : de muur is zwart van de
vocht.
VOCHTEN, (vochtte, heeft gevocht), nat, vochtig
maken : waschgoed vochten, besprenkelen.
VOCHTIG, bn. (-er, -st), nat, nattig : een vochtig
klimaat ; — zijne oogen werden vochtig, tranen
kwamen hem in de oogen. VOCHTIGHEID, v. natheld, het vochtige.
VOCHTIGHEIDSMETER, m. (-s), toestel om
de betrekkelijke vochtigheid van den dampkring
to meten, ook hygrometer geheeten.
VOCHTMAAT, v. (...maters), maat voor vloeistoffen ; ...METER, ...WEGER, m. (-s), areometer.
VOD, o. (-den), VODDE, v. (-n), oude lap,
gescheurd dock ; — die kleeren hangen aan vodden,
zijn geheel en al versleten ; — (spr.) iem. achter
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de vodden zitten, hem flink narijden, tot zijn
werk aanzetten ; — (fig.) prul, iets zonder
waarde; — voddegoed. VODJE, o. (-s), klein vod;
lapje ; dotje.
VODDEGOED, o. (tabaksbouw) de onderste
bladen eener tabaksplant die op den grond liggen
en gewoonlijk erg stuk zijn (ook lompen en zandgoed geheeten).
VODDENBAK, m. (-ken), bak om vodden in
to bewaren; ...KRAAM, v. (...kramen), prullenkraam ; (fig.) prulwerk, prullaria ; ...MAND, v.
(-en), mand tot berging van vodden, oud papier
enz. •, ...PAKHUIS, o. (...zen); ...RAPER, m.,
...RAAPSTER, v. (-s), die vodden zoekt of gaart
(om ze te verkoopen).
VODDERIJ, v. (-en), lompen, gescheurd goed ;
(fig.) prulwerk • beuzelarij.
VODDEWERK, o. prulwerk.
VODDIG, bn. bw. (-er, -st), uit vodden bestaande ;
— los geweven, licht rafelend; — (fig.) vuil, slordig.
VODKA, v. Russische brandewijn.
VOEDEN, (voedde, heeft gevoed), voedsel geven
aan, (in alle bet.) onderhouden : een blinden haat
voeden, daaraan voedsel geven, dien aanwakkeren;
hoop voeden ; — voedend zijn, voedende bestanddeelen in zich bevatten. VOEDING, v. het voeden
(inz. der dieren); voedsel, kost ; — de voeding van
een kanaal, watertoevoer.
1. VOEDER, VOER, o. voedsel, spijs, kost,
inz. voor dieren, voor zoover de menschen het
verschaffen.
2. VOEDER, m. (-s), groot wijnvat.
VOEDERARTIKEL, o. (-en), artikel dat tot
voeder dient : handelaar in voeclerartikelen ; ...BAK,
m. (-ken), bak voor voeder •_...BIETEN, my. zoete

mangelwortelen. ; ...CONTROLE, v.

VOEDEREN, VOEREN, (voederde, voerde,
heeft gevoederd, gevoerd), van voeder voorzien.
VOEDERGEWASSEN, o. my. planten die dienen
tot veevoeder ; ...STROO, o. stroo, met graan
doormengd, tot voedsel voor paarden dienende ;
...TROG, m. (-gen), trog voor voeder.
VOEDINGSCOMMISSIE, v. (-s), (mil.) eene comraissie van officiefen, belast met het aanbesteden,
keuren enz. der voedingsmiddelen voor de manschappen ; ...DRAAD, m. (...draden), draad die
voor de electrische tram enz. de electriciteit
aanvoert.
.
VOEDINGSGEWASSEN, o. my. planten die
dienen tot voeding van den mensch; ...KLEP, v.
(-pen), (stoomw.) klep waardoor het voedingswater in den stoomketel komt ; ...KRAAN, v.
(...kranen), (stoomw.) kraan om voedingswater
toe te laten ; ...LIJN, V. (-en), voedingsdraad ;
...MIDDEL, o. (-en), middel om zich mede to
voeden : keuring der voedingsmiddelen ; ...PROCES,
o. (-sen), het verloop der verandering van de spijzen en dranken tot voedende bestanddeelen van
het lichaam ; ...WATER, o. (stoomw.) water dat
in den stoomketel gevoerd wordt om tot stoom te
verdampen.
VOEDSEL, o. spijs, al wat tot voeding kan
dienen ; — otderhoud : steenkool, hout dient
tot voedsel van het vuur ; — (ook fig.) versterking :
voedsel voor den geest ; dat gaf haar ijverzucht nieuw
voedsel.
VOEDSTER, v. (-s), vrouw die voedt ; (inz.)
min ; (fig.) de beschaving is de voedster der kunst,
bevordert de kunst ; — (nat. hist.) moerkonijn
moerhaas •, — plant waarop eene woekerplant leeft.
VOEDSTERDOCHTER, v. (-s), pleegdochter ;
_KIND, o. (-eren), kind van een ander dat men
grootbrengt.
VOEDSTERLING, m. en v. (-en), VOEDSTERLINGE, v. (-n), voedsterkind ; een voedsterling
der muzen, een dichter.
VOEDZAAM, bn. (...zamer, -st), good voedend,
veel voedende bestanddeelen bevattend.
VOEG, v. (-en), plaats waar twee voorwerpen,
planken of steenen aan elkander verbonden zijn,
naad, reet, sponning.
VOEGE, v. wijs, volgorde : in dier (of dezer)
voege, zoodanig ; in voege dat, zoodat, weshalve.
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VOEGEN, (voegde, heeft gevoegd), samensluiten, onderling verbinden; — (meta.) de ruimten
tusschen de steenen opyullen, bijstrijken (met
kalk); — vereenigen met: twee woorden aan elkander
vtegen ; — insluiten : hierbij voeg ik een bankje
van f 100, bij dezen brief ; — wat hebt gij hier nog
bij te voegen ?, nog meer to zeggen, schrijven I; —
passen, betamen : zoo iets voegt u niet ; — geschikt zijn, gelegen komen.
VOEGER, m. (-s), metselaar die voedt.
VOEGHOUT, o. (-en), (molenm.) balk in de kap
van een windmolen ; ...IJZER, o. (-s), voegspijker.
VOEGLIJK, bn. (-er, -st), gepast, met den aard
der zaak overeenkomstig en daardoor bevallig,
sierlijk ; voegzaam. VOEGLIJKHEID, v.
VOEGSPIJKER, m. (-8), lang smal ijzer waarmede
de voeger de voegen tusschen de steenen met kalk
opvult.
VOEGWOORD, o. (-en), (taalk.) onverbuigbare woorden die dienen om zinnen of zindeelen
met elkander to verbinden en daarbij het verband
aan to geven dat er tusschen bestaat.
VOEGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), passend,
geschikt ; — betamelijk.
VOELBAAR, bn. tastbaar •, (fig.) klaar, duidelijk.
VOELDRAAD, m. (...draden), fijne voelhoom.
VOELEN, (voelde, heeft gevoeld), door middel
der tastzenuwen gewaarworden : dieren voelen ook ;
wie niet hooren wil, moet voelen, de ongehoorzame
moet gestraft worden : koude, pijn voelen ; — hij
voelt geen koude, is daar ongevoelig voor ; — (fig.)
hij voelt zich, heeft een hoogen dunk van zichzelf ;
de hand uitstrekken om to voelen, betasten, waar
to nemen : in den zak, near zijne beurs voelen ;
iem. aan den tand voelen, een examen afnemen,
grondig onderzoek naar zijn kennis doen ; (zeew.)
grond voelen, met het dieplood, den peilstok den
bodem bereiken ; — (spr.) ik voelde geen grond
meer, ik raakte bijna mijne bezinning kwijt ; —
bevoelen : voel deze stof eens, 't is zeer fijn; —
(fig.) gevoelig zijn voor : hij schijnt die beleediging, die steken niet te voelen ; — inzien : ik voelde
mijne zwakheid ; — begrijpen, verstaan, gevoelen :
ik voel wel, waar hij heen wil. VOEDING, v. bevoeling, het betasten ; voeling met elkander houden, mot
elkander overleggen ; gemeenschappelijk optreden ;
— (mil.) voeling met den vijand hebben, krijgen, met
hem in aanraking zijn, komen.
VOELER, m. (-s), die voelt ; voeldraad, voelhoorn, voelspriet. VOELSTER, v. (-s), die voelt.
VOELHOORN, ...HOREN, m. (-s), zekere hoori
of spriet dien de meeste der gelede dieren ten getale
van twee of vier, soms vijf, vooraan op den kop
hebben en die hun tot werktuig van het gevoel dient;
(fig.) zijne voelhorens uitsteken, terrein verkennen,
zijn omgeving pollen; ...SPRIET, m. (-en), voelhoorn.
1. VOER, o. voeder.
2. VOER, o. (-en), wagenvracht : een, voer hoof.
S. VOER, o. voering.
VOERAGE, v. beestenvoeder.
VOERBAAI, v. baai om mede to voeren ;
...BROOD, o. brood van mindere kwaliteit tot
veevoeder gebruikt.
1. VOEREN, (voerde, heeft gevoerd), voederen
(van vee) •, — de pomp voeren, van water voorzien.
2. VOEREN, (voerde heeft gevoerd), vervoeren;
waren naar de markt voeren ; • — leiden : iem. bij de
hand voeren ; soldaten in 't veld, ten strijdevoeren;
— besturen, de leiding hebben : het bewind voeren;
oorlog voeren, in oorlog zijn; een proses voeren,
procedeeren ; het woord voeren, in het openbaar
spreken ; — wat voert hij in zijn schild I, beoogt
hij, heeft hij ten doel ?
3. VOEREN, (voerde, heeft gevoerd), (kleerm.)
verdubbelen, beleggen (met voering) ; — (behangers) die kamer moet eerst gevoerd worden, met voeringpapier beplakt ; — een koperen ketel voeren, van
binnen vertinnen.
1. VOERING, v. (-en), VOERINKJE, o. (-s),
(kleerm.) belegsel, stof tot voeren ; — inwendige
bekleeding met metaal van holle of doorboorde
machinedeelen.
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2. VOERING, v. (zeew.) (cert.) kleine koopwaren
die de bemanning mocht aan boord nemen; bootsmansnering, kortage.
VOERLOON, o. vrachtloon.
VOERMAN, m. (...lui, ...lieden), die het trekvee
voor een wagen voert ; (spr.) een oud voerman
hoort gaarne het klappen van de zweep, men wordt
gaarne 'herinnerd aan hetgeen men vroeger lang
beoefende, bedreef ; — iem. die koetsen en paarden
verhuurt ; — iem. die goederen van de eene plaats
Haar de andere vervoert ; — (sterrenk.) wagenmenner.
VOERMEEL, o. meel om dieren to voeren ;
...PAPIER, o. grof papier dat men op behangerslinnen plakt en waarover het behangselpapier
gespannen wordt.
VOERSTRAAL, m. (,..stralen), lijn uit een der
brandpunten van eene ellips naar eenig punt van
haar omtrek getrokken.
VOERTAAL, v. taal die gebruikt, waarin onderwijs gegeven wordt.
VOERTUIG, o. (-en), rijtuig, wagon ; (fig.) de
teal is het voertuig der gedachten; ...WEZEN, o.
alles wat tot het bestuur en de inrichting van het
openbaar vervoer behoort : inspecteur van het
voerwezen ; ...WIEL, o. (-en), drijfwiel, gangwiel.
VOET, m. (-en), lichaamsdeel van mensch en
Bier dat hun tot steun dient ; inz. bij menschen
het onderste gedeelte van het been beneden den
enkel; bij dieren heet dat gedeelte poot of klauw ;
geen voet buiten de deur zetten, niet uitgaan ;
wal zetten, landen ; — te voet reizen, —voetan al
wandelende, loopende ; — met den eenen voet in het
graf staan, reeds oud en afgeleefd zijn; — zich uit de
voeten maken, vluchten ; — iem. de voeten spoelen, in
zee verdibinken; — iem. den voet lichten, hem onderkruipen ; — iem. den voet dwars zetten, hem tegengaan, hem in zijn pogen belemmeren, tegenwerken ;
— iem. jets voor de voeten gooien, verwijten ; — voet
krijgen, invloed, steun ; — iem. (in het kwade) voet
geven, sterken, stijven ; — een voet in den stijgbeugel
hebben, aan het begin van zijn voorspoed, vooruitgang zijn ; — iem. op vrije voeten stellen, de vrijheid
geven; — het heeft heel wat voeten in de aarde, het
kost heel wat moeite ; — voet bij stuk houden, niet
van zijn onderwerp afdwalen ; — onder den voet
geraken, in eene groote menigte, vallen en getrapt worden ; — voor den voet weg iets geven,
verkoopen, zonder uit to zoeken ; — op staanden
voet, dadelijk ; —
spierachtige verdikking der huid bij de week. dieren die tot bewegingsorgaan client : de slijmige
voet der slakken ; — de baard der schelpdieren ; —
(plantk.) de voet van bonen, de schijf ; — deel eener
kous dat den voet be'dekt ; -- afdruksel van den
voet ; er staan vuile voeten op het kleed ; — (slag.)
vierde gedeelte van een stuk slachtvee ;
alles wat tot steun dient, het onderste gedeelte
van iets : de voet van eene tafel, een glee, eene lamp ;
aan den voet van een berg ; aan den voet der bladzijde,
van den brief, onderaan ; — lengtemaat (als meetkundig teeken door i aangeduid) : een Amsterdamsche voet = 0,284 M.; een Rijnlandsche voet
= 0,314 M. ; — versmaat : een regel van 6 voeten,
Alexandrijn; een regel van 5 voeten, hexameter ; —
wijze van muntberekening, muntvoet, maatstaf ; —
wijze van doen : alles is weer op den ouden voet,
zooals het vroeger geweest is ; — op een grooten
voet leven, veel geld uitgeven ; zij staan op een goeden, vertrouwelijken voet met elkaar ; — op voet van
oorlog, van vrede, alsof het oorlog, vrede was ; op
gespannen voet staan.
VOETANGEL, m. (-s), (mil.) zeker werktuig
met vier of 'moor scherpe punten , ook Friesche
of Spaansche ruiter geheeteu ; inz. op den grond
gelegd om dieven to weren : bier liggen voetangels en klemmen ; (ook fig.).
VOETBAD, o. (-en), het baden der voeten ;
water waarin men de voeten baadt ; vaatje of
kuipje waarin men de voeten baadt.
VOETBAL, m. (-len), veerkrachtige bal die
met den voet voortgeschopt wordt ; voetbalspel ;
—CLUB, v. (-s), club tot onderlinge beoefening

VOETZOEKER.
van het voetballen; —MATCH, v. (-es); —SCHOEN,
m. (-en); —SPEL, o.; —WEDSTRIJD, m. (-en)
enz.
VOETBALLEN, (voetbalde, heeft gevoetbald),
het voetbalspel spelen. VOETBALLER, m. (-s).
VOETBANK, v. (-en), ...BANKJE, o. (-s),
bank, bankje tot steun der voeten ; ...BOOG, m.
(...bogen), boog met een steel ; ...BOOGSCHUTTER, m. (-s); ...BREED, o. zoo breed als een
voet; (fig.) hij wijkt geen voetbreed, in 't geheel niets.
VOETEERDER, m. (-s), VOETEERSTER, v.
(-s), die groote afstanden to voet aflegt.
VOETEEREN, (voeteerde, heeft en is gevoeteerd), te voet gaan, loopen, een weg to voet afleggen.
VOETELING, m. (-en), houten voet (tot passen),
leest.
VOETELOOS, bn. zonder voeten.
VOETENBANKJE, zie VOETBANKJE.
VOETENEINDE, ...FIND, o. uiteinde van
een bed of ledikant waar men met de voeten ligt
(in tegenst. met lwofdeinde); ...KUSSEN, o. (-s),
kussen tot steun voor de voeten als men zit ;
...SCHRAPER, in. (-s) ; ....ZAK, m. (-ken), met
bont gevoerde leeren zak ter verwarming der
voeten.
VOETEUVEL, o. jicht, pootje.
VOETGANGER, m. (-s), die to voet gaat.
VOETIG, bn. (alleen in samenst.) met voeten :
vijfvoetig, zesvoetig vers.
VOETIJZER, o. (-s), voetangel ; — beugel (voor
kinderen die de Engelsche ziekte hebben).
,VOETING, v. het onderste deel van een rivierpij ler.
VOETJE, o. (-s), kleine voet ; — voetje voor
voetje loopen, langzaam ; — iem. voetles geven,
een wenk, wat to verstaan geven door hem op
den voet to drukken ; — (fig.) iem. het voetle lichten,
hem onderkruipen; — (Zuidn.) schapebout.
VOETJICHT, v. pootje, podagra ; ...KLAVIER,
o. (-en), (muz.) pedaal ; ...KNECHT, m. (-en),
soldaat to voet ; ...LICHT, o. (in een schouwburg) licht op het voortooneel aan de benedenvoorzijde : (fig.) jets voor het voetlieht brengen, het
bespreken, er de aandacht op vestigen; ...MAAT, v.
(...maten) ; ...PAD, o. (-en), smal pad voor voetgangers.
VOETPUNT, o. (-en), (sterrenk.) nadir, punt in
do ruimte lijnrecht tegenovergesteld aan het
toppunt.
VOETREIS, v. (...zen), reis to voet ; ...REIZIGER, m. (-s), iem. die eene voetreis maakt ;
...SCHABEL, v. (-len),, voetbankje ; ...SPOOR, o.
(...sporen), spoor dat de voet nalaat ; (fig.) iemands
voetspoor volgen, zijn voorbeeld navolgen; ...STAP,
m. (-pen), trod, stap ; iemands voetstappendrukken,
hem navolgen.
VOETSTOOTS, bw. zooals de zaken (de goederen)
zich bevinden bij den verkoop ; jets voetstoots verkoopen, zonder dat de koopers het to voron mogen
onderzoeken; — (gew.) ongeveer, naar schatting.
VOETSTUK, o. (-ken), piedestal ; — (fig.) rich
op een voetstuk plaatsen, zich hooger achten dan
de anderen.
VOETVAL, m. (-len) het to voet vallen nederknieling : voor iem. een voetval doen, om genade
to smeeken enz.; ...VEEG, m. (...vegen), voetmat,
voetdweil ; (fig.) iemands voetveeg zijn, alles van
hem moeten verdragen, hem als slaaf dienen ;
...VOLK, o. militairen to voet, infanterie.
VOETVRIJ, bn. een voetvrije rok, die de voeten
onbedekt laat.
VOETWASS CHING, v. (-en), het wasschen
der voeten, eene beleefdheid in de Oostersche
landen ; (R.-K.) als oefening van ootmoed door
de oversten in de kloosters, door den Paus aan
12 arme lieden op Witten Donderdag ; (ook) door
den keizer en de keizerin van Oostenrijk op Goeden
Vrij dag.
VOETZOEKER, m. (-s), zeker vuurwerk, zwermer;
...ZOOL, v. (...zolen), onderste plat gedeelte van
den voet (tusschen den hiel en de teenen) ; sandaal, zool, met banden om den voet vast.
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VOGEL, m. (-s, -en), algemeene naam der tweebeenige gevleugelde gewervelde dieren ; hun lichaam
is met veeren bedekt en zij planters zich voort door
eieren; — (spr.) vogeltjes, die zoo vroeg zingen, zijn
voor de goes, die zoo vroeg willen genieten, komen
bekaaid uit ; — den vogel kept men aan zijne
veeren, den mensch aan zijn doen en laren ; — ieder
vogeltje zingt naar het gebekt is, ieder spreekt
volgens zijne manier, zijn acrd en zijne beschaving ; — de vogel is gevlogen, hij, dien men zoekt,
is ontvlucht ; — het zijn vogels van eenerlei veeren,
de een is niets beter dan de ander ; — iem. die
zeer glad en slim is en zich van de taken niet veel
aantrekt : het is een rare, stimme, gladde vogel.
VOGELAAR, m. (-s, ...laren), die vogels zoekt
te vangen, die er jacht op maakt ; — Hendrik de
Vogelaar, naam van zeker Duitsch keizer (919-936).
VOGELBEKDIER, o. (-en), een zonderling
gevormd zoogdier, tot de orde der cloakdieren
behoorende, dat den bek heeft van eene eend,
den kop en het lichaam van een molachtig zoogdier,
met zwemvliezen tusschen de teenen (ornithorynchus paradoxus).
VOGELEN, (vogelde, heeft gevogeld), vogels
vangen.
VOGELENZANG, m. (-en), gezang der vogelen ;
(zegsw.) beter in voge/enzang (vrijheid) dan in ijzerskiank.
VOGELIJN, o. (dicht.) vogeltje.
VOGELKERS, v. (-en), (plantk.) wilde kriek.
VOGELLIJM, v. eene halfwoekerplant (viscum)
die voornamelijk op appel- en pereboomen tiert; —
eene soort van hars ; gewoonlijk uit de bessen van
de vogellijm ; ...MELK, v. (plantk.) een plantengeslacht (ornithogalum), ook wel morgenster geheeten,
dat tot de familie der lelieachtigen behoort ;
...MELKER, m. (-s), die vogels houdt.
VOGELNEST, o. (-en), nest van een vogel ; —
e,etbare vogelnesten, nesten van zekere zwaluwsoort
in Ned. Indie welke als eene lekkernij door de
rijke Chineezen gebruikt worden.
VOGELPERSPECTIEF, o. (teekenk.) hij heeft
deze stad in vogelperspectief geteekend, gelijk een
boven haar op de wieken hangende vogel haar ziet;
...REK, o. (-ken), rek om de lantaarn van sommige
vuurtorens, waarop de op het licht aanvliegende
trekvogels kunnen zitten en uitrusten.
VOGELROEDE, v. (-n), lijmroede om er vogels
mede te vangen ; ...SLAG, o. (-en), vogelknip ;
...SLAG, m. het slaan, gezang van een vogel ;
...SPIN, v. (-en), de grootste soort van jachtspinnen die in Zuid-Amerika zelfs kleine vogeltjes
overvalt, doodt en uitzuigt ; gewoonlijk leeft zij
van insecten (mygale avicularia), wordt tot 18
cM. lang ; ...STAND, m. rijkdom, verscheidenheid van vogels.
VOGELTJESZAAD, o. verschillende zaden die
den vogels tot voedsig dienen : wit vogeltjeszaad,
kanariezaad ; zwart vogeltjeszaad, koolzaad.
VOGELVERSCHRIKKER, m. (-s), vogelschrik ;
zij ziet er uit als een vogelverschrikker, zeer leelijk,
om bang van to worden ; ...VLUCHT, v. (-en),
het vliegen der vogels ; de vlucht, grootte der
vleugels van vogels ; — vogelperspectief ; — (ook)
groote til.
VOGELVLUG, bw, zoo vlug als een vogel.
VOGELVRIJ, bn. buiten bescherming der wet,
blootgesteld aan ieders vervolging: iem. vogelvrij
verklaren ; —VERKLARING, v. (-en).
VOGELWEIDE, v. (-n), (gew.) onontgonnen
hoogveen ; ...WET, v. (-ten), wet ter bescherming
van nuttige vogels.
VOGUE, (Fr.), v. gebruik, toeloop ; en vogue, in
zNA ang, in trek.
VOILE, (Fr.), v. (-s), sluier.
1. VOL, bn. bw. (-ler, -st), zooveel van iets in
zich bevattend dat het geheel gevuld is, dat er
niets meer aan ontbreekt, dat er niets meer bij kan,
het tegenovergestelde van leeg ; —
indien vol gevolgd wordt door het zelfst.
naamw., dat de zelfstandigheid noemt, waarmede
ietsgevuld is, dan staat dit zelfst. nw. gewoonlijk
in den accusatief of het wordt voorafgegaan door
Van Dale, Handwoordenboek.
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van ; in verheven still staat het ook nog in den
genitief : eene mand vol appelen ; een huis vol menschen ; zij waren vol zoeten wijns ; — in de voile
zee, in de open zee, ver van de kust ;
de geheele oppervlakte bedekt met : de tafel
ligt vol boeken ; — gevuld, opgezet, rond : een
vol gezicht ; — voile melk, niet ontroomd of
aangelengd ; — in vollen ernst, zonder eenige gekheid ; — met het volste recht, in het volste vertrouwen, waaraan niet het minste mankeert ;
waaraan niets hapert ; —bijznvolerstad,
—envolbrd,
in tegenst. met halfbroeder ; —
iem. voor vol aanzien, voor recht verstandig ; (ook)
voor goed bemiddeld ; — ten voile, bw. uitdr.
geheel en al, volkomen.
2. VOL, m. (wap.) een paar aan het schouderelude met elkaar vereenigde vleugels ; demi-vol,
een enkele vleugel ; — (aviatiek) neerdalen in
vol plane, neerstrijken met stopgezetten motor.
VOLAARDE, v. eene soort van kleiaarde waarvan de voller zich bedient.
VOLANT, m. (-s), vederbal; strook op eene japon.
VOLAPUK, o. kunstmatige wereldtaal, uitgedacht door den predikant Sehle ij e r te Litzelstetten.
VOLBLOED, bn. (rijsch.) van onvermengd ras :
een volbloed hengst ; volbloed rundvee ; een volbloed
Europeaan ; (fig.) met hart en ziel : een volbloed
liberaal.
VOLBLOEDIG, bn. (-er, -st), rijk aan bloed :
volbloedigepersonen. VOLBLOEDIGHEID, v.
VOLBOUWEN, (volbouwde, heeft volbouwd);
(ook bouwde vol, heeft volgebouwd), een plein
volbouwen, overal woningen bouwen.
VOLBRASSEN, (braste vol, heeft volgebrast),
(zeew.) de brassen aanhalen om de zeilen te doen
volstaan : de zeilen volbrassen.
VOLBRENGEN, (volbracht, heeft volbracht),
voleindigen, uitvoeren, inz. met het bijbegrip van
wat moeilijk, gewichtig is. VOLBRENGING, v.
VOLDAAN, bn. tevreden : over iets voldaan zijn ;
voldaan teekenen, voor betaald onderteekenen.
VOLDAANHEID, v.
VOLDER, m. (-s), voller ; — werktuig bij het
opstuiken gebruikt.
VOLDINGEN, (voldong, heeft voldongen), dingende naar wensch doen afloopen : het is een voldongen felt, waaraan niets meer te veranderen valt.
VOLDINGEND, bn. (-er, -st), afdoend, overtuigend, beslissend : dat is voldingend bewezen.
1. VOLDOEN, (deed vol, heeft volgedaan),
vullen : een glas voldoen.
2. VOLDOEN, (voldeed, heeft voldaan), betalexi ;
— tevredenstellen ; — beantwoorden : de meld
voldoet niet aan de verwa,chting ; — bij een examen
voldoen, de vereischte cijfers behalen, slagen.
VOLDOENING, v. vervulling ; tevredenheid, genoegdoening : tot aller voldoening ; iem. voldoening
vragen, geven ; — betaling; — (godgel.) de genoegdoening aan de goddelijke gerechtigheid : de leer
der voldoening.
VOLDOEND, bn. bw. (-er, -st), toereikend,
genoegzaam, bevredigend : voldoende bewijzen ; een
voldoend examen.
VOLEE, v. haute voile, de hoogste, (adellijke)
standen.
VOLEINDEN, VOLEINDIGEN, (voleindde of
voleindigde, heeft voleind of voleindigd), geheel
voltooien : een werk voleindigen. VOLEINDING,
VOLEINDIGING, v. het voleinden.
VOLGAARNE, bw. zeer gaarne.
VOLGBRIEF, m. (...ven), ...BRIEFJE, o. (-s),
last tot afgifte van in bewaring genomen goederen; ...DIENAAR, m. (wnaren), knecht, lakei.
VOLGEESTIG, bn. zeer geestig, schrander,
scherpzinnig.
VOLGELING, m. en v. (-en), aanhanger, aanhangster, leerling, leerlinge. VOLGELINGE, v. (-n).
VOLGEN, (volgde, heeft en is gevolgd), op
hetzelfde pad treden van iem. die of iets dat voorgaat of voorging : iem. op straat, op den voet, op
een afstand volgen ; — houden, daarlangs gaan : een
weg, de rivier volgen ; — iem. bij het spreken,
59
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betoogen volgen, hem voile aandacht schenken ;
opeenvolgen, in betrekking tot den tijd of in
rang ; de nacht volgt op den dag ; de brief luidde •
handelen naar, gehoor geven aan :
als volgt ;
hij heeft een voorschrift, den goeden raad gevolgd,
dienovereenkomstig gehandeld ; goed voorgaan doet
goed volgen ; zijn eigen hoofd volgen, eigenzinnig
zijn ; zijn neiging volgen ; hieruit volgt, vloeit voort.
VOLGEND, bn. later, dat naderhand komt.
VOLGENDERWIJZE, ...WIJS bw. op de hier
nader te vermelden wijze.
VOLGENS, vz. naar, overeenkomstig.
VOLGKOETS, v. (-en), koets die bij eene begrafenis den lijkwagen volgt ; ...NUMMER, o. (-s),
hummer dat op een voorafgaand volgt.
VOLGORDE, v. (-n), orde waarin personen of
zaken op elkander volgen : de volgorde milner
denkbeelden ; ...REEKS, v. (-en), reeks, rij, aantal ;
...RIJ, v. (-en), volgreeks.
VOLGROEID, bn. volwassen ; rijp.
VOLGZAAM, bn. bw. (...tamer, -st), gehoorzaam,
gedwee : een volgzaam kind, karakter,
VOLGZIEK, bn. (-er, -st), geneigd om alles te
volgen of na te bootsen.
VOLHAAR, o. walkhaar, haar dat bij het vollen
of walken afvalt ; ...HAMER, m. (-s), . hamer om
te vollen, te walken.
VOLHANDIG, bn. druk, veel te verrichten
hebbende : het volhandig hebben.
VOLHARDEN, (volhardde, heeft volhard), standvastig blijven (in iets). VOLHARDING, v.
VOLHARDEND, bn. blijvende ; aanhoudende ;
getrouw.
VOLHARDINGSVERMOGEN, o. kraoht om to
volharden ; (nat.) traagheid of inertie.
VOLHEID, v. het voile : in de volheid zijner
macht ; de volheid der genade Gods ; (bijb.) de vo/heid der tijden, de jongste dag.
VOLHOUDEN, (hield vol, heeft volgehouden),
voortgaan zoo als men begonnen is : volhouden
doet winnen ; eene bewering volhouden, handhaven,
lets blijven beweren ; niet opgeven : den strijd
volhouden ; — op dezelfde wijze altijd voorstellen
zooals men begonnen is : een karakter, eene rol
volhouden.
VOLISRE, v. (-s), groote vogelkooi, inz. eene
waarin verscheidene siervogels gehouden worden ;
—VOGEL, m. (-s), siervogel Bien men gemakkelijk
in eene voliere houden kan.
VOLIJVERIG, bn. bw. (-er, -st), met veel ijver.
VOLJARIG, bn. meerderjarig, mondig.
VOLK, o. (-en, -eren), menigte, verzameling
van menschen : er was veel yolk op de been , op straat ;
het yolk liep te hoop; — eene klasse van menschen die
sommige eigenschappen gemeen hebben : het jonge
volkje ; — arbeiders : veel volk in zijn dienst hebben ; — de meester en meesteres van dienstboden : mijn yolk is op rein; bezoek : er is
yolk binnen; — klanten, koopers in een Winkel; —
de lagere standen eener natie : een man Uit het
yolk ; — bewoners van een land die afstamming,
teal, zeden, overlevering gemeen hebben en al of
niet onder een hoofd vereenigd zijn : de volken der
aarde ; — bewoners van een zelfde land, onder
dezelfde wetten levende.
VOLKENKUNDE, v. de kennis der natuurlijke
stamverscheidenheden van den mensch ; ...PSYCHOLOGIE, v. wetenschap die het geestelijk
leven van grootere groepen der menschheid
nagaat ; ...RECHT, o. die grondstellingen van het
recht welke de onderlinge betrekkingen van verschillende staten regelen.
VOLKENRECHTELIJK, bn. overeenkomstig het
volkenrecht.
VOLKOMEN, bn. bw. (-er, -st), geheel, volmaakt; — ten voile: dat is mil volkomen duidelijk; ik
ben het volkomen met u Bens; gij hebtvolkomen gelijk;
(taalk.) volkomen klinkers. VOLKOMENHEID, v.
VOLKPLANTER, m. (-s), kolonist ; (ook) die
volkplantingen aanlegt. VOLKPLANTING, v.
(-en), kolonie. VOLKPLANTINKJE, o. (-s).
VOLKRIJK, bn. (-er, -st), druk bezocht : yolkrijke plaatsen ; dicht bevolkt volkrijke steden.

VOLLERSAARDE.
VOLKSAARD, m. eigenaardigheid van het yolk ;
...ALMANAK, m. (-ken), almanak met een voor
het yolk verstaanbaren inhoud ; ...BADHUIS, o.
(...zen), badhuis voor het yolk bestemd ; ...BANK,
v. (-en), voorschotbank ; ...BELANG, o. (-en),
lets voor het geheele yolk van belang ;
SCHAVING, v. ; ...BESTAAN, o. onafhankelijkheld van een yolk ; ...BEWEGING, v. (-en), onlusten, beroerten ; ...DRACHT, v. (-en), eigenaardige kleederdracht van het yolk ; ...DRANK,
m. (-en), drank bij een yolk veel gedronken.
VOLKSEDITIE, v. (-s), volksuitgave.
VOLKSETYMOLOGIE,v. (-en), (taalk.) vervorming
van vreemdklinkende of onbegrepen woorden door
het yolk, voortspruitende uit de zucht zich zelf
die woorden te verklaren.
VOLKSKANKER, m. wat zeer verderfelijk voor
het geheele yolk werkt jenever is een volkskanker.
VOLK SKARAKTER, o. (-s), karakter van
een yolk ; ...KLASSE, v. (-n), de lagere klassen
of standen van een yolk ; ...KUNDE, v. folklore ;
...LEGER, o. (-s), leger zoodanig ingericht, dat
men in staat is de geheele weerbare bevolking
onder de wapenen te roepen ; ...LEIDER, m.
(-s), heethoofd die het yolk opruit ; demagoog ;
...LEVEN, o.
VOLKSLIED, o. (-eren), lied weiks inhoud betrekking heeft op het volksleven, op gebeurtenissen,
sprookjes, zeden, gebruiken, beroepen, werkzaamheden, huiselijk verkeer der onderscheiden yolksklassen enz. ; (in Nederland : bet Wilhelmus van
Nassouwen en het Wien Neerlandsch bloed van
Tollens).
VOLKSMAOHT, v. macht van het yolk; ...MAN,
m. (-nen), iem. die bij het -yolk gezien is en veel
invloed heeft ; ...MENIGTE, v. (-n); ...MENNER,
m. (-s), volksleider ; ...ONDERWIJS, o. onderwijs van het geheele yolk ; ...SCHOOL, v. (...Rcholen), school voor de kinderen nit het yolk ;
...SPEL, o. (-en), spel bij het yolk geliefd ;
...SPRAAK, v. ; ...SPROOKJE, o. (-s); ...STAM,
in. (-men) ; ...STEM, v. uitgesproken yolksmeeni ng.
VOLKSTAAL, v. de taal van het lagere yolk
lets in de volkstaal weergeven ; ...TELLING, v.
(-en), telling van het geheele yolk in een ak ;
...VERHUIZING, v. (-en), verhuizing van een
yolk ; (inz. in de geschiedenis) die reeks van gebeurtenissen, die bijna twee eeuwen, van 375 tot 568,
duurden, waarbij verschillende volken in de Romeinsche provincien drongen en deze aan zich
onderwierpen : ...VERMAAK, o. (...waken).
VOLKSVERTEGENWOORDIGER, m. (-s), iem.
die het yolk in regeeringscollegien vertegenwoordigt ; ...VERTEGENWOORDIGING, v. (-en);
...VLIJT, v. Paleis voor Volksvlijt (te Amsterdam) ; ...WIL, m. de duidelijk uitgedrukte wil
van het geheele yolk ; ...WAPENING, v. (-en),
wapening van bet geheele yolk ; ...ZIEKTE, v.
eene ziekte welke een groot aantal menschen to
gelijk aantast en van algemeene oorzaken afhangt.
VOLKUIP, v. (-en), houten bak waarin de stoffen in den volmolen gevold worden.
VOLLEDIG, bn. bw. (-er, -st), geheel, volkomen :
een volledige uitzet, waaraan nets ontbreekt.
VOLLEERD, bn. uitgeleerd : hij is volleerd in het
kwaad, daarin doorkneed ; een volleerde schurk.
VOLLEMAAN, v. stand der maan, waarbij
wi.j de geheele verlichte helit zien; (fig.) geheel
kcal hoofd : de volle mean schijnt bij hem.
VOLLEMAANSGEZIOHT, o. (-en), dik, rood
en rood gezicht.
VOLLEN, (volde, heeft gevold), walken, een
weefsel vervilten, de vezels voller, dichter ineenwerken inz. bij de hoedenmakerij, de lakenbereiding en het zeemtouwen.
VOLLER, m. (-s), die volt. VOLLERIJ, v. het
vollen ; —, (-en), plaats waar gevold wordt.
VOLLERSAARDE, v, vettige klei, gemeenlijk
van eene grijze of groenachtig grijze kleur, tot
het vollen van Laken gebezigd ; ...DISTEL, v.
(-5), ...KAARDE, v. (plantk.) weverskaarde ;
...MOLEN, na. (-s), volmolen ; ...WERK, o. wat
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gevold wordt of moet worden ; het vollen ; ...ZEEP,
v. sterk ontvettende zeep.
VOLLOOPEN, (liep vol, is volgeloopen), het vat
is volgeloopen ; de kerk loopt vol, er komen veel
menschen in.
VOLMAAKT, bn. bw. (-er, -st), juist zooals
behoort, alle wezenthke bestanddeelen en eigenschappen in behoorlijke mate bevattende; waaraan
niets ontbreekt, voortreffelijk, uitstekend ; —
(taalk.) volmaakt verleden tijd ; — geheel : ik ben
volmaakt gezond.
VOLMACHINE, v. (-8), machine om te vollen.
VOLMACHT, v. (-en), eene overeenkomst
waarblj iem. aan een ander de macht geeft of den
last opdraagt, om eene zaak voor den lastgever
in diens naam to verrichten ; het schriftelijk bewijs
van zulk eene volmacht.
VOLMACHTIGEN, (volmachtigde, heeft gevolmachtigd), volmacht geven, machtigen.
1. VOLMAKEN, (maakte vol, heeft volgemaakt),
de flesschen volmaken, geheel vullen ; eene som
volmaken, er het ontbrekende bijvoegen.
2. VOLMAKEN, (volmaakte, heeft volmaakt),
voltooien, veredelen. VOLMAKING, v. voltooiing,
veredeling : naar volmaking streken.
VOLMOLEN, m. (-s), een molenwerk waarmede
gevold wordt.
VOLMONDIG, bn. bw. (-er, -st), onbewimpeld ;
duidelijk ; (fig.) rondborstig.
VOLONTAIR, m. (-8), iem. die lets vrijwillig
doet, zonder ertoe verplicht te zijn, gewoonlijk
tevens zonder loon te ontvangen.
VOLOP, bw. overvloedig : er was volop te eten.
VOLPRIJZEN, (volprees, heeft volprezen), naar
voile verdienste prijzen : de nooit volprezen deugd.
VOLSOHENKEN, (schonk vol, heeft volgeschonken), schenkende iets vullen.
VOLSCHOON, bn. zeer schoon.
VOLSLAGEN, bn. bw. (-er, -st), geheel, ten
voile; volkomen: een volslagen gek, in hooge mate.
VOLSTAAN, (vdlstond, heeft volstaan), voldoen :
daarmee kunt gij volstaan, dat is voldoende.
VOLSTANDIG, bn. (-er, -st), standvastig.
VOLSTORTEN, (stortte vol, heeft volgestort),
zooveel in lets storten dat het geheel vol is ; (fig.)
een kapitaal volstarten, geheel bijeenbrengen door
alle aandeelen geheel to betalen en niet alleen een
zeker percent.
VOLSTREKT, bn. bw. (-er, -st), VOLSTREK•
TELIJK, bw. (w. g.) onbeperkt, onbepaald ; de
volstrekte macht bezitten ; — (rekenk.) volstrekte
waarde van een cijfer, waarde die het cijfer, op
zichzelf beschouwd, heeft ; — de volstrekte meerderheid, een meer dan de heeft ; ik wil het volstrekt
niet hebben, heelemaal niet.
VOLT, m. (-s), (electr.) eenheid van de electromotorische kracht : 1 volt is de electromotorische
kracht om door een weerstand van 1 Ohm een
stroom van 1 Ampere te doen gaan.
VOLTAIRE, m. (-s), eene soort van fauteuil.
VOLTALLIG, bn. (-er, -st), in vol getal: eene
voltallige vergadering, waarbij alle leden tegenwoordig zijn.
VOLTAMETER, m. (-s), (electr.) toestel om door
electrolyse de sterkte van een galvanischen stroom
to doen kennen.
1. VOLTE, v. volheid ; gedrang (van yolk).
2. VOLTE, v. (-s), snelle wending, zwenking.
VOLTEEKEND, bn. de leering was volteekend,
voor het gevraagde bedrag was ingeschreven.
VOLTIGEERDER, m. (-s), die voltigeert op een
paard, aan den zweefmolen enz.
VOLTIGEEREN, (voltigeerde, heeft gevoltigeerd); (gyms.) het rondzweven aan den zweet:
molen ; (mil.) de vijandelijke ruiters kwamen om
ens heen voltigeeren, telkens plotseling aanvallen
en weer wegtrekken, om ons heen zwermen.
VOLTIGEUR, m. (-s), lichte ruiter ; (ook) soldaat (bij het Fransche leger onder Napoleon I)
die de vereischte lengte niet bezat en met een licht,
kort dragondersgeweer gewapend was.
VOLTOOIEN, (voltooide, heeft voltooid), voleindigen, geheel afwerken. VOLTOOIING, v. (-en).
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VOLTREFFER, m. (-s), (art.) projectiel dat in
an geheel het beschoten voorwerp treft,
VOLTREKKEN, (voltrok, heeft voltrokken),
wat bevolen of besloten is uitvoeren, verrichten;
sluiten; een huwelijk voltrekken • eene plechtigheld voltrekken, vieren. VOLTREKKING, v. (-en),
het voltrekken.
VOLUBILITEIT, v. welbespraaktheid, radheid
van tong.
VOLUIT, bw. ten voile, van het begin tot het
einde : zijn naam voluit schrijven.
VOLUME, o. (-n), boekdeel, rol (perkament
enz.); inhoud, omvang : het volume eener stof.
VOLUMINEUS, bn. (...zer, -t), dik, lijvig (inz.
van boeken); omvangrijk.
VOLUPTUEUS, bn. (...zer, -t), wellustig, wulpsch.
VOLVAARDIG, bn. bw. (-er, -st), volkomen
gereed,' bereid : zich, volvaardig betoonen.
VOLVOEREN, (volvoerde, heeft volvoerd), nitvoeren, volbrengen : een last volvoeren.
VOLWASSEN, bn. volgroeid, den vollen wasdom
bereikt hebbende : voiwassen personen.
VOLWASSENE, m. en v. (-n), iem. die volwassen
is : de doop der volwassenen.
VOLZALIG, bn. zeer gelukkig.
VOLZEE, bw. bij voile zee ; —, v. vioed.
VOLZIN, m. (-nen), (taalk.) een woord of eene
reeks van woorden waardoor eene gedachte wordt
uitgedrukt ; inz. samengestelde volzin, periode.
VOMEEREN, (vomeerde, heeft gevomeerd),
braken, spuwen, overgeven.
VOMITIEF, o. (...ven), braakmiddel.
VOND, m. (-en), wat men vindt : een yowl doen ;
dat was een prachtige vond, ultvinding, (ook) vinding,
gedachte ,• MI weet allerlei vonden, listen, streken.
VONDEL, m. (-s), losse brug of plank over eene
sloot, vlonder.
VONDEL, m. Nederlands grootste dichter
(1587-1679); hij is een tweede Vondel, een groot
dichter.
VONDELIAANSCH, bn. Vondeliaansche verzen,
zooals Vondel schreef.
VONDELING, m. en v. (-en), gevonden kind ;
een kind te vondeling leggen. VONDELINGE, v.
(-n). VONDELINGETJE, o. (-s).
VONDELINGSHUIS, o. (...zen), gesticht voor
vondelingen.
YONDER, m. (-s), vlonder.
VONDRECHT, o. recht van den vinder.
VONDST, v. (-en), von&
VONK, v. (-en), brandend deeltje, vurig sprankje :
de vonken vlogen overal heen ; electrische vonken i•
(fig.) greintje, beetje : hij heeft geen vonkje moed.
VONKELEN, (het vonkelde, heeft gevonkeld),
vonken schieten of om zich verspreiden. (In overdr. bet. schrijft men fonkelen). VONSELING, v.
VONKEN, (vonkte, heeft en is gevonkt), vonkelen, beginners to branders.
VONKENMETER, m. (-s), (electr.) werktuig om
de kracht der electrische vonken to meten ; ...SAS,
v. Chineesch vuur ; bij de gewone sas is een grof
poedervormig metaal gevoegd waarvan de deeltjes
afzonderlijk verbranden ; ...VANGER, m. (-s),
gevlochten ijzer- of staaldraad boven op den schoorsteen van locomotieven enz. om de vonken op te
vangen.
VONKVRIJ, bn. vonkvrije lucifers, waarvan de
koppen na het aansteken niet afvallen, doordat
het houtje wel verkoolt, maar niet verbrandt.
VONNIS, o. (-sen), uitspraak, beslissing (inz.
in rechten): een vonnis vellen, wijzen, strijken.
VONNISSEN, (vonniste, heeft gevonnist), een
vonnis uitspreken (over). VONNISSING, v.
VONT, v. (-en), doopvont, wijwatervat.
VOOGD, m. (-en), iem. die voor de belangen
van anderen waakt, en alsdan in samenstellingen
voorkoniende, als : vlootvoogd, kerkvoogd, stadvoogd
enz.; — inz. vertegenwoordiger van rainderjarigen,
die niet onder ouderlijke macht staan. VOOGDES,
v. (-sen), bestuurster ; vrouw die voogd is.
VOOGDIJ, v. (-en), hoedanigheid, macht van
voogd ; mad van voogdij, voor een rainderjarigen
vorst ; —RAAB, m. (...raden), college van perso-
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nen dat bij de kinderverzorging optreedt, maar
zelf niet voogd is, (ingesteld bij de kinderwet van
6 Febr. 1901). VOOGDIJSCHAP, v. (-pen).
VOOIS, v. (...zen), (Zuidn.) zangwijs.
VOOR, YORE, v. (voren), ploegsnede.
1.
2. VOOR, vz. voorafgaand; in de plaats van; -, bw. er is iem. voor, in het voorhuis, in de
voorkamer ; voor en na, telkens ; —
—, voegw. voordat : voor hij vertrok, was ik
reeds weg.
3. VOOR, o. wat ten gunste van lets pleit :
het voor en tegen hooren ; — (zeew.) voorste gedeelte van een schip, bak.
VOORAAN, bw. op de voorste plaats, in de
eerste rij enz.
VOORAF, bw. in de eerste plaats ; vooruit.
VOORAFBESTAAN, (bestond vooraf, heeft voorafbestaan), (w. g.) vroeger bestaan dan.
VOORAFBETALING, v. (-en), vooruitbetaling.
VOORAFGAAN, (ging vooraf, is voorafgegaan),
in de eerste plaats gaan ; vooruitgaan ; eerst vermeld
worden.
VOORAFGAAND, bn. vorig, vroeger komende ;
de voorafgaande (voorloopige) bepalingen, premissen,
preliminarien.
VOORAFSPRAAK, v. (...spreken), toesptaak,
ids inleiding, lets anders voorafgaande.
VOORAL, bw. bovenal, voornamelijk : vergeet
vooraf uw plicht niet; kom vooral spoedig.
VOORALEER, voegw. ter inleiding van een
tijdbepalenden bijzin : ik ga niet weg, vooraleer
gij toegestemd hebt.
VOORALSNOG, bw. vooreerst : voaralsnog is
er geen haast bij.
VOORARM, m. (-en), onderarm.
VOORARREST, o. voorloopig arrest.
VOORAVOND, m. (-en), vroegavond ; — tijd
die lets gewichtigs voorafgaat : wij staan aan den
vooravond van groote gebeurtenissen.
VOORBAAN, v. voorste deel der baan ; ...BART,
v. voorloopige handeling : bij voorbaat mijn dank.
VOORBARIG, bn. bw. (-er, -st), te haastig, onbe,
dacht, te vroeg : voorbarig spreken, antwoorden.
VOORBEDACHT, bn. bw., VOORBEDACHTELIJK, bw. vooraf bedacht of overlegd, opzettelijk;
(recht.) met voorbedachten rade, met overleg, willens
en wetens ; voorbedachtelijk roerde hij dat punt aan.
VOORBEDE, v. (-n), voorafgaand gebed; voorspraak; verdediging : de voorbede der heiligen.
VOORBEDING, o. (-en), voorwaarde; voorbehoud.
VOORBEDINGEN, (bedong voor , heeft voorbedongen), te voren bedingen, voorwaarden stellen.
VOORBEELD, o. (-en), lets dat . nagevolgd wordt
of moet worden ; (fig.) ten voorbeeld strekken;
dat is zonder voorbeeld, zonder weerga; toonbeeld,
mode: hij is een voorbeeld van verdraagzaamheid;
lets wat tot opheldering strekt : laat ik u een
voorbeeld geven.
VOORBEELDELOOS, bn. (...zer, -st), zonder
voorbeeld, onvergelijkelijk.
VOORBEELDIG, bn. bw. (-er, -st), navolgenswaard : een voorbeeldig gedrag.
VOORBEEN, o. (-en), een der twee voorste beenen,
van vier- of meervoetige dieren: linker voorbeen,
reOhter voorbeen.
VOORBEHOEDEND, bn. bewarend, beschermend; voorbehoedende maatregelen nemen, ter voorkoming van lets; voorbehoedende artsenijen.
VOORBEHOEDMIDDEL, o. (-en), middel ter
behoeding tegen lets. VOORBEHOEDSEL, o. (-s).
VOORBEHOUD, o. uitzondering, voorwaarde :
lets zonder voorbehoud beloven, prijzen; — lets onder
voorbehoud mededeelen, melden, zonder voor de voile
waarheid in te staan.
VOORBEHOUDEN, (ZICH), (behield zich voor,
heeft zich voorbehouden), zich het recht of de vrijheld tot lets bedingen ; hem was de eer voorbehouden,
NI zou de eer deelachtig worden.
VOORBEREIDEN, (bereidde voor, heeft voorbereid), vooraf alles inlichten, gereedmaken :
dies tot de ontvangst der gasten voorbereiden, zich,
ion. voor een examen voorbereiden, klaarmaken; —
ion. op lets voorbereiden, langzamerhand, behoed-
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zaam ergens made inlichten. VOORBEREIDING,
v. (-en), toebereidsel, gereedmaking; (ook vroeger)
avond v45Or het nachtmaal; (nu) het voorbereiden
tot het Avondmaal des Heeren.
VOORBEREIDINGSKLASSE, v. (-n), klasse
waarin de leerlingen voor de gewone school voorbereid worden; ...SCHOOL, v. (...scholen), school
om tot lets voor te bereiden.
VOORBERICHT, o. (-en), voorrede, inleiding.
VOORBESCHIKKEN, (beschikte voor, heeft
voorbeschikt), voorafbepalen, vooraf vermaken (bij
laatsten wily; (godg.) vooraf bestemmen. VOORBESCHIKKING, v. (godg.) PREDESTINATIE.
VOORBESTAAN, o. vroeger bestaan : (godg.) het
voarbestaan der ziel.
VOORBESTEMMEN, (bestemde voor, heeft voorbestemd), tot groote dingen voorbestemd, voorbeschikt.
VOORBIDDEN, (bad voor, heeft voorgebeden),
een gebed v6Ordoen (tot voorbeeld); vroeger, vooraf
bidden; ten aanhooren van anderen bidden. VOORBIDDING, v. (-en), voorspraak.
VOORBIDDER, m. (-s), voorzanger; (fig.) bemiddelaar.
VOORBIJ, vz. aan de voorzijde langs lets gaan
en verder gaan : hij gaat voorbij het huis; — verder
dan : hij woont voorbij het stadhuis; —, bw. hetwelk
de richting eener beweging langs iem. of lets aanduidt : laat mij voorbij; — verder : het onweer trekt
voorbij; ons lijden zal weldra voorbij zijn, ten einde
zijn; die tijden zijn voorbij, bestaan niet meet.
( Voorbij vormt met verschillende werkw. scheidbare samenstellingen die dan beteekenen : door de
werking komen of brengen in den toestand, door
voorbij uitgedrukt. Voor de vervoeging dier werkw.
zie men bij de enkelvoudige).
VOORBIJBRENGEN, brengen langs, verder dan;
...DRAGEN; ...DRAVEN; ... DRIJVEN; ...DRINGEN; ...FLADDEREN.
VOORBIJGAAN, ter zijde laten (onder het gaan);
iem. voorbijgaan, (ook) geen acht op hem staan,
niet bezoeken ; ik ga dit met stilzwijgen voorbij,hierover spreek ik niet; — bij die promotie werd hijvoorbijgegaan, hij werd niet bevorderd; — verzuimen,
veronachtzamen; —, o. in het voorbijgaan, terloops.
VOORBIJGAAND, bn. vluchtig, vergankelijk.
VOORBIJGANGER, m., VOORBIJGANGSTER,
v. (-s), die voorbijgaat.
VOORBIJGROEIEN, sneller groeien, in het
groeien overtreffen ; ...JAGEN ; ...KOMEN;
...LATEN, toelaten dat iem. of lets voorbijgaat;
...LEEREN, in het leeren overtreffen (een ander);
...LEIDEN ; ...LOOPEN ; ...MARCHEEREN ;
...PRATEN (ZICH); (fig.) verpraten : zijn news
voorbijpraten, meer zeggen dan noodig of nuttig
is; ...REIKEN; ...RENNEN; ...RIJDEN; ...SLUIPEN; ...SNELLEN, ...STAPPEN; ....STEVENEN;
...STREVEN, zijn concurrenten voorbijstreven ;
... STRO OMEN ; ...TREKKEN, voorbijreizen ;
voorbijgaan : het onweer trok voorbij; ...VAREN;
...VLIEGEN, de tijd vliegt voorbij; ...VLIETEN,
voorbijvioeien ; ...WANDELEN ; ...ZEILEN ;
...ZIEN, niet bemerken, over 't hoofd zien : eene
lout voorbijzien; ...ZWEMMEN.
VOORBINDEN, (bond voor, heeft voorgebonden),
aan de voorzijde (lets) vastbinden.
VOORBODE, m. en v. (-n), voorlooper, vroegere
verkondiger; (fig.) voorteeken.
VOORBURG, m. (-en), bolwerk, versterkt buitenwerk.
VOOR-CHRISTELIJK, bn. voor-christeliike tijden,
de tijden veOr Christus.
VOORCIJFEREN, (cijferde voor, heeft voorgecijferd); iem. lets voorcijferen, voorrekenen, uit
elkander zetten.
VOORDACHT, v. opzettelijkheid, opzet.
VOORDAT, vw. ter inleiding van een tijdbepalenden bijwoordelijken zin, alvorens.
VOORDE, v. (-n), doorwaadbare plaats in een
beekje ; (ook) rijweg door eene beek.
VOORDEEL, o. (-en), (oorspr.) voorste deel; hetgeen iem. bij eene verdeeling vooruit ontvangt;
-- (thans) winst ; nut, profijt ; zijn voordeei
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doen met jets, zich lets ten nutte maken; gunstige
omstandigheid. VOORDEELTJE, o. (-8), winstje,
buitenkansje.
VOORDEELIG, bn. bw. '(-er, -st), winstgevend :
voordeelig koopen, goedkoop; nuttig; gunstig : er
voordeelig (goed) uitzien.
VOORDEUR, v. (-en), huisdeur voor aan de straat.
1. VOORDEWIND, bw. (zeew.) den wind recht
van achteren; (fig.) het gaat hem voordewind, recht
voordeelig.
2. VOORDEWIND, m. (zeew.) voordeelige
wind.
VOORDEZEN, bw. eertijds, vroeger.
VOORDIENEN, (diende voor, heeft voorgediend),
de spijzen opbrengen (aan tafel); (ook)vooranijden.
VOORDOEN, (deed voor, heeft voorgedaan),
vroeger doen; (spr.) voorgedaan en nabedacht heeft
menigeen in teed gebracht, eerst doen en dan denken
is recht verkeerd; — voorspelden, voorbinden ; —
doen ale voorbeeld voor anderen ; — vertoonen,
uitstallen; — zich voordoen, zich voorstellen, zich
laten doorgaan voor ; — de gelegenheid doet zich
nu voor, biedt zich nu aan, is er nu.
VOORDRACHT, v. (-en), het voordragen; wijze van
voordragen ; — hetgeen men voordraagt, spreekt,
opzegt of voorleest ; — lijst der candidaten waaruit
eene benoeming moet plaats hebben.
VOORDRAGEN, (droeg voor, heeft voorgedragen),
naar voren dragen ; vooruitdragen ; — ten gehoore
brengen; — iem. voordragen, ale candidaat op de
voordracht plaatsen.
VOOREERGISTEREN, bw. de dag veOr eergisteren, drie dagen geleden.
VOOREERST, bw. in den eersten tijd, voorloopig,
vooralsnog, voorshands, in' afwachting van.
VOOREILANDEN, o. mv. (aardr.) de Antillen;
...EINDE, o. (-n), boveneinde.
VOORGAAN, (ging voor, is voorgegaan), naar
voren gaan ; — voor iem. gaan ; — (spr.) goed
voorgaan doet goed volgen, een goed voorbeeld
geven; — vroeger (dan iem. of iets) gaan : de oudste
gaat voor; — de voorkeur hebben ; — vooruit-,
harder loopen (bv. van een horloge).
VOORGAAND, bn. vorig, vroeger.
VOORGAATS, bw. (schippersterm) voor het gat,
d. i. nog in zee, maar reeds bij den ingang der
haven of den mond eener rivier.
VOORGANG, m. het voorgaan, voorbeeld.
VOORGANGER, m. (-s), iem. die .voorgaat,
(ook) die het voorbeeld geeft; voorganger der gemeente, leider, predikant; degene Welke W.& iem.
een post bekleed heeft.
VOORGEBERGTE, o. (-n), kaap. hoogland in
zee uitstekende ; ...GEBORCITTE, o. (b(jb.) plaats
waar de zielen der rechtvaardigen van het 0. V.
de komst van Christus afwachten.
VOORGEMELD, ...GENOEMD, bn. bovengemeld.
VOORGERECHT, o. (-en), eerste gerecht (bij
maaltijden); ...GESLACHT, o. (-en), vroegere geslachten : ens voorgeslacht, onze voorouders.
VOORGEVALLENE, o. gebeurde.
VOORGEVEL, m. (-s), voorzijde (van een gebouw),
(ook) bovengevel; — (scherts.) hij heeft een goeden'
• voorgevel, een grooten neus.
1. VOORGEVEN, (gaf voor, heeft voorgegeven),
vroeger geven, vooruitgeven; (iem.) een zeker voor- ,
recht geven (in het spel); — beweren, voorwenden.
2. VOORGEVEN, o. voorwendsel, bewering.
VOORGEVOEL, o. hetgeen men te voren gevoelt,
ingeving; gewaarwording van iets dat gebeuren of
komen moet : ergens een voorgevoel van hebben ;
...GIFT, v. (-en), gift die iem. vooruit krijgt,
veOr anderen, gewoonlijk ook meer dan anderen ;
wedren met voorgift, waarbij men den zwakkeren
wat voorgeeft.
teren.
VOORGISTEREN, bw. eergis
VOORGOED, bw. voor altijd ; bepaald, beslist.
VOORGROND, m. (-en), voorste gedeelte van een
grond of vloer enz.; — voorste gedeelte van eene
landstreek, van een tafereel, of eener schilderij ;
— (fig.) op den voorgrond raken, de aandacht
trekken; — (toon.) gedeelte van het tooneel dat
het dichtst bij het publiek is; hij plaatst zich altijd
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op den voorgrond, hij wil altijd de eerste zijn; —
op den voorgrond stel ik, als inleiding.
VOORHAMER, m. (-s), groote smidshamer,
moker; strijdhamer; ...HAND, v. ( - en), (ontl.)
deel van de hand bij den pols; (kaartsp.) aan de
voorhand zijn of zitten, het eerst moeten uitspelen;
(fig.) de voorkeur hebben.
VOORHANDEN, bn. bw. aanwezig , in voorraad.
VOORHANDSCH, bn. voorhandsche titel, ook
Fransche titel, verkorte titel voorin een boek vOtor
den volledigen titel gedrukt.
VOORHANG, m. (-en), VOORHANGSEL, o.
(-s, -en), behangsel, gordijn.
VOORHANGEN, (ping voor, heeft voorgehangen),
ophangen, voor lets hangen: de gordijnen, een slot
voorhangen; — (fig.) iem. in eene vereeniging voorhangen, als nieuw lid voorstellen.
1. VOORHEBBEN, (had voor, heeft voorgehad),
voor het lijf hebben; — gij vergeet wien gij voorhebt,
tegenover wien gij staat; — vooruit hebben (in
het spel); boven anderen bezitten ; — wat heeft hij
voor , wat wil of bedoelt hij?; ik heb het goed met
u voor ; — in twist zijn met : wat hebt gij te zamen
vow?, waarover kibbelt gij1
2. VOORHEBBEN, o. voornemen.
VOORHEEN, bw. eertijds, vroeger.
VOORHISTORISCH, bn. voorhistorisch tijdperk,
tijdperk waarvan geene geschiedenis bekend is; in
voorhistorische tijden, in overoude tijden.
VOORHOEDE, v. (-n), deel van eene troepenafdeeling dat dient om die afdeeling gedurende
den marsch in front te beveiligen, verkenningsdiensten te verrichten enz. ; (ook) voorste afdeeling
eener vloot.
VOORHOEF, m. (...ven), hoef aan een voorpoot;
...HOF, o. (...ven), voorplaats, voorplein; ingang,
portaal : het voorhof van den tempel van Salomo;
— (ontl.) voorste gedeelte van het doolhof (het
inwendige oor); — (plantk.) voorste gedeelte van
een huidmondje.
VOORHOOFD, o. (-en), (ontl.) voorste gedeelte
van het hoofd boven de wenkbrauwen; (fig.) iem.
als voor het voorhoofd slaan, hem verbazen;
onbeschaamd zijn.
-(fig.)enstalvorhdben,
VOORHOOFDSADER, v. (-s, -en), bloedader in
het voorhoofd; ...BAND, m. (-en), band dien men
tot sieraad over het voorhoofd draagt; hoofdband
der Joden, waarop zij den naam van God of eene
schriftuurplaats schrijven; ...BEEN, o. (-deren),
(ontl.) been dat aan de voorzijde de schedelholte
begrenst; ...BOEZEM, m. (-s), (ontl.) Nolte in het
voorhoofdsbeen.
VOORHOUDEN, Wield , voor, heeft voorgehouden), voor iets, naar voren houden • — voor
iem. houden : een kind een koekje voorhouden; —
iem. een spiegel voorhouden, zoodat hij daarin
zien kan ; (fig.) zoodat hij zijn verkeerd gedrag
inziet; — onder het oog brengen, verwijten.
VOORHOUT, o. klein bosch v66r een grooter.
VOORIN, bw. in het voorste gedeelte van lets :
hij kwam voorin, door de voordeur binnen.
VOOR-INDIE, o. schiereiland tusschen de golf
van Bengalen en de Arabische zee. VOORINDISCH,
bn. van, uit Voor-Indie.
VOORINGENOMEN, bn. (-er, -st), gunstig gestemd (voor iem. of iets), partijdig. VOORINGENOMENHEID, I v. neiging tot, voorliefde, partijdigheid ; (ook) verbeelding.
VOORINNEMEN, (nam voorin, heeft vooringenomen), gunstig stemmen, aan zich trekken;
innemen.
VOORJAAR, o. (...jaren), lente.
VOORJAARSBLOEM, v. (-en), lentebloem;
...NACHTEVENING, v. (-en), begin der lente.
VOORJARIG, bn. van het voorafgaande jaar.
VOORKAUWEN, (kauwde voor, heeft voorgekauwd), vooruit, vroeger, voor een ander kauwen •,
— (fig.) iem, iets voorkauwen, woord voor woord
voorzeggen.
. VOORKENNIS, v, voorwetenschap, vroegere
kennis; onderrichting, wetenschap; dat gebeurde
buiten mine voorkennis, ik wist er nets van;
...KEUR, v. keuze (van het een boven het
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ander) : aan iets de voorkeur geven; bij voorkeur
lees ik ; ...KIND. o. (-eren), kind uit een vroeger
huwelllk ; kind v6Or het huwelijk geboren.
1. VOORKOMEN, (kwam voor, is voorgekomen),
vroeger komen, eerder komen, voorwtkomen ; —
naar voren komen ; — voor iem. verschijnen ; —
gebeuren, zich voordoen ; aangetroffen worden ;
— sehbnen : dat komt mij vreemd, zonderling,
bekend voor.
2. VOORKOMEN, (voorkwam, heeft voorkomen),
beletten, verhinderen, afweren. VOORKOMING,
v. het voorkomen, beletten.
3. VOORKOMEN, o. uiterlijk; — w' ze van
zich voor te doen ; hij heeft een gunstig voorkomen; — (fig.) nu krijgt de zaak een geheel ander
voorkomen, nu schllnt zij geheel anders te zijn.
VOORKOMEND, bn. (-er, -st), innemend, vriendelijk, gedienstig ; — gebeurlijk : bij voorkomende
gevallen. VOORKOMENDHEID, V. vriendelijkheid, rainzaamheid, gedienstigheid; dienstbetoon.
VOORKOOP, m. (-en), vroegere koop, voor de
markt begonnen is : iets in voorkoop nemen.
VOORLAADKANON, o. (-nen), kanon dat van
voren geladen wordt.
VOORLAATST, bn. een v66r het laatst of de
laatste : het voorlaatste huis.
VOORLADER, m. (-s), vuurwapen dat van voren
geladen wordt, inz. handvuurwapen.
VOORLAND, o. (-en), uiteewaard • — (zeew.)
land dat men bereiken wil; — lot, bestemming; dat
is me voorland, daartoe zult gij moeten komen.
VOORLANG, bw. sedert lang.
VOORLATEN, (liet voor, heeft voorgelaten), laten
voorgaan ; — toegang verleenen ; — in de voorkamer laten.
VOORLEDEN, bn. zie VERLEDEN.
VOORLEGGEN, (legde, leide voor, heeft voorgelegd, -geleid), voor iets leggen; — voor (een ander)
nederleggen, vertoonen; — iem. zijne planners voorleggen, uiteenzetten ; aan iemands oordeel onderwerpen : iem, eene vraag voorleggen.
VOORLEIDEN, (leidde voor, heeft voorgeleid),
naar voren, naar buiten leiden : een paard voorleggen.
VOORLEZEN, (las voor, heeft voorgelezen),
lezen voor of ten aanhooren van een ander : Um.
een brief, de krant voorlezen. VOORLEZING, v.
(-en), het voorlezen; het voorgelezene; voordracht.
VOORLEZER, m. (-s), VOORLEZERES, v. (-sen),
die voorleest : vaste voorlezer, in vergaderingen,
aan het hof enz.
VOORLICHTEN, (lichtte voor, heeft voorgelicht),
voor iem. licht uitdragen; — (fig.) onderrichten.
VOORLICHTING, v.
VOORLIEFDE, v. vooringenomenheid.
VOORLIEGEN, (loog voor, heeft voorgelogen),
wijsmaken, op de mouw spelden, onbeschaamd
liegen : iem. wat voorliegen.
VOORLIJK, bn. (-er, -st), vroeg ontwikkeld ; —
wij zijn dit jaar niets voorlijk, wij hebben een achterlijken zomer enz.; — (zeew.) de wind wordt voorlijk, komt meer recht van voren waaien.
VOORLONGROOM, v. (-s), verblijf der adelborsten op een schip.
VOORLOOP, v. eerste aftreksel van brandewijn
of jenever, wat bij het distilleeren het eerst overgaat, dus het sterkst is.
VOORLOOPEN, (liep voor, heeft en is voorgeloopen), eerst, vooraf loopen; vooruitloopen; — sneller
loopen dan het behoort : mijn horloge loopt voor.
VOORLOOPER, m. (-s), die vooruitloopt; (fig.)
voorbode : Johannes de Dooper was de voorlooper
van Christus ; — lange en zware blokschaaf ; —
(jag.) voorpooten van het hags.
VOORLOOPIG, bn. bw. voorafgaande ; — eerste:
de voorloopige beriehten; — voorshands, in afwachting van iets meer bepaalds, meer beslists : voorloopige aankondiging, inliehtingen ; een voorloopig
verdrag aangaan ; — de voorloopige regeering, in afwachting van een gevestigd bewind; — alles blijft
voorloopig zooals het is, voorshands, in den eersten tijd.
VOORLUIK, o. (-en), (zeew.) lull aan het voorschip; ...MAAG, v. (...magen), kliermaag (der
vogels).
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VOORMAALS, bw. eertijds, voorheen.
VOORMALIG, bn. vorig, vroeger.
VOORMAN, m. (...lieden, ...lui), iem. die in eene
rij voor een ander staat of gaat ; — (spr.) iem, op
zijn voorman zetten, hem nadrukkelijk op zijn
plicht wijzen, duchtig onder handen nemen ; —
(oorl.) eerste flankeur ; — die voor een ander zit,
speelt ; — ploegbaas.
VOORMELD, bn. voornoemd, te voren vermeld.
VOORMIDDAG, m. (-en), morgenuren vOOr
twaalven.
VOORMIDDERNAOHT, m. (-en), eerste heeft van
den nacht tot 12 uur.
VOORMIS, v. (R.-K.) lithurgisohe inleiding tot
de eigenlijke offerande der mis:
VOORN, m. (-s), zie VOREN.
1. VOORNAAM, m. (...nemen), doopnaam.
2. VOORNAAM, bn. (—flamer, -st), aanzienlijk,
belangrijk, gewichtig; — ook wel zelfst. gebruikt:
het voorname.
VOORNAAMWOORD, o. (-en), (taalk.) woord dat
de zelfstandigheden aanduidt, zonder ze te noemen,
in tegenst. met de zelfst. naamw.
VOORNAOHT, m. (-en), begin, eerste uren van
den nacht.
VOORNAMELIJK, bw. hoofdzakelijk, in de eerste
plaats.
1. VOORNEMEN, (nam voor, heeft voorgenomen), voor zich nemen, doen : neem een servet
voor; — besluiten tot, plan hebben.
2. VOORNEMEN, o. (-s), plan, ontwerp ; voornemens zijn, het plan hebben tot.
VOORNOEMD, bn. bovengenoemd, voormeld.
VOORNOEMDE, m. en v. (-n), iem. die te voren
genoemd is.
VOORNOEN, m. (gew.) voormiddag; ...ONDER,
o. (-s), (zeew.) benedendeel van het schip bij den
boeg.
VOORONDERSTELD, vw. in de vooronderstelling : voorondersteld dat hit gelijk had.
VOORONDERSTELLEN, (vooronderstelde, heeft
voorondersteld), de mogelllkheid (van iets) aannemen, voor mogelijk houden (dat), vermoeden.
VOORONDERSTELLING, v. (-en), hypothese : bij
vooronderstelling, hypothetisch.
VOOROORDEEL, o. (-en), voorloopig oordeel,
te vroeg oordeel; geloof zonder overtuiging ;
vooroordeelen afieggen ; iem. in zijne vooroordeelen
stijven ; een vooroordeel tegen iem., iets hebben, antipathie.
VOOROP, bw. voor iets anders, aan de voorzijde; (fig.) in de eerste plaats; bovenal.
(Met eenige werkw. van beweging vormt het
scheidbare samenstellingen; voor de vervoeging er
van zie men de enkelvoudige werkw.)
VOOROPGAAN, het eerst gaan ; ...LOOPEN,
voorloopen; ...RIJDEN, het eerst rijden ; ...STELLEN, vooruitstellen, -aannemen; ...ZETTEN; voornit vaststellen ; vooropstellen.
VOOROUDERLIJK, bn. van de voorouders.
VOOROUDERS, ...OUDEREN, m. my. voorvaderen, stamouders; de voorouders, de ouden.
VOOROVEN, m. voorste deel, mond van den
oven.
VOOROVER, bw. naar de voorzijde; met de voorzijde gekeerd naar; gebukt; hellend. ( Voorover
vormt met vele werkw. scheidbare samenstellingen,
die dan een brengen, komen of zijn in den toestand,
door voorover uitgedrukt, te kennen geven; voor
de vervoeging zie men de enkelvoudige).
VOOROVERBUIGEN, ...BUKKEN; ...GRAN,
onder het gaan zich vooroverbuigen: ...HANGEN;
...HELLEN; ...HOUDEN; ...LEGGEN; ...LIGGEN.
VOOROVERLIJDEN, o. vroeger, vooraf sterven.
VOORPLAAT, v. (...platen), plaat (van ijzer
enz.) aan de voorzijde; ...PLAATS, v. (-en), plaats,
erf voor een gebouw (in tegenst. van binnenplaats);
voorste plaats in eene loge (in eene komedie b.v.);
...PLECIIT, v. (-en), (zeew.) voorste bovendeel
van een vaartuig; ...PLEIN, o. (-en), open ruimte
(voor een gebouw, kasteel enz.); hellend voorplein,
esplanade; groot portaal, ingang; ...POST, m. (-en),
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(oorl.) vooruitstaande schildwacht; (ook) post op
den uitkijk.
VOORPRATEN, (praatte voor, heeft voorgepraat),
voorzeggen ; voorspreken.
VOORPROEF, v. (...ven), ...PROEVE, v. (-n),
voorafgaand onderzoek, voorafgaande proef; voor•
smaak; (fig.) voorloopige ondervinding. VOORPROEFJE, o. (-s), daar heeft Mj nu reeds een
voorproefje van.
VOORRAAD, m. hoeveelheid, menigte (van lets)
'die voorhanden is; (fig.) levensmiddelen; — (recht.)
bij voorraad, bij voorbaat, vooruit.
VOORRAADKAMER, v. (-s), provisiekamer,
proviandkamer; ...KELDER, m. (-s); ...SCHUUR,
v. (...schuren), bewaarplaats van graan; — (fig.)
land hetwelk zooveel graan oplevert, dat het ook
andere landen er van voorzien kan.
VOORRADIG, bn. (kooph.) in voorraad.
VOORRANG, m. eerste, hoogste rang; — voorkeur : den voorrang hebben.
VOORREOHT, o. (-en), recht (aan gemeenten of
personen) boven anderen toegekend; begunstiging,
voorkeur, privilege ; — gunst, gave.
VOORREDE, v. (-nen), beschouwing, uiteenzet•
ting van bijzonderheden enz. voor een werk geplaatst, voorbericht, inleiding. VOORREDETJE,
o. (-s).
VOORSOHIETEN, (sehoot voor, heeft voorgeschoten), vooraf, vroeger schieten; schietende (met snelheid) vooruit, voorwaarts komen ; — (geld) betalen voor een ander in afwachting van teruggave;
— (ook) geld aan iem. leenen, in mindering van eene
later to betalen som.
VOORSCHIJN, Te —, bw. uitdr. voor den dag;
te voorschijn komen, zich laten zien; te voorschijn
brengen, toonen; te voorschijn treden, voor den dag
treden.
VOORSCHIP, o. voorstellen, boeg; —, (...schepen),
schip dat vooruitzeilt; ...SCHOEN, m. (-en), voorste
gedeelte van een schoen of laars.
VOORSOHOENEN, (voorschoende, heeft gevoorschoend), het voorste gedeelte van een schoen of
laars vernieuwen.
VOORSOHOOT, o.m. (-en), schorteldoek, boezelaar;
...SCHOT, o. (-ten), het voorschieten : in voorschot
zijn; voorgeschoten geld : iem. een voorschot geven.
VOORSOHOTBANK, v. (-en), eene instelling die
geldelijke voorschotten tegen interest geeft.
VOORSOHREVEN, bn. voormeld, bovengemeld,
voornoemd.
VOORSOHRIFT, o. (-en), voorbeeld om na to
schaven; — (fig.) bevel, regeling; — les, vermaning.
VOORSCHRIJVEN, (schreef voor, heeft voorgeschreven), vooraf, eerst schrijven; — schrijvende
voordoen ; — (wetten, lessen) ter nakoming
stellen; rust voorschrijven; een recept voorschrijven,
een geneesmiddel ten gebruike aanraden. VOORSCHRIJVING, v.
VOORSHANDS, bw. vooreerst, voorloopig.
VOORSLAAN, (sloeg voor, heeft voorgeslagen),
eerst, vooraf slaan; (bij een balspel) hij moet voorslaan; — to vroeg slaan ; — vO6r lets slaan. ;
voorstellen ; — voordoen met slaan.
—(fig.)
VOORSLAG, m. (-en), het voorslaan, voorstellen;
voorslag
— eerste slag (bij dorschers, smeden): den
hebben; (ook in het bal- of kolfspel); —
(muz.) korte voorslag ; dubbele voorslag, slepende
voorslag; — (fig.) voorstel.
2. VOORSLAG, o. enkele slag v6Or het spelen of
slaan van eene klok.
VOORSNIJDEN, (sneed voor, heeft voorgesneden),
eerst, voorafsnljden; — (inz.) vleesch of gevogelte
kleinsnt den ter bediening van de gasten; voor iem.
ter navolging snijden.
VOORSNIJMES, o. (-son), ...YORK, v. (-en), mes
en vork waarvan men zich bij het voorsnijden
bedient.
VOORSPAN, o. (-nen), paarden voor een rijtuig
gespannen.
VOORSPANNEN, (spande voor, heeft voorgespannen), voor lets spannen.
VOORSPANT, o. (-en), (zeew.) spant van het voorschip.
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VOORSPANWAGEN, m. (-s), eene motorfiets met
voorspanwagen, wagentje dat voor de fiets vastgemaakt wordt.
VOORSPEL, o. (-en), vroeger, voorafgaand spel;
proloog; (fig.) begin : het voorspel van den oorlog.
VOORSPELDDOEK, m. (-en), VOORSPELDDOEKJE, o. (-s), slab, slabbetje, kwijldoekje.
VOORSPELDEN, (speldde voor, heeft voorgespeld), voor het lichaam of de borst met spelden
bevestigen.
VOORSPELEN, (speelde voor, heeft voorgespeeld),
spelende voordoen ; — in tegenwoordigheid van
een ander spelen; — (org.) een voorspel spelen;
—erstpln.
1. VOORSPELLEN, (voorspelde, heeft voorspeld),
vooruitzeggen, to voren aankondigen, profeteeren.
VOORSPELLING, v. (-en), voorzegging, profetie.
2. VOORSPELLEN, (spelde voor, heeft voorgespeld), (woorden) spellen om het to laten nadoen.
VOORSPIEGELEN, (spiegelde voor, heeft voorgespiegeld), doen hopen, voorstellen.
VOORSPIJS, v. (...zen), vooraf spijs, gerecht dat
het eigenlijke diner voorafgaat ; ...SPOED, m. geluk,
vooruitgang (van zaken) : voorspoed genieten.
VOORSPOEDIG, bn. bw. (-er. -st), gelukkig,
vooruitgaande.
VOORSPOOK, o. (...spoken), voorafgaand blijk
van een naderend onheil.
VOORSPRAAK, v. verdediging, bemiddeling;
het voorspreken : voorspraak van, aan iem. hebben;
—, m. en v. (...spraken), verdediger, verdedigster.
VOORSPREKEN, (sprak voor, heeft voorgesproken), in iemands tegenwoordigheid ter navolging
spreken ; eerst, vooraf spreken; — iem. voorspreken, in zijn voordeel spreken ; — verdedigen.
VOORSPRONG, m. sprong vooruit : een voorsprong hebben, een stuk voor zijn; (ook fig.).
VOORSTAAN, (stond voor, heeft voorgestaan),
voor lets staan, vooraanstaan; — aan de buitendeur
staan, wachten ; — voor den geest zweven, zich
herinneren ; het staat mij nog levendig voor, ik
herinner mij nog zeer good ; — zich op iets laten
voorstaan, er veel room op dragon ; — optreden
voor, ten behoeve van, verdedigen: iemands belangen
voorstaan; — iem. voorstaan, zijne partij kiezen.
VOORSTAD, v. (...steden), buitenwijk.
VOORSTANDER, m., VOORSTANDSTER, v.
(-s), bevorderaar, beschermer.
VOORSTE, bn. het meest vooruit, vooraan; —,
o, voorste deel; — m. en v. (-n), de eerste, die
het meest vooruit is; altijd Haantle (Pietje) de
voorste, overal de eerste.
VOORSTEL, o. (-len), het voorstellen; voorslag,
zaak die men voorstelt : iem. een voorstel doen; —
(wisk.) opgave, werkstuk ; — (taalk.) oordeel,
door woorden uitgedrukt, volzin; — (rift.) voorste
deel (van een rijtuig).
VOORSTELLEN, (stelde voor, heeft voorgesteld),
voor (lets) stellen, zetten, plaatsen; — iem. persoonlijk bekendmaken : iem. aan zijne familie voorstellen; — vertoonen, de rol spelen van; — kenbaar
maken : de groene kleur stelt klei, de gele sand
voor; — uiteenzetten, goed doen kennen ;
zich verbeelden ; — herinneren—richvosteln, :
ik kan hem mij niet moor voorstellen; — voor den
geest halen ; — ik stel mij voor, heden uit to gaan,
neem mij voor, ben van plan; — aan het oordeel,
aan de beslissing van iem. onderwerpen : ik stelde
hem voor , samen to gaan.
VOORSTELLING, v. (-en), het voorstellen (in alle
bet.); vertooning : naar de voorstelling gaan; (fig.)
zich eene voorstelling van iets maken, een denkbeeld.
VOORSTEMMEN, (stemde voor, heeft voorgestemd), zijne stem voor iem. of iets uitbrengen.
VOORSTENG, v. (-en), (zeew.) steng aan den
voormast; ...STAG, o. (-en), stag aan de voorsteng;
...STEVEN, m. (-s), (zeew.) verzameling der kromme
stukken die het voorste gedeelte van een schip
uitmaken; ...STOOT, m. eerste stoot (in het
spel).
VOORSTOOT, v. stopwas, maagdenwas, de was
waarmede de bijen de reten en gaten in hare korven
dichtstoppen.
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VOORSTRAAT, v. (...straten), eene der hoofdstraten, in tegenst. met achterstraat.
VOORSTUK, o. (-ken), stuk van het voorste deel,
voorste gedeelte (van iets) ; — tooneelstuk dat op
een speelavond het eerst vertoond wordt.
VOORT, bw. dadelijk, terstond ; — op weg, vertrokken: de schuit, de trein is voort; —, tw. voort I
voort I vooruit, verder weg I (Voort vormt met een
zeer groot aantal werkw. scheidbare samenstellingen,
waarin het meestal eene voortduring te kennen
geeft; voor de vervoeging dier werkw. zie men bij
de enkelvoudige.)
VOORTAAN, bw. in het vervolg.
VOORTAND, m. (-en), snijtand.
VOORTARBEIDEN, verder, vlijtig arbeiden;
...BEWEGEN, voortkrijgen ; zich voortbewegen,
zich bewegen.
VOORTBRENGEN, verder brengen, dragen; —
baren, telen ; — scheppen ; — veroorzaken ; —
uiten, spreken.
VOORTBRENGSEL, o. (-s, -en), alles wat voortgebracht is, product.
VOORTDRIJVEN, (dreef voort, heeft en is voortgedreven), wegdrijven, heendrijven ; verjagen; aanzetten tot.
VOORTDUREN, aanhouden, blijven bestaan.
VOORTDUREND, bn. wat voortduurt, niet ophoudt.
VOORTDUUR, m. het voortduren : bij voortduur,
steeds voortgaande.
VOORTEEKEN, o. (-s, -en), kenteeken (eener op.,
handers zijnde gebeurtenis of verschijning) ; aan
voorteekenen gelooven, bijgeloovig zijn.
VOORTERREIN, o. (-en), (vestingb.) het terrein
rondom eene vesting binnen eene bepaalde
ruimte.
VOORTGAAN, verder gaan, vooruitkomen : eene
slak gaat bijna niet voort; vervolgen, voortzetten ;
— doorgaan, plaats hebben : de refs zal voortgaan.
VOORTGANG, m. (-en), vooruitgang, vordering ;
doorzetting; de zaak zal Been voortgang hebben, er
gebeurt niets van, zij gebeurt niet.
VOORTIJD, m. (-en), voorjaar, lente; — zeer
oude tijd, vroegere eeuwen.
VOORTIJDS, bw. eertijds.
VOORTKANKEREN, al verder door kanker verteerd worden ; dat kwaad kankert voort, wordt
erger, woekert voort.
VOORTKOMEN, wegkomen ; — vooruitkomen ;
(fig.) hij moet maar in de wereld zien voort te komen,
zijn bestaan te vinden; — opkomen (uit de aarde),
uitspruiten ; — afstammen ; — voortvloeien,
volgen : zijne ziekte kwam voort uit eene slechte spijsvertering.
VOORTKRUIEN, verder kruien, wegkruien;
(fig.) iem. voortkruien, ondersteunen, in de wereld
vooruithelpen; een molen voortkruien, beter op den
wind stellen.
VOORTMAKEN, verder maken; zich spoeden:
mask wet voort met uw werk; — rich voortmaken,
vluchten, zich uit de voeten maken.
VOORTOCHT, m. (-en), voorhoede; ...TOONEEL,
o. (-en), het voorste gedeelte van een tooneel (in
een schouwburg).
VOORTOOVEREN, (tooverde voor, heeft voorgetooverd), tooverende voordoen.
VOORTPAKKEN, verder pakken; rich voortpakken, zich uit de voeten maken.
VOORTPLANTEN, verder planten ; plantende
vermeerderen ; zijn geslacht voortplanten, kinderen
voortbrengen; — (fig.) verder verspreiden (gevoelens,
meeningen, haat, liefde, het geloof, kunsten en
wetenschappen). VOORTPLANTING, v. het voortplanten (in alle bet.).
VOORTREFFELIJK, bn. bw. (-er, -st), uitmuntend, uitstekend; op uitstekende wijze. VOORTREFFELIJKHEID, v. uitstekendheid.
VOORTREIN, m. (-en), spoortrein die vroeger
vertrekt of vertrokken is dan de gewone trein.
VOORTREKKEN, (VO OR-T REKK EN ), (trok
voor, heeft voorgetrokken), trekkende voor iets
halen ; — verkiezen voor ; — de voorkeur geven
aan : ik trek dat door; iem.' voortrekken.

VOORVECHTEN.

VOORTREKKEN (VOORT-REKKEN), (rekte
voort, heeft voortgerekt), verder rekken.
VOORTREKKER, m. (-s), in Zuid-Afrika iemand,
die met de zijnen vooruittrok, om nieuwe landbouwvelden op te zoeken.
VOORTS, bw. wijders, dan, bovendien : en zoo.
voorts, en wat er nog kan volgen, bijkomt.
VOORTSLEEPEN, verder sleepen ; zijn leven
voortsleepen, in ellende voortleven ; ...SLEUREN,
wegsleuren ; eene zaak laten voortsleuren, Naar niet,
afdoen ; ...SPOEDEN, verder spoeden ; zich voortspoeden, haast maken, Wings vertrekken.
VOORTSPRUITEN, verder spruiten : die planten
spruiten aardig voort; — ontspruiten, opschieten,
groeien; afstammen : uit dat geslacht sproten
keizers en koningen voort; — (fig.) voortkomen :
daaruit zal allerlei nadeet voortspruiten.
VOORTVAREN, verder varen : de boot is voortgevaren; vervolgen, voortgaan.
VOORTVAREND, bn. bw. (-er, -st), driftig,
ijverig : een voortvarend man; de jeugd is voortvarend.
VOORTVARENDHEID, v. drift, ijver; spoed.
VOORTVLOEIEN, verder vloeien, stroomen;
— (fig.) daaruit vloeit voort, dat... daaruit volgt.
VOORTVLUCHTIG, bn. op de vlucht; vluchtend.
VOORTVLUCHTIGE, m. en v. (-n), vluchteling;
deserteur.
VOORTWOEKEREN, het kwaad woekert voort,
verspreidt zich steeds verder ; ...ZEGGEN, verder
zeggen, verspreiden : zegt het voort, formule onder
aankondigingen ; ...ZETTEN, vervolgen, aanhouden, doorzetten, voortgaan met.
VOORUIT, bn. bw. aan de voorzijde, vOOr een
ander of iets anders ; (zeew.) de manners vooruit, de
bemanning voor op het schip, de matrozen ;
— vroeger, te von. ( Vooruit vormt met een
groot aantal werkw. scheidbare samenstellingen,
met de beteekenis van 1 naar voren, voorwaarts
en 2 te voren, vroeger. Voor de vervoeging der
werkw. zie men bij de enkelvoudige).
VOORUITBESTELLEN, vroeger bestellen dan
men noodig heeft; ...BESTELLING, v. (-en), bij
vooruitbestelling is het 10°/„ minder; ...BETALEN,
vroeger betalen; ...BETALING, v. (-en), bij vooruitbetaling te voldoen; ...BOEREN, al boerende vooruitkomen; langzamerhand zijn zaken vooruitbrengen, meer gegoed worden.
VOORUITGAAN, vroeger, voor een ander uitgaan : mijn broeder is vast vooruitgegaan; met het
leeren vooruitgaan, vorderingen maken; (fig.) vorderen; in bloei toenemen : de zaken gaan vooruit.
VOORUITGANG, m. vordering : de partij van
den vooruitgang, eene staatkundige partij tegenover de reactionnairen.
VOORUITHEBBEN, vroeger hebben ; — uitsteken boven een ander: hij heeft dit vooruit (in zijn
voordeel) dat... ; ...KOMEN, vooraf komen : een
schip kwam vooruit; — (fig.) hij zal wel vooruitkomen, zal wel vorderingen maken, eene mooie
betrekking krijgen; iem. vooruitkomen, verder komen
dan een ander (eig. en fig.).
VOORUITLOOPEN, vth5r anderen, vroeger loopen;
anderen achter zich laten; — (fig.) de gebeurtenissen
vooruitloopen, niet de gebeurtenissen afwachten,
maar reeds to voren an oordeel vellen, zijn besluit
nemen; — den tijd vooruitloopen, niet den gang
van zaken afwachten.
VOORUITSTREVEND, bn. het nieuwere en
betere zoekend, vijand van sleur en eigenwaan.
VOORUITZICHT, o. (-en), verwachting.
VOORUITZIEN, vroeger zien; (fig.) voorspellen.
VOORUITZIEND, bn. voorzichtig.
VOORVADER, m. (-s, -en), voorzaat, stamvader,
aartsvader.
VOORVADERLIJK, bn, als, van de voorvaderen;
aartsvaderlijk : de voorvaderlijke gebruiken.
VOORVAL, o. (-len), gebeurtenis : een vreemd, een
zonderling voorval. VOORVALLETJE, o. (-s).
VOORVALLEN, (viel voor, is voorgevallen), gebeuren, voorkomen : er is iets vreemds voorgevallen.
VOORVECHTEN, (vocht voor, heeft voorgevochten), vroeger, v6Or (anderen) vechten; (iem.)
verdedigen.
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VOOR'VEOHTER, m. (-s), verdediger, kampvechter, kampioen; ruziezoeker, vechtersbaas; iem.
die zijne zaak ijverig verdedigt; stout en roekeloos
mensch; ...VECHTSTER, v. (-s).
VOORVERKOOP, m. verkoop vooruit van
toegangskaarten (voor lets waarnaar veel toeloop is).
VOORVERSCHING, v. (-en), aanleg van verschkaden v6Or een dijk.
VOORVOEGEN, (voegde voor, heeft voorgevoegd), voeten voor lets. VOORVOEGING, v.
VOORVOEGSEL, o. (-s), het voorgevoegde; inz.
(spraakk.) letters of lettergrepen die, zonder zelf
woorden te zijn, dienen om door vooraanheehting
van een woord een nieuw woord te vormen.
VOORWAAR, bw. van wijze om lets sterk to
bevestigen ; voorzeker, stellig : voorwaar, ik zeg u.
VOORWAARDE, v. (-n), beding ; — ik sta het
u toe, onder voorwaarde, met de bedinging; op
voorwaarden trouwen.
VOORWAARDELIJK, bn. bw. met, onder voorwaarde : voorwaardelijk lets toegeven; — voorwaardelijke veroordeeling, invrijheidsstelling ; — (taalk.) de
voorwaardelijke wijs, de vormen der werkw. die
aangeven dat de spreker de gedachte enkel wil
opgevat hebben als eene gedachte.
VOORWAARTS, bw. vooruit; voorwaarts gaan,
*amen; voorwaarts, marsch ! (commando-woord).
VOORWAARTSCH, bn. voortgaand : eene voorwaartsche beweging.
VOORWAL, m. (-len), vooruitstekende wal;
...WAND, m. (-en), voormuur ; ...WARMER, m.
(-s), (stoomm.) deel van een stoomketel waarin
het water verwarmd wordt.
VOORWEGEN, (woog voor, heeft voorgewogen),
voor iem. oogen wegen.
VOORWENDEN, (wendde voor, heeft voorgewend), voorgeven, opperen : ongesteldheid voorwenden; een naam voorwenden, valsch opgeven.
VOORWENDSEL, o. (-s, -en), uitvlucht, schijn ;
...WERELD, v. de aarde met hetgeen zich
daarop beyond vOOr dat zij door den mensch werd
bewoond; ...WERELDLIJK, bn. uit de voorwereld :
voorwereldlijke dieren, planten.
VOORWERKEN, (werkte voor, heeft voorgewerkt), een werk, eene handeling voordoen.
VOORWERKER, m. (-s), die voorwerkt, inz. bij
gymnastische oefeningen.
VOORWERP, o. (-en), zaak : verschillende voorwerpen van smaak; lets wezenlijks of denkbeeldigs; —
doel : het voorwerp van mijn onderzoek is ...; (fig.) persoon : een geliefd voorwerp; — (nat. hist.)
individu; — (taalk.) bepalingen die de zelfstandigheden beteekenen die noodzakelijk bij de werking
of de hoedanigheid, door het gezegde uitgedrukt,
zijn betrokken, die daarop invloed uitoefenen of
den invloed ondergaan : in de spraakk. onderscheidt
men lijdend, belanghebbend en oorzakelijk voorwerp.
VOORWERPELIJK, bn. vertaling van objectief,
zakelijk.
VOORWERPEN, (wierp voor, heeft voorgeworpen), voor (iem. anders) werpen, voor de voeten
werpen ; — (w. g.) (flg.) verwijten, tegenwerpen.
VOORWERPGLAS, o. (...zen), voorste glas van
een verrekijker dat naar het voorwerp gericht is
(in tegenst. met oogglas).
VOORWERPSNAAM, m. (...namen), naam van
een voorwerp (in tegenst. van stofnaam en verzamelnaam); ...ZIN, m. (-nen), (taalk.) bijzin die den
dienst doet van lijdend voorwerp.
VOORWETEN, o. voorkennis.
VOORWETEND, bn. te voren bekend met,
vooruitwetend. VOORWETENDHEID, v. voorwetenschap.
VOORWIEL, o. (-en), voorste wiel van een wagen,
een rijwiel enz.; (scherts.) een gulden; ...WIND,
m. gunstige, van achter invallende wind ; ...WINTER, m. (-s), begin van den winter.
VOORWOORD, o. (-en), kort voorbericht, een
woord vooraf ; ...ZAAL, v. (...zalen), groote
voorkamer; ...ZAAT, m. (...zaten), voorvader,
stamvader, stammoeder; ...ZANG, m. (-en), eerste zang, aanhef.

VORACITEIT.
VOORZANGER, m. (-s), die (in de kerk) de
gemeente in het gezang voorgaat.
VOORZEGGEN, (zeide voor, heeft voorgezegd of
voorgezeid), voor een ander zeggen, influisteren ;
— aan een ander (lets) opzeggen of voorlezen
om te laten nazeggen of naschrijven •, dicteeren;
— (voorzeide, heeft voorzegd of voorzeid), voorspellen. VOORZEGGING, v. (-en), het voorzeggen,
dicteering ; — voorspelling.
VOORZEKER, bw. zeker, zeer stellig.
VOORZET, m. (-ten), eerste, vroegere zet (in
het spel): den voorzet hebben ; iem. den voorzet laten.
VOORZETSEL, o. (-s), (taalk.) de voorzetsels
duiden verschillende betrekkingen aan, die er
tuaschen twee zelfstandigheden bestaan, en wel
voornamelijk betrekkingen van plants en tijd.
VOORZETTEN, (zette voor, heeft voorgezet),
voor (lets anders) zetten, vooruitzetten ; — (fig.)
zijn beste beentje voorzetten, zijn uiterste best doen ;
— de luiken voorzetten, voor de ramen zetten ;
— aanbieden.
VOORZICHTIG, bn. bw. (-er, -st), omzichtig,
behoedzaam. VOORZICHTIGHEID, v. behoedzaamheid, omzichtigheid ; — (spr.) voorzichtigheid
is de moeder der wijsheid of van de porseleinkast.
VOORZIOHTIGHEIDSHALVE, bw. nit voorzichtigheid ; ...MAATREGEL, m. (-s, -en), maatregel uit voorzichtigheid getroffen.
VOORZIEN, (voorzag, heeft voorzien), vooruit,
vroeger zien ; dat ongeluk heb ik voorzien ; daarin
heeft de wet voorzien, dat is bij de wet geregeld ;
—wijzulendarvo,
wij zullen het verhelpen, er voor zorgen; — in eene behoefte voorzien,
daarin te gemoet komen; — verzorgen van, verschaffen : iem. van geld, van levensmiddelenvoorzien;
sick van boeken voorzien, die aanschaffen ; - een
touw voorzien, bekleeden ; — (fig.) het op iem.
voorzien hebben, op hem gemunt hebben ; ik heb
het niet op hem voorzien, ik vertrouw hem niet.
VOORZIEND, bn: vooruitziend, zorgend, omzichtig.
VOORZIENIG, bn. vooruit zorgend.
VOORZIENIGHEID, v. (veroud.) het voorzien:
door zijne voorzienigheid heefthij 't onheil afgeweerd ;
— de voortdurende working van het Opperwezen
op het geschapene, door onderhouding en bestiering : Gods voorzienigheid ; de Godheid.
VOORZIN, m. (-nen), (taalk.) in een samengestelden zin de zin die een of meer andere voorafgaat, in tegenst. met nazin.
VOORZINGEN, (zong voor, heeft voorgezongen),
vooruitzingen ; aanheffen • zingen voor een ander,
ter navolging zingen ; — (spr.) dat is hem niet in
de wieg voorgezongen, hij heeft nooit gedacht, dat
hij daartoe komen zou.
VOORZITTEN, (zat voor, heeft voorgezeten),
vooraan, aan de voorzij de zitten ; de voornaamste
plants innemen ; — (fig.) eene vergadering leiden,
presideeren. VOORZITTING, v. het voorzitten ;
onder voorzitting (onder het voorzitterschap,
presidium) van ...
VOORZITTER, m. (-s, -en), leider eener vet.gadering ; president ; ondervoorzitter, vice-president. VOORZITSTER, v. (-s).
VOORZITTERSCHAP, o. het voorzittersehap bekleeden, voorzitter zijn ; tijdens zijn voorzitterschap,
in den tijd dat hij voorzitter was.
VOORZITTERSHAMER, m. (-s) ; ...STOEL,
m. (-en).
VOORZOLDER, m. (-s), het voorste gedeelte
van den zolder ; ...ZOMER, m. (-s), begin van den
zomer; ...ZORG, v. (-en), het zorgen voor iets ;
— voorbehoedmiddel.
VOORZORGSKAS, v. (-sen), geld dat men
uit voorzorg ter zijde legt, bespaart ; ...MAATREGEL, m. (-en), maatregel lien men uit voorzorg
neemt.
VOOS, bn. (...zer, -t), bijna zonder sap en daardoor taai, sponsaohtig, vol luchtgaten (van sommige
aardvruchten) ; — kwaadsappig : een, voos lichaam
hebben ; — (fig.) bedorven, niet in orde : vooze toeStanden.

VORAOITEIT, v. vraatzucht (inz. van dieren).
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VORDE, v. (-n), (gew.) voorde.
1. VORDEREN, (vorderde, heeft gevorderd),
eischen, vragen : geld, rekenschap vorderen ; zijn
recht vorderen ; aanspraak maken op. VORDERING, v. (-en), eisch, vraag; schuldvordering,
pretentie.
2.
VORDEREN, (vorderde, is gevorderd),
vooruitkomen, voortgaan. VORDERING, v. (-en),
vooruitgang.
YORE, VOOR, v. (voren), gleuf, insnijding
(van den ploeg): die ploeg maakt breede, diepe voren;
— groef, rimpel: een gezicht vol voren en rimpels.
1. VOREN, VOORN, m. (-s), een algemeen
verbreide zoetwatervisch (leuciscus rutilis), tot de
familie der karpers behoorende, kan 3 dM. lang
worden. VORENTJE, VOORNTJE, o. (-s).
2. VOREN, bw. dat altijd voorafgegaan wordt
door een der voorzetsels : naar, van, tot of te ; naar
voren, naar het voorste gedeelte (van het huis by.);
kom wat naar voren (vooruit); — te voren, vroeger,
alvorens t ik heb hem te voren gewaarschuwd ; —
hij kreeg den wind van voren, een geduchten uitbrander.
VORENSTAAND, bn. wat voorafgaat, staat,
aangevoerd is.
VORIG, bn. vroeger, voorgaande ; — onmiddellijk voorafgaande : het vorige jaar, de vorige
maand, dag.
VORK, v. (-en), werktuig, van twee of meer
tanden voorzien om lets aan vast te steken en
omhoog te brengen ; — mestvork ; drietand ; —
(spr.) hij west hoe de vork in den steel zit, hij weet
wat er van de zaak is. VORKJE, o. (-s), kleine
vork ; kleine hoeveelheid die men te gelijk aan
de vork steekt : neem een vorkje sla.
VORKBEEN, o. (-deren), (ontl.) V-vormig
been der vogels dat met de sleutelbeenderen der
zoogdieren overeenkomt.
VORM, m. (-en), uiterlijke gedaante, fatsoen: de
vorm van een hoed ; — uiterlijk ; dieren met een
plompen, slanken. vorm; — de juiste gestalte die
lets hebben moet, de wijze van samenstelling : een
contract in den vorm opmaken ; — de wijze van
zich voor to doen : hij heeft nette vormen over zich;
—vor
den vorm iem. vragen, verzoekan, omdat het zoo
behoort, niet omdat men het meant ; de vormen in
acht nemen, beleefdheden ; (fig.) lets in een anderen
vorm gieten, daaraan een ander voorkomen geven; —
(drukk.) het zetsel, in een raam vereenigd, dat
alzoo gedrukt wordt; lettergietersmatrijs.VORMPJE,
o. (-s), kleine vorm.
VORMELIJK, bn. bw. (-er, -st), gehecht aan
vormen, aan etiquette ; iem. vormelijk ontvangen,
antwoorden, overeenkomstig den goeden vorm..
VORMELIJKHEID, v.
VORMELING, m. en v. (R.-K.) degene die gevormd wordt.
VORMEN, (vormde, heeft gevormd), een zekeren
vorm aannemen : die straten vormen een kruis ;
een kring vormen, in een kring gaan staan of zitten ; — uitmaken, zijn : de Maas vormt de noordelijke grens van Noord- Brabant ; — een zekeren
vorm geven steenen, flesschen vormen ; een welgevorrnd meisje ; — maken : een leger vormen ;
beschaven, leeren, onderrichten ; — den smack,
iemands karakter vormen, geleidelijk ontwikkelen ;
— (R.-K.) het vormsel toedienen. VORMING, v.
(-en), het vormen ; besohaving, leering.
VORMEND, bn. voortbrengend ; — beschavend :
degelijke lectuur is nogal vormend voor den geest.
VORMENSPRAAK, v. beteekenis der vormen.
VORMER, m. (-s), VORMSTER, v. (-s), die vormt
(in ale bet.), inz. iem. die steenen vormt ; (fig.)
beschaver, leider ; (R.-K.) bedienaar van het H.
Vormsel.
VORMLEER, v. (peed.) aanschouwelijke
meetkunde ; (taalk.) onderdeel der taalkunde
dat zich bezig houdt met den vorm der woorden, voorzoover deze beheerscht worden door
bulging en afleiding.
VORMLOOS, VORMELOOS, bn. zonder vorm,
ongevormd, wanvormig.
VORMSCHOOL, v. (...scholen), normaalschool.

VOSSEKOP.

VORMSEL, o. (R.-K.) sacrament waarin de gedoopte kracht ontvangt om het geloof standvastig
to belijden.
VORSOH, m. (-en), kikvorsch.
VORSOHEN, (vorschte, heeft gevorscht), onderzoek doen naar.
VORSOHENPOEL, m. (-en), kikkersloot.
VORSCHSTEEN, m. (-en), (delfst.) een groene
hone steep waarvan het midden een oog verbeeldt,
ook paddensteen geheeten.
1. VORST, m. (-en), prins, regeerder, opperheer
van een rijk souvereine vorst ; inz. beheerscher
van een vorstendom : de vorst van Monaco ; —
de vorst der duisternis, de duivel ; — (fig.) de
eerste in eenig yak : de vorst der Nederlandsche
schilders, dichters,
2. VORST, v. (-en), bovenste dakpan ; (ook)
nok (van een huis): hij zat op de vorst van
het dak.
3. VORST, v. koude, vriezend weder.
VORSTELIJK, bn. bw. (-er, -st), van een vorst:
het vorstelijk paleis ; als een vorst : vorstelijk leven ;
iem. vorstelijk ontvangen, prachtig, heerlijk ; vorstelijk betalen, ruim.
VORSTENBANK, v. (-en), eertijds de bank der
vorsten op de rijksdagen ; ...BLOED, o. het vorstenbloed stroomt hem door de aderen, hij is van
vorstelijke afkomst ; ...DOM, o. (-men), gebied van
een vorst ; ...GUNST, v. (-en), gunst, bevoorrechting door vorsten ; ...HUIS, o. (...zen), stamhuis
van een vorst ; ...LAND, o. (-en), land waarover
een vorst regeert : Java is verdeeld in het Gouvernementsgebied en de twee vorstenla4den ; vorstenlanden, tabak uit Soerakarta en Djokjo-karta ;
sigaren van die tabak gemaakt ; ...TELG, m. en
v, (-en), vorstenkind ; ZO ON . m. (-s, zonen),
zoon van een vorst.
VORSTER, m. (-s), houtvester, bosohopziener.
VORSTGRENS, v. (...zen), grens van het vriezen
(vgl. sneeuwgrens): de vorstgrens lag op 2000 M.
hoogte.
VORSTIG, bn. vriezend, koud : vorstig weer.
VORSTIN, v. (-nen), gemalin van een vorst ;
beheerscheres.
VORSTLOOD, o. deklood op de nok van een
huis • ...PAN, v. (-nen), nokpan.
VORSTVRIJ, bn. vrij van vorst.
VOS, m. (-sen), zeker zoogdier (cans vulpes),
van bruinroode kleur, met dik behaarden staart
en loodrecht gespleten pupil, tot het geslacht der
honden in de familie der roofdieren behoorende,
bekend om zijn diefachtigen aard ; (spr.) de vos
verliest wel zijne Karen, maar niet zijne streken,
al wordt men ouder, Loch verliest men zijn aangeboron aard niet, (ook) een slecht mensch is nooit te
vertrouwen ; — als de vos de passie preekt, boer, pas
op je ganzen, vertrouw een huichelaar het allerminst ;
men moet vossen met vossen vangen, tegenover slimheld moet men met sluwheid te werk gaan; — (fig.)
listig mensch : een oude vos, iem. die van ale markten te huts is ; — paard met eene bruinroode kleur;
mensch met roods Karen ; — (in ijzersmelterijen)
het tot een klomp verzamelde gezuiverde tzer ;
— de groote vos of groote aurelia, eene vlindersoort
(vanessa polychloros); de kleine vos of schoenlapper
(vanessa urticae). VOSJE, o. (-s).
VOSAAP, m. (...apen), eene soort van Amerikaansche apen met spitsen snuit als de vos (lemur);
de maki behoort ertoe.
VOSGANS, v. (...zen), eene soort van boomgans in Z. Europa en Afrika (chenalopex aegyptiacus).
VOSKONIJN, o. (-en), haas der Pampas : een
Braziliaansch dier van 't geslacht der stinkdieren (lepus viscacia); ...MERRIE, v. (-s), voskleurige merrie ; ...PAARD, o. (-en), voskleurig
paard.
VOSSEN, (voste, heeft gevost), blokken, hengsten,
onafgebroken studeeren. VOSSER, m. (-s), die
Yost.
VOSSE(N)BONT, o. pelswerk van vossevel.
VOSSEKOP, m. (-pen), kop van een vos; ...KUIL,
m. (-en), vossenhol.
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VOSSENBEZIE, v. (...zien), (plantk.) (rubus
coesius).
VOSSENEEND, v. (-en), eene soort van wilde
eend of gans die in de lente ons land bezoekt en
op de aarde nestelt, ook bergeend en brandeend geheeten (tadorna damiatica) ; ...GAT, o. (-en),
vossenhol ; ...HAAR, o.; ...HOL, o. (-en); ...HUID,
v. (-en), huid van een vos ; — (spr.) in eene vossenhuid steken, zeer slim zijn ; — de vossenhuid aan de
leeuwenhuid naaien, slimheid aan kracht en moed
paren ; ...JACHT, v. (-en); ...KUIL, m. (-en),
klem, kuil om vossen te vangen ; ...VAL, v. (-len),
val om vossen te vangen ; ...ZIEKTE, v. het uitvallen der haren bij vossen en schapen ; het vroegtijdig uitvallen van het hoof dhaar.
VOSSEPOOT, m. (-en), poot van een vos.
VOSSESTAART, m. (-en), staart van een vos ;
— (spr.) iem, met een vossestaart geeselen, zaoht
kastijden ; — (plantk.) een plantengeslacht (alopecurus) tot de farailie der grasser en wel tot die
der staartgrassen behoorende.
VOSSEVEL, o. (-len), huid van een vos ; (fig.)
het vossevel aandoen, list te baat nemen.
VOSVIS OH, m. (...sschen), zeevos (squalus
vulpes).
VOTA, v. mv, stemmen; pia vota, vrome wenschen.
VOTANT, m. (-s), stemuitbrenger.
VOTATIE, v. het stemmen.
VOTEEREN, (voteerde, heeft gevoteerd), stemmen.
VOTIEF, bn. ten gevolge eener gelofte ; —GESCHENK, o. (-en), (R.-K.) geschenk krachtens
eene belofte, na een verhoord gebed, nit dankbaarheid aangeboden ; —TAFEL, v. (-s), geloftetafel,
bord of panel met opschrift of schildering, krachtens eene belofte of verkregen gunst geschonken.
VOTUM, o. (-s), gelofte ; stem : votum consultativum, raadgevende stem ; — een votum van vertrouwen, blijk van vertrouwen door eene vergadering aan iem. (bv. een minister, bestuurder enz.)
gegeven.
VOUTKAMERTJE, o. (-s), (Zuidn.) opkamer,
kelderkamer.
VOUW, v. (-en), plooi ; — (fig.) iets in de beste
vouw slaan, lets in der minne schikken. VOUWTJE,
o. (-s), kleine vouw; — (spr.) laten we daar eenvouwtje bij leggen, een oogenblik bij stilstaan, over
praten.
VOUWBEEN, o. (-en), zeker plat stukje been
enz. om papier te vouwen of te snijden, ook papiermes geheeten ; ...BLIND, o. (-en), openslaand
vensterluik ; ...BOOT, v. (-en), opvouwbare
boot ; ...DEUR, v. (-en), vleugeldeur ; ...DOOS,
v. (...zen), door met papieren om daarvan figuren
to vouwen.
VOUWEN, (vouwde, heeft gevouwen), in vouwen
leggen ; — de handen vouwen, ze ineenleggen (tot
bidden) ; — gevouwen worden.
VOUWINGSGEBERGTE, o. (-n), gebergte door
plooiing der aardkorst ontstaan.
VOUWKAMER, v. (-s), in 't algem. kamer waar
lets gevouwen wordt ; in 't bijz. aan courantendrukkerijen, het lokaal waar de couranten gevouwen worden ; ...MACHINE, v. (-s), machine om
lets to vouwen inz. aan rotatiepersen ; ...MES, o.
(-sen), knipmes ; vouwbeen ; ...SCHERM, o.
(-en), ...SCHUT, o. (-ten), kamerscherm; ...STOEL,
m. (-en), stool die toegeslagen kan worden;
...TAFEL, v. (-s), kloptafel ; ...WAGEN, m. (-s),
opvouwbare kinderwagen.
VOX, v. stem ; vox populi vox Dei, de stem van
het yolk is de stem van God ; — vox humane, de
menschelijke stem, een register op het orgel.
VRAAG, v. (vragen), ondervraging, lets waarop
een antwoord most gegeven worden ; — vragen
in een vragenboek : hoeveel vragen most Of
leeren 'I; — (kooph.) er is veel vraag naar dat artikel, het wordt zeer gezocht.
VRAAGAL, m. en v. (-len), nieuwsgierig, weetgierig mensch.
VRAAGBAAK, v. (...baken), geleerde, tot wien
men zich om de oplossing van moeilijke vragen
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wendt ; bij uitbr. ook van een wetenschappelijk
boekwerk gezegd, dat bij moeilijke vraagpunten
geraadpleegd wordt.
VRAAGGESPREK, o. (-ken), interview.
VRAAGPUNT, o. (-en), onderwerp ter beantwoording ; (recht.) verhoor op vraagpunten. ;
...STAART, m. en v. (-en), (Zuidn.) vraagal ;
...STUB, 0. (-ken), vraag ; (rekenk.) opgaire : een
moeilijk vraagstuk.
VRAAGTEEKEN, o. (-s), een der leesteekens
waarmee eene vraag aangeduid wordt (?).
VRAAT, m. (vraten), gulzigaard.
VRAATZUCHT, v. gulzigheid; ...ZUCHTIG, bn.
(-er, st), gulzig, schrokkerig.
VRACHT, v. (-en), lading van een wagen, een
vaartuig : vracht varen, rijden ; — last, dra,cht,
wat men draagt : eene zware vracht aan iets hebben;
— wat men in eens vervoert : eene vracht hoot,
nand ; — groote menigte ; — goederen die tegen
betaling vervoerd worden : vracht near Rotterdam
inhebben ; — vrachtgeld, vervoerloon; — alle
vrachtjes helpen, veel kleintjes maken een groote;
— veer halve vracht meevaren, slechts de heeft van
de vracht betalen, (fig.) weinig geteld worden.
VRACHTAGENT, m. (-en), cargadoor ; ...AUTO,
m. (-'s), auto gebouwd voor goederenvervoer ;
...BOOT, v. (-en), boot die goederen vervoert (in
tegenst. van passagiersboot); ...BRIEF, m. (...von),
...CEEL, v. (-en), gedagteekend schrijven aan den
voerman of schipper meegegeven waarop zijn naam,
die des afzenders, die van den geadresseerde, de
koopwaren, haar gewicht enz. vermeld staan ;
...GOED, o. (-eren), goederen die vervoerd worden,
in tegenst. met passagiersgoed; ...KAR, v. (-ren);
_LUST,' v. (-en), lijst der ingeladen goederen;
...LOON, o. (-en); ...PAARD, o. (-en); ...RIJDER, m. (-s), die uitsluitend goederen vervoert;
...SCHIP, o. (...schapen), sclaip voor goederenvervoer; ...SCHIPPER, m. (-s); ...VAARDER, m.
(-s), transportschip ; (ook) gezagvoerder op zoodanig vaartuig ; ...VAART, v.
VRACHTVRIJ, bn. franco, de vracht of het
porto door den afzender betaald.
VRACHTWAGEN, m. (-s), vervoerwagen, transportwagen.
VRAGEN, (vraagde, vroeg, heeft gevraagd),
ondervragen, vernemen naar ; eene vraag doers ;
— vorderen : voldoening vragen; — om raad vragen,
raadplegen; — daar vraag ik niet near, daar geef
ik nets om; verzoeken : een meisje om hare hand,
ten huwelijk vragen; verlof vragen; geld ter leen
vragen; — uitnoodigen.
VRAGENBOEK, o. (-en), catechismus.
VRAGENBUS, v. (-sen), bus waar men vragen
kan deponeeren ; rubriek in kraut en tijdschrift
voor vragen en antwoorden ; ...DAG, m. (-en),
dag dat de leden der Tweeds Kamer vragen tot
de regeering kunnen richten.
VRAGENDERWIJZE, ...WIJS, bw. bij wijze
van vragen.
VRANK, ook FRANK, bn. bw. ongedeerd ;
vrank en vrij, volkomen vrij.
VRATIG, bn. (-er, -st), vraatzuchtig.
VREDE, m. ook VREE, het tegenovergesteldevan
oorlog of strijd : vrede sluiten; zij /even op voet van
gewapondenvrede: —goede verstandhouding: met iem.
in vrede Leven ; — de vrede Gods of Godsvrede, tusschentijd van Zaterdagavond tot Maandagmorgen,
gedurende welken (in de raiddeleeuwen) het vuistrecht niet geldig was ; — rust, kalmte ; vrede zij
met u; daar heb ik vrede mee, daarmee neem ik
genoegen ; — iem. met vrede laten, ongestoord,
ongemoeid.
VREDEBODE, m. en v. (-n), bode van den vrede ;
...BOND, m. (-en), bond tot bevordering van den
vrede; ...BREUK, v. het verbreken van den
vrede; ...HANDEL, m. ...HANDELING, v. (-en),
onderhandeling over den vrede.
VREDELIEVEND, bn. bw. (-er, -st), tot vrede
geneigd : een vredelievend vorst.
VREDESOONFERENTIE, v. (-Alen, -s), samenkomst van afgevaardigden aller nation, wear de
rechten en verplichtingen van oorlogvoerenden. en
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neutralen worden vastgesteld ; ...CONGRES, o.
(-sen), internationaal congres over den wereldvrede ; ...EFFECT, o. (-en), sterkte van het leger
in vredestijd ; ...MANIFEST, o. (-en).
VREDESNAAM (IN) bw. uitdr. in naam, tot
bevordering van den vrede : doe het in vredesnaam.
VREDESONDERHANDELING, v. (-en), onderhandeling over den vrede ; ...PALEIS, o. paleis
in den Haag voor de vredesconferentien ; ...PIJP,
v. (-en), pup die de wilden als blijk van vrede
of van goede ontvangst tot rooken aanbieden ;
...PRELIMINAIREN, ...PRELIMINARISN, v.
my. voorloopige vredesvoorwaarden.
VREDESTEMPEL, m. (-s), (oudt.) tempel van
Janus.
VREDESTIOHTER, m., ...STICHTSTER, v.
(-s), vredemaker, vredemaakster.
VREDESVERDRAG, o. (-en), * verdrag waarbij
vrede gesloten wordt; ...VERSLA G, m. (-en),
...VOORSTEL, o. (-len); ...VOORWAARDE, v.
(-n), voorwaarde waaronder vrede gesloten wordt
of kan worden.
VREDETEEKEN, o. (-8), teeken van vrede,
als : de olijftak, de witte vlag.
VREDEVERSTOORDER, m. (-s), ...VLAG, v.
(-gen), witte vlag; ...VORST, m. (-en), vorst die
den vrede stichtte ; de Messias.
VREDIG, bn. bw. (-er, -st), vreedzaam, rustig,
ongemoeid, ongestoord: een vredig verblijf, oord;
iets vredig aanzien.
VREE, m. zie VREDE.
VREEDZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), in vrede;
kalm, rustig : een vreedzaam karakter.
VREEMD, bn. bw. (-er, -st), verwijderd, uitheemsch, buitenlandsch : vreemde volken ; — van
andere maagschap dan de ooze: vreemde kinderen
opvoeden ; — aan anderen toebehoorende : een
vreemd paard ; — onbekend : een vreemde koopman;
vreemde oogen dwingen, een vreemde heeft vaak
meer ontzag dan iem. die bekend is; — ongewoon,
zonderling, roar: dat komt mij vreemd voor; vreemd
doen; — verbaasd: vreemd opzien.
VREEMDE, in den vreemde verkeeren, omdolen,
in het buitenland.
1. VREEMDELING, m. (-en), (gew.) ortolaan.
2. VREEMDELING, m. en v.( -en), buitenlander,
buitenlandsche (vrouw); onverwachte gast ; onbekende ; aanwezige die geen lid is (in eene vergadering); een vreemdeling in Jeruzalem zijn, ergens
zich niet thuis, niet op zijn plaats gevoelen ; (ook)
onbekend zijn met het onderwerp waarover men
spreekt. VREEMDELINGE, v. (-n).
VREEMDELINGENBEZOEK, o. bezoek van
vreemdelingen ; ...BOEK, o. (-en), register waarin
vreemde bezoekers eener societeit enz. hun naam
schrijven ; ...BUREAU, o. (-'s), bureau in eene
groote stad dat aan vreemdelingen allerlei inlichtingen verstrekt ; ...VERKEER, o. verkeer der
vreemdelingen ; ...WET, v. wet van 13 Aug. 1849
tot regeling der toelating en uitzetting van vreemdelingen.
VREEMDELINGSCHAP, v. hoedanigheid van
vreemdeling ; (ook) het buitenland.
VREEMDENLEGIOEN, o. (-en), afdeeling krijgsyolk uit aangeworven vreemdelingen bestaande ;
inz. in het Fransche leger in Afrika.
VREEMDHEID, VREEMDIGHEID, v, zonderlingheid; iets vreemde; een vreemd geval.
VREEMDSLAOHTIG, bn., ...SO 0 RT I G, bn.
(-er, -st), ongelijksoortig ; zonderling.
VREES, (in hoog. st.) VREEZE, v. (vreezen),
angstig gevoel voor iets dreigends ; — schrik ; —
kinderlijk gevoel waarbij men bang is iem. ongevallig to zijn ; — (spr.) de vreeze des Heeren is
het beginsel der wijsheid.
VREESACHTIG, bn. bw. (-er, -st), met vrees :
vreesachtig rondzien ; de haas is zeer vreesachtig,
schuw. VREESACHTIGHEID, v. (...heden).
VREESELIJK, VREESLIJK, bn. bw. (-er, -st),
vreeswekkend, angstwekkend ; — (fig.) verbazend,
ontzettend : een vreeselijk leven waken ; — zeer :
vreeselijk slecht; —, tw. uiting van verwondering.
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VREEZE, v. zie VREES.
VREEZEN, (vreesde, heeft gevreesd), vrees
voor iem. of iets gevoelen; — (ook) vreezen dat iem.
of iets eenig kwaad zal ondervinden : ik vrees
voor den zieke, dat hij niet beter wordt ; — ontzien, duchten: God vreezen.
1. VREK. bn. (-ker, -st), gierig.
2. VREK, m. (-ken), gierigaard.
VREKAARD, m. (-s), (Zuidn.) vrek.
VREKACHTIG, VREKKIG, bn. bw. (-er, -st),
als, van een vrek ; gierig, inhalig : vrekkig leven.
VRETEN, (vrat, heeft gevreten), (plat) gulzig
eten : die gulzigaard eet niet, hij vreet ; voedsel
nuttigen (van dieren), knagen ; — o. voeder voor
dieren.
VREUGDE, VREUGD, v. gevoel, gewaarwording van blijdschap ; — plezier ,• — uitgelaten
(hoogste trap van) vreugde; — (fig.) voorwerp van
vreugde, geluk: hij was de vreugde zijner ouders.
VREUGDEBEDRIJF, o. (...ven), feestviering ;
...BETOON, o. betoon van vreugde •, ...DAG, m.
(-en), feestdag ; gelukkige dag • ...DANS, m. ( -en);
...FEEST, o. (-en), een vreugdevol feest.
VREUGDELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder
vreugde : eene vreugdelooze jeugd.
VFMUGDEMAAL, o. (...malen), feestmaal.
VREUGDEVOL, bn. vol vreugde.
VREUGDEVUUR, o. (...vuren), vuur bij feestelijke gelegenheden ontstoken.
VREUGDIG, bn. (-er, -st), verheugd, verblijd.
VRIEND, (gemeenz.) VRIND,. m. (-en), persoon
waaraan men door vriendschapsbanden verbonden
is ; persoon die vol genegenheid voor iem. of lets
is ; — (spr.) vrienden kijven, vrienden blijven, vrienden, die twist krijgen, worden spoedig verzoend; —
(bij kooplieden) persoon met wien men handel
drijft ; — man, kind enz. (then of dat men toespreekt); — liefhebber. VRIENDJE, VRINDJE,
o. (-5), kleine vriend ; (fig.) knaap.
VRIENDELIJK, bn. bw. (-er, -st), minzaam,
voorkomend, innemend, zacht ; — de zon schijnt
zoo vriendelijk, uitlokkend. VRIENDELIJKREID, v. (...heden), minzaamheid, voorkomendheid.
VRIENDELOOS, bn. zonder vrieth of vrienden.
VRIENDENDIENST, m. (-en), dienst lien vriendenelkander bewijzen; ...FEEST, o. (-en); ...GROET,
m. (-en); ...BRING, m. (-en), gezelschap van vrienden ; ...MARL, o. ( ...malen).
VRIENDHOUDEND, bn. (-er, -st), • oorspr.:
zijne vrienden genegen; thane : gehecht aan zijne
vrienden.
VRIENDIN, v. (-nen), VRIENDINNE, v. (-n).
VRIENDINNETJE, o. (-s).
VRIENDLIEF, m. lieve vriend; VRIENDJELIEF, o. lief vriendje.
VRIENDSCHAP, v. hoedanigheid van, (ook)
gevoel van een vriend, genegenheid ; —, (-pen),
dienstbetoon : de eerie vriendschap is de andere
waard; — eertijds: woord waarmede men iem. aansprak, lien men niet kende.
VRIENDSCHAPPELIJK, bn. bw. (-er, -st), als
vriend, met, nit vriendschap : vriendschappelijk
met elkander omgaan ; — (sport) vriendschappelijke
wedstrijd, buiten de competitie om.
VRIESBAK, m. (-ken), bak waarin men iets
laat bevriezen •, ...GANS, v. (...zen), ganzen die
's winters uit het Noorden bij ons komen en hier
vorst voorspellen ; ...KA1VIER, v. (-s), koelkamer ;
...KAST, v. (-en), hooge vriesbak.
VRIESPUNT, o. het vaste punt van warmth
waarbij het water begint to bevriezen en sneeuw
en ijs beginnen to smelten ; ...WEDER, ...WEER,
o. vriezend weer.
VRIEZEN, (het vroor, heeft gevroren, soms
nog : gevrozen), door de vorst van een vloeibaar
in een vast lichaam overgaan ; — door de vorst
in zekeren toestand komen : de waterflesch is
stukgevroren ; — door vorst ontstaan.
VRIJ, bn. bw. (-er, -st), zonder alles wat als eene
beperking, belemmering, dwang, verplichting gelden kan : hij leeft vrij van zorgen, onbezorgd ;
— de hander vrij hebben, zich vrij, ongehinderd
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bewegen kunnen ; — vrij van koorts, zonder koorts;
vrij van straf blijven, geene straf krijgen; een vrij
uur, een vrije dag, waarop men niets to doen
heeft; het vrije veld, waarin niets het uitzicht
belemmert, het open veld ; — een huis vrij op
naam, dan betaalt de kooper de overdraehtskosten; — een vrij huis, onbelast, onbezwaard, (ook),
dat op zichzelf staat, niet aan andere verbonden
is ,• — (plantk.) vrije bloemdeelen, die niet met
elkander vergroeid zijn ;
onbeperkt in zijn doen en laten : een vrij man
zijn ; heeft de mensch een vrijen wil I is hij in
zijn willen geheel onbeperkt ; dat staat u vrij,
kunt ge doen naar ge verkiest; — vrije arbeid,
tegenst. van gedwongen of contractarbeid; — het
recht der vrije gedachte; — de vrije Universiteit,
niet opgericht door den Staat; de vrije gemeente,
godsdienstige vereeniging zonder dogmatischen
grondslag; — vrije verzen, van verschillende vers.
voeten ; — de vrije kunsten, (in de middeleeuwen)
de kunsten der vrije mannen, n.l. spraakkunst,
muziek, sterrenkunde enz. ; — ids vrij vertalen,
niet woordelijk ; —
tamelijk, redelijk : dit artikel is vrij Zang.
( Vrij vormt met een groot aantal ww. scheidbare
samenstellingen, wa.arvan alleen de voornaamste
opgenomen zijn).
VRIJAF, bw. verlof : vrijaf hebben, geven.
VRIJAGE, v. (-s), vrijerij, minnehandel.
VRIJBILJET, o. (-ten), verlofpas, geleibrief ;
gratis toegangsbewijs voor de komedie enz.
VRIJBLIJVEN, (bleef vrij, is vrijgebleven),
onbezocht blijven; — ongehuwd blijven ; — verschoond blijven (bv. van een onaangenaam
bezoek).
VRIJBOER, m. (-en), boer op eigen grond.
VRIJBORSTIG, bn. bw. (-er, -st), rondborstig.
VRIJBRIEF, m. (...ven), verlofbrief.
VRIJBUIT, m. buit ter zee gemaakt ; op vrijbuit varen, als kaper.
VRIJBUITEN, (vrijbuitte, heeft gevrijbuit), plunderer ; als kaper varen, op roof uitgaan.
VRIJBUITER, m. (-s), zeeroover die overal op
buit gaat ; kaperschip ; kaperkapitein. VRIJBUITERIJ, v. (-en), zeeroof ; (fig.) journalistieke
vrijbuiterij.
VRIJDAG, m. (-en), zesde dag der week ; Goede
Vrijdag, de Vrijdag vOOr Paschen.
VRIJDAGAVOND, m. (-en), ...MIDDAG, m.
(-en), ...MORGEN, m. (-s), ...NACHT, m. (-en),
...00HTEND, m. (-en).
VRIJDAGS, bw. op Vrijdag : Vrijdags ga
ik Iuit.
VRIJDAGSCH, bn. op Vrijdag : de Vrijdagsche
markt.
VRIJDEN, ook VRIJEN, (vrijdde, heeft
gevrijd), zie BEVRIJDEN.
VRIJDENKER, m., VRIJDENKSTER, v. (45),
iem. die alle dogmatisch geloof verwerpt.
VRIJDOM, m. (-men), ontheffing, vrijstelling :
vrijdom van belasting ; voorrecht, privilege: de vrijdommen van den adel ; reohtsgebied (eener vrije
stad).
1. VRIJE, o. de vrije, open lucht.
2. VRIJE, o. (-n), rechtsgebied eener vrije stad.
VRIJEIGEN, bn. (leenst.) huiseigen, tusschen
vrij en eigen instaande.
VRIJELIJK, bw. op vrije wijze.
1. VRIJEN, zie VRIJDEN.
2. VRIJEN, (vrijde, heeft gevrijd, (ook) vree,
heeft gevreeen), (veroud.) liefhebben ; — (thane)
minnekoozen ; — tot een huwelijk aanzoeken : hij
vrijt eene weduwe ; — tot een huwelijk pogingen
aanwenden : hij vrijt naar (om) mijne buurmansdochter ; — (fig.) om iemands gunst vrijen, tot
het verwerven van iemands gunst allerlei middelen
aanwenden.
VRIJER, m. (-s), minnaar ;• (ook) jonkman ;
een oude vrijer, een bejaard jonkman, vrijgezel.
VRIJERIJ, v. (-en), minnehandel, vrijage.
VRIJGEBOREN, bn. niet in slavernij of lijfeigenschap geboren.
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VRIJGEBORENE, m. en v. (-n), die niet in
slavernij of lijfeigenschap geboren is ; ...GEEST, m.
(-en), vrijdenker ; ...GEESTERIJ, v.
VRIJGELATENE, m. en v. (-n), vrij geworden
slaaf (inz. bij de oude Romeinen en Grieken);
...G1ELEIBRIEF, m. (...ven), brief waarbiJ men
vrijen doorgang bij een vijand verkrijgt ; ...GELEIDE, o. konvooi, gewapende bedekking.
VRIJGEVEN, (gaf vrij, heeft vrijgegeven), verlof,
vrijaf geven.
VRIJGEVIG, bn. bw. (-er, -st), mild, onbekrompen : hij is zeer vrijgevig. VRIJGEVIG-,
REID, v.
VRIJGEZEL, m. (-len), ongehuwde ; ...GRAAF,
m. (...graven), veemrechter ; ...GRAAFSCHAP, o.
(leenst.) (inz.) Franche-comtê (in het oude Frankrijk).
VRIJHANDEL, m. handel vrij van alle belemmeringen, inz. van alle in- en uitvoerrechten.
VRIJHANDELSMAN, m. (-nen), iem. die den
vrijhandel voorstaat.
VRIJHANDELSTELSEL, o, stelsel van den
vrijhandel.
VRIJHAVEN, v. (-s), eene haven welke de regeering, om bijzondere reden, van de algemeene
tolwetten ontheven heeft en waarin dus de schepen
van alle natien, zonder betaling van rechten,
kunnen binnenloopen en handel drijven.
VRIJHEER, m. (-en), jedelman die alleen den
keizer of koning boven zich erkende, in rang op
den graaf volgende, baron.
VRIJHEID, v. het tegenovergestelde van gevangenschap en slavernij ; — losheid, vaardigheid ; — maatschappelijke en burgerlijke onafhankelijkheid : burgerlijke vrijheid ; —, (...heden),
daad die van den gewonen regel afwijkt, de gewone grenzen overschrijdt: rich vrifheden veroorloven ; eene dichterliike vrijheid; — vrijmoedigheid:
de vrijheid nemen: — vrijdom ; — privilege.
VRIJHEIDSBOOM, m. (-en), meiboom met eene
roode muts op den top, welke ten tijde der omwenteling in Frankrijk (en ook in Nederland) als een
teeken van vrijheid op publieke plaatsen werd
geplant ; ...GEEST, m. zucht naar, aanmoediging
tot vrijheid; ...HOED, m. (-en), hoed als zinnebeeld der vrijheid.
VRIJHEIDSMAAGD, v. eene maagd als zinnebeeld
der vrijheid ; ...MIN, v.; ...MUTS, v. (-en), roode,
phrygische muts ; ...0ORLOG, m. (-en), oorlog
om de vrijheid to verkrijgen : Noordamerikaansche
vrijheidsoorlog; ...ZIN, m. zin, liefde tot de vrijheid : de vrijheidszin onzer vaderen; ...ZUCHT, v.
VRIJHOF, m. (...ven), (leenst.) vrije boerderij,
meierij.
VRIJHOUDEN, (hield vrij, heeft vrijgehouden),
de kosten (voor een ander) betalen ; — behoeden
voor ; — (teew.) een anker vrijhouden, klaar houden •, — een schip van water vrijhouden, vlottend
houden.
VRIJJAAR, o. (...jaren), het 7de of 49ste jaar
(bij de oude Israölieten), gedurende hetwelk de
akkers moesten braak liggen, of waarin men zonder
loon dienen moest • ...KAART, v. (-en).
VRIJKOMEN, (kwam vrij, is vrijgekomen),
ontslagen worden (van iets), uit de gevangenis ;
(fig.) van iets afkomen : met den schrik vrijkomen..
VRIJKOOP, m. lossing, aflossing.
VRIJKOOPEN, (kocht vrij, heeft vrijgekocht),
loskoopen, iemands vrijheid koopen ; door afkoop
van belastingen vrijmaken.
VRIJKORPS, o. (-en), een korps militairen die
in oorlogstijd vrijwillig dienst nemen en zelven
in hun uitrusting en onderhoud voorzien.
VRIJLATEN, (lief vrij, heeft vrijgelaten), de
vrijheid geven (aan): een gevangene vriflaten ;
—(fig.)verlof,vrijhedgevnto ;—nietbzwaren.
VRIJLEEN, o. (-en), (leenst.) leengoed welks
bezitter niet tot diensten verplicht is.
VRIJLOTEN, (lootte vrij, heeft en is vrijgeloot),
bij loting vrijkomen (by . voor den krijgsdienst).
VRIJMAOHT, v. vrije, onbeperkte macht,
meest van God.
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VRIJMACHTIG, bn. (-er, -st), eene vrije, onbeperkte macht hebbende : Gods vrijmachtige wil.
VRIJMAKEN, (maakte vrij, heeft vrijgemaakt),
de vrijheid geven aan : iem. van den dienst
vrijmaken, hem loskoopen ; — (whelk.) ontbinden.
VRIJMAN, m. (-nen), onafhankelijk mensch ;
zakkendrager te Rotterdam die niet behoeft te
loten dock gekozen kan worden ; (fig.) iem. die
tot niets verplicht is ; ...METSELAAR, m. (-s,
_Jaren), lid der vrijmetselarij ; ...METSELAARSCHAP, o. hoedanigheid van vrijmetselaar.
VRIJMETSELAARSLOGE, v. (-s), plaats van
bijeenkomst der vrijmetselaars ; ...ORDE, v.
(-n), ...TEEKEN, o. (-s), orde, teeken der vrijmetselaars.
VRIJMETSELARIJ, v. een geheim genootschap,
over de gansche aarde verspreid, dat zich ten doel
step, overal verlichting en beschaving to brengen ;
vele gebruiken en symbolen zijn aan het metselen
ontleend.
VRIJMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), VRIJMOEDIGLIJK, bw. niet bevreesd, onbeschroomd.
VRIJNEN, (vrijnde, heeft gevrijnd), (steenh.)
met zeer smalle groefjes behouwen.
VRIJPLAATS, v. (-en), wijkplaats, schuilplaats ;
— (oudt.) plaats werwaarts de misdadigers konden
de wijk nemen.
VRIJPLEITEN, (pleitte vrij, heeft vrijgepleit),
iem. onschuldig doen verklaren (door voor hem
te pleiten).
VRIJPOSTIG, bn. bw. (-er, -st), zeer vrij, stout;
vrijpostig binnenkomen, optreden.
VRIJSCHOOL, v. (...scholen), school voor
kosteloos onderwijs ; ...SCHOT, o. (-en), schot
eens wilddiefs ; ...SCHUTTER, m. (-s), wilddie!, strooper.
VRIJSPRAAK, v. vonnis van vrijverklaring.
VRIJSPREKEN, (sprak vrij, heeft vrijgesproken),
vrij, onschuldig, niet schuldig verklaren.
VRIJSTAAN, (stond vrij, heeft vrijgestaan), de
vrijheid hebben van ; het staat u vrij, het is u
vergund.
VRIJSTAAT, m. (...staten); ...STAD, v. (...steden), rijksstad ; vrijplaats.
VRIJSTELLEN, (stelde vrij, heeft vrijgesteld),
de vrijheid geven aan ; (ook) ontslag geven.
VRIJSTER, v. (-s), minnares ; — woord waarmede
men eene jonge dochter uit den minderen stand, die
men geen bijzonderen titel wil of kan geven, aansproekt.
VRIJTHOF, o. (veroud.) omheinde plaats • kerkhof •; wandelplein.
VRIJUIT, bw. onbewimpeld, onbelemmerd, zonder
schroom, rondborstig : vrijuit spreken.
VRIJVALLEN, (viel vrij, is vrijgevallen), openvallen, vrijkomen.
VRIJVEOHTEN, (vocht vrij, heeft vrijgevochten),
vechtende vrijmaken, bevrijden.
VRIJVERKLARtN, (verklaarde vrij, heeft vrijverklaard), onschuldig verklaren ; onafhankelijk verklaren. VRIJVERKLARING, v. (-en).
VRIJVROUW, v. (-en), barones ; bezitster eener
vrije heerlijkheid.
VRIJWAREN, (vrijwaarde, heeft gevrijwaard),
iem. (tegen iets) waarborgen, ergens voor behoeden.
VRIJWARING, v. (-en), het vrijwaren.
VRIJWIEL, o. rijwiel met vrijwiel, waarbij het
achterrad kan vooruitdraaien zonder dat de tandraderen zich bewegen.
VRIJWIELEN, (vrijwiejde, heeft gevrijwield),
fietsen en daarbij van het vrijwiel gebruik maken.
VRIJWIELER, m. (-s), vrijwielfiets.
VRIJWIELFIETS, v. (-en), Bets met vrijwiel.
VRIJWILLIG, bn. bw. uit vrije beweging, ongedwongen : vrijwillige bijdragen, giften.
VRIJWILLIGER, m. (-s), soldaat die vrijwillig
dienst genomen heeft : het Leger bestaat uit vrijwiltigers en miliciens
VRIJWILLIGERSKORPS, o. (-en).
VRIJZINNIG, bn. bw. (-er, -st), liberaal : de vrijzinnige partif ; vrijzinnig denken. VRIJZINNIG' HEID, v.

VROUWELIJK.
VRIJZINNIG-DEMOCRAAT, m. (...craten), iem.
die weer vooruitstrevend is dan de gewone liberalen
of vrijzinnigen.
VRIND, m. (-en), vriend.
VROED, bn. bw. (-er, -st), wijs, ervaren, voorzichtig : vroom en vroed. VROEDHEID, v.
VROEDSCHAP, v. (-pen), (gesch.) stedelijke regeering, raad ; — m. (-pen), lid van de vroedschap.
VROEDVROUW, v. (-en), vrouw die de verloskunde uitoefent.
VROEG, bn. bw. (-er, -st), het tegendeel van laat ;
— vroeg of laat moet het toch gebeuren, nu of later, op
den een of anderen tijd ; — voor, bij of kort, na
zonsopgang : vroeg in den morgen ; — tijdig, vroeg
in den tijd : vroege kersen.
VROEGBEURT, v. (-en), vroegdienst ; ...BLOEM,
v. (-en), lentebloem, inz. madeliefje en primula ;
...DIENST, m. ochtendkerk.
VROEGELING, m. (-en), jong doer in het voorjaar
geboren; vruchten, groenten die vroeg in den tijd zijn.
VROEGER, bw. eertijds.
VROEGKERK, v. (R.-.K.) stille mis in den morgen, ongeveer 7 uur, in tegenst. met de hoogm,is die
om 10 uur gezongen wordt ; ...KOST, m. ontbbt ;
...METTE, v., ...MIS, v. vroegkerk; vroege dienst
op eersten Kerstdag.
VROEGRIJP, bn. vroeg ontwikkeld: vroegrijpe
druiven ; (ook fig.) te vroeg ontwikkeld.
VROEGTE, v. de vroege morgen : in de vroegte ; —
(spr.) de vroegte wint, wat men 's morgens vroeg doet,
heeft men reeds gedaan.
VROEGTIJDIG, bn. bw. (-er, -st), vroeg, niet laat.
VROME, m. en v. (-n), die vroom, die godvruchtig
is ; een valsche vrome, schijnheilige, tartuffe.
VROMMES, o. (gew.) geringschattende benaming
voor vrouw ( = vrouwmensch).
VROOLIJK, bn. bw. (-er, -st), opgeruimd, verheugd; een vroolijk Fransje, een opgeruimd mensch;
druk, levendig : eene vroolijke straat; — licht,
gezellig. VROOLIJKHEID, v. blijdschap, opgeruimdheid.
VROOM, bn. (vromer, -st), onschuldig, zonder list
en bedrog ; een vrome ziel; — godvruchtig: vrome
werken; — een vroom bedrog, bedrog waarmede
men de zaak van den godsdienst meent te bevorderen ; — dit behoort tot de vrome wenschen, tot
die zaken welke goed zijn, maar niet licht verwezenlijkt worden; — (gew.) flunk, kloek: een
vroom paard. VROOMHEID, v. onschuld ; godsvrucht, godsdienstigheid ; dapperheid.
VROON, o. (-en), — DIENST, m. (-en), (Nederd.
rechtsoudh.) heerendienst, arbeid van den lijfeigene
ten dienste van zijn heer ; verschuldigde dwangarbeid ; —GELD, o. (-en), geld waarvoor men zich
van de vroondiensten kon vrijkoopen ; —GOED,
o. (-eren) ; —HEER, m. (-en), iem. die recht op
vroondienst had ; —LAND, o. (-en), land waaraan
vroonrecht verbonden was ; —MEESTER, m. (-s) ;
— RECHT,o.(-en), recht op vroondienst ; —VISCH,
m. (...sschen); —VISSCHERIJ, v. (-en), visscherij
waaraan den vroonheer een deel der opbrengst toekwam; —WATER, o. (-en), vischwater met vroonrecht.
VROUW, v. (-en), echtgenoote ; vrouwelijk persoon die huwbaar is ; man en vrouw, echtpaar ; de
vrouw (meesteres) des huizes ; — zij is eene vrouw,
zij is zwak of onbestendig ; — Onze Lieve Vrouwe,
de Maagd Maria ; — eene speelkaart met eene
vrouw: hartenvrouw, ruitenvrouw. VROUWTJE, o.
(-s), kleine vrouw.
VROUWEBEELD, o. (-en), beeld eener vrouw ;
...BROEDER, m. (-s), zekere karmelietermonnik.
VROUWELIJK, bn. als, tot eene vrouw behoorende : het vrouwelijke geslacht ; — de vrouwelijke
bevalligheden, natuurlijke bevalligheden der vrouw;
de vrouwelijke handwerken, bezigheden, handwerken, bezigheden der vrouw ; — zacht, beschroomd : vrouwelijke manieren hebben ; — (taaik.)
het vrouwelijk geslacht; — (dichtk.) een vrouwelijke
regel ; vrouwelijk rijm, met onbetoonde eindlettergreep ; — (plantk.) vrouwelijke bloem, bloem
waarin alleen stampers aanwezig zijn. VROUWELIJKHEID, v.
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VROUWENAARD, m. aard der vrouw : plagen is
vrouwenoard ; ...BEWEGING, v. het streven der
vrouw Laar meer vrijheid en zelfstandigheid ;
...BOND, m. (-en), verbond van vrouwen ; bond ter
bevordering van de belangen der vrouw ; ...DAG,
m. (R.-K.), zie LICHTMIS.
VROUWENHAAR, o. haren der vrouw ; —
(plantk.) venushaar (adiantum capillus veneris);
(ook) eene Boort van reukgras, steenbreekvaren en
anjelier; ...HAAT, m. haat tegen (ook) van de
vrouw; ...HAND, v. (-en), hand eener vrouw;
schrift eener vrouw; ...HATER, m. (-s); ...KIESRECHT, o.; ...KLOOSTER, o. (-s).
VROUWENLEEN, o. (-en), (leenst.) konkelleen,
leengoed dat ook aan vrouwelijke erfgenamen kon
overgaan.
VROUWENSTEM, v. (-men), stein eener vrouw;
...WERK, o, werk voor vrouwen.
VROUWLIEF, V. lieve vrouw. VROUWTJELIEF, o. lief yrouwtje.
VROUWMENSOH, o. (...lieden, _Jul), geringschattende benaming der vrouw.
VROUWSPERSOON, o. (...sonen), (minachtend)
vrouw.
VRUCHT, v. (-en), deel der plant dat uit den
stamper (het vruchtbeginsel) ontstaat ; inz. eetbaar
plantgewas, ooft : veld-, twin- en boomvruchten ;
—(spr.)
verboden vrucht smaakt het lekkerst, lets wat
verboden, ongeoorloofd is (inz. op het gebied der
zonde) ; — jong van een dier, kind van een
mensch, inz. wanner het nog ongeboren is ; —
opbrengst, uitwerking, uitslag : de vruchten van den
arbeid ; — voordeel, winst : met vrucht lets aanwenden ; hij heeft met vrucht gestudeerd, examen,
gedaan; zonder vrucht, vruchteloos, zonder resultaat.
VRIJOHTBAAR, bn. (-der, -st), veel vruchten
voortbrengende : ?nest maakt het land vruchtbaar ;
een vruchtbaar jaar, waarin de oogst overvloedig is ;
— groeizaam : vruchtbaar weer; — loonend, veel
opleverende : een vruchtbaar onderzoek ; een vruchtbaar schrijver, iem. die veel schrijft.
VRUOHTBEGINSEL, o. (-s), (plantk.) het benedenste deel van den stamper, waarin de eitjes of
aanstaande zaden voorhanden zijn ; ...BOOM, m.
(-en), boom die ooft oplevert.
VRIJOHTDRAGEND, bn. vruchten voortbrengend; winstgevend: vruehtdragende arbeid.
VRUCHTELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder
vrucht, van vrucht ontbloot ; (fig.) vergeefsch, tevergeefs : vruchtelooze moeite ; alles bleef vruchteloos.
VRUCHTEN, (veroud.) vreezen. (Pit vruchten
leeft nog in : godsvrucht).
VRUCHTENIJS, o. ijs met vruchtensap bereid ;
...MESJE, o. (-s), mesje om fijne vruchten te schillen;
...WIJN, m. gegist vruchtensap.
VRUCHTGEBRUIK, o. (recht.) een zakelijk recht
om van eens anders goed de vruchten te trekken,
alsof men zelf eigenaar daarvan ware, mits zorgende,
dat de zaak zelve in stand blijve ; ...GEBRUIKER,
m., ...GEBRUIKSTER, v. (-s) ; ...GENOT, o.
VRIJOHTGODIN, v. (fab.) Pomona, Ceres ;
...MAAND, v. (-en), Oogsttnaand, Augustus ; 19
Aug. tot 19 Sept. (in den kalender der eerste Fransohe omwenteling), Fructidor; ...MANDJE, o. (-s);
...SUIKER, v. glucose, knobbelvormige sulker in
de druiven, vijgen en vele andere suikerachtige
vruchten, ook in honig, in den wortel van hondsgras
enz.; ...VLEESCH, o. sappig eetbaar deel eener
vrucht ; ...VLIES, o. (...zen), vlies om eene vrucht,
lamsvlies.
VRUCHTVORMING, v. het vormen der vrucht.
VUCHT, VUCHTENBOOM, m. (-en), (plantk.)
grove den (pines silvestris).
VUE (a), bw. uitdrukk. op zicht (van wissels).
VUIG, bn. bw. (-er, -st), gemeen, laag, slecht.
1. VUIL, bn. bw. (-er, -st), onrein, morsig :
wile harden; daar zed hij eene vuile pijp aan
rookerb, dat zal hem leelijk opbreken; suit weer,
buiig weer; (fig.) het zal vuil weer geven, er zal wat
komen kijken, oppassen zal de boodschap zijn; —
(mew.) eene vuile kust, met verborgen klippen
bezet; een vuile grond. waarin het anker niet
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houdt; vuil water maken, door de madder zeilen,
zonder vast te raken; — Diet friseh : eene vuile
kleur; — bedorven : een vuil ei ; eene vuile
wonde, vervuild ; eene vuile maag hebben; vuile
(onzuivere) lucht inademen; — laag, gemeen, plat:
?mile uritdrukkingen ; —, o. vuilnis : het vuil
opvegen, wegwerpen. VUILHEID, v. (...heden),
morsigheid ; gemeenheid ; zedeloosheid.
2. VUIL, m., VUILEN, my. vuile gronden, gevaarlijk om over te zeilen of waarin het anker niet
houdt.
VUILAARD, m. (-s), (Zuidn.) vuilik.
VUILAARDIG, bn. bw. (-er, -st), gemeen, op
vuile, gemeene wijze. VUILAARDIGHEID, v.
VUILBOOM, m. (-en), (plantk.) plant met okselstandige bloemen die groenachtig witte bloemkronen hebben (frangula alnus), ook stinkhout,
sprakel en kraaibessen geheeten.
VUILIK, m. (-en), die vuil of morsig is ; (fig.)
zedeloos, vuilaardig mensch.
VUILNIS, o. en v. vuil dat men van den vloer,
de straat enz. samenveegt ; —BAK, m. (-ken),
bak waarin men het huisvuil eenigen tijd bewaart ;
—BELT, v. (-en), vuilnishoop ; —BLIK, o. (-ken),
blik waarop men bet vuilnis van den grond opveegt ; —KAR, v. (-ren); —MAN, m. (-nen), man
die het huff s- en straatvuil ophaalt en naar de
vuilnisbelt brengt.
VUILNISVERBRANDING, v. verbranding van
het straatvuil ; ...VERBRANDINGSOVEN, m.
(-s).
VUILPOES, m, en v. (-en), vuilik.
VUILTE, v. vuilheid, vuilnis ; het vuile.
VUILTJE, o. (-s), er is geen vuiltje aan de
lucht, de lucht is schoon; (fig.) er dreigt heel geen.
onheil.
VUIST, v. (-en), dichtgesloten hand : met den
degen in de vuist, in de hand ; — (spr.) dat past als
eene vuist op een oog, als eene tang op een varken,
dat past heelemaal niet ; — in zijne vuist of in het
vuistje ,lachen, zich in stilte over eens anders nadeel of ongeluk verheugen ; — voor de vuist spreken, onvoorbereid; — zware scheepssmidshamer; —
in verschillende machines : stamper, dik uiteinde
van een arm enz.
VUISTBAL, m. (-len), stevige handbal ; —SPEL,
o. zeker balspel ; —SPELER, m. (-s).
VUISTGEVEOHT, o. (-en), gevecht met de vuist,
bokspartij ; ...HANDSCHOEN, m. (-en), handschoen zonder vingers ; ...HAMER, m. (-s),
moker ; ...RECHT, o. recht van den sterkste,
middeleeuwsch recht ; ...VECHTER, m. (-s),
iem. die bedreven is in het vuistgevecht ;
bokser.
VUIZER, m. (-s), (Zuidn.) snaak, quit.
VULAARDE, v. vollersaarde ; ...BIER, o. eene
soort van dun bier, scharrebier.
VULOANUS, m. (myth.) god van het vuur.
VULGAIR, bn. (-der, -st), gemeen, alledaag,sch,
ordinair.
VULGARISEEREN, (vulgariseerde, heeft gevulgariseerd), onder het yolk brengen, gemeengoed
maken.
VULGARITEIT, v. alledaagschheid, platheid.
VULGATA, v. kerkelijk goedgekeurde latijnsche
bijbelvertaling.
VULGO, bn. in het gewone leven, gemeenzaam.
VULGUS, o. gemeen yolk ; grauw.
VULHAAR, o. opvulsel ; ...HAARD, m. (-en),
soort van vulkachel.
1. VULKAAN, m. (fab.) god des vuurs.
2. VULKAAN, m. (...kanen), vuurspuwende berg ;
werkzame vulkanen, die van tijd tot tijd werken ;
uitgedoofde vulkanen, die in historische tijden niet,
meer werkten ; gelaagde vulkanen, die opgebouwd
zijn uit verschillende lagen van lava, tuf, enz.; —
(fig.) wij loopen, slapen op een vulkaan, ons dreigt,
nog verborgen, een groot gevaar.
VULKAOHEL, v. (-s), eene kachel van eigenaardige constructie, die men voor langen tijd in
eens van brandstof kan voorzien en waarvan de
verbranding nauwkeurig geregeld kan worden.
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VULKANISCH, bn. wat met de vulkanen in
verband staat ; vulkanische steenen, steenen
die de blijken van de werking van het ondervulkanische asch, asch
aardsche vuur dragen ;
die bij vulkanische uitbarstingen neervalt.
VULKANISEEREN, (vulkaniseerde, heeft gevulkaniseerd), in 't vuur bewerken ; innig met
zwavel verbinden caoutchouc vulkaniseeren ; in
vuur en gloed zetten ; in groote geestdrift doen
ontvlammen.
VULKANISME, o. alle verschijnselen aan de
oppervlakte der aarde die met hare inwendige
temperatuur in verband staan.
VULLEN, (vulde, heeft gevuld), vol maken :
een bed vullen, met veeren enz. ; iem. de handen
vullen. hem omkoopen.
VULLIS, o. vuilnis ; —BLIK, o. (-ken), enz.
VULPEN, v. (-nen), —HOUDER, m. (-s), schrijfpen met pollen houder dies men met inlet kan
vullen en waarmee men dan zeer lang kan 80114ve n.
VULSEL, o. (-s), al wat dient om to
vullen.
VUNS, bn. bw. (...zer, -t), VUNZIG, bn. (-er, -st),
duf, vochtig, muf ; slordig. VUNSHEID v., VUNZIGHEID, v. vochtigheid, mufheid, slordigheid.
1. VUREN, (vuurde, heeft gevuurd), vuur geven
(uit een vuurwapen) op..., afschieten; — (Zuidn.)
weerlichten.
2. VUREN, bn. van vurenhout.
VURENHOUT, o. hout van den fijnen den (picea
excelsa) of spar en van den groven den (pinus
silvestris).
VURENHOUTEN, bn. van vurenhout.
VURIG, bn. bw. (-er, -st), vonkelend, brandend,
gloeiend ; — op vuur gelijkende vurige oogen;
— hartstochtelijk : vurige liefde ; — (heelk.)
brandig eene vurige wonde ; — (landb.) vurig
koren, door het vuur aangetast ; — met huiduitslag. VURIGHEID, v. (...heden), het vurige,
brand ; levendigheid, ijver.
VUUR, o. (vuren), gloed, brandende voorwerpen,
inz. het vuur in eene kachel, een haard, eene stoommachine om to verwarrnen, op to koken, metalen
to doen gloeien of smelten of water tot stoom to
verdampen vuur aanleggen, aanmaken ; — heb
Je vuur voor mij I om pijp of sigaar aan to steken ;
(in spr.) : hij vat dadelijk vuur, wordt dadelijk
kwaad ; dat was olie in het mar, daardoor verergerde zijn toorn ; — er staat voor hem een potje
te vuur, hij heeft eene scherpe berisping te wachten;
iem. het vuur na aan, de schenen leggen, iem. eene
zaak moeilijk maken ; — met vuur spelen„ gevaarlijk spel sPelen ; — voor iem. door het vuur loopen,
alles voor hem doen ; — de kastanjes voor een
ander uit het vuur halen, zelf den last en de
moeite van iets hebben en een ander de voordeelen; —
het schieten met een vuurwapen vuur geven ;
eene vesting onder vuur nemen ; in 't vuur gaan, in
ik heb voor heeter vuren gestaan,
't gevecht ;
het harder to verantwoorden gehad ; een land
te vuur en te zwaard verwoesten, er alles uitplunderen en moorden ;
een mengsel dat onder veel lichtontwikkeling
verbrandt Bengaalsch vuur ; Grieksch, vuur, een
vuurwerk dat door water niet gebluscht kan worden ; —
vuurtoren, kustlicht; — lantaarn op zeeschepen ;
— een groote hoop turf in de venen ;
(fig.) drift, nadruk, levendigheid : met vuur spreken, iets vertellen ; — het vuur der jeugd, jeugdige
voortvarendheid ; — oogen vol vuur, vol levendigheld ; — het vuur van een diamant, de schittering ;
— het vuur der koorts, de gloed, de hitte ; —
ziekte, brand in het koren; — bederf in
het hout, waardoor het er gaat uitzien als
rood- en geelkleurig verkoold hout. VUURTJE,
o. (-s).
VUURAANBIDDER, m., ...AANBIDSTER,v. (-s),
heiden, die het vuur als eene godheid aanbidt ;
A.ANBIDDING, v.

VUURZEE.
VUURBAAK, v. (...baken), bask die door vuur
de opmerkzaamheid der schepen trekt en hun
noodige aanwijzingen geeft, inz. vuurtoren ;
...DIENST, m. vuuraanbidding ; ...D 0 OD, m.
dood in 't vuur; brandstapel : ten vuttrdood veroordeeld ; ...DOOP, m. den vuurdoop. ontvangen,
voor de eerste maal in 't vuur zijn ...GEEST,
m. (-en) ; ...GLOED, m. '• ...HAARD, m. (-en) ;
...SEVER, m. (-s), (nat. hist.) eene lichtgevende
keversoort (pyrophorus); ...LIJN, v. (-en), (vest.)
de richting in welke de projectielen worden voortgedreven.
VUURMAKER, m. (-s), een bosje kurk of krullen
met terp.entijn of Kars besmeerd waarmede men
gemakkelijk vuur maakt ; — (gew.) stoker aan
eene pannenfabriek ; ...MAND, v. (-en), mand
tot droging van kindergoed; ...METER, m. (-s),
werktuig tot bepaling van den hittegraad ;
pyrometer; ...MOND, m. (-en), algemeene benaming
voor een stuk geschut; ...OVEN, m. (-s); ...OVERWICHT, o. vuur overwicht krijgen, (in den oorlog),
grooter uitwerking van het vuur verkrijgen dan
zijn tegenstander.
VUURPAD, v. (-den), (nat. hist.) zekere pad
(bombinator) van boven vuilbruin en van onderen
geelrood van kleur.
VUURPIJL, m. (-en), (vuurw.) pig die uit
een vuurwerk schiet of bij vreugdevuren wordt
gebruikt; pijl die onder het afschieten ontbrandt.
VUURPLAAT, v. (...platen), ijzeren plant
waarop of waartegen het haardvuur rust ;
; ...POT, m. (-ten).
...POEL,
VUURPROEF, v. (...ven), iedere proof waarbij
men de degelijkheid van iets door middel van het
vuur onderzoekt ; zeker godsoordeel (in de raiddeleeuwen) om met behulp van vuur bewijs van
schuld of onschuld to erlangen ; (fig.) de vuurproef doorstaan, eene lange, moeilljke proef
doorstaan.
VUURROER, o. (-s), (veroud.) geweer, snaphaan.
VUURROOD, bn. rood als vuur : zij wend vuurrood, hoogrood van schaamte.
VUURSCHERM, o. (-en), scherm om tegen to
sterke uitstraling van vuur to beschutten ;
werktuig om het vuur rondom den smeltkroes
to houden ; ...SCHIP, o. (...schepen), schip dat
tot kustlicht dient ; brander ; (Zuidn.) stoomboot;
...SLAG, o. (-en), een stuk staal waarmede vonken
uit een vuursteen wordt geslagen.
VUURSPUWEND, bn. waaruit vuur opstijgt,
vuurbrakend vuurspuwende berg.
VUURSTAAL, o. stuk staal van een vuurslag ;
...STEEN, m. (-en), zekere steen die, geslagen
wordende, vonken geeft ; (ook) eene soort van,
steen waartoe de vuursteen behoort; ...STEENGEWEER, o.(...geweren), geweer dat met een
vuurslag afgeschoten word ; ...STRAAL, m.
(...stralen), straal van vuur ; bliksemstraal ;
...TONG, v. (-en); ...TEST, v. (-en), vuurpotje
inz. in vuurstoven.
VUURTJE, o. (-s), klein vuur : een vuurtje stoken;
— (fig.) het ging als een loopend vuurtje door de
stad, in korten tijd wist iedereen het, sprak
ervan.
VUURTOREN, m. (-s), toren aan de kust die
's avonds en 's pachts een sterk licht uitstraalt
om den schepelingen nabij de kust eene veilige
vaart to verzekeren.
VUURVAST, bn. bestand tegen het vuur ;
...VOGELTJE, o. (-s), een dunsnavelig wevervogeltje, soort van prachtvink (habropyga minima),
purperkleurig wijnrood, in M. Afrika, 10 cM. lang;
...VRETER, (-s), vuureter ; voortvarend militair ; ...WAPEN, o. (-s), schietgeweer.
VUURWERK, o. (-en), werk dat in het vuur
verricht wordt ; — voorwerpen gevuld met ontploffende, brandbare en lichtgevende mengsels;
vertooning met kunstvuurwerk ; ...WERKER,
m. (-s).
VUURZEE, v. (fig.) eene zee van vuur ; ...ZUIL,
v. (-en), zuil van vlammen.
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W, v. (-'0, de 23ste letter van het alphabet; —
al de namen en woorden in een adres- of woordenboek die met W beginnen; —
in afkortingen :
W.
— West of Westen; —
W . C.
— watercloset; —
Wd.
— waarnemend; —
Wdb.
woordenboek;
wed.
— weduwe; —
W . en W. — Weduwen en Weezen; —
W etb.
— Wetboek;
w. g.
— was geteekend (op afschriften);
weinig gebruikelijk;
w.
— werktuigkundig ingenieur; —
W.
— West- Indio;
W. L. ' — Westerlengte; —
W . n.
waarnemend;
W . P. K. — waterpaardekracht; —
W . v. B. R. — Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
W. v. K. — Wetboek van Koophandel; —
W. v. S.
— Wetboek van Strafrecht.
W. W.
weg en werken; —
WAADBAAR, bn. (-der, -st), waardoor men
waden kan : eene waadbare plaats in eene rivier.
WAADPOOT, m. (-en), lange vogelpoot waarvan de scheen tot aan het ondereinde naakt is ;
...VOGEL, m. (-8)., (nat. hist.) vogel met waadpooten, steltlooper.
1. WAAG, v. (wagen), toestel om to wegen ;
de Romeinsche waag, de unster ; (fig.) in
de waag (waagschaal) stellen ; (fig.) in de waag
houden, in twijfel laten ; — plaats, gebouw waar
van overheidswege goederen gewogen worden ; —
(ook) zekere gewichtshoeveelheid (inz. bij visch).
2. WAAG, m. waagstuk : een heele waag.
WAAGHALS, m. en v. (...zen), vermetele, iem.
die roekeloos zijn leven waagt of zich in gevaarlijke ondernemingen steekt.
WAAGHALZERIJ, v. (-en), vermetelheid; roekelooze onderneming.
WAAGMEESTER, m. (-s), opzichter der waag,
beeedigd weger ; ...SCHAAL, v. (...schalen), een
der twee bakken of bladen van de balans ; (fig.)
zijn Leven in de waagschaal stellen, blootstellen,
roekeloos wagen.
WAAGSPEL, o. (-en), kansspel ; waagstuk ;
...STUB, o. (-ken), (fig.) gewaagde onderneming.
WAAI, v. (-en), zie WADE 1.
WAAIBOOM, m. (-en), (Zuidn.) boom die vrij
in den grond staat en niet tegen een muur of latten
geleid is : perziken van een waaiboom.
WAAIEN, (waaide, of woei, heeft gewaaid),
wind waken, blazon (van den wind); — waaiende
verkoelen, lucht aanbrengen door middel van een
waaier ; — door den wind in beweging gebracht zijn;
(spr.) met alle winden waaien, met ale partijen
meegaan, goon eigen mooning hebben ; (fig.)
het is mij door het hoofd gewaaid, het is mij ontgaan,
ik heb het vergeten ; — (spr.) het zal er waaien,
het zal er onstuimig toegaan, er zal hevig getwist,
gevochten worden ; — ik liet hem maar waaien,
heengaan, (ook) ik keek niet meer near hem om,
Het hem aan sijn lot over.
WAAIER, m. (-s), die waait, blaast, wind aanbrengt ; — zeker werktuig dat, in beweging gebracht, dient om het aangezicht to verkoelen
(inz. bij dames in gebruik); — zie WAAIERSLUIS.
WAAIERBEEN, o. (-en), been van een waaier ;
...BOOM, m. (-en), een kleine boom welks takken
zich waaiervormig verdeelen ; ...BRANDER, m.
Van Dale, Handwoordenboek.

(-s), gasbek die eene waaiervorn
brengt ; ...DEUR, v. (-en), eene
deur.
WAAIERDUIF, v. (...ven), soo
op N. Guinea (megapelia victoriae).
WAAIERPALM, m. (-en), benaming van elken
palmboom met waaiervorraige bladeren ; inz.
de Westindische wijnpalm (mauritia vinifera),
ook op Madagascar, de Soenda-eilanden enz.
WAAIERSLUIS, v. (...zen), sluis waarvan de
deuren bij elken waterstand gemakkelijk geopend
kunnen worden. In de achterhar van de puntdeur
is eene tweede deur, langer dan de eerste, waaier
genaamd, ten sterkste verbonden ; doze waaier
draait zoo nauwkeurig mogelijk in eene deurkas ;
riolen, van schuiven voorzien, stellen het buitenmet het binnenwater en het water in de deurkas
met elkander in gemeenschap.
WAAK, v. (waken), het waken, het wachthouden,
bewaken, wacht; (oudt.) (in den nacht) eene zekere
tijdruimte gedurende welke men waakte : de nacht
werd oudtijds in vier waken verdeeld.
WAAKHOND, m. (-en), wachthond, hond die een
huis en erf bewaakt.
WAAKSOH, bn. (-er, -t), waakzaam : een waaksche hond. WAAKSCHHEID, v.
WAAKSTER, v. (-s), ziekenoppasster ; baker.
WAAKTOREN, m. (-s), torentje waarop wacht
gehouden wordt; ...VLAM, v. (-men), kleine vlam
van een gasbrander die altijd blijft doorbranden.
WAAKZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), ijverig
wakende; — zorgvuldig, oplettend; opmerkzaam.
1. WAAL, v. (walen), diepe waterkolk, door eene
dijkbreuk ontstaan, ook wel weel en wiel geheeten;
— (zeew.) met palen omgevón kant waar de
schepen in eene zeehaven veilig kunnen liggen.
2. WAAL, v. (walen), (art.) ijzeren mal, vormplaat.
3. WAAL, m. (Walen), inboorling der Waalsche
provincien in Belgic, vooral van Luikerland.
4. WAAL, v, naam eener rivier in Gelderland.
WAALKLINKER, m. (-s), eene soort van steen
langs de Waal gebakken; ...MOP, m. (-pen), groote
soort van waalsteenen.
WAALSOH, of WALLONSCH, bn. FranschHervormd; de Waalsche kerk, Fransch-Hervormd
kerkgenootschap; (ook) kerk waar de dienst in de
Fransche taal wordt verricht; o, de taal der
Walen of Wallonnen in Belgic.
WAALSTEEN, m. (-en), waalklinker.
1. WAAN, bn. (gew.) gebrekkig, verkeerd, waaraan iets ontbreekt : de wane" kant van bout.
2. WAAN, o. witte hazelaar (zeker boomgewas).
3. WAAN, m. ijdele gedachte, verkeerde meening,
onjuist begrip; iem. in den waan .brengen.
4. WAAN, o. (zeew.) in waan houden, eenig timmerwerk in den vereischten toestand houden.
,WAANDENKBEELD, o. (-en), verkeerd, onjuist
denkbeeld.
WAANGELOOF, o. bijgeloof.
WAANVOORSTELLING, v. (-en), valsche, verkeerde voorstelling.
WAANWIJS, bn. bw. (...zer, -t), eigenwijs, verwaand. WAANWIJSHEID, v.
WAANWIJZE, m. (-n), ingebeelde gek.
WAANZIN, m. krankzinnigheid.
WAANZINNIG, bn. bw. (-er, -st), krankzinnig.
WAANZINNIGE, m. en v. (-n), krankzinnige.
1. WAAR, v. (waren), koopmansgoed, handelsartikel ; — (fig.) goede waar prijst zichzelve, wat
alle waar is
good is, behoeft geene aanbeveling;
60
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WAARDIG, bn. bw. (-er, -st), WAARDIGLIJK,
naar zijn geld, het goedkoope kan men niet zoo
bw. dierbaar; achting, eerbied verdienende ;
degelijk verwachten als het dure.
2. WAAR, v. (waren), (gew.) grasorkaantje,
toonen dat men lets waardig
—zichetswardgmkn,
is. WAARDIGHEID, v. eervolle verdienste, hoewervelstorm van zeer kleinen omvang, in den
danigheid van iets dat waardig is ; — grootheid
zomer.
3. WAAR bn. niet valsch, eclat; — zeker,
van handelen, edelheid ; — (...heden), eereambt
waarlijk, wezenlijk : een waar vriend; — rechte:
eerepost, aanzienlijke betrekking.
'I is een ware losbol, deugniet, —, bw. (gemeenz.)
WAARDIGHEIDSBEKLEEDER, m. (-a), die een
zoo waar (als) ik leef; zoo waar (als) ik hier sta.
aanzienlijk ambt waarneemt.
4. WAAR, bw. ter plaatse, op welke plaats ?
WAARDIJ, v. waarde, prijs.
5. WAAR, voegw. het dorp waar hij geboren is.
WAARDIJN, m. (-en, -s), (oudt.) muntmeester;
WAARAAN, voornaamwoordelijk bw. Samenstelonderzoeker van het gehalte des gelds.
lingen van waar met een ander bijwoord vervangen
WAARDIN, v. (-nen), vrouw van een waard;
herbergierster. WAARDINNETJE, o. (-s).
het vragend of het betrekkelijk vnwd. voorafgeWAARDLAND, o. (-en), laaggelegen land, inz.
gaan door het voorz. dat met 't bijwoord overeenkomt : waaraan denkt gijI, aan wat.
met gras of met waardhout begroeid.
WAARACHTER, vn. bw. a,chter Wien, wie, wat;
WAARDOOR, vn. bw. waardoor werd hij ziek l,
door wat ; ik weet waardoor dat komt, de reden.
na hetwelk, hetgeen.
1. WAARACHTIG, bn. naar de waarheid zwee1. WAARDSCHAP, o. (w. g.) beroep van waard
mende, eenigszins waar.
of herbergier ; waardschap drijven, herberg houden,
2. WAARACHTIG, bn. bw. (-er, -st), WAARACH 2. WAARDSCHAP, v. (-pen), gew. samenkomst;
gezelschap ; gastmaal.
TIGLIJK, bw. waar, zeker; echt ; — ale tw. zoo
waar ale God : waarachtig, dat is zoo !
WAARDSMAN, WAARSMAN, m. (-nen), (gew).
3. WAARACHTIG, bn. (zeew.) steenachtig :
lid van een dijks- of polderbestuur.
waarachtige grond.
WAARGEEST, m. (-en), de geest van een afgestorvene die des nachts in zijne vorige mooning
WAARBENEDEN, vn. bw. beneden wat; ...BIJ,
vn. bw. : een middet waarbij ik beat gevonden heb,
kwam waren of spoken.
btj wat ; waarbij zijn wij gebleven t
WAARGOED, o. (zeew.) voorwerpen ter herstel•
WAARBORG, m. (-en), onderpand, zekerheid:
ling, inz. voorraad van touwen en rondhouten.
borg, borgtocht : hij heeft goede waarborgen.
WAARHEEN, vn. bw. waarheen zullen wij gaan ?;
WAARBORGEN, (waarborgde, heeft gewaarden kant waarheen hij gaat.
borgd), instaan voor (iets) : gewaarborgd goud.
WAARHEID, v. het ware; overeenstemming van
WAARBORGFONDS, o. (-en), fonds, kapitaal
het denkbeeld met zijn voorwerp, van een verhaal
dat tot waarborg eener richtige uitbetaling, naof bericht met eene zaak, van wat men zegt met
koming van contracten dient; ...MAATSCHAPPIJ,
hetgeen men denkt : de waarheid zoeken; — (fig.)
v. (-en), assurantie-maatschappij; ...SOM, v. (-men),
iem. (eens flink) de waarheid zeggen, hem berispen,
waarborgfonds; waarborggeld.
hem verwijtingen doen; —, my. (...heden), lets
WAARBORGSTEMPEL, m. (-s), teeken tot
dat waar is : de waarheden van den godsdienst.
waarborg van echtheid (op gouden en zilveren
WAARHEIDLIEVEND, ...MINNEND, bn. (-er,
voorwerpen).
-st), altijd waarheid sprekende.
WAARBOVEN, vn. bw. : de menschen waarboven
WAARHEIDSLIEFDE, v. liefde tot de waarheid ;
hi' woont, boven wie.
...ZIN, m. gevoel voor de ' waarheid ; ...ZUCHT,
1. WAARD, m. (-en), herbergier; (fig). de rekening
v. streken, zoeken naar waarheid.
buiten den waard makers, zich misrekenen; — (spr.)
WAARIN, vn. bw. waarin schuilt de font ?; zeg
zooals de waard is, vertrouwt hij zijne gasten, men
mij waarin ik . gefaald heb, in welk opzicht; de Hid
beoordeelt een ander veelal naar zichzelven.
waarin wij levers, gedurende welken; ...LANGS,
2. WAARD, WOORD, WOERD, m. (-en), manvn. bw.
netjeseend, in sommige streken ook wertel geheeten.
WAARLIJK, bw. in waarheid ; stellig, zeker.
3. WAARD, m. (-en), (gew.) wilg.
WAARLOOS, bn. zonder toezicht, zonder be4. WAARD, v. (-en), laagliggend land dat dikwijls
scherming ; — (zeew.) al wat ingesoheept wordt
onder water loopt : uiterwaarden; — ingedijkt land.
om een voorwerp van gelijken aard to vervangen.
5. WAARD, bn. bw. waarde hebbende ; — hil is
WAARMAKEN, (maakte waar, heeft waargeniet waard (verdient niet), dat...; — (fig.) de kool
maakt), de waarheid aan den dag brengen, bewijzen,
is het sop niet waard, de zaak is van to weinig
staven, bekraehtigen : „je bent een dief !" — „dat
gewicht om er zooveel omslag van te maken; —,
eul je me waarmaken", dat moet gij mij bewijzen.
(-er, -st), dierbaar : waarde, waardste vriend.
WAARMEDE, vn. bw. waarmee sloeg hij ?, met
WAARDE, v. (-n),prijs, waardij ; — zekere geldwat; waarmee kan ik u dienen ?
som die voor jets betaald moet of kan worden,
WAARMERK, o. (-en), bekrachtiging door handom in het bezit er van te raken; bedrag (b. v.
teekening of eenig ander schriftelijk teeken.
van een wisselbrief); — de innerlijke waarde, de
WAARMERKEN, (waarmerkte, heeft gewaarwaarde die lets altijd behoudt; — in waarde (eere)
merkt), onderteekenen, bekrachtigen, legaliseeren.
houden, achten, zorg dragen (voor); van nul en
WAARNA, bw. na afloop of verloop van : waarna
geener waarde, nietig; — (muz.) waarde eener root,
als spreker optrad...; ...NAAR, vn. bw. naar wat,
de tijdduur aan haar toegekend; — allooi (van goud
hetwelk, hetgeen : waarnaar smaakt dat ?; de regel
of zilver).
waarnaar men levee moet; ...NAAST, vn. bw.
WAARDEBEPALING, v. (-en), bepaling, vastWAARNEEMBAAR, bn. waargenomen kunnende
stelling der waarde.
worden : waarneembaar soar het oog.
WAARDEEREN, (waardeerde, heeft gewaarWAARNEMEN, (nam waar, heeft waargenomen),
deerd), de waarde (van iets) bepalen, schatten ;
in acht semen, acht slaan op : men meet de gelegen— (fig.) op prijs stellen. WAARDEERING, v.
heid waarnemen, daarvan gebruik maken, partij
(-en), het waardeeren, schatting, bepaling van
trekken; — de wacht waarnemen, betrekken, hebwaarde of prijs.
ben ; — wind en weder waarnemen, doorstaan, ver• WAARDELEER, v. onderdeel der staathuisduren, (ook fig.) met veel onaangenaamheden to
houdkunde, betreffende de waarde der producten.
kampen hebben; — (zeew.) een touw waarnemen,
WAARDELOOS, bn. van geene waarde.
aanvatten; — een ambt waarnemen, bekleeden
WAARDGELD, o. (-en), (oudt.) soldij, belooning
(tijdelijk of voorgoed) ; eene betrekking voor iem.
voor verrichten dienst.
waarnemen, hem tijdelijk vervangen ; de waarneWAARDGELDER, m. (-s), (oudt.) iem. die voor
mende voorzitter, secretaris ; — gadeslaan, letten op ;
geld waarde of wacht field, inz. (vad. gesch.)
— (zeew.) beschouwen, opmeten : waargenomen
krijgsvolk ' dat aangenomen werd en geld trok, om
breedte. WAARNEMING, v. (-en), het waarnemen
de stad te beschermen.
(in alle bet.).
WAARDHOUT, o. hout dat op waarden groeit,
WAARNEMINGSPLAATS, v. (-en), plaats van
inz. wilgen- en elzenhout.
waar men waameemt; ...POST, m. (-en), dekkings-
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wal met omgebogen vleugel; ...VERMOGEN, o.
vermogen der ziel tot het ontvangen van indrukken
enz.
WAARNEVENS, vn. bw. een huis waarnevens een
tuin.
WAAROM, vn. bw. om wat ? om welke reden
met welk doel ? : ...OMHEEN vn. bw.; ...OMSTREEKS, vn. bw.; ...OMTRENT, vn. bw. omtrent welke plaats : waaromtrent woont hij ?; aangaande wat, hetwelk ; ...ONDER, vn. bw. : hij had
een schat van boeken, waaronder de meest zeldzame;
te midden van, in gezelschap van; beneden (iets):
waaronder lag he i I; ...OP, vn. bw. waarop zit hij ?;
waarop ik antwoordde ; ...OVER, vn. bw. waarover
is hij kwaad ?, om welke reden.
WAARSCHAP, m. (-pen), v6Or 1864, de naam
heemraden Drebhterland.
WAARSCHAPPIJ, v. heemraadschap (vO6r 1864).
WAARSCHIJNLIJK, bn. bw. (-er, -st), vermoedelijk : hij zal waarschijnlijk komen.
WAARSCHIJNLIJKHEID, v. vermoedelijke
waarheid;
(...heden), waarschijnlijk voorval.
WAARSCHUWEN, (waarschuwde, heeft gewaarschuwd), de aandacht vestigen op : men heeft mij
voor hem gewaarschuwd, men heeft mij kennis gegeven dat hij niet te vertrouwen is; — vervvittigen
waarschuw mij als gij klaar zijt; — vermanen.
WAARSCHUWING, v. (-en), vermaning ; —
bewijs, aanschrijving tot herinnering ; vanwege den
ontvanger eene waarschuwiny krijgen„ wegens achterstallige belasting
WAARSCHUWINGSCOMMANDO, o. (-'s), bevel
wat er gedaan moet worden; daarop volgt het witvoeringscommando, om het uit te voeren.
WAARTEGEN, vn. bw. een raad waartegen niets
in te breng en valt; ...TEGEN OVER, vn. bw.; ...TOE,
vn. bw. men weet niet waartoe de armoede iem. brengen kan, tot wat ; ...TUSSCHEN, vn. bw.; ...UIT,
vn. bw.; ...VAN, vn. bw. waarvan maakt gij dat ? ;
...VOOR, vn. bw. waarvoor zou ik dat doen?.
WAARZEGGEN, (zegde, zeide waar, heeft waargezegd, -gezeid), vooruit zeggen wat gebeuren of
komen zal; iem. waarzeggen, hem de toekomst voorspellen. WAARZEGGING, v. (-en), het waarzeggen.
WAARZEGGER, m. (-s), profeet; boek waarin
voorzeggingen van toekomstig geluk of ongeluk beschreven staan. WAARZEGSTER, v. (-s), profetes.
WAARZOO, bw. (volkstaal) waar, op welke
plaats : waarzoo ligt het I.
WAARZONDER, vn. bw. (volkstaal) zonder wat.
WAAS, o zeker vocht, aan dauw gelijk, op kersen,
pruimen, druiven enz.; (fig.) het waas der schoonheid,
de blos; zweem : een waas van treurigheid.
1. WACHT, v, het opletten, gadeslaan, oppassen,
waken (inz. voor de veiligheid van iets of iem.);
—, (-en), plaats waar gewaakt wordt, inz. militair
wachthuis ;
de personen die waken; wachten
uitzetten ; de wacht aflossen ; tijd dat er gewacht
wordt; — (zeew.) kwartier, waaktijd ; eerste wacht,
van 8 uur tot middernacht ; hondenwacht, van
middernacht tot 4 uur ; dagwacht, van 4 tot 8 uur
's morgens ; voormiddagwacht, van 8 tot 12 uur ;
namidclagwacht, van 12 tot 4 uur en platvoetwacht
van 4 tot 8 uur 's avonds ; — (spr.) iets in de
wacht sleepen, wederrechtelijk in bezit nemen ;
ernstig waarschuwen. —iem.dwachtnzg,
2. WACHT, m. (-en), iem. die de waoht houdt.
WACHTEL, o. (-s), (gew.) kwartel, zekere vogel.
WACHTELFLUIT, v. (-en), lokfiuitje om wachtels
to vangen; ...HOND, m. (-en), speurhond, staande
hond; ...BONING, m. (-en), kwartelkoning; enz.
WACHTEN, (wachtte, heeft gewacht), ergens in
zekere houding blijven of zich ophouden, tot iem.
of iets komt ; — (spr.) daar is wel wachten maar
geen vasten naar, dit zal zoo spoedig niet gebeuren; als bedreiging : wacht, ik kom beneden I ; —
tegemoet zien ; verwachten : ik heb geld te wachten; — zich voor iets wachten, op zijne hoede zijn,
oppassen : wacht u voor de ondeugd, vermijd de ondeugd.
WACHTER, m. (-s), die zorg voor iem. draagt,
oppasser; waker, bewaker ; (sterrenk.) maan,
bijplaneet, satelliet.

WAGENMAN.
WACHTGELD, o. (-en), voorloopige bezoldiging
(in afwachting van eene vaste); geld voor het wachthouden; geld dat een ambtenaar ontvangt, die niet
meer in werkelijken dienst, doch nog niet gepensionneerd is ; ...GELDER, m. (-s).
WACHTHEBBEND, bn. die de wacht heeft.
WACHTHOND, m. (-en), waakhond; ...HUIS,
o. (...zen), huis waar wachthebbende personen zich
bevinden; ...HUISJE, o. (-s), schilderhuis ; ...KAMER, v. (-s), kamer in een wachthuis; kamer waar
men moet wachten, alvorens toegelaten te worden;
— kamer waar reizigers wachten, totdat de spoortrein enz. vertrekt.
WACHTMEESTER, m. (-s), onderofficier der
cavalerie en der artillerie; ook der marechaussees
te voet; ...PARADE, v. (-s), (mil.) parade dergenen
die op wacht trekken ; ...PATROON, v. (...tronen),
scherpe patroon met weinig kruit, zooals soldaten
in vredestijd op wacht bij zich hebben ; ...POST,
m. (-en), post waar men een wacht zet.
WACHTSCH, bn. (-er, meest -), waakz aam (van
honden). WACHTSCHHEID, v.
WAOHTSOHIP, o. (...schepen), oud, meestal
afgekeurd oorlogsschip dat in eene haven ligt om
er tijdelijk yolk op te bergen of jongens voor den
zeedienst op te leiden; ...SCHOT, o. (-en), (zeew.)
avondschot of nachtschot ; ...SLUIS, v. (...zen),
reservewaterkeering die eene spuikom aan de
landzijde afsluit ; ...TOREN, m. (-s), toren waarop
wacht gehouden wordt; ...VUUR, o. (...vuren),
vuur bij een te velde liggende wacht aangestoken;
...WOORD, o. (-en), (zeew., mil.) afwisselend herkenningswoord, parool; (fig.) lens.
WAD, o. (-den), ondiepte in het water (te voet
door to gaan), droge plaats die alleen bij vloed
onder staat.
1. WADE, v. (-n), waai, knieschijf (in deze bet.
w. g.); holligheid boven de knit.
2. WADE, v. (-n), lijkwade;
naam van een
trekvischnet met een zak in het midden.
WADEMEN, (Zuidn.) wasemen.
WADEN, (waadde, heeft en is gewaad), door
ondiep water of eene andere vloeistof gaan.
WADI, v. (-'s), woestijndal met steile wanden,
droge rivierbedding.
WAD S CHIP, o. (...schepen), waddenvaaaider.
WAFEL, v. (-en, -s), zeker luchtig gebak van
bloem, melk, eieren enz., dat in een wafelijzer
gebakken wordt;
(gemeenz.) mond, wauwel.
WAFELBAKKER, m., ...BAKSTER, v. (-s), die
wafels bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en); ...BESLAG, o.
WAFFEL, v. (-s), (volkst.) wauwel, mond.
1. WAGEN, (waagde, heeft gewaagd), ondernemen, beproeven ; — zich aan onzekere kansen
blootstellen ; — die niet waagt, die niet wint, die
niets onderneemt, kan niets gelukken, met stilzitten verdient men geen geld; — frisch gewaagd is
half gewonnen, de fortuin begunstigt den moedige;
— in de waagschaal stollen, op het spel zetten :
zijn leven wagen ; zich op het ijs wagen ; — die
twee zijn aan elkander gewaagd, staan elkander,
geven elkander in niets toe; — gewaagde uitdrukkingen, op of iets over de grens der betamelijkheid.
2. WAGEN, (oudt.) wiegen, waggelen, schudden; thans alleen fig. gebruikt in den zin van :
gewag maken : het gansche land zal er van wagen
(gewagen); de gansche stad waagt er van.
3. WAGEN, m. (-s), voertuig, rijtuig : een wagon
op twee, drie of vier wielen;
(spr.) hij is er het
vijfde rad aan den wagen, hij is er to veel; — naam
van zeker gesternte : de Groote Wagen, de Groote
Beer (sterrenbeeld). WAGENTJE, o. (-s).
WAGENAAR, m. (-s), (veroud.) wagenbestuurder.
WAGENAS, v. (-sen), as van een wagen; ...BOOM,
m. (-en), boom tusschen het voor- en achterstel van
een wagon; ...BURG, m. (-en), eenige wagons op of
naast elkander geplaatst als beletsel, om zich
daarachter to verdedigen ; ...KILOMETER, m.
(-s), rit van 1 wagen 1 KM. ver (eenheid voor
spoor- en tramstatistieken enz.).
WAGENMAN, m. (-nen), (sterrenk.) zeker noordelijk sterrenbeeld; ...MEESTER, m. (-a), op-
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zichter over spoor- of tramwagens; ...MENNER,
m. (-s), voerman.
WAGENSCHOT, o. rechtdradig en gladde dunne
eiken planken, gezaagd uit over de voile lengte
gekloofde stukken, die slechts aan eene zijde wankant en' spint hebben; —ZAGER, m. (-s).
WAGENSCHOTTEN, bn. van wagenschot gemaakt.
WAGENSCHOUW, v. onderzoek der rijtuigen;
...SCH-OUR, v. (...schuren), bewaarplaats voor
rij- of voertuigen; loods; ...SLAG, m. (-en), wagenspoor; ...SPOOR, o. (...sporen), indruksel, door
de wielen op den weg achtergelaten ; ...VRACHT,
v. (-en).
WAGENWIJD, bw. wagenwijd open, zeer wijd
open, zoo wijd open, dat er een wagen door kan.
WAGENWIP, v. (-pen), werktuig om de wielen
van een rijtuig op te lichten.
WAGENZIEK, bn. onpasselijk, misselijk geworden door het rijden op of in een wagen.
1. WAGER, m. (-s), die waagt, die iets gevaarlijks of onzekers onderneemt. WAGERIJ, v.
2. WAGER, m. (-s), (zeew.) weger.
WAGEREN, (wagerde, heeft gewagerd), van
binnen bekleeden (een schip).
WAGERINGEN, v. mv. binnenplanken van een
schip.
WAGGE, v. (-n), (Zuidn.) slobkous.
WAGGELBEENEN, (waggelbeende, heeft gewaggelbeend), onvast loopen, waggelen (als eene eend).
WAGGELEN, (waggelde, heeft gewaggeld), heen
en weder zwikken, niet vast staan, wankelen.
WAGON, m. (-s), rijtuig (inz. op spoorwegen);
—LADING, v. (-en), wat in een wagon geladen kan
worden : eene wagonlading steenkolen.
WAGON-LIT (Fr.), m. (wagons-lits), spoorwagen
met slaapgelegenheid.
WAJANG, v. (-s), (Ind.) sehaduWentheater, of
voorstelling daardoor gegeven; —POP, v. (-pen);
—VOORSTELLING, v. (-en).
1. WAK, o. (-ken), zwakke plaats in het ijs,
gat in het ijs.
2. WAK, bn. (-ker, -st), vochtig : wak weer.
WAKEL, v. (plantk.) jeneverbes, jeneverstruik.
WAKELHOUT, o. (plantk.) vuilboom.
WAKEN, (waakte, heeft gewaakt), niet slapen ;
— bij iem. wakker blijven om voor hem zorg to
dragen, op to passen ; — een wakend oog houden
(op, over), nauwkeurig toezien ; — (zeew.) boven
komen (van eene rots, klip enz.) : die zandbanken
waken met de eb.
WAKER, m. (-s), oppasser, wachter; waakzame
hond; — (zeew.) regeeringsbearabte, belast met het
toezicht over de ingescheepte goederen; — (zeew.)
waker, of Spaansche waker, windwijzer op een
masttop; — zeedijk onmiddellijk langs de zee.
WAKERDIJK, m. (-en), dijk onmiddellijk langs
de zee.
WAKKER, bn. bw. niet slapend ; — iets bij iem.
wakker maken, iem. iets herinneren; — (spr.) slapende
honden meet men niet wakker maken, dingen, die
lang geleden zijn, moeten in het vergeetboek blijven; — waakzaam ; —, (-der, -st), vlug, bekwaam:
wakkere knapen ; — stork, moedig ; — lustig, vroolijk ; — met ijver, krachtig ; eene zaak wakker aanpakken, doorzetten ; — als tw. moed! WAKKERREID, v. kracht, mood, sterkte; liver, waakzaamheld, naarstigheid, schranderheid.
WAKKEREN, (wakkerde, is gewakkerd), opsteken, in kracht toenemen: de wind wakkert; — tot
bioei geraken, goed gaan (b.v. van eene nering);
—, aanwakkeren, opwekken.
WAL
, m. (-len), eene hooge en breede ophooging van aarde om iets tegen to houden, inz. rondom
eene plaats om die in tijd van oorlog to beschermen ; — waterkant (eener kade enz.); oever,
zoom, boord (eener rivier); (zeew.) aan wal (land)
gaan; aan wal blijven, zich niet aan boord begeven;
van wal steden, afzeilen, afvaren, vertrekken, (ook
fig.) een begin met iets maken; (fig.) aan hooger
wal zijn, door de fortuin begunstigd worden;
(fig.) aan lager wal zijn, tegenspoed ondervinden;
(spr.) dat raakt kant noch wal, dat is heel onge-
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rijmd ; de beste stuurlui staan aan wal, zie STUURMAN ; wallen onder de oogen hebben; — graeht.
WALLETJE, o. (-s), kleine wal ; (spr.) bij het
walletje langs, bijna, het scheelde zeer weinig.
WALBAAS, m. (...bazen), walkapitein.
WALDBES, v. (-son), (gew.) blauwe bosehbes.
WALDENZEN, m. my. bewoners van het Waadland; zeker Hervormd kerkgenootschap, gesticht
door Petrus Waldus, een vermogend inwoner
van Lyon; in 1184 word de banvloek over ben
uitgesproken.
WALDHOORN, ...HOREN, m. (-s), jachthoren.
WALDHOORNIST, m. (-en), waldhoornblazer.
WALDMEISTER, m. (plantk.) lieve-vrouwenbedstroo (asperula odorata).
WALDSTEDEN, v. my. de vier steden (woudsteden) Uri, Schwyz, Unterwalden en Luzern
die den strijd tegen de Habsburgers aanbonden.
WALDUIKER, m. (-s), paapje, een inseetenetend vogeltje ; (ook) tapuit.
WALEN, (waalde, heeft gewaald), beginnen to
verloopen : het tij begon reeds te wa gen; wellen;
(zeew.) draaien, ongestadig zijn ; (fig.) wankelen,
weifelen.
WALG, v. afkeer, afgrijzen, weerzin; hij is eene
walg in mijn oogen, ik heb een grooten afkeer van
hem.
WALGANG, v. (-en), gang of pad onder langs
eene borstwering.
WALGEN, (walgde, heeft gewalgd), zulk een afkeer gevoelen, dat men op het punt is om to braken; walging veroorzaken. WALGING, v. (-en).
WALGLIJK, bn. bw. (-er, -st), afkeer verwekkende. WALGLIJKHEID, v.
WALHALLA, o. (fab.) paradijs, hemel der in
den krijg verslagenen (bij de oude Germanen);
naam van een tempel in Beieren, aan de nagedaohtenis van groote mannen gewijd.
1. WALL. m. (-'s), stadhouder in Turkije.
2. WALI, m. (noprsehe myth.) zoon van Odin,
een voortreffelijk boogschutter.
WALING, v. (-en), (zeew.) draaiing, kentering;
(fig. ) weifeling.
WALK, v. (zuivelber.) gedroogde lob in boterpekel of in warm water met zout geweekt, tot
stremsel dienende.
WALKEN, (walkte, heeft gewalkt), vollen ;
ten tweeden male doorkneden. —ardewlkn,
WALKYREN, WALKUREN, v. m y . (Noordsche
myth.) godinnen van het slagveld en de overwinning, door haar vader Odin uitgezonden om de
gesneuvelden naar Walhalla to voeren.
WALLEKANT, m. waterkant, in tegenst. met
den huizenkant eener kade.
1. WALLEN, (walde, heeft gewald), den wal van
het land opmaken, door den slappen kant of to
steden en op het land to helen en de sloot van
ruigte to zuiveren.
2. WALLEN, (Zuidn.) zachtjes koken.
3. WALLEN, my. (nat. hist.) eene farailie der
walvisehaehtige zoogdieren met twee gescheiden
blaasgaten en met baarden in den bovenkaak. _
WALM, ma (-en), dikke, vettige rook.
WALMEN, (walmde, heeft gewalmd), walm opgeven : die lamp walmt ; dampen, wasemen.
WALMVANGER, m. (-s), toestelletje boven
lampen om den walm op to vangen.
WALNOOT, v. (...noten), okkernoot; —, m. voor
den boom.
WALNOTEBOOM, m. (-en), okkernoteboom.
WALPOORT, v. (-en), de deur op de sloot die
de walstoep veler huizen afsluit.
WALPURGISNACHT, m. nacht van 30 April
op 1 Mei, feestnacht der heksen op den Bloksberg.
WALRUS, m. (-son), vinpootig zoogdier, wordt
7 M. lang, met twee sterke, lang uitgegroeide, naar
beneden gerichte hoektanden, die als ivoor in den
handel komen (trichechus rosmarus).
WALS, v. (-en), geliefkoosde dans in 8/4 maat;
muziek die daarbij gespeeld wordt ; — houten
of stalen cilinder waarvan er gewoonlijk twee
tegen elkander draaien om iets to pletten, te
harden en to vormen.
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WALSCHOT, o. eene vetachtige stof uit den
grooten kop van den potvisch verkregen; bij het
levende dier is het vloeibaar.
WALSEN, (walste, heeft gewalst), eene wals
dansen ; — (zuiyelb.) boter walsen, eenige malen
in de machine heen en weer gooien en er dan
weer nithalen; — met walsen pletten, harden en
vormen.
WALSER, m. (-s), WALSERES, v. (-sen), die
waist.
WALSMACHINE, v. (-s), machine om te walsen;
...STOEL, m. (-en), waarin de walsen door middel
van draagpotten rusten ; ...TEMPO, o. tempo
waarin men waist.
WALSTOEP, v. (-en), stoep aan het water om
het goed te spoelen of de vaten to wasschen.
WALSTROO, o. (plantk.) een plantengeslacht
(galium), tot de familie der sterbladigen behoorende.
WALVISOH, m. (...sschen), (nat. hist.) een geslacht uit de familie der wallen, zich onderscheidende doordat de rugvin ontbreekt.
WALVISCHACHTIG, bn. als een walyisch; (nat.
hist.) de orde der walvischachtige zoogdieren (cetacea),
eene orde van zoogdieren die in de zeeen leven.
WALVISOHBAARDEN, m. mv. baleinen;
...VAARDER, ...VANGER, m. (-s), Groenlandsyaarder, schip dat ter walvischvangst vaart; gezagvoerder op zulk een schip; ...VANGST, v.
WAM, v. (-men), kossem, halskwabbe van een
rund ; — walvischbaard ; — opengesneden buik
van een visch. WAMMETJE, o. (-s).
WAMBUIS, o. (...zen), eene soort van kleedingstuk dat het lijf van den hals tot aan het middel
bedekt : een lederen wambuis zonder mouwen.
WAMEN, (waamde, heeft gewaamd), de modder
roeren, de modder doen opwellen.
WAMMEN, (wamde, heeft gewamd), het ingewand van visch uithalen.
WAMMES, o. wambuis : op zijn wammes krijgen,
slaag krijgen, (ook) er slecht afkomen; — (spr.)
mettertijd komt Hannes in 't wammes, van lieverlede
bereikt men zijn oogmerk, langzaam gaat zeker.
WAMSTUK, o. (-ken), borststuk van een rund;
(van een visch) stuk van den buik.
1. WAN, v. (-nen), werktuig om het koren te
zuiveren van kaf, strootjes enz. door die weg te
schudden of te blazen.
2. WAN, bn. verkeerd, valsch, slecht, waarvan iets
ontbreekt : de wanne kant van het /lout, de wankant.
3. WAN, o. (-nen), (zeew.) lek, lekkage.
WANBEDRIJF, o. (...Yen), misdrijf, lichter dan
misdaad, zwaarder dan overtreding (die onderscheidi ng is 1 Sept. 1886 vervallen) ; ... B E GRIP,
o. (-pen), verkeerd begrip, waan; ...BEHEER,
o. slecht beheer ; •..BELEID, o. verkeerd overleg ;
...BERAAD, o.; ...BESEF, o.; ...BESLUIT, o.
(-en), valsche gevolgtrekking ; ...BESTUUR, o.
slecht, verkeerd bestuur; ...BETALER, m. (-s),
slechte betaler, niet-betaler.
WANBOF, m. (gemeenz.) slecht Coeval, tegenvallertje ; ...BOFFEN, tegenspoed hebben.
WAND, m. (-en), loodrechte gladde viakte als
grens van een vertrek, eene ruimte ; — binnenzijde van een schip; — steile kant van eene rots.
WANDAAD, v. (...daden), misdaad, slechte daad.
WANDALEN, m. my. zie VANDALEN.
WANDALMANAK, m. (-ken), almanak die aan
den wand opgehangen wordt ; ...BEEN, o. (-deren),
een .der twee zijhoofdbeenderen; ...BEKLEEDING,
v. (-en), (timm.) lambrizeering, bekleeding van
den wand met hout of tapijten.
WANDEL, m. het wandelen : hij is op zijn wandel;
— afstand om te wandelen ; — gedrag, leefwijze,
omgang : iemands handel en wandel.
WANDELAAR, m. (-s, -laren), WANDELAARSTER, v. (-s), die wandelt; voorbijganger, voorbijgangster; reiziger, reizigster; de Joodsche wandelaar,
persoon die, volgens de legende, gedoemd is eeuwig
rond to dolen.
WANDELDUIN, o. niet bevestigd duin door
den wind gemakkelijk te verplaatsen.
WANDELEN, (wandelde, heeft en is gewandeld),
gaan ; — gemakkelijk en zonder zich in te span-
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nen gaan : ik zal hier wat heen en weer wandelen;
— tot uitspanning langzaam en gemakkelijk gaan.
WANDELING, v. (-en), het wandelen; — wandelplaats; — afstand dien men wandelende ft fiegt; —
(fig.) er is weinig goudgeld, veel papier in de wandeling, in omloop; — in de wandeling (gewoonlijk),
wordt dit zoo genoemd.
WANDELEND, bn. wat wandelt; (nat. hist.) het
wandelende blad, (phyllium siccifolium) een recht-vleugelig insect tot de familie der spoken behoorende,
waarvan het wijfje sterk op een verdord Wad
gelijkt; de wandelende takken, eenige soorten van
spooksprinkhanen (bacillus, bacteria) die sterk op
takjes gelijken.
WANDELGANG, v. (-en), de wandelgangen der
Kamers, de couloirs.
WANDELHANDSOHOEN, m. (-en), handschoenen
die men op de wandeling aan heeft; ...HOED, m.
( -en); ...HO 0 FD , o. ( -en), wandelpier; ...KAART,
v. (-en), kaart met de wandelwegen eener plaats
en in haar omtrek; ...BLEED, o. (-eren),. ...KOSTUUM, o. (...kostumen), kleed, kostuum dat men op,
de wandeling aan heeft;...LEERAAR, m. (-s,
...leeraren), rondreizend leeraar, iem. die nu bier,
dan daar onderwijs geeft ; ...PIER, v. (-en), zeer
lange en betrekkelijk smalle brug in zee, uitsluitend
voor wandelaars bestemd; ...RIT, m. (-ten), toertje
to paard of in een rijtuig;...SPORT, v.; ...STAF,
m. (...ven), stok eens voetreizigers; ...STOK, m.
(-ken); ...TOILET, o. (-ten), toilet om te wandelen.
WANDGEDIERTE, o. wandluizen; ...KAART, v.
(-en), kaart welke aan den wand voor eene schoolklasse gehangen wordt ; ...KALENDER, m. (-s),
wandalmanak; ...LUIS, v. (...zen), weegluis, zeker
ongedierte (cimex lectularius) ; ...TEKST , m. (-en),
bijbeltekst op karton gedrukt, om aan den wand to
hangen; ...VERSIERING, v. (-en), versiering van
den wand.
WANEN, (waande, heeft gewaand), zich verbeelden, voorstellen, meenen (inz, iets dat niet zoo
is als men het zich voorstelt).
WANG, v. (-en), koon, deel van het aangezicht ;
(zeew.) zijstuk, klamp (tegen een mast om dien testutten); — (gew.) dam, dijk. WANGETJE, o. (-8.)
WANGBEEN, o. (-deren), (ontl.) jukbeen.
WANGEBRUIK, o. (-en), verkeerd gebruik, misbruik; ...GEDRAG, o. (wangedragingen), slecht gedrag; ...GEDROCHT, o. (-en), monster, afzichtelijk
voorwerp; ...GELOOF o. bijgeloof; ongeloof, wantrouw en.
WANGELUID, o. (-en), valsche toon; onaangename klank.
WANGZAK, m. (-ken), bij sommige dieren eene
groote ruimte tusschen de wangen en de tanden
waarin zij voedsel kunnen bewaren.
WANGUNST, v. heyige afgimst, nijd.
WANHEBBELIJKHEID, v. (...heden), slordlgheld.
'WANHEID, y. (veroud.) slechtheid.
WANHOOP, v. die toestand welke geen uitkomst meer ziet in de treurige omstandigheden,
vertwijfeling : iem. tot wanhoop brengen.
WANHOPEN, (wanhoopte, heeft gewanhoopt),
alle hoop verloren hebben, vertwijfelen.
WANHOPEND, (-er, -st), WANHOPIG, bn. (-er,
-st), zonder hoop meer, in vertwijfeling ; wat uill
wanhoop geschiedt ; waarvan nets goeds meer to
wachten is.
WANHOUT, o. slech I ,bedorven bout; bout dat
niet overal bekantrecht is.
WANKANT, m. (-en), ruwe zijde, de bastzijde
van het bout.
WANKEL, bn. bw. (-er, -st), onzeker, ongewis,
onbestendig : het wankele gelitk ; — onvast : een'
wankel tafeltie.
WANKELBAAR, bn. bw. (-der, -st), onvast, onbestendig ; — aarzelend ; — veranderlijk : een wankelbaar evenwicht. WANKELBAARHEID, v. onstandyastigheid.
WANKELEN, (wanke)de, heeft gewankeld), zich
langzaam been en weer bewegen; onvast zijn,. niet
vast staan • in zijn be uit in het geloof wankelen.
WANKELMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), besluiteloos.
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WANKEN, (wankte, heeft gewankt), wankelen.
WANKLANK, m. (-en), onaangenaam geluid.
WANLUIDEND, bn. bw. (-er, -st), slecht klinkend,
tonaangenaam, hard voor het gehoor; niet overeenstemmende met een ander geluid.
WANLUST, m. onmatige begeerte, ongeregelde
lust; gebrek aan eetlust; afkeer, tegenzin.
WANMOLEN, m. (-s), molen om te wannen.
WANNEER, bw. op welken tijd, op welk tijdstip ;
onder welke omstandigheden ; voegw. ter in.leiding van een tijdbepalenden of een voorwaardelijken zin.
WANNEN, (wande, heeft gewand), met eene wanmand of wanmolen zuiveren.
WANOOGST, m. slechte oogst; ...ORDE, v. ordeloosheid, gebrek aan orde ; — ongeregelde, wetteverwarring.
looze toestand ;
WANORDELIJK, bn. bw. (-er, -st), in wanorde,
ordeloos, ongeregeld, verward; zonder beheer.
WANPRAESTATIE, v. (-s), het niet nakomen
van verplichtingen.
WANSCHAPEN, bn. (-er, -st), kwalijk, gebrekkig
geschapen, misvormd, gedrochtelijk.
WANSCHEPSEL, o. (-s), gedrocht, monster, misgeboorte.
WAN SMAAK, m. (...smaken), verkeerde, slechte
smaak : de wansmaak der achttiende eeuw.
WANSPELLING, v. (-en), verkeerde spelling;
...SPRAAK, v. onjuiste spraak.
WANSTALTIG, bn. (-er, -st), misvormd,, gedrochtelijk, monsterachtig, mismaakt.
WANSTAND, m. leelijkheid.
1. WANT, v. (-en), handschoen met slechts een
duim, vuisthandschoen. WANTJE, o. (-s).
2. WANT, o. (manuf.) eene soort van grof laken.
3. WANT, o. visscherstuig, net; — (zeew.) al
het touwwerk aan boord ; staand en loopend
want, het vaste en losse touwwerk; — te reel wants
overhoophalen, te veel omslag maken; — vierkant
zijn onder zijn staand en loopend want, van alle markten thuis zijn, tot alles kunnen gebruikt worden.
4. WANT, redengevend voegw. vermits, aangezien, daar : hij kan niet komen, want hij is ziek.
WANTAAL, v. misslag tegen de taalregels; verkeerde verbuiging, vervoeging (van een woord);
,Onjuiste woordschikking.
WANTEN, (wantte, heeft gewant), (zeew.) het
want in orde brengen; (fig.) hij weet van wanten, hij
weet er alles van, is goed op de hoogte.
WANTIJ, o. (-en), (zeew.) draallng, tegenstroom,
,onregelmatige ebbe en vloed.
1. WANTROUWEN, o., ...TROUWIGHEID, v.
gebrek aan vertrouwen, mistrouwen, achterdoeht.
2. WANTROUWEN, (wantrouwde, heeft gewantrouwd), geen vertrouwen hebben of stellen (in),
mistrouwen: iem. wantrouwen.
WANTROUWIG, bn. bw. (-er, -st), met wantrouwen; argwanend, achterdochtig.
WANTS, v. (-en), eene onderorde der snaveldragende insecten, waarvan de voorste vleugels half
hoornachtig, half vliezig zijn, waarom zij ook halfvleugeligen (hemiptera) heeten.
WANVANGST, v. gebrekkige, slechte vangst.
WANVERHOUDING, v. (-en), slechte verhouding.
WANVOEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), niet welvoeglijk, ongepast, onbehoorlijk, onvoegzaam.
WANVRACHT, v. de vrachtprijs lien men moet
betalen, als de lading niet geschiedt.
WANZEIL, o. (-en),. zeefdoek, ziftlaken voor het
gezifte of gewande graan.
WANZIJ, ...ZIJDE, v. (...zijden), de ruwe zijde
van het hout.
1. WAPEN, o. (-s, -en), leder werktuig of ding
nm er zich mede te verdedigen of iem. aan te vallen,
inz. die in den oorlog gebruikt worden; (bij uitdr.) de
ledematen en lichaamsdeelen van dieren, die tot
verdediging of aanval dienen; — iem. met zijne eigen
wapens bestrijden, zijne eigen woorden tegen hem
keeren, (ook) hem op dezelfde wijze bestrijden.
2. WAPEN, 0. (-s), afdeeling van een leger,
onderscheiden naar het hoofdwapen dat de soldaten voeren : het wapen der infanterie, der genie
•enz. ; de bereden wapens.
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3. WAPEN, o. (-s), onderscheidingsteeken van een
vorstelijk of adellijk geslacht, dat gewoonlijk nit
een met figuren bedekt schild bestaat ; — (fig.) hij
voert lets in zijn wapen, hij is wat van zins.
WAPENBALK, m. (-en), (wapenk.) balk in een
wapen; ...BEELD, o. (-en), (wapenk.) beeld als
onderscheidingsteeken in een wapen; ...BIJL, v.
(-en), strijdbij1; ...BO EK, o. boek bevattende de
wapens der adellijke geslachten, het gulden boek;
...BRIEF, m. (...ven), brief van een vorst of
eene regeering, waarin iem. een wapen gegeven
wordt ; ...BROEDER, m. (-s), strijdmakker.
WAPENEN, (wapende, heeft gewapend), van
wapenen voorzien, uitrusten ; — versterken, in
staat van tegenweer brengen ; — zich wapenen,
zich van wapens voorzien; zich beschutten (tegen);
zich voorzien van : wapen u met geduld.
WAPENFABRIEK, v. (-en); ...FEIT, o. (-en).
krijgsverrichting; ...HANDEL, m. oefening in het
gebruik van wapenen; ...HERAUT, m. (-en), (oudt.)
verkondiger van oorlog of vrede (bij de Romeinen); (thans) wapenkoning.
WAPENING. v. (-en), krijgstoerusting; het in staat
van tegenweer stellen; uitrusting ; — versterking.
WAPENKAMER, v. (-s), bewaarplaats van
wapenen; ...KNECHT, m. (-en), schildknaap;
...BONING, m. (-en), zekere hofbeambte (inz. bij
de inhuldiging van een vorst); ...RUSTING, v. (-en),
harnas; kleeding en wapenen van een oorlogsman.
WAPENSCHILD, o. (-en), bord waarop een
adellijk wapen is geschilderd, blazoen; ...SCHORSING, v. (-en), het tijdelijk staken der vijan( elijkheden (in een oorlog); ...SCHOUWING, v. (-en),
monstering (van troepen), inspectie, revue ;
...STILST AND, m. tijdelijk staken der tvijandelijkheden (langer dan eene wapenschorsing).
WAPPER, m. (-s), wip (eener ophaalbrug enz.),
bascule.
WAPPEREN, (wapperde, heeft gewapperd), been
en weder waaien, fladderen (door den wind) : de
vlaggen, de zeilen wapperen.
1. WAR, v. (Germ. myth.) godin van eed en
trouw.
2. WAR, v. verwarring, verwarde toestand ;
zich doen vergissen.
—iem.ndwark,
WARANDE, v. (-n), eig. diergaarde; open plants
waar konljnen enz. bewaard worden; — wandeldreef, wandelpark.
WARATJE, bw. verzachtende uitdr. voor waarachtig.
WARBAK, m. (-ken), groote bak met zoet
water aan boord eener beugschuit. waarin de
prikken levend bewaard worden.
WARBOEL, m. (-en), verwarring.
WARDSCHE KAS of KIST, v. kist met glazen
wanders tot het vervoer van levende planten nit
tropische landen.
WARELOOS, bn. bw. (...zer, -t), (w. g.) onachtzaam, onoplettend; nalatig; verkwistend.
WAREMPEL, WAREMPELTJES, bw. verzachtende uitdr. voor waarachtig.
1. WAREN, (waarde, heeft gewaard), spoken, bier
en daar verschijnen; ronddwalen, zich ophouden.
2. WAREN, v. my. zie WAAR; handelsgoederen.
WARENDIG, WARENTIG, bw. verzachtende
uitdr. voor waarachtig.
WARENHUIS, o. (...zen), groot verkoophuis
van kleinhandel in waren van allerlei branches,
op den voet van grootbedrijf; uitgestrekte
broeikas in 't Westland met verschillende af deelingen voor verschillende doeleinden.
WARENKENNER, m. (-s); ...KENNIS, v. kennis
van koopwaren, de wetenschap die one de handelswaren met betrekking tot hare soorten, herkomst,
bestanddeelen, vervalschingen, het gebruik enz.
leert kennen; ...KUNDE, v., ...LEER, v.
WARENTIG, bw. warempel, waratje.
WARGEEST, m. (-en), iem. die verward denkt;
rustverstoorder.
WARHOOFD, m. en v. (-en), warkop; ...HOOP,
m. (-en), verwarde hoop.
WARING, v. (-en), (zeew.) halfdek, gangboord,
overloop op kleine vaartuigen.
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WARINGIN, m. (-s), een zware hooge boom in
Indie, tot het geslacht ficus behoorende, dien de
inlanders als heilig beschouwen.
WARKLOMP, m. (-en), verwarde klomp ; ...KOP,
m. (-pen), wargeest.
WARKRUID, o. (plantk.) een plantengeslacht
(cuseuta) met bladerloozen Stengel, waaraan in
bundels groeiende bloemen voorkomen.
WARM, bn. bw. (-er, -st), minder dan heet :
warm weer ; warme sp ijzen; warme baden; geven
met de warme hand, nog tijdens zijn leven ;
— de natuurlijke warmte des lichaams bijeenhoudend : eene warme fas; zich warm kleeden; — er warm
in zitten, warm gekleed zijn; (fig.) goed bemiddeld
zijn ; — (fig.) hartelijk, welgemeend : een warm
onthaal ; warme handdrukken ; — het ging er
warm toe, er werd hevig gestreden; — (fig.) warm
worden, boos, kwaad worden; — iem. het hoofd
warm maken, iem. opwinden, tot drift aanhitsen,
hem lastig zijn; — een warm voorstander der kunst;
— hartstochtelijk ; — (schild.) warme kleuren,
warm van toon, die het schoonheidsgevoel aangenaam aandoen.
WARM-BADINRICHTING, v. (-en), inrichting
waar men warme baden kan nemen.
WARMBEITEL, m. (-s), kapbeitel.
WARMBLOEDIG, bn. met warm bloed.
WARMEN, (warmde, heeftgewarmd), warm
maken, worden : zijne harden, voeten warmen.
WARMLOOPEN, o. het warmloopen der assen.
WARMOES, o. moesgroente.
WARMOEZENIER, m. (-s, -en), WARMOEZENIERSTER, v. (-s), warmoezier, -ster.
WARMOEZIER, m., WARMOEZIERSTER, v.
(-s), die moesgroenten teelt en verkoopt.
WARMPAN, v. (-nen), beddepan, pan om een
bed 's winters te warmen.
WARMPJES, bw. warm, aangenaam warm;
(fig.) er warmpjes in zitten, het goed kunnen.
stellen.
WARMTE, v. gewaarwording die wij hebben als
wij in de nabijheid van warme voorwerpen komen,
(ook) de oorzaak dezer gewaarwording ; — (nat.)
moleculaire beweging : de warmte zet alle dingen
uit; — soortelijke warmte, de verhouding tusschen
de hoeveelheden warmte die eene zekere gewichtshoeveelheid der stof en die eene gelijke hoeveelheld water voor dezelfde rijzing in temperatuur
behoeven ; — (fig.) gloed, vuur: iem. met warmte
verdedigen, toespreken.
WARMTEBRON, v. (-nen), bron, oorzaak der
warmte : de voornaamste warmtebron is de zoin,;
...BUIS, v. (...zen), buis waardoor iets verwarmd
wordt; ...CAPACITEIT, v. soortelijke warmte;
...-EENHEID, v. (...-eenheden), (nat.) hoeveelheld warmte noodig om 1 K.G. water 1° C. in
temperatuur to doen stijgen, calori.
WARMTE-EQUATOR, m. (nat.) isotherm, welke
de plaatsen met de hoogste jaartemperatuur met
elkander verbindt; --EQUIVALENT, o. getal
(424) dat uitdrukt hoeveel arbeidseenheden 1
calori opleveren; ...GELEIDER, in. (-s), stof die
de warmte gemakkelijk geleidt ; ...GRAAD, m.
(...grades), graad op een thermometer; sterkte
der warmth in eene stof aanwezig ; ...LEER, v.
WARMTEMETER, m. (-s), toestel om den warmtegraad van iets te bepalen, thermometer; toestel
om de soortelijke warmte eener stof te bepalen,
calorimeter; ...STRAAL, m. ( ...stralen).
WARNEST, o. (-en), een warnest van straatjes
en Steger, waarin men gemakkelijk yens art.
WARNET, o. (-ten), net dat verward is; (ook fig.).
WARONG, v. (-s), (Ind.) Chineesche of soms
inlandsche open winkel van eerste levensbehoeften,
benoodigdheden voor de huishouding, enz.; —HOUDER, m. (-s); ...HOUDSTER, v. (-8).
WARRANT (Eng.), v. (-s), volmacht; bevel tot
inhechtenisneming (in ERgeland); patent, octrooi,
waarborg voor de fabrieksmerken.
WARREL, m. (-s), het katoen, het garen is in
den warrel, is verward, in de war.
WARRELEN, (warrelde, heeft gewarreld), been
en weder slingeren, draaien; in de war raken, ver-
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warren; eene warrelende zee, woelende golven.
WARRELING, v. (-en), het warrelen.
WARRELKLOMP, m. (-en), verwarde menigte;.
...WIND, m. dwarrelwind, draaiwind.
WARREN, (warde, heeft en is geward), in verwarring, in de war brengen of komen. WARRING, v.
WARRIG, bn. (gew.) onhandelbaar, koppig,.
twistziek : een warrige kerel.
WARS, bn. afkeerig : wars van vleierij.
WARSTRUIK, m. (-en), een eigenaardige Indische struik (quisqualis Indica).
WARTAAL, v. onsamenhangende woorden, nonBens : wartaal spreken, zeggen.
WARWINKEL, m. verwarde boel ; (ook fig.).
WARZIEK, bn. (-er, -st), twistziek.
1. WAS, m. groei; — toeneming, vermeerdering :
er is was op de bovenrivieren, hooger waterstand.
2. WAS, o. v. de algemeene naam voor eenige
uit koolstof, waterstof en zuurstof samengestelde
verbindingen, die in vele eigenschappen met de
vetten overeenkomen; de belangrijkste en meest
bekende soort van was is die, welke de bijen voortbrengen en afgescheiden wordt uit de honingraten.
WASBOOM, m. (-en), zekere Noordamerikaansche
heester (myrica cerifera), uit welks vruchten door
uitkoken een groenachtig was wordt verkregen,
WASCH, v. het wasschen : er is veel goed in de
wasch, bij het waschgoed; -7—, v. (wasschen), linnengoed enz. datgewasschen moot worden of
gewasschen is.
WASCHBAAS, m. (...bazen), (mil.) man van de
waschvrouw; ...BAD, o. (-en), bad om zich to
wasschen; kuip daarvoor bestemd; ...BEER, m.
(...beren), (nat. hist.) zekere beer in Amerika
(proeyon lotor) die, naar men vroeger beweerde,
niets eet zonder het vooraf in water gewasschen to
hebben ; ...DAG, m. (-en).
WASCHECHT, bn. in de wasch niet verkleurende.
WASCHGELD, o. geld dat men voor het
wasschen betaalt; ...GOED, o. kleedingstukken
enz. die gewasschen zijn of moeten worden;
...GOUD, o. korrelig, fijn goud dat uit rivierzand
en goudhoudende garde gewasschen wordt; ...INRICHTING, v. (-en) ; ...KAN, v. (-nen), lampetkan ; ...KOM, v. (-men) ; ...KUIP, v. (-en) ; enz.
WASCHSTER, v. (-s), zij die wascht.
WASCHTAFEL, v. (-s), tafel waaraan men zich
wascht en die er op ingericht is; ook eene soort
van, gewoonlijk driehoekig, tafeltje' waarop men
de waschtobbe plaatst, wanner het linnengoed gewasschen wordt,
WASDOEK, o. gewast linnen; met een vernisovertrokken weefsel, om het waterdicht to maken.
WASDOM, m. groei, toeneming.
WASEM, m. (-s), damp, uitwaseming inz. van
kokende of gistende zelfstandigheden; adera.
WASEMEN, (wasemde, heeft gewasemd), damp
verspreiden, van zich geven. WASEMING, v.
WASGEEL, bn. zoo geel als ongezuiverd was :..
de zieke zag wasgeel.
WASHUID, v. weeke zachte huid aan den snavelwortel van sommige vogels.
WASJE, o. (-s), wasrol.
WASKAARS, v. (-en), kaars van was; stearinekaars; ...KAARSENFABRIEK, v. (-en) ; ...LICHT,
o. (-en), waskaars ; ...LUCIFER, m. (-s), lucifer
van was.
WASPEER, v. (...peren), eene soort van peer
die waskleurig is ; ...PIT, v. (-ten) ; ...ROL, v.
(-len), large dunne opgerolde waskaars om gas aan
to steken; ...PITJE, o. (-s), wasstiftje op een
drijvertje in olie, als nachtlichtje enz. dienende.
1. WASSCHEN, (wiesch, waschte, heeft gewasschen), door middel van water of andere vloeistof
schoonmaken ; — (spr.) als de eene hand de andere
wascht, worden zij beide schoon, wederkeerige hulp
maakt het werk gemakkelijk; — zonder het begr
ip van schoonmaken: de melk wa,sschen, met
water verdunnen; — (teekenk.) eene kleur met,
water allengs van het donkere tot het lichte doen
overgaan; --(kaartsp.) doorschudden (de kaarten);.
dooreenschuiven (steenen van het dominospel) ;
—panden inlossen bij de Bank van Leering.
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2. WASSOHEN, o. wassching; voetbad; het natmaken der Angers van den priester (bij de mis).
WASSCHER, m. (-s), die wascht, bleeker. WASSCHERIJ, v. (-en), bleekerij, waschplaats.
WASSCHILDER, m. (-s), die in was schildert;
...SCHILDEREN, o. het schilderen op een met
was doortrokken muur, wat 'buitengewoon duurzaam moet zijn, ook encaustiek schilderen geheeten.
1. WASSEN, (wies, is gewassen), grooter worden, opschieten ; tieren, opkomen ; — meer worden, hooger worden : de ritier wast.
2. WASSEN, (waste, heeft gewast), met was bestrijken : gewast taf ; — met was poetsen.
3. WASSEN, bn. van was (vervaardigd) ;
maar een wassen news, het is bloot voor den
—hetis
vorm.
. WASSENAAR, m. (-s), (w. g.) wassende maan.
WASSENBEELDENSPEL, o. (-len), tent waarin
wassen beelden te zien zijn.
WAT, vragend voornw., meestal zelfstandig gebruikt en naar zaken vragende ; — in verbinding
met de voorzetsels aan, te, near, met enz. wordt het
gewoonlijk vervangen door het overeenkomstige
voornaamwoordelijk bw. dat met wear begint :
waaraan (aan wat) denkt gij I; waarin (in wat) bewaart hij het I —
.bijvoegelijk gebruikt kan het zoowel naar personen als naar zaken vragen en beteekent dan welk,
hoedanig : wat man is dat I; wat vleesch is het lekkerstI;
— gewoonlijk is het in deze bet. vergezeld van
voor, voor een (waarbij voor dan niet de kracht van
een voorzetsel heeft) : wat voor een man is dat I
in uitroepende zinnen dient het meer om de
kracht der uitdrukking te verhoogen, dan wel te
vragen en is dan vaak vergezeld van al, een : wat beste
boter !; wat een lekkere kersen !; wat al banaliteit !; —
—, betrekkelijk voornw. : doe dat wat ik u zeg;
het gebruik van wat is noodig na dat, datgene en
alles; —
—, onbepaald voornw, lets : ik zie wat ; -, onbepaald hoofdtelw. eene kleine hoeveelheid
of een klein aantal te kennen gevende, eenig,
eenige : Beef mij wat geld, wet kersen ; -, bw. van hoeveelheid en graad, een weinig :
hij is wat lui en wat vervelend ; —
• —, bw. van wijze, hoe : wat is 't vandaag 'koud !,
hoe koud is het vandaag; —
—, tw. wat ! komt hij niet ?; och wat ! hij oppassen ! ; -, o. (-ten), in de loterij, een nummer waarop een
prijs gevallen is, in tegenst. met een niet : hij heeft
een wat en ik heb twee nieten.
WATER, o. (-s, -eren), eene over de geheele garde
verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur,
reuk of smaak heeft en uit 1 volume zuurstof en
2 volumen waterstof bestaat ; — water in de zee
dragen, onnoodig werk verrichten; — zich aan koud
water branden, overal zwarigheden in zien; — water
in zijn wijn dom. zich een weinig temperen, zijne
eischen verminderen; (ook) meer door de vingers
zien, toegeven, meer verdragen; — zij zijn als
water en vuur, gezworen vijanden ; — 't was of ik
water zag branden, ik stond uiterst verwonderd
te kijken ; — regen : er is veel water gevallen; het
water des hemels ;
eene min of meer groote hoeveelheid water in
slooten,. meren, rivieren, kanalen enz., inz. als vaarwater: de binnenwateren; de buitenwateren; — (in spr.)
zoo gezond als een vischje in het water, zeer gezond;
—Levnalsichjtwer,
onbekommerd,
zeer gemakkelijk; — in zulk water vangt men zulke
visschen, van zulk slag van yolk moet men zulke
dingen verwachten, (ook) van zulke daden heeft
men zulke gevolgen te wachten; — waar de dijk
het laagst is, loopt het water het eerst over, rampen
treffen arme lieden het eerst ; — het water loopt
altijd naar zee, rijke of gegoede lieden krijgen vaak
groote voordeelen ; — het water komt tl aan de
lippen, de nood is hoog ; het hoofd boven water houden, zich staande houden, niet ten onder gadn ;
Gods water over Gods akker laten loopen, zich one
niets bekommeren ; hij is weer boven water gekomen,
weer teruggekomen, na lang afwezig geweest te
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zijn ; spijkers op laag water zoeken, zie SPIJKER ;
— die partij is in het water gevallen, is mislukt; —
verschillende wateraohtige bestanddeelen uit het
lichaam, als tranen, zweet, urine enz. : hare oogen
stonden vol water, vol tranen ; — waterzucht : hij
heeft het water;
vloeistof die er meer of min als water uitziet :
reukwateren, welriekende wateren; minerale wateren; —
(nijv.) golvende weerschijn van geweven stoffen ;
— glans, helderheid: diamant van het eerste, zuiverste
water; — (fig.) roover van het eerste, zuiverste water, in
hoogen graad.
WATERACHTIG, bn. (-er, -st), als water ; een
waterachtig soep je ; vochtig, vol water : eene waterachtige landstreek.
WATERBAAN, v. (...banen), waterweg; •
...BAARS, m. (...zen), baars die gekookt en zonder
sans gegeten wordt ; ...BALLAST, m. oailast van
water (in de modern schepen).
WATERBIES, v. een plantengeslacht (heleocharis),
tot de familie der cypergrassen behoorende, waarvan 4 soorten in Nederland voorkomen; ...BOOM,
m. (-en), (plantk.) Amerikaansche olijfboom.
WATERBOUWKUNDE, v. de kennis vereischt
tot het ontwerpen en aanleggen van werken, om
de stroomen of de zee binnen vooraf aangewezen
grenzen te beperken, met name dijken, zeeweringen,
sluizen enz. ; ook de kennis tot het graven van
kanalen.
WATERBOUWKUNDIGE, m. (-n), iem. die in de
waterbouwkunde ervaren is.
WATERBREMS, v. (...zen), watervlieg;
...BROOD, o. (-en), brood waarvan het deeg
met water en niet met melk gemengd is;
...CHOCOLADE, v, chocolade met heet water
klaargemaakt; ...CIRCULATIE, v. de omloop
van water in eene stoommachine van lage drukking; ...CLOSET, o. (-s), geheim gemak waar de
faecalien met water worden weggespoeld; ...DAMP,
m. water in gasvormigen toestand.
WATERDICHT, bn. ondoordringbaar voor het
water, impermeabel: waterdichte beschotten op 'zeeschepen.
WATERDIER, o. (-en), dier dat in het water
leeft; ...DISTEL, v. (-s), (plantk.) moerasvederdistel (cirsium oleraceum); ...DOKTER, m. (-s),
dokter die de watergeneeswijze voorstaat ; ...DRUPPEL, m. (-5), ...DROPPEL, m. (-s), (neervallend)
waterbolletj e
1. WATEREN, (waterde, heeft gewaterd), met
water besproeien, begieten; — (verschillende stoffen,
b.v. zijne) van de gewone daarop voorkomende
golvingen voorzien; door middel van heete ijzers
figuren indrukken; — laten drinken, naar het wed
brengen (paarden); — zijn water loozen; — met
waterachtig vocht bedekt, worden: zijne oogen
wateren, zijn vochtig; — (fig.) de mond watert mij
daarvan, ik krijg er trek in.
2. WATEREN, o. my. (zeew.) kogels die in en nit
het water springen.
WATER-EN-VUURBAAS, m. (...bazen), iem.
die heet water en vuur verkoopt; ...NERING,
v. (-en), waar water en vuur verkocht wordt;
...VROUW, v. (-en); ...ZAAK, v. (...zaken).
WATERGANG, v. (-en), loop van het water;
eene uitwateringssluis met 3 watergangen, openingen.
WATERGAS, o. het inwerkingsproduct van oververhitten stoom (200 tot 240° C.) op gloeiende
cokes (1100 C.); daardoor ontstaat kooloxyde en
waterstof dat met eene blauwe vlam verbrandt,
en daarom ook blauwgas beet; —TEER, v. afvalproduct van watergas : watergasteer is eene gewilde
brandstof voor Dieselmotoren en voor de ovens in
glasfabrieken.
WATERGEUS, m. (...zen), (Ned. gesch.) naam
waarmede de vluchtelingen van allerlei stand en
beroep werden bestempeld, die, bij het begin van
den opstand tegen Spanje, Nederland hadden verlaten en aan boord hunner schepen de schrik van
vriend en vijand waren.
WATERGENEESKUNDE, v. geneeskunde die
met water genoest ; ...GEZWEL, o. (-len),
(geneesk.) een met water gevuld gezwel ; ...GLAS,
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o. (...zen), glas waaruit water gedronken wordt ;
— (scheik.) kiezelzure potasch, oplosbaar in kokend water; oplossing hiervan om verschillende
voorwerpen te verglazen, to lijmen enz. ; ...GOD,
nl. (-en), (fab.) Neptunus, Triton; ...GODIN, v.
(-nen), (fab.) najade, nereide ; ...HAMER, m. (-a),
(natuurk.) polshamer, eene luchtledige glazen buis'
ten deele met water gevuld, dat door de warmth
der hand reeds begint te koken; ...HANEVOET, m.
blaartrekkende boterbloem (ranunculus sceleratus).
WATERHOEN, o. (-ders), een ralvogel met
roode voorhoofdsplaat en groene pooten (gallinula
chlaropus).
WATERHOOFD, o. (-en), (geneesk.) zeer dik,
door het water opgezet hoofd, hersenwaterzucht.
WATERHOOS, v. (...zen), waterkolom door een
draaistorm van geringe middellijn opgetrokken,
kan groote verwoestingen aanrichten; ... H 0 RL 0 GE,
o. (-s), wateruurwerk.
WATERIG, bn. (-er, -st), als water, waterachtig :
waterige soep; waterige wijn; het waterig vocht in
het oog ; (fig.) zonder pit : een waterige stijl.
WATERING, v. (-en), besproeiing; wetering,
breede sloot; beekje.
WATERJUFFER, v. (-s), (nat. hist.) eene familie
van netvleugelige insecten (libellula) die een zeer
lang en dun lichaam hebben, in de nabijheid van
het water van andere insecten 'even en lang kunnen vliegen, inz. de kleinere soorten hiervan;
...KASTANJE, v. (-s), waternoot (trapa natans);
...KEERING, v: (-en), dam, dijk, havenhoofd,
sluiswerken.
WATERKERS, v. (plantk.) een plantengeslacht
(nasturtium) tot de familie der kruisbloemigen behoorende ; ...BETEL, m. (-s), ketel waarin water
gekookt wordt; ...KIKVORSCH, m. (-en), de in het
water levende kikvorsch, in tegenst. met den loofen landkikvorsch; ...KIPJE, o. (-s), een veel in
ons land voorkomende ralvogel (rallus aquaticus),
23 -1- 5 cM.; ...KISTING, v. (-en), kistdam.
WATERKRAAN, v. (...kranen), kraan waarmede
eene waterbuis afgesloten wordt; ...KRACHT, v.
arbeidsvermogen van water dat naar eene lagere
plaats kan stroomen of vallen ; ...KRACHTMACHINE, v. (-s), waterrad, waterturbine en
waterdrukmotor; ...KUNDE, v. kennis, leer van
het water en zijne eigenschappen, hydrologie.
WATERKUSSEN, o. (-s), guromi-zak met water
gevuld en tot kussen dienende; ...KUUR, v.
(...kuren), (geneesk.) watergeneeswijze : eene waterkuur volgen, toepassen; ...LAARS, v. (...zen), waterdichte laars ; ...LAND, o. waterachtig land;
...LANDER, m. (-s), bewoner van Waterland
(in Noord-Holland); (fig.) dear komen de waterLanders (al voor den dag), hij (zij) begint te schreien.
WATERLEIDING, v. (-en), loop van het water;
het brengen van het water door pijpen of buizen
in zekere richting; de daartoe noodige pijpen of
buizen; inz. de pijpen en buizen en alles wat daartoe behoort, die tegenwoordig in vele groote gemeenten aangelegd worden, om daardoor drinkbaar
water, dat op zekere plaats (het pompstation) opgepompt en gezuiverd wordt, naar de verschillende
woningen te voeren.
WATERLEIDINGSBUIS, v. (...zen), buis der
waterleiding; ...CONCESSIE, v. (-s, ...sien), concessie voor het aanleggen eener waterleiding;
...KUNDE, v.; ...RECHT, o.; ...SCHADE, v.
schade door een lek aan de waterleiding.
WATERLELIE, v. (-s, ...lien), plomp.
WATERLIJN, v. (-en), grens tusschen het ingedompelde en het zich boven water bevindende
gedeelte van een schip ; watermerk (in papier) ;
...LINIE, v. (krijgsw.) eene door inundation zeer
sterke verdedigingslinie : Nieuwe Hollandsche
waterlinie; ...LOOK, o. watergamander, eene in
het water groeiende soort van gamander (teucrium
scordium); ...LOOP, m. richting van het water
in zijn loop; watergang.
WATERLOOPER, m. (-s), gemeenschappelijke
naam voor de oeverloopers en de ruiters (vogels); —
soort van insecten die zich snel op de oppervlakte
van het water bewegen (hydrometridae, ploteres).
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WATERLOOT, v. (...loten), snelgroeiende tak
die geen vrucht zal geven ; ...LOOZING, v. (-en).
WATERMERK, o. (-en), eigenaardig figuur in
papier, dat daarin bij de bereiding ontstaat ;
...METER, m. (-s), hydrometer, zie dit woord ;
werktuig om dp hoeveelheid van het gebruikte
water van eene waterleiding to bepalen; ...MICROSCOOP, m. (...copen); ...MIJN, v. (-en),
zeemijn; ...MOLEN, m. (-s), molen dienende om het
water uit een polder to malen; (ook) molen die
door water gedreven wordt; machine om geweven
stoffen to wateren; ...MOLENAAR, m. (-s).
WATERMOS, o. eene soort van mos dat in het
water groeit; ook eene plant, tot de familie der
draadwieren behoorende, welke in zoetwater
groeit (confervaceae); ...MOT, v. (-ten), schietmot,
eene boven water vliegende motsoort, tot de orde
der peesvleugeligen behoorende (phryganeidae); ...MOTOR, m. (-s, -en), een motor die door de kracht
van stroomend of vallend water in beweging wordt
gebracht; ...MUG, v. (-gen), eene kleine soort
van muggen die aan wateren leven; ...MUIS, v.
(...zen), zeker knaagdier; ...MUIZENOOR, o. (-en),
(plantk.) vergeet-mij-niet; :..MUNT, v. verschillende soorten van munt die in het water groeien.
(mentha aquatica); ...N ACHTEGAAL, m. ( ...galen),
naam voor het witvlekblauwborstje (erithacus
cyaneculus) ; ...NIKKER, m. (-s), watergeest;
...NIMF, v. (-en), (fab.) najade, nereide; (nat. hist.)
waterjuffer; ...NO OD, m. gebrek aan water;
...NOOT, v. (...noten), waterkastanje.
WATERPAARDEKRACHT, v. paardekracht bij
watermotoren en -turbines; ...PARTIJ, v. (-en),
een partijtje op 't water; eene plek gronds waar
op kunstige wijze waterwerken zijn aangelegd.
1. WATERPAS, o. (-son), zeker werktuig om
to onderzoeken of lets horizontaal, volkomen
even hoog is.
2. WATERPAS, bn. bw. horizontaal, evenwijdig
aan den horizon of eon waterspiegel.
WATERPASSEN, (waterpaste, heeft gewaterpast), waterpas maken ; het overbrengen van een
hoogtepeil, het opnemen en onderzoeken van de
hoogte van verschillende punten ; gelijkzetten ;
(zeew.) een schip waterpassen, onderzoeken of het
voor- of achterlastig gnat. WATERPASSING,
v. (-en).
WATERPASVLAK, o. (-ken), vlak dat waterPas is.
WATERPEIL, o. (-en), peil, hoogte van het
water; werktuig om de waterhoogte to meten;
—GLAS, o. (...zen), (stoomm.) dikke glazen buis
in verbinding met den stoomketel, om het peil van
het ketelwater aan to geven; —KRAAN, v. (...kranen), kraan waardoor men de hoogte van het ketelwater kan aangeven; --STOK, m. (-ken),watermaat.
WATERPERS, v. (-en), hydraulische pers ;
...PEST, v. zeer lastig onkruid in water (elodea
canadensis), sedert 1868 in ons land voorkomende ;
...PLANT, v. (-en) • ...PLAS, m. (-sen).
WATERPOKKEN, v. my. zekere huiduitslag,
windpokken; ...POLITIE, v. politic die voor de
veiligheid to water waakt; ...POLO, o. waterbalspel;
...POORT, v. (-en), poort aan den waterkant;
...PORSELEIN, o. (plantk.) wilde porselein ;
...PROEF, v. (...ven), ordalie, godsgerecht, beproeving door middel van water of iem. Onschuldig
was (in de middeleeuwen).
1. WATERPROEF, bn. bestand tegen het water,
ondoordringbaar voor water.
2. WATERPROEF, o. eene soort van stof die tegen
het water bestand is en inz. dient om regenmantels
voor dames en regenjassen van to maken.
WATERPROOF (Eng.), ondoordringbaar voor
water; stof die zoo is.
WATERPRUIM, v. (-en); ...PUT, m. (-ten),
in den grond gegraven vergaarplaats voor water;
...RAAF, v. (...raven), (nat. hist) aalscholver,
schollevaar; ...RAD, o. (-eren), rad van een watermolen; ...RAL, m. (-len), waterkipje; ...RAM,
m. (-men), hydraulische pers.
WATERRANONKEL, v. (-s), een plantengeslacht
(batrachium) tot de familie der ranonkelachtigen
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behoorende, waarvan 9 soorten in Nederland in 't
wild voorkomen.
WATERRAT, v. (-ten), zeker knaagdier; ...RESERVOIR, o. (-s); ...RIETGRAS, o. eene soort
van rietgras: klein waterrietgras.
WATERRIJK, bn. (-er, -st), ruim van water voorLien; rijk aan rivieren (van een land).
WATERROOS, v. (...rozen), (plautk., gew.) witte
plomp; ...ROT, in. (-ten), iem. die uitstekend
zwemmen kan; zeeman.
WATERSOHADE, v. schade door water veroorzaakt, inz. bij het blusschen van brand en door het
lekken van een schip.
WATERSOHAP, o. (-pen), benaming van ieder
distrikt, polder of heemraadschap, aan het hoofd
waarvan een bestuur geplaatst is, dat voor de
belangen der waterloozing zorgt en de maatregelen
beraamt en ten uitvoer brengt, om den grond tegen
overstrooming te beveiligen.
WATERSOHOUT, m. (-en), hoofdambtenaar van
politie die de orde onder het scheepsvolk en de
schep en handhaaft en o. a. belast is met het aanmonsteren van matrozen voor visschersvaartuigen;
— (Ind.) hoofd der waterpolitie, belast met het
onderzoek der schepen; ...SCHOUW, v. onderzoek
naar den toestand der waterwegen; ...SCHROEF,
v. (...ven), schroef van Archimedes; ...SCHUIF, v.
(...ven), de waterschuif van een gasornament, waar
de afsluiting met water plaats heeft.
WATERSLAK, v. (-ken), (nat. hist.), in het water
levende slakkensoort; ...SLANG, v. (-en), eene zeer
venijnige soort van slangen (hydrophidae) die in de
keerkringsstreken, gewoonlijk in de voile zee, leven
en zich hoofdzakelijk met visschen en schaaldieren
voeden; — (sterrenk.) een zuidelijk sterrenbeeld;
(zeew.) waterbuis van leer of zeildoek ; ...SNIP,
v. (-pen), zekere vogel (gallinago caelestis), 23 + 3
cM.; zijn snavel is 7 cM. lang.
WATERSNOOD, m. rampen, onheilen door eene
overstrooming veroorzaakt.
WATERSPEENKRUID, o. gevleugeld helmkruid;
....SPIEGEL, m. oppervlakte van het water;
...SPIN, v. (-nen), zeker spinachtig dier (argyroneta
aquatica) dat in staande wateren leeft en zich met
waterinsecten en kleine schaaldieren voedt;
...SPITSMUIS, v. (...zen), (nat. hist.) in het water
levende spitsmuis (sorex fodiens) ; ...SPORT, v.
WATERSPREEUW, m. (-en), eene soort van.
spreeuw (cinclus aquaticus) die de zonderlinge eigenschap heeft van to water to gaan en daaronder op
den bodem voort to loopen of zelfs met behulp zljner
vleugels to zwemmen en dus eig. onder water to
vliegen; in ons land komt htj zelden voor.
WATERSPRONG, m. (-en), hoeveelheid water
met een straal opgevoerd (b. v. van een fontein of
springbron) ; ...SPUIER, m. (-s).
WATERSTAAT, m. (in 't algem.) de gesteldheid
van eene grootere of kleinere uitgestrektheid gronds
ten opzichte van het water, dat zich daarin bevindt
of waarmede ,het omgeven is; — (in 't bijz.) afd.
der regeering belast met de zorg, den bodem
tegen overstroomingen te beveiligen.
WATERSTAG, o. (-en), (zeew.) zeker touvrvverk,
stag van den voorsteven naar den boegspriet;
...STAND, m. (-en), hoogtestand van het water
(in eene rivier enz.); ...STATION, o. (-s), pompstation eener waterleiding; plaats waar een locomotief water inneemt; ...STOEP, Y. (-en), houten
of steenen stoepje aan den waterkant, walstoep ;
...STOF, v. (scheik.) of ...STOFGAS, o. eene gassoort 14-maal zoo licht als de dampkringslucht,
een der bestanddeelen van het water; ...STOOP, v.
( ... stoven), eene stoof die metheet water gevuldi6ordt;
...ST RAAL, m. (... stralen), uitspringend, uitstroomend water.
WATERTANDEN, (watertandde, heeft gewatertand), lust in, be eerie tot lets hebben, inz. van spijs
of drank, zoodat het water ervan in den mond komt ;
— (fig.) vurig begeeren : naar iets watertanden.
WATERTOOHT, m. (-en), ...TOCHTJE, o. (-s),
tocht op het water; reis ter zee of op eene rivier;
...TOL, m. (-len), tolgeld dat men voor het bevaren
van zekere vaarwaters betalen moot; ...TOREN,
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ten behoove eener waterleiding oppompt tot
zulk eene hoogte, dat het uit kracht der communicatie tot op de hoogste verdiepingen der stad kan
komen ; ...UURWERK, o. (-en), eon uurwerk door
water gedreven; werktuig hetwelk door uitloopend
water de uren aanwijst.
WATERVAL, m. (-len), het vallen van het water
van eene steile hoogte of helling naar beneden;
plaats waar zulks geschiedt; ...VALERIAAN, v.
(plantk.) gewone valeriaan die langs den waterkant groeit (valerians officinalis); ...VARENS, v.
my. eene plantenfamilie (salviniaceeen), waarvan
2 geslachten in Nederland voorkomen, nl. het vlotvaren en het roodkroos pilkruid ; ...VERF, v.
(-yen), eene soort van veil die men alleen met
water of met gomwater aanmengt: teekening in
waterverf of sapverf, aquarel; ...VERPLAATSING,
v. (-en), (zeew.) ruimte door eenig lichaam in het
water ingenomen; inz. de plaats Welke de idol van
een schip in het water beslaat: schepen van 5000 ton
waterverplaatsing; ...VERVAL, o. (zeew.) verschil
van diepte bij hoog of laag water; ...VERVERSCHING, v. het ververschen van water; ...VERVERSCHINGSKANAAL, o. (...kanalen), kanaal dat
dienen moot om het water in grachten en vijvers
te ververschen; ...VLIEGTUIG, o. (-en), hydroplaan ; ...VLOED; m. (-en), overstrooming ;
...VOGEL, m. (-s), zwemvogel ; ...VOORZIENING, v. het voorzien van drinkwater.
WATERVREES, v. vrees, afkeer voor water;
— hondsdolheid.
WATERVRIJ, bn. vrij van water : waterrorile
zwavelzure kalk; — vrij van overstrooming.
WATERVULKAAN, m. (...kanen), vulkaan die
water uitwerpt ; ...VUURWERK, o. vuurwerk dat
op of onder water brandt, by. Grieksch vuur, watervuurballen, -vuurpijlen; ...WAAG, v. (...wagen),
hydrostatische balans; ...WAGEN, m. (-en), sproeiwagon.
WATERWEEGKUNDE, v. hydrostatica.
WATERWEG, rr. (-en), weg to water: de Nieuwe
Waterweg, van Rotterdam naar zee ; ...WERK,
o. (-en), bouwwerk in het water opgetrokken ;
waterkeering • toestel bij de waterbouwkundigen
in gebruik; fontein, springbron; ...WICHELAAR,
m. (-s), iem. die uit water voorspelt.
WATERWIJDING, v. (-en), een hoog feest hetwelk
in de Grieksche kerk den 6den Januari, in de lento
en in den zomer ter gedachtenis van den doop van
Jezus in de Jordaan gewoonlijk gevierd wordt;
(R. K.) wijding van het water op Zaterdag vb.:5r
Paschen en ve•Or Pinksteren.
WATERWILD, o. watergevogelte, inz. eenden : de
yacht is geopend op het waterwild; ...WILG, m. (-en),
eene soort van wilgeboom (salix viminalis);
...WIND, m. (-en), zeewind; (fig.) frissche koelte;
...ZOO, v. in water gekookte visch; ...ZONNETJE,
o. zon die bleek schijnt en water gnat halen;
...ZUCHT, v. ziekelijke ophooping van water in
het weefsel der organen of in de holten des
lichaams ; ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), aan waterzucht lijdende.
WATERZURING, v. eene soort van zuring
(ruiner hydrolopathum), die langs den waterkant
groeit; ...ZWALUW, v. (-en), oeverzwaluw;
...ZWIJN, o. (-en), zeker Zuidamerikaansch knaagdier, 1 M. lang (hydrochoerus capybara), waarvan
het vleesch gegeten wordt.
WATJE, o. (-s), een propje watten dat men in
het oor stoot, enz.
WATJEKOU, m. (gemeenz.) opstopper, stoot,
slag : ik gal hem een watjekou.
WATT, v. (-s), (electr.) de kracht van 1 joule
(1 K.G. 102 mM.) per sec.; een kilowatt = 1 1/3 P. K.
WATTEEREN, (watteerde, heeft gewatteerd),
met watten vullen of voeren : een gewatteerde
mantel.
1. WATTEN, v. my. gezuiverde ontvette zaadharen van , verschillende soorten boomwol of
katoen.
2. WATTEN, bn. van watten gemaakt.
WATTENFABRIEK, v. (-en), fabriek van watten.
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WATTUUR, o. de arbeid van 1 Watt gedurende
1 uur.
WAUW, bn. (-er, -st), (zeew.) voordeelig (van
den wind).
WAUWELEN, (wauwelde, heeft gewauweld), lang
en vervelend praten; (Zuidn.) kauwen, knabbelen.
WAWELEN, (gew.) zie WAUWELEN.
WAYWODE, m. (-n), titel der voormalige vorsten
van Moldavie en Waflachije; titel der stadhouders
in 't vroegere koninkrijk Polen.
WAZIG, bn. met een waas bedekt : in het tvazig
verschiet, op zeer grooten afstand wear de omtrekken wegdommelen.
WE, pers, vnw. WIJ.
WEB, (-ben), WEBBE, v. o. (-n), weefsel, stuk
linnen; spinneweb, weefsel dat de spin vervaardigt
en waarin zij verblijf houdt; — baard van eene veer.
WEBSOHEREN, (alleen gebruikelijk in de onbep.
wijs), de latten spijkeren naar welke het beloop
van een schip moet gemaakt worden; (ook) zekere
verrichting der wevers.
WED, o. (-den), waadbare plaats; plaats om
paarden te drenken en te waden.
WEDANA, m. (-'s), (Ind.) inlandsch districtshoofd op Java.
WEDDE, v. (-n), bezoldiging, vaste belooning.
WEDDEN, (wedde, heeft gewed), iets beweren
tegenover de bewering van anderen : ik wed om
een gulden. als het niet zoo is, betaal ik een gulden.
WEDDING, v. het wedden, weddenschap; — (zeew.)
eene maand soldij.
VVEDDENSCHAP, v. (-pen), het wedden.
1. WEDER, m. (-s), WEER, m. (-en), (gew.) ram.
2. WEDER, gewoonlijk WEER, o. luchtsgesteldheid : wat is het voor weer I ; — (zeew.) zwaar weer,
storm; — 't is geen weer, 't is zeer slecht weer; —
wind en wed,er dienende, gewone formule bij het
uitschrijven van ijswedstrijden; — 'MCA weer spelen,
verkwistend level]. ; (ook) iem. uiterst vriendelijk
en voorkomend behandelen ; — onweer, donder:
het weer is er ingeslagen.
3. WEDER, gewoonlijk WEER, bw. opnieuw,
nog eens, herhaald: het regent al weer; nu vraagt hij
weer; ik doe het nooit weer; — terug.
(Weder en weer vormen met een zeer groot aantal
werkw. scheidbare samenstellingen en beteekenen
dan meestal nog eens, opnieuw, bij herhaling, terug
de handeling verrichten; b y. WEDERAANKLEEDEN, opnieuw, nog eens aankleeden; ...AANMOEDIGEN nog eens moed inspreken; ...AANSPANNEN, paarden die afgespannen waren weder
voor den wagen spannen; ...AANTREKKEN;
...AANVULLEN; ...AFBREKEN; ...AFKOMEN;
...AFSCHRIJVEN; ...AFSTAAN; ...AFVAARDIGEN; enz. Bij dergelijke werkw. zie men de
enkelvoudige, zoowel voor de beteekenis als voor
de vervoeging).
WEDERANTWOORD, o. (-en), antwoord op een
antwoord, repliek; ...ANTWOORDEN, hernemen,
hervatten, opnieuw antwoorden; ...BEDINGEN,
een tegenbeding makers; ...BRENGEN, terugbrengen; ...DIENEN, wederdienst bewijzen, wederkeerig dienst doen; ...DIENST, m. (-en), dienst
bewezen na er een ontvangen te hebben.
WEDERDOOD, v. (plantk.) steenbreek : eene soort
van 't geslacht streepvaren.
WEDERDOOP, m. herhaalde doop; ...DOOPEN,
herdoopen; ...DOOPER, m. (-s), aanhanger van
zekere godsdienstsekte die den doop der volwassenen voorstond; ...DOOPERIJ, v. anabaptisme.
WEDERGAAF, ...GAVE, v. teruggave, het
teruggeven.
WEDERGA(DE), v. een van twee dingen die een
paar vormen; — gelijke: hij heeft zijde wedergade niet,
een tweede zooals hij bestaat niet; zonder wedergade, voorbeeldeloos.
WEDERGEBOORTE, v. gemoedsvernieuwing bij
welke de mensch, naar den geest overgaat tot een
heilig levee in Christus; — wedergeboorte der klassieke
oudheid, renaissance.
WEDERGEBOREN, bn. herboren, opnieuw ontstaan.
WEDERGEVEN, teruggeven, hergeven.
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WEDERGUNST, v. (-en), wederzijdsche gunst.
WEDERHELFT, v. (-en), een der twee deelen
waaruit iets bestaat; (fig.) echtgenoot, echtgenoote.
WEDERHOOR, o. het recht van hoor en wederhoor
toepassen, beide partijen aanhooren.
WEDERHOOREN, nog eens hooren; (ook) de
tegenpartij hooren : men moet hooren en wederhoorerb,
men moet zich van alle kanten laten inlichten.
WE(D)ERHOUDEN, (we(d)erhield, heeft we(d)erhouden), terughouden, tegenhouden, afhouden, beletten : het slechte weer we(d)erhield mij te gaan.
WEDERIK, v. een plantengeslacht (lysimachia),
tot de familie der sleutelbloemigen behoorende,
waarvan 4 soorten bij ons in 't wild voorkomen.
WEDERINKOOP, m. het terugkoopen : huis
van verkoop met recht van wederinkoop , een clandestien
pandjeshuis.
WEDERIN STORTING, v. (-en), (geneesk.) opnieuw
ziek worden na pas hersteld te zijn; zieker worden
na ten deele to zijn gebeterd ; ...BEER, m. terugkeer; ...KEEREN, terugkeeren.
WEDERKEERIG, bn. bw. van weerskanten
komende; onderling, wederzijdsch, wederzijds ;
(taalk.) een wederkeerig werkwoord, werkwoord waarbij het onderwerp, waarvan de werking uitgaat,
tevens het voorwerp is, dat die werking ondergaat.
WE(D)ERKOMEN, terugkomen; nog eens komen.
WE(D)ERLEGGEN, (we(d)erlegde, -leide, heeft
we(d)erlegd, -leid), beantwoorden met tegenbewijsgronden; tegenspreken : eene stelling, bewering
weerleggen. WE(D)ERLEGGING, v.
WEDERLIEFDE, v. wederkeerige liefde.
WE(D)EROM, bw. nog eens, nogmaals, bij herhaling; terug.
WEDERONTMOETING, v. (-en), ontmoeting na
eene of meer voorgaande ontmoetingen; ...OPBOUW, m. herbouw ; ...OPRICHTING, v.; ...OPSTANDING, v. herrijzenis na den dood.
WEDEROPVATTING, v. het weder ter hand
nemen van een arbeid, b. v. dien men vroeger heeft
ter zijde gelegd.
WEDEROPZEGGENS, tot wederopzeggens iem. een
huis verhuren, totdat men het weder opzegt.
WEDERPARTIJ, v. (-en), tegenpartij, tegenstrever; ...PARTIJDER, m. (-s).
WEDERRECHTELIJK, bn. bw. (-er, -st), in
strijd met het recht, onwettig : wederrechtelijke
inbezitneming. WEDERRECHTELIJKHEID, v.
WEDERROEPELIJK, bn. herroepelijk.
WE(D)ERROEPEN, (we( d)erriep, heeft we( d)erroepen), herroepen, intrekken : een bevel wederroepen.
WEDERSPALT, v. muiterij.
WE(D)ERSPANNIG, bn. (-er, -st), koppig, tegenstribbelend, ongehoorzaam.
WEDERSPOED, m. tegenspoed; ...SPRAAK, v.
tegenspraak ; antwoord.
WE(D)ERSPREKEN, (we(d)ersprak, heeft we( d)ersproken), tegenspreken : iem,. wederspreken.
WE(D)ERSTAAN, (we(d)erstond, heeft we(d)erstaan), zich verzetten tegen ; we(d)erstand bieden
aan ; zich kanten tegen.
WE(D)ERSTAND, m. verzet, tegenstand : moedig,
dapper we(d)erstand bieden; — spanning, veerkracht.
WE(D)ERSTANDSVERMOGEN, o. vermogen om
we(d)erstand to bieden, om iets te kunnen we(d)erstaan, ook om iets te kunnen doorstaan.
WE (D )ER STREVEN, (we (d)erstreefde, heeft
we(d)erstreefd), zich verzetten tegen, we(d)erstand bieden; belemmeren, verhinderen.
WEDERTIJ, o. we(d)erstroom, keerende stroom.
1. WE(D)ERVAREN, (we(d)ervoer, is we(d)ervaren), gebeuren, overkomen: iem. recht laten wedervaren, het recht tegenover hem in acht nemen.
2. WE(D)ERVAREN, o. gebeurtenis, voorval, lotgeval : vertel mij uw wedervaren.
WEDERVERGELDEN, met gelijke munt betalen;
teruggeven (op dezelfde wijze als men iets ontvangen of ondervonden heeft). WEDERVERGELDING, v. weerwraak.
WEDERVERKOOPER, m. (-s), iem. die iets
koopt met het doel om het weder te verkoopen :
tvederverkoopers genieten flink rabat.
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WE(D)ERVINDEN, hervinden, terugvinden.
WE (D )ERVRAAG, v. (...vragen), vraag waarmede
-eene andere vraag beantwoord wordt.
WEDERWAARDIG, bn., bw. niet behaaglijk,
.onaangenaam, onbevallig; veraehtend. WEDERWAARDIGHEID, v. (...heden), onbehaagQkheid;:
verachting; (fig.) tegenspoed, ramp.
WE (D )E RWERK ING, v.terugwerking;...WOORD,
4). (-en), antwoord; ...WRAAK, v. wedervergelding; ...ZEE, v. tegenzee.
WE(D)ERZEGGEN, herzeggen; afwijzen, weigeren; tegenspreken; ...ZENDEN, terugzenden,
...ZENDING, v. het terugzenden, renvooi; ...ZIEN;
nog eens zien, terugzien.
WE(D)ERZIEN, 0. het wederzien was aandoenlijk;
.tot we(d)erziens, in de hoop u nog eens te zien.
WEDERZIJD S, bw., WEDERZIJDSCH, bn.
wederkeerig, van beide zijden : het wederzijdsch
huwelijksbedrog; onderling.
WEDGWOOD, o. eene soort van Engelsch aardewerk, alzoo genoemd naar den uitvinder Josiah
Wedgwood (E 1725).
WEDIJVER, m. eene zucht om anderen in verdiensten, in talenten te evenaren of te overtreffen.
WEDIJVEREN, (wedijverde, heeft gewedijverd),
trachten de overhand te verkrijgen, zijn best doen
•om anderen vooruit te komen.
WEDLOOP, m. (-en), het loopen om het hardst
(van menschen en paarden) ; (ook fig.).
WEDLOOPEN, (Lateen gebruikelijk in de onbepaalde wijs) met elkander een wedloop houden.
WEDONO, m. (-'s), districtshoofd in Middenen Oostelijk Java, elders demang geheeten.
WEDPRIJS, m. (...zen), prijs bij het wedloopen;
prijs gesteld op het winnen eener weddenschap;
...REN, m. (-nen), het rijden om het hardst (van
losse of bespannen paarden) ; ...STRIJD, m.
(-en), bet strijden of worstelen om te zien wie de
sterkste is ; (fig.) wedijver, verrichting (welke ook)
van twee of meer personen om een uitgeloofden prijs
te behalen ; (ook) mededinging, concurrentie, naijver.
WEDUWAAL, m. (...ales), wielewaal.
WEDUWE, v. (-n), ook WEDUW, WEEUW,
(-en), vrouw Wier man overleden is; onbestorven
weduwe, vrouw die door haar echtgenoot tijdelijk
-of voorgoed verlaten is. WEEUWTJE, o. (-s).
WEDUWENDRAOHT, v. dracht eener weduwe;
...FONDS, WEDUWFONDS, o. (-en); weduwen-en weezenfoncls, instelling tot uitkeering van geld
,aan weduwen en weezen; ...KAS, v. (-sen), gelden
bestemd tot het ondersteunen van weduwen ;
...BLEED, o. (-eren); ...VERBRANDING v.
het levend verbranden der weduwe in Eng. Indic,
vroeger op Bali enz.
WEDUWGELD, o., ...GIFT, v. (-en), geld dat
eene weduwe geniet; lijftocht, som gelds, door den
man vastgesteld voor zijne vrouw, ingeval hij komt
te overlijden; ...JAAR, o. jaar dat eene vrouw
weduwe is; eerste jaar na het overlijden van den
echtgenoot. waarin zij nog inkomen geniet.
WEDUWLIJK, bn. als weduwe : de weduwlijke
staat.
WEDUWNAAR, soms WEEUWENAAR, m.
(-s, ...naren), man wiens vrouw overleden is.
WEDUWNAARSPIJN, v. (-en), hevige pijn die
.spoedig voorbijgaat, inz. wanner men de gevoelszenuw in de groeve van den elboog raakt.
WEDUWVROUW, v. (-en), weduwe.
WEDVAART, v. (-en), hardzeilpartij; hardroeipartij.
ongeluk, ramp;
1. WEE, o.(-en), smart, pijn;
kommer, verdriet.
2. WEE, bn. flauwhartig : wee worden, zijn.
3. WEE, tw. ach ! helaas ! wee mij !, ik ben zeer
te beklagen; wee u ! ongeluk over u !
WEEDASOH, v. eene soort van potasch waarvan
-men zich bedient bij de bereiding van . verven,
zeepen enz.; —ZOUT, o. loogzout; alkali.
1. WEEDE, v. een plantengeslacht (isatis), tot
de familie der kruisbloemigen behoorende, de ver-versweede.
2. WEEDE, v. de blauwe verfstof, uit de weede
verkregen, grootendeels door de indigo verdrongen.

WEEKLACHT.
WEEDOM, m. smart, lijden; onheil; droefheid,
verdriet.
WEEFGETOUW, o. (-en), toestel waaraan de
wevers arbeiden ; ...LUNEN, v. my. touwladder,
wevelingen (op schepen) ; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waar onderricht in het weven gegeven wordt.
WEEFSEL, o. (-s, -en), wat geweven is, geweven
stof ; — wijze waarop iets geweven is ; (ontl.)
deelen waaruit de organen zijn samengesteld ; —
(fig.) een weefsel van leggen en bedrog, eene samenvoeging, ondereenmenging ; —LEER, v. leer betreffende de weefsels van het dierlijk lichaam en
de planten, histologie.
WEEFSTER, v. (-s), zij die weeft.
WEEFSTOEL, m.. (-en), weeftouw; ...STUB,
o. (-ken), stuk goed dat geweven wordt, dat nog
op den weefstoel staat.
WEEG, v. (-en), (veroud. en gew.) wand, muur; —
het leeft nog in weegluis wandluis en in de verouderde uitdrukking : een huis dak-, glas- en weeg•
dicht houden; (gew.) houten zijwand, beschot.
VVEEGBLAD, o. (plantk.) weegbree.
WEEGBOONTJE, o. (-s), naam van eene kleine
boon waarvan de Indianen zich bedienen om te
wegen.
WEEGBREE, v. een plantengeslacht (plantago)
tot de familie der weegbreeachtigen behoorende, waarvan 6 soorten in Nederland in 't wild voorkomen.
WEEGBRUG, v. (-gen), inrichting om het gewicht van zware wagens to wegen; bascule.
WEEGGLA S, o. (...zen.), (natuurk.) vochtmeter,
areometer; ...HAAS, m. (...haken), ouster, werktuig om de zwaarte van voorwerpen te leeren
kennen ; ...HUIS, o. (...zen), (Zuidn.) waag ;
...LUIS, v. (...zen), wandluis; ...SCHAAL, v.
(...schalen), bekken waarin of waarmede gewogen
wordt; de weegschalen met de balans; naam van
een der teekenen van den dierenriem (aangeduid
door al. ) ; sterrenbeeld ; ...STOEL, m. (-en), stoel
waarop men zittende kan gewogen worden.
1. WEEK, v. (weken), tijdsverloop van zeven
dagen ; de goede week, de week van Paschen; —
de werkdagen, in tegenstelling met Zondag ; —
weekgeld : hij heeft eene mooie week gemaakt; —
weekbeurt : de week hebben.
2. WEEK, o. (ontl.) het weeke van den bulk
tusschen de ribben en de heupen.
3. WEEK, v. het weeken : in de week leggen, zetten, laten week worden; boonen in de week zetten.
4. WEEK, bn. (-er, -st), niet hard, zacht, slap :
zwak, broos : week ijzer; — zwak,
week brood;
vertroeteld : een weekgestel; daarvan wend mij
het hart week, aangedaan; hij is week van hart, teergevoelig; (ook) niet moedig, laf. WEEKHEID, v.
toestand van iets dat week is; (fig.) w6ekhartigheid,
verwijfdheid; lafheid; gebrek aan veerkracht.
WEEKBERIOHT, o. (-en), bericht over eene week
loopende; overzicht van den handel b.v. in de afgeloopen week ; ...BEURT, v. (-en); ...BLAD, o.
(-en), kraut die eens per week verschijnt.
WEEKDIER, o. (-en), dier met een week lichaam,
zonder beenig skelet, gewoonlijk van een mantel
of eene schelp voorzien ter beschutting en van een
voet om zich te bewegen.
WEEKELIJK, bn. bw. (-er, -st), week, zacht;
teener : een weekelijk gestel; verwijfd.
WEEKELING, m. en v. (-en), vertroeteld mensch.
WEEKEN, (weekte, heeft en is 'geweekt), bet
harde aan iets ontnemen, week, zacht maken :
stokvisch, boonen, erwten weeken; (spr.) dear kunt
gij uwe boontjes op weeken, daar kunt gij vast op
rekenen; — laten uittrekken (b.v. het zout nit de
haring enz.) ; — in het water lenig laten worden :
teener, leer weeken; — roten.
WEEKGELD, o. (-en), weekloon ; huishoudgeld,
zakgeld per week.
WEEKHARTIG, bn. bw. (-er, -st), zachtaardig,
niet streng, medelijdend : weekhartig van nature.
WEEKHUUR, v. (...huren), huurpenningen, elke
week te betalen.
WEEKLACHT, v. (-en), jammerklacht; ...IMAGE, v. (-n), weeklacht.
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. WEERSGESTELDHEID.

WEERGAASOH, bn. bw. drommelsch.
WEEKLAGEN, (weeklaagde, heeft geweeklaagd),
WEERGAL, v. (-len), rood wolkje (voorteeken
treuren, jammeren : hij doet nets dan weeklagen.
van bulig weder).
WEEKLOON, o. (-en), loon per week.
WEERGALM, m. teruggekaatste galm, vage echo.
WEEKMAKEN, (maakte week, heeft weekgeWEERGALMEN, (weergalmde, heeft . weer- .
maakt), weeken ; verteederen : iemands hart weekgalmd), met een weergalm weerklinken, herhalen ;
maken.
(fig.) mijne ocrren weergalmen van zijn klacht,
WEEKMARKT, v. (-en), markt die eens in de
tuiten.
week gehouden wordt.
WEERGALOOS, bn. bw. zonder gelijke, voorWEEKPAND, o. (-en), pand dat voor den tijd
beeldeloos : zijn weergalooze moed.
van eene week in de bank van leening gebracht
WEERGELD, o. (oude rechtspleging) boete die
wordt.
men wegens doodslag of zware beleediging moest
WEEKPLAATS, v. (-en), plaats waar hennep
betalen.
of vlas geweekt wordt; ...STAAT, m. (...staters),
WEERGLANS, m. terugstraling; terugkaatsende
staat, lijst die elke week opgemaakt wordt.
glans; (fig.) roem, vermaardheid, luister.
WEEKVINNIG, bn. met weeke vinnen.
WEERGLAS, o. (...zen), (natuurk.) barometer;
WEEL, o. (-en), dik touw met dunnere alijnen
somtijds barometer en thermometer op eene zelfde
waaraan kubben bevestigd zijn, met een anker
plank;
baroscoop; (fig.) zitn, lichaam is een weerin den grond bevestigd.
glas, hij is hoogst gevoelig voor elke weersverWEELDE, v. overdaad ; luxe ; — darteiheid,
andering.
wellust; — zif doet dat niet uit weelde, de hood
WEERHAAK, m. (...haken), eene soort van
dwingt er haar toe; — groote overvloed, pracht: de
haakje of punt aan een angel, een piji enz.; visa,weelde van den Indischen planteng coei.
hoek.
WEELDEARTIKEL, o. (-en), artikel van weelde.
WEERHAAN, m. (...haven), windwijzer in de
WEELDEHOF, m. (...ven), weelderige hof.
gedaante van een haan op een gebouw; (fig.)
WEELDERIG, soms WEELDIG, bn. bw. (-er,
iem. die met alle winden waait, onbestendig
-st), ruim, overvloedig, in groote pracht ; — in
mensch.
overdaad ; — jong, vurig : een weelderig paard ;
WEERHOUT, o. (plantk., gew.) bitterzoet;
wulpsch, wellustig: weelderige dunsen. WEELDE...HIJISJE, o. (-s), hygrometer in de gedaante
RIGHEID, v. te ruime groei; overdaad; buitenvan
een huisje; ...KAART, v. (-en), kaart waarop
sporig zingenot ; wellust.
het weer graphisch voorgesteld is : synoptische
WEEMOED, m., WEEMOEDIGHEID, v. zacht
weerkaarten.
treurige stemming des gemoeds.
WEERKAATSEN, (weerkaatste, heeft weerWEEMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), licht aangekaatst), terugkaatsen: spiegels weerkaatsen het Licht.
daan : weemoedig kijken; teergevoelig; mistroostig.
WEERKANT, m. wederzij de, tegenzijde.
WEENEN, (weende, heeft geweend), schreien,
WEERKLANK, m. herhaling .van het geluid, het
tranen storten ; — weenende doen' vloeien :
weerklinken, echo; (fig.) zijn woorden vonden weerkeete tranen weenen; (fig.) bloed weenen, bloedige
Wank, men luisterde daarnaar, volgde ze op.
tranen storten. WEENING, v. het weenen; geween :
WEERKLINKEN, (weerklonk, heeft weerklon(bijb.) daar zal weening zijn en knersing der tanden.
ken), weergalmen.
1. WEENER, m., WEENSTER, v. (-s), die tranen
WEERKRAOHT, v. de weerkracht van een yolk,
stort.
strijdkracht; ...KRA.CHTIG, bn. (-er, -st).
2. WEENER, m. (-s), in.woner der stad Weenen.
WEERKUNDE, v. leer, kennis der lucht en van
3. WEENER, bn. uit, van Weenen; de Weener
hare verschijnselen.
bladen, dagbladen die te Weenen worden uitgeWEERKUNDIG, bn. tot de weerkunde behoorengeven; Weener stoelen.
de; weerkundige (meteorologieche) waarnemingen.
WEEPSCH, bn. (-er, moest-), (gew.) laf, zouteloos,
WEERLIOHT, o. weerschijn van zeer ver verflauw, smakeloos. WEEPSCHHEID, v.
wijderde bliksems, waarvan de donder niet gehoord
1. WEER, WEDER, m. (-en); (Zuidn.) schaap;
kan worden.
(sterrenk.) hamel, ram.
WEERLIOHTEN, (het weerlichtte, heeft geweer2. WEER, v. verdediging tot lijfsbehoud, weerLicht), bliksemen aan den rand van den gezichtsstand : zich te weer stellen, weer bieden, zich vercinder.
dedigen; beweging: vroeg in de weer zijn, vroeg op,
WEERLICHTS, bw. ...LICHTSCH, bn. dromvroeg aan den arbeid zijn.
melsch, delthelsch: die weerlichtsche jongen.
3. WEER, v. (weren) , een wal, muur enz.
WEERLOOS bn. (...zer, -et), zonder verdediging :
waarachter men zich verdedigt; — haag; — afgehet weerloos lam; weerloos staan; (fig.) zwak.
tuinde plaats aan de zee om visch te vangen; ge,
WEERMACHT, v. macht, kracht waarmede
vlochten ijzerwerk tot afsluiting van water, waar
men zich verdedigen kan; Leger en vloot.
gevangen visch in fuiken bewaard wordt.
WEERMANNETJE, o. (-s), mannetje van een
4. WEER, o. eelt, verharding der huid (inz, aan
weerhuisje, dat door eene verandering van stand
handen en voeten).
of
houding de vochtigheid der lucht aanduidt.
is
nogal
goed.
het
weer
5. WEER, o. zie WEDER :
WEERMIDDELEN, o. m y. verdedigingsmiddelen.
5. WEER, bw. zie WEDER en de samenstellinWEERNAT, o. bouillon van schapevleesch.
gen met dit woord.
WEEROM, bw. opnieuw, nog eons : nu vraag ik
WEERAAL, m. (...alen), donderaal.
weerom : „Waaram deedt gij dat" I; — terug.
WEERBAAR, bn. (-der, -st), verdedigbaar; in
WEEROMKOMEN, terugkomen.
staat tegenstand te bieden (inz. met wapenen);
WEEROMREIS, v. (...zen), terug-, tehuisreis;
de weerbare bevolking, de strijdbare.
...SLAG, m. (-en), terugslag (in het kegelspel);
WEERBAARHEIDSBOND, m. bond om de
...STUIT, in. weerstuit, terugstuit.
weerbaarheid te bevorderen.
WEEROMSTUITEN, (stuitte weerom, is weeromWEERBARSTIG, bn. bw. (-er, -st), koppig, stijfgestuit),
terugstuiten.
hoofdig. WEERBARSTIGHEID, v.
WEERPIJN, v. (-en)., pijn door eene andere verWEERBERICHT, o. (-en), bericht omtrent de te
.
oorzaakt; (ook fig.).
verwachten weersgesteldheid; ...BLOEM, v. (-en),
WEERPLIOHT, m. verplichting om tot de weerbloem wier ontluiking zich regelt naar de weersbaarheid des lands de wapens te dragon.
gesteldheid, den zonneschijn enz.
WEERPROFEET, m. (...feten), weervoorspeller.
WEERDRUK, m. druk op de weerzijde van
WEERSCHAAP, o. (...schapen), hamel.
een reeds bedrukt blad, tegenst. van schoondruk.
WEERSOHIJN, m. terugschijnsel, weerkaatsing.
(bijna
alleen
gebruikelijk
in
de
onbeWEEREN,
WEERSCHIJNEN, (weerscheen, heeft weerschepaalde wijs) : als het we maar weeren wil, gunstig
nen),
terugschijnen; fiikkeren (van twee kleuren
weer wil zijn; het weert op zijn dak, het loopt hem
op
elkander).
mee.
WEERSGESTELDHEID, v. (...heden), gesteldWEERGA, v. zie WEDERGADE, wat weerga,
held, toestand van het weer.
drommels; loop naar de weerga, loop naar den duivel.

WEERSKANTEN.
WEERSKANTEN, VAN WEERSKANTEN,
AAN WEERSKANTEN, bw. uitdr. van, aan beide
zijden.
WEERSLAG, m. (-en), donderslag; — terugslag,
het terugslaan.
WEERSMAAK, m. onaangename nasmaak; afkeer,
tegenzin, walging.
WEERSPANNIG, bn. bw. (-er, -st), wederspannig.
WEERSPIEGELEN, (weerspiegelde, heeft weergpiegeld), terugspiegelen.
WEERSTAAN, wederstaan.
WEERSTAND, in. verzet, tegenstand ; (fig.) zich
Diet laten doorboren, verdrijven ; (nat.) elke kracht
of lichaam die eene kracht tegenwerkt, belemmert of opheft.,
WEERSTANDSKAS, v. (-sen), fonds door werkRoden bijeengebracht, om daaruit to kunnen putten
in hun strijd om betere arbeidsvoorwaarden.
WEERSTANDSVERMOGEN, o. kracht van weerstand te bieden, taaiheid.
WEERSTREVEN, wederstreven.
WEERSTROOM, m. (zeew.) keerende stroom.
WEERSTUIT, m. het terugstuiten.
WEERSVERANDERING, v. (-en), er komt weersverandering, het weer gaat anders worden.
WEERSZIJDEN, VAN WEERSZIJDEN, AAN
WEERSZIJDEN, bw. uitdr. van, aan beide kanten.
WEERTAFEL, v. (-s), tafel der waargenomen
weersgesteldheid.
WEERTIJ, o. (-en), ebbe; — (spr.) alle tij heeft
elfin weertij, alles is aan verandering onderworpen.
WEERVISOH, m. (—when), (nat.hist.) smeerling,
donderaal.
WEERVLOED, m. keerende vloed.
WEERVOOR SPELLER, m. (-s), weerprofeet.
WEERVOORSPELLING, v. (-en).
WEERWERK, o. werk dat groote inspanning vereischt; (gew.) iem. weerwerk geven, op iemands
schelden, sarren ingaan en hem zoo aan den gang
houden.
WEERWIJZER, m. (-s), weerglas; wijzer van een
wijzerbarometer.
WEERWIL, m. spijt, tegenzin : in weerwil .van,
ondanks, desniettegenstaande.
WEERWOLF, m. (...ven), mensch die zich in een
wolf kan veranderen; mensch in wolvengedaante;
(fig.) onhandelbaar mensch.
WEERWOLFSZIEKTE, v. eene, soort van waanzin.
WEERWOLVEN, (weerwolfde, heeft geweerwolfd), zich in een weerwoif veranderen.
WEERWRAAK, v. wedervergelding.
WEERZANG, m. (-en), tegenzang.
WEERZIEK, bn. ongesteld ten gevolge van
het weder.
WEERZIN, m. tegenzin : hij deed het met weerzin.
WEERZINNIG, bn. bw. afwijzend, weigerend,
met tegenzin: weerzininig antwoorden.
WEES, m. en v. (weezen), WEEZE, v. (-n), kind
dat vader of moeder of beiden verloren heeft : heele
of halve weezen, die beide ouders of een van beide
verloren hebben : vad,erlooze wees, moederlooze wees.
WEESBOOM, m. (-en), boom of paal die boven
op een voer hooi vastgebonden ligt; ...BOONTJE,
o. (-s), paternostererwt.
WEES GEGROET, o. (-en), (R. K.) kort gebed
tot de H. Maagd met de woorden : Ave Maria
(wees gegroet, Maria) beginnende.
WEESGOED, o. goed, kleeren die de weezen
in een weeshuis dragen; ...HUIS, o. (...zen), gestioht ter verzorging van weezen; ...HUISMOEDER, v. (-s), ...HUISVADER, m. (-s).
WEESJE, o. (-s), prieeltje.
WEESJONGEN, m. (-s), jongen die in een weeshuis grootgebracht wordt; ...KAMER, v. (-s), instelling tot het beheer der bezittingen van weezen,
of van nalatenschappen wier eigenaren onbekend
zijn : de weeskamer te Batavia, Soerabaja; ...KIND,
o. (-ers, -eren), kind in een weeshuis grootgebracht.
WEESVADER, m., ...MOEDER, v. (-s), bestuurder, bestuurderes in een weeshuis; ...SCHOOL, v.
(...scholen), school voor lager onderwijs aan een
weeshuis verbonden.
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WEET, v. kennis , wetenschap : het is eene heele
weet, wat tegenwoordig gevraagd wordt; — kennisgeving: de weet van jets krijgen; hij heeft er geene
weet van, hij is er zich nets van bewust. WEET JE, o. alleen gebruikelijk in de uitdrukking : hij
weet zijn, weetje wel, hij is niet dom, weet wel wat
hij zeggen moet.
WEETAL, mo en v. (-len), waanwijze, iem. die
zich verbeeldt alles te wegen, van alles meer verstand te hebben dan anderen.
WEETGIERIG, bn. bw. (-er, -st), gaarne wetende,
leerende. WEETGIERIGHEID, v.
WEETGRAAG, bn. (...grager, -st), gaarne studeerende : de weetgrage jeugd.
WEETLUST, m. leerlust.
WEETNIET, m. en v. (-en), domoor.
WEEUW, v. (-en), weduwe; (tuinm.) weeuwen,
in den bak overwinterende planten. WEEUWTJE,
o. (-s), jonge weduwe; — (nat. hist.) nonnetje, soort
van zaagbekeend (merges albellus), 50 cM.
WEEZE, v. (-n), zie op WEES.
WEEZENFONDS, o. (-en), ...GELD, o. (-en),
...GOED, o. (-eren), ...BAS, v. (-sen), gelden, goederen aan weezen toebehoorende; fondsen waaruit
in het onderhoud van behoeftige weezen wordt voorzien; ...BLEEDING, v.
WEEZENPLAATS, v. (-en), (gew.) boerderij,
toebehoorende aan eene weesinrichting of een.
armbestuur.
1. WEG, m. (-en), pad , gebaand gedeelte gronds
(geschikt om beloopen of bereden te worden); inz.
tot verbinding van twee plaatsen; — een holle weg,
weg die veel lager is dan de grond aan weerskanten,
ravijn; — kunstwegen, bestraat, kunstmatig gehard;
— (fig.) naar den bekenden weg vragen, vragen naar
iets dat men zelf zeer goed weet; — dat is bekend
als de weg near Kralingen, dat is zeer bekend;
— zoo owl als de weg naar Rome, zeer oud; — aan
den weg timmeren, in het publiek optreden; die
aan den weg timmert, lijdt veel aanstoots, vindt
veel berechts, wie in het publiek optreedt, moet
velerlei aanmerkingen, veler oordeel hooren; den weg van alle vleesch, gaan, sterven ;
—denbrwgoma,
den s eg der zonde;
— iem. op den rechten weg helpen, hem terechtwijzen (ook fig.); — dear zit mij jets in den
weg, jets maakt mij kregel; iem. uit den weg
ruimen, hem dooden; — met elkander over weg
kurunen, met iem. kunnen omgaan, zich met iem.
kunnen verdragen; — hij ging zijn weegs, hij
vervolgde zijn weg ; —
afstand tusschen twee plaatsen : dat is nog een
heele weg; — te halver wege omiceeren, (ook fig.)
v(56r men zijn doel bereikt heeft, het opgeven; —
doortocht : rich een weg batten, door de bossch,en; —
middel, wijze : zich van slinksche wegen bedienen.
WEGJE, o. (-s).
2. WEG, v. (-gen), WEGGE, v. (-n), in den vorm
eener wig, aan beide zijden spits toeloopend : eene
weg boter; — broodje in dezen vorm, vaak van fijn
tarwemeel met krenten en sukade.
3. WEG, bw. (eene verwijdering of een vertrek
aanduidende) : hij is weg, hij is vertrokken, (ook) hij
ligt bewusteloos, (ook) hij is verloren; ver weg, verre
verwijderd ; — onafgebroken : achter elkander weg;
in eens weg.
4. WEG, tw. verwijder u !; weg met deze gedachte !,
verre van mu om hieraan te -denken !
(W eg vomit met werkw. een groot aantal scheidbare
samenstellingen, waarvan alleen de voornaamste
bier gegeven zijn).
WEGBANNEN, (bande weg, heeft weggebannen),
verdrijven, verjagen; (fig.) alle vrees wegbannen.
WEGBERGEN, (bong weg, heeft weggeborgen),
bewaren, wegsluiten; (fig.) die jongen kan heel wat
wegbergen, kan veel eten.
WEGBERM, m. (-en), (gew.) verhevenheid of
rug van den weg tusschen de wagensporen.
WEGBLAZEN, (blies weg, heeft weggeblazen),
blazende verdrijven, wegnemen : den rook eener
sigaar wegblazen; het stof van de tafel wegblazen.
WEGBLIJVEN, (bleef weg, is weggebleven),
niet komen, afwezig blijven, uitblijven: nit de school
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wegblijven; ik kan van die partij niet wegblijven; niet
terugkomen ; (ergens) niet geplaatst worden.
WEGBOEGSEEREN, (boegseerde weg, heeft
weggeboegseerd), een schip voorttrekken aan het
sleeptouw.
WEGBONJOUREN, (bonjourde weg, heeft weggebonjourd), (gemeenz.) iem. afschepen, zonder geldige
reden wegsturen.
WEGBRANDEN, (brandde weg, heeft en is weggebrand), brandende wegnemen ; verbranden.
WEGBREKEN, (brak weg, heeft en is weggebroken), afbreken, brekende wegnemen.
WEGBRENGEN, (bracht weg, heeft weggebracht),
elders heenbrengen, vervoeren ; vergezellen naar
huis ; in verzekerde bewaring brengen.
WEGBRUG, v. (-gen), brag die tot weg dient, inz.
over eene spoorbaan die in eene diepe ingraving ligt.
WEGCIJFEREN, (cijferde weg, heeft weggecijferd),
(fig.) door redeneering vernietigen, doen verdwijnen :
dat valt niet weg te cijferen, te ontkennen.
WEGDIEVEN, (diefde weg, heeft weggediefd),
(gemeenz.) wegstelen.
WEGDISTEL, v. (-s), soort van distel, die bij ons
aan wegen enz. vrij zeldzaam voorkomt (onopordon
acanthinm).
WEGDOEN, (deed weg, heeft weggedaan), niet
bewaren ; zich (van iets) ontdoen ; — boeken
wegdoen, Yerkoopen, weggeven; — wegsluiten, bewaren; — wegnemen.
WEGDOEZELEN, (doezelde weg, heeft weggedoezeld), doezelende doen verdwijnen; (ook fig.)
de oontrasten wegdoezelen.
WEGDRAGEN, (droeg weg, heeft weggedropen),
dragende verwijderen, naar elders brengen.
WEGDRAVEN, (draafde weg, is weggedraafd),
zich in een draf verwijderen.
WEGDRIBBELEN, (dribbelde weg, is weggedribbold), dribbelende heengaan.
WEGDRIJVEN, (dreef weg, heeft en is weggedreven), drijvende verwijderen, zich verwijderen;
ergens vandaan drijven; iemands vee wegdrijven,
stolen; (zeew.) afdrljven, heendrijven.
WEGDRINGEN, (thong weg, heeft en is weggedrongen), dringende verwijderen, door dringen
ruimte of plaats maken : iem. wegdringen.
WEGDRUIPEN, (droop weg, is weggedropen),
droppelsgewijze wegvloeien; (fig.) stil heengaan, zich
uit de voeten maken.
WEGDUIKEN, (dook weg, is weggedoken), duikende zich verwijderen, door duiken onzichtbaar
worden.
WEGDUWEN, (duwde weg, heeft weggeduwd),
duwende verwijderen.
WEGEBLADEN, o. my. (plantk., gew.) groote
weegbree.
WEGEDOORN, WEGEDOREN, v. gemeene wegedoom, eene plant, tot de familie der wegedoornachtigen behoorende, die in bosschen en in struikgewas, ook in de duinen voorkomt, doch vrij zeldzaam (rhamvius catarctica).
WEGEL, WEGELING, m. (-en), (Zuidn.) wegje.
WEGEN, (woog, heeft gewogen), de zwaarte, het
ewicht onderzoeken ; — zwaar zijn, zeker gewicht
g
hebben : (fig.) zwaar bij iem. wegen, in achting en
vertrouwen bij iem. staan; wet het zwaarste is,
moet het zwaarste wegen, het belangrijkste gaat
vOOr; — zijne woorden wegen, nauwkeurig op de
beteekenis ervan acht geven; — overleggen, bepeinzen.
WEGENBOUW, m. het bouwen, aanleggen van
wegen; ...NET, o. (-ten) ; ...PLAN, o. (-nen).
WEGENS, vz. ter oorzake van; — om, ten opzichte van; — aangaande, betreffende.
1. WEGER, m. (-s), die weegt.
2. WEGER, m. (-5), (zeew.) plank of plant, tegen
het binnenoppervlak der inhouten geplaatst, in
de richting van voren naar achter.
WEGEREN, (wegerde, heeft gewegerd), wegers
aanbrengen, een schip van binnen beplanken.
WEGERING, v. al de planken waarmede de romp
van een schip van binnen is bekleed.
WEGGAAN, (ging weg, is weggerican), heengaan,
zich verwijderen, vertrekken ; verd Arljnen.

WEGLOOPEN.
WEGGELD, o. (-en), belasting voor het onderhoud
der wegen, tol.
WEGGEVEN, (gaf weg, heeft weggegeven), aan
anderen geven, schenken, zich ontdoen (van iets).
WEGGOOIEN, (gooide weg, heeft weggegooid),
van zich gooien, wegwerpen : oud papier weggooien;
(fig.) verwerpen : gij moet dit zoo niet weggoolen, het
is wel waard, dat gij er over denkt rich zelf weggooien, onwaardig handelen, optreden.
WEGGRAS, o. (plantk.) varkensgras : eene algemeene soort van duizendknoop (polygonum. avicutare).
WEGGRAVEN, (groef weg, heeft weggegraven), gravende wegnemen.
WEGHAASTEN, (ZICH), (haastte zich weg, heeft
zich weggehaast), Wings, met spoed zich verwijderen.
WEGHAKKEN, (hakte weg, heeft weggehakt),
met bijlslagen enz. wegnemen, doen verdwijnen.
WEGHALEN, (haalde weg, heeft weggehaald),
medenemen, ontvoeren : ik word weggehaald, men
roept mij weg.
WEGHANGEN, (hing weg, heeft weggehangen),
hangen (iets), op zekere plaats (om het te bewaren).
WEGHEBBEN, (had weg, heeft weggehad), reeds
ontvangen hebben ; de kneep weghebben, de kneep
kennen; — hij heeft het weg, is onpasselijk, is door
eene verkoudheid enz. bevangen, (ook) is verliefd;
(ook) is in zijn hersens gekrenkt ; — gelijken op.
WEGIJLEN, (tide weg, is weggeijld), spoedig
weggaan.
WEGJAGEN, (jaagde, joeg weg, heeft weggejaagd),
heendrijven ; wegzenden, ontslaan (wegens wangedrag enz.).
WEGKAPEN, (kaapte weg, heeft weggekaapt),
ongemerkt wegnemen; op zee buitmaken (schepen).
WEGKAPPEN, (kapte weg, heeft weggekapt),
weghakken • (taalk.) afkappen.
WEGKIJKEN, (keek weg, heeft weggekeken),
iem. wegkijken, zoo kijken, dat iem. Been lust heeft
om langer to blijven.
WEGKOMEN, (kwam weg, is weggekomen),
zoek, verloren raken ; ontkomen, ontsnappen ;
— ik ken niet van hem wegkomen, hem verlaten ;
goed wegkomen, voordeel bij iets behalen; (ook)
uit eene moeilijkheid geraken; (ook) eene goede betrekking krijgen.
WEGKRIMPEN, (kromp weg, is weggekrompen),
krimpende verminderen, kleiner of korter warden:
van pijn wegkrimpen, ineenkrimpen.
WEGKRUID, o. weggras, zekere plant.
WEGKRUIPEN, (kroop weg, is weggedropen),
kruipende zich verwijderen ; zich verbergen.
WEGKUIEREN, (kuierde weg, is weggekuierd),
heenkuieren, kuierende zich verwijderen.
WEGKUNNEN, (konde, kon weg, heeft weggekund), hoe laat kan ik weg?, weggaan, vertrekken;
dat kan weg, weggebracht, weggegooid worden;
(fig.) hij kan er goed mee weg, hij gnat er gemakkelijk mee om (met een arbeid b. v.), (ook van
eene spijs) er .veel van kunnen eten.*:
WEGKUSSEN, (kuste weg, heeft weggekust),
door kussen doen verdwijnen.
WEGKWIJNEN, (kwijnde weg, is weggekwijnd),
kwijnende wegteren, mager of ziek worden.
WEGLATEN, (liet weg, heeft weggelaten), laten
iem. weglaten, niet uitnoodigen; —
vertrekken ;
achterlaten, niet bezigen, overslaan; — niet plaatsen (onder het schrijven enz.); — niet lezen (een
gedeelte van een brief enz.); — vergeten.
WEGLATINGSTEEKEN, o. (-s), teeken dat
eene of meer letters van een woord zijn weggelaten.
WEGLEGGEN, (legde weg, heeft weggelegd,
-geleid), ter zijde leggen ; — uit bet oog wegnemen;
— bergen, onder slot bewaren; — (fig.) sparen,
overleggen ; (fig.) voor hem was die eer weggelegd, hij
was bestemd om die eer te genieten.
WEGLEIDEN, (leidde weg, heeft weggeleid),
leidende wegvoeren : een kind bij de hand wegleiden.
WEGLOOPEN, (liep weg, is weggeloopen), heengaan, vluchten, zich Wings verwijderen ; — plotseling den dienst verlaten ; — deserteeren (van militairen); — stil met iem. weggaan ; — (fig.) (hoog)
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met iem. of iets wegloopen, het er hoog mee ophebben, veel werk van iem. of iets maken; —
wegvloeien (van water enz.); weglekken.
WEGMAAIEN, (maaide weg, heeft weggemaaid),
maaiende wegnemen : het gras wegmaaien; (fig.)
iem. het gras voor de voeten wegmaaien.
WEGMAKEN, (maakte weg, heeft weggemaakt),
doen verdwijnen; — zoekmaken, doen verloren gaan:
— (fig.) verkwisten; — hij werd weggemaakt, bewusteloos gemaakt; — zich wegmaken, zich uit de voeten maken, een goed heenkomen zoeken.
WEGMETER, m. (-s), afstandsmeter, zeker werktuig om den weg te meten then men aflegt.
WEGMINDEREN, (minderde weg, heeft weggeminderd), door minderen doen verdwijnen.
WEGMOFFELEN, (moffelde weg, heeft weggemoffeld), behendig wegnemen, doen verdwijnen.
WEGOPZICHTER, m. (-s), opzichter over een
weg (van een spoor b. v.) ; ...OPZIENER, m. (-s).
WEGPAKKEN, (pakte weg, heeft weggepakt),
inpakken ; — pakkende, grijpende wegnemen ; —
zich, wegpakken, zich verwijderen ; — stil heengaan, zich uit de voeten maken.
WEGPINKEN, (pinkte weg, heeft weggepinkt),
een traan wegpinken, met den pink wegwisschen.
WEGRIJDEN, (reed weg, is en heeft weggereden),
te paard, in een rijtuig, op schaatsen, op een rijwiel
enz. vertrekken; vervoeren te paard; per wagen enz.
WEGROEIEN, (roeide weg, heeft en is wegge,
roeid), roeiende wegbrengen : iem. wegroeien; zich
roeiende verwijderen : hij is weggeroeiel.
WEGROEPEN, (riep weg, heeft weggeroepen),
(iem.) ergens vandaan roepen; roepende (iem.) bij
zich doen komen.
WEGROESTEN, (roestte weg, is weggeroest), bedorven, verteerd worden door den roest.
WEGROLLEN, (rolde weg, heeft en is weggerold),
rollende zich verwijderen of doen verwijderen; rollende zoek raken, verloren gaan.
WEGRUIMEN, (ruimde weg, heeft weggeruimd),
wegnemen om ruimte te maken; opruimen, schikken, regelen (huisraad enz.); zwarigheden wegruimen,
doen verdwijnen. WEGRUIMING, v.
WEGRUKKEN, (rukte weg, heeft en is weggerkt), rukkende wegnemen : iem., iets wegrukken,
wegnemen; — (fig.) ten grave sleepen.
WEGSOHEIDING, v. (-en), kruisweg, punt waar
twee of meer wegen uitloopen.
WEGSCHENKEN, (schonk weg, heeft weggesohonken), ten geschenke geven ; uitschenken.
1. WEGSOHEREN, (school' weg ,heeft weggeschoren), door middel van een scheermes wegnemen.
2. WEGSCHEREN (ZIOH), (scheerde zich weg,
heeft zich weggescheerd), zich verwijderen.
liVEGSOHEUREN, (scheurde weg, heeft en is weggescheurd), scheurende wegnemen, van zijne plaats
rukken ; (fig.) wie zal Naar uit mijn armen wegscheuren; — stuk scheuren.
WEGSOHUILEN, (school weg, is weggesoholen),
zich verbergen.
WEGSCHUIVEN, (schoof weg, heeft en is weggeschoven), schuivende verplaatsen ; opschuiven.
WEGSLEEPEN, (sleepte weg, heeft weggesleept),
sleepende wegnemen, verwijderen ; die hond skept
alles 'weg; (fig.) medesleepen: zijne redevoering
sleepte alien weg.
WEGSLEEPENt, bn. (-er, -et), bijzonder sohoon,
wat het gemoed onwederstaanbaar meevoert.
WEGSLUIPEN, (sloop weg, is weggeslopen),
stilletjes heengaan.
.
WEGSLUITEN, (sloot weg, heeft weggesloten),
aohter slot bergen : geld, papier wegsluiten.
WEGSMELTEN, (smolt weg, is weggesmolten),
smeltende verdwijnen : de sneeuw is weggesmolten;
(fig.) in tranen wegsmelten, bitter weenen.
WEGSNELLEN, (suckle weg, is weggesneld),
met snelheid heengaan.
WEGSNIJDEN, (sneed weg, heeft weggesneden),
snijdende wegnemen ; (gemeenz.) (met vitn) haastig weggaan.
WEGSNOEIEN, (snoeide weg, heeft weggesnoeid), met een snoeimes wegnemen.

WEGWISSCHEN.

.WEGSPOELEN, (spoelde weg, heeft en is wegge•
spoeld), spoelende wegnemen ; — afkabbelen (door
het water) ; — spoelende verwijderen; — (fig.) zijne
zorgen wegspoelen, door sterke dranken te gebruiken,
er niet aan denken • — afdrijven, wegdrijven.
WEGSTELEN, (stal weg, heeft weggestolen),
ontrooven, wegnemen, kapen ; — (gemeenz.) zich
wegsteten, zich heimelijk uit de voeten maken.
WEGSTERVEN, (stierf weg, is weggestorven),
langzaam den dood tegemoet gaan, kwijnende
verteerd worden: de teringlijder sterft langzaam weg;
het geluid, die klank stierf weg, werd allengs minder.
WEGSTOUWEN, (stouwde weg, heeft weggestouwd), stuwende wegpakken ; (zeew.) de lading
naar eisch in het schip plaatsen en vastzetten ;
(fig.) die knaap kan heel wet wegstouwen, kan
veel eten.
WEGSTROO, o. (plantk.) lieve-vrouwen-bedstroo.
WEGSTUIVEN, (stoof weg, is weggestoven),
stuivende verdwijnen : het nand stuift weg ; —
on.stuimig heengaan, zich zeer snel verwijderen.
WEGSTUREN, (stuurde weg, heeft weggestuurd), (een schip) uit de haven brengen ; —
wegzenden ; — ontslag, gedaan geven.
WEGSTUWEN, (stuwde weg, heeft weggestuwd), wegstouwen.
WEGTREKKEN, (trok weg, heeft en is weggetrokken), trekkende, met een ruk weghalen of
wegnemen; — heengaan, zich op weg of op marsch
begeven •, — heengaan, overdrijven: het onweer is
weggetrokken.
WEGVAGEN, (vaagde weg, heeft weggevaagd),
wegvegen; wegnemen: alles werd door den woedenden storm weggevaagd; uitwisschen: eene droeve
herinnering wegvagen.
WEGVALLEN, (viel weg, is weggevallen), van
zijne plaats . vallen, neervallen ; niet meer medegerekend worden, uitgelaten worden ; ophouden
van kracht te zijn (van eene wet enz.).
WEGVEGEN, (veende weg, heeft weggeveegd), met
den stoffer of bezem wegnemen; — wegwisschen; —
(scheepsb.) een schip wegvegen, besnijden, vorm en
loop bepalen.
WEGVENEN, (veende weg, heeft weggeveegd),
uitvenen : een turfgrond wegvenen.
WEGVIJLEN, (vijlde weg, heeft weggevilld),
met eene viii wegnemen.
WEGVLOEIEN, (vloeide weg, is weggevloeid),
heenvloeien. .
WEGVLOTTEN, (vlotte weg, heeft weggevlot),
met of op een vlot vervoeren.
WEGVLUCHTEN, (vluchtte weg, is weggevlucht), door de vlucht zich redden.
WEGVOEREN, (voerde weg, heeft weggevoerd),
van de eene plaats naar de andere brengen.
WEGVRETEN, (vrat weg, heeft weggevreten),
vretende verteren : roest vreet het ijzer weg. ,
WEGWAAIEN, (waaide, woei weg, heeft en is
weggewaaid), door den wind weggevoerd worden.
WEGWAOHTER, m. (-s), spoorwegwachter.
WEGWEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd op den
weg.
WEGWERKEN, (werkte weg, heeft weggewerkt),
wegruimen ; veel werk afdoen.
WEGWERKER, m. (-s), arbeider aan den weg,
inz. aan een spoorweg.
WEGWERPEN, (wierp weg, heeft weggeworpen), van zich werpen ; — (fig.) verwerpen, niet
aannemen • — zich wegwerpen, zich verlagen, zich
te sohande maken : zij heeft zich weggeworpen,
leidt een schandelijk leven.
WEGWIJS, bn. den weg wetende (eig. en fig.).
WEGWIJZER, m. (-s), gids, geleider ; — paal
met een plankje of hand eraan in de riohting
van den weg, waarvan de naam erop vermeld staat,
inz. op kruiswegen ; — gids, handleiding ; —
(zeew.) lange, smalle kast die, in verscheidene
gaten of kepen, ettelijke elkander volgende schijven
bevat, duizendbeen.
WEGWISSCHEN, (wischte weg, heeft weggewischt), zijn tranen wegwisschen, wisschende wegnemen ; uitwishen, uitvegen, doorhalen , schrappen.
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WELBEKEND.

WEGWRIJVEN, (wreef weg, heeft weggewreven),
WEILAND, o. (-en), veld waarop het vee
graast.
door middel van wrijven wegnemen, uitdoen,
doen verdwijnen kiespijn wegwrijven, door masWEILAM, o. (-meren), lam dat met wei gevoed
sage doen verdwijnen.,
wordt.
WEGZAKKEN, (zakte weg, is weggezakt),
WEIMAN, m. (...lieden ...lui), jager ; ...MES, o.
naar beneden zakken en zoo verdwijnen; bezwijken.
(-sen), jachtmes.
WEGZEILEN, (zeilde weg, is weggezeild), zeiWEINIG, onbep. hoofdtelw. (minder, minst),
lende zich verwijderen.
in geringe hoeveelheid, het tegenovergestelde van
WEGZENDEN, (zond weg, heeft weggezonden),
vee/ ;
ergens heenzenden, afzenden ; — iem. wegzenden,
bw. van hoeveelheid en graad : ik geef er weinig
wegsturen.
om ; hij eet weinig ; bw. van tij d : zelden, niet
WEGZETTEN, ( zette weg, heeft weggezet),
dikwijls : hij is weinig thuis ;
ter zijde zetten ; — op zijne plants zetten ; —
o. een weinig, eene geringe hoeveelheid;
bewaren.
een weinigje geduld: het scheelde maar een weiWEGZIJDE, v. (-n), wegkant; zijde naar den
nigje, heel weinig.
weg gericht (by. van een tuin).
WEISCHUIT, v. (-en), kleine jagersschuit, lichte
WEGZINKEN, (zonk weg, is weggezonken),
schuit (die over de weiden been gedragen kan.
nederzinken, zinkende verdwijnen : onder het ijs,
worden).
in een moeras wegzinken,
WEISPEL, o. (-en), jachtspel.
WEGZWEMMEN, (zwom weg, is weggezwomWEIT, v. tarwe.
WEITAKKER, m. (-s), tarwe-akker.
men), zwemmende verdwijnen ; zich zwemmende
verwij deren.
WEITA SOH, v. (...sschen), jagerstasch, jagersWEGZWERVEN, (zwierf weg, is weggezworbergzak.
yen), wegdwalen.
WEITEBLOEM,v., ...BROOD, o. (-en), ...KOEK,
WEGZWEVEN, (zweefde weg, is weggezweefd),
m. (-en), ...KORREL, v. (-s), ...MEEL, o. bloom,
heenzweven, zwevende uit het gezicht gaan.
• brood, kook, korrel, meel van weit of tarwe
1. WEI, v. (-den), weide.
...STROO, o. tarwestroo.
2. WEI, v. eene dunne, zoete vloeistof die, na
WEITHALM, m. (-en), halm, aar van welt
de afscheiding van de kaasstof, van de melk over...SCHOOF, v. (—yen).
WEIVAATJE, o. (-s), vaatje waar de wei of de
blijft, hui ; — (geneesk.) waterachtig deel van het
bloed.
hui in gedaan wordt ; ...VLIES, o. (...zen), (ontl.)
WEIACHTIG, bn. (-er, -st), op wei of hui gelijvlies van een glad gekruist bindweefsel dat de
wanden van inwendige holten bekleedt.
kende ; (geneesk.) waterachtig (van bloed).
WEIBOER, m. (-en), iem. die wei verkoopt ;
WEKELIJKS, bw. alle week eons, eenmaal in
of om de week, bij de week : wekelijks eens samen...DOTER, v. boter uit wei of hui gekarnd, in
komen ; hij verdient wekelijks 12 gulden.
tegenst. met goeboter.
1. WEIDE, v. (-n), gras en kruiden welke het vee
WEKELIJKSOH, bn. per week ; van de week,
tot de week behoorende : wekelijksch nieuws.
buiten zoekt en waarmee het zich voedt; — veld,
land waarop de beesten grazen.
WEKKEN, (wekte, heeft gewekt), wakker maken,
doen ontwaken ; (fig.) leeringen wekken, maar voor2. WEIDE, o. (jag.) ingewand.
beelden trekken ; (fig.) veroorzaken, teweegbrengen
WEIDEBLOEM, v. ( -en), WEIB L 0 EMPJ E ,
ongenoegen wekken; kwade vermoedens wekken.
o. (-s), bloom die in de weide groeit, inz. madeliefj e.
WEKKER, m. (-5), die wekt, porder; — elke
inrichting die voor iets waarschuwt` zooals de
WEIDEGELD, o. weigeld ; ...GRAS, o. gras
overlooppijp van een reservoir; verklikker; inz.
dat op de weide groeit; ...GROEN, o., ...GROND,
zekere inrichting aan een uurwerk om iem. op
m. (-en), braakliggende grond; ...KLAVER, v.
een bepaald uur to wekken; — eene klok, die niet
gewone klaver.
slaat, doch de urea aanwijst en een wekker heeft;
WEIDEN, (weidde, heeft geweid), grazen, voed—KLOK, v, (-ken).
sel zoeken (inz. van herten); laten grazen, naar de
weide brengen • koeien weiden, hoeden ; — (fig.)
WEKSTEM, v. (-men), stem om iem. to wekken,
zijne oogen weiden, laten rondgaan ; — zijne oogen
zeer luide stem.
aan lets weiden, verlustigen.
1. WEL, v. (-len), bron, plants waar water
uit den grond opkomt ; — gewone waterstand
WEIDENBOUW, m. het verzorgen der weiden.
onder den grond. WELLETJE, o. (-s).
WEIDENERTS, o. ijzeroer.
2. WEL, bn. bw. (boter, best), good in orde,
WEIDEPAD, o. (-en), pad naar of door eene weide.
zooals het behoort, waarop niets to zeggen valt,
WEIDER, m. (-s), die het vee laat grazen.
waaraan niets ontbreekt : die wet doet, wel on,t,
WEIDERECHT, o. weigeld ; — recht om het
moet ; doe wel en zie niet om ; wel bekome het u,
vee ergens to laten grazen.
wensch na het eten, ook na het niezen; wel
WEIDERIJ, v. (-en), veehouderij.
te rusten; er wel aan toe zijn, het good hebben;
WEI(DE)VELD, o. (-en), grasland ; ...VOGEL,
niet good gezond; — niet wet bij
—nietwlzj,
m. (-s), (nat. hist.) vogel die in de weiden
het hoofd ziin, niet good wijs; — waarschtnlijk:
nestelt.
dat kost wel f 100; hij zal wet niet komen.
WEIDMAN, m (...lieden, ...lui), weiman ; ...MES,
3. WEL, o. het wel en wee des levens.
o. (-sen), jachtmes, weimes.
4. WEL, tw.; thet ! wat hebt gij te zeggen
WEIDSOH, bn. (-er, meest-), prachtig, luisterrijk,
WELAAN, tw. komaan
met praal: een weidsche toot; weidsche titels.
WELBALK, m. (-en), een zware balk aan den
WEIDSCHHEID, v.
waterkant waartegen schepen liggen.
WEIDSPEL, o. (-en), zie WEISPEL.
WELBEARBEID, bn. good, degelijk bearbeid
WEIFELEN, (weifelde, heeft geweifeid), aarzelen,
...BEBOUWD, bn. good bebouwd ; ...BEDACHT,
besluiteloos zijn. WEIFELING, v. (-en).
bn. bw. good overlegd, rijpelijk overwogen.
WEIFELMOEDIG, bn. (-er, -st), weifelend.
WELBEGREPEN, bn. good begrepen ; ...BEWEIFELWILLIG, bn. (Zuidn.) veranderlijk.
HAAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), aangenaam.
WEIGEREN, (weigerde, heeft geweigerd), niet
WELBEHAGEN, o. goedvinden, believen ; weltoestaan, inwilligen ; afwijzend beschikken (op),
gevallen, genoegen.
afslaan; een verzoek, help weigeren; voedsel weigeren,
WELBEKEND, bn. good bekend ; ...BEKLANT,
niet
willen
niet willen eten ; — den eed weigeren,
bn. vele klanten hebbende: welbeklante winkels;
niet afgaan, ketsen: het geweer weigert;
zweren;
...BEMAND, bn. good van bemanning voorzien;
— (zeet.). dat schip weigert te wenden, wil met
...BEMIND, bn. zeer bemind ; ...BEMUURD, bn.
oploeven. WEIGERING, v. (-en).
goed van muren voorzien ; bn.
WEIGERIG, bn. weigerachtig.
goed beraamd ; ...BERADEN, bn. flink beraden ;
WEIKAAS, v. (...kazen), kaas van wei of hui
...BEREID, bn. good gereedgemaakt ; (fig.) tafeltje
gemaakt ; afgeschepte kaas, kaas van taptemelk
welbereid.
gemaakt ; niet good uitgeperste kaas.
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WELBESPRAAKT, bn. (-er, -st), goed kunnende
spreken; welsprekend; (fig.) met eene gladde tong.
WELBESTEED, bn. goed besteed ; ...BETIMMERD, bn. goed betimmerd ; ...BEVOEGD, bn.
zeer bevoegd ; ...BEVOLKT, bn. ; ...BEWAAKT,
bn. goed bewaakt ; ...BEWAARD, bn. goed bewaard ; ...BEWALD, bn. goed van wellen of sterke
muren voorzien ; ...BEWERKT, bn.; ...BEWOOND, bn. welbevolkt.
WELBEZEILD, bn. (uer, -st), snelzeilend.
WELBEZOCHT, bn. goed bezocht.
WELBOOR, • v. (...borers), grondboor om naar
wellen te zoeken.
WELBOORD, o. de minst doorbakken klinkers,
voor ovens en haardsteden gebruikt, omdat zij
Beene vochtigheid, maar wel groote hitte te doorstaan hebben.
WELBOOT, v. (-en), eene soort van Hollandsche
boot.
WELBORD, o. (-en), raam in een orgel waarop
de wellen geplaatst zijn.
WELDAAD, v. (...daden), goede, edele daad ;
gunstbewijs ; (fig.) iets dat ons bijzonder aangenaam
of nuttig is.
WELDADIG, bn. bw. (-er, -st), WELDADIGLIJK, bw. weldoende, liefdadig, goed voor arraen
heilzaam.
en behoeftigen ;
WELDADIGHEID, v. liefdadigheid, het weldoen ; eigenschap van iets, dat men als eene weldaad
beschouwt ; Maatschappij van Weldadigheid, eene
vereeniging, in 1818 opgericht.
WELDADIGHEIDSBAZAR, m. (-s), bazar met
een weldadig doel ondernomen.
WELDENKEND, bn. goed, degelijk denkend ;
m. en v. (-en), alle weldenkenden zijn het hierover ems.
1. WELDOEN, (deed wel, heeft welgedaan),
goed doen, weldaden verspreiden, helpen, ondersteunen, bijstaan : behoeftigen, weldoen.
2. WELDOEN, o. weldadigheid.
WELDOEND, bn. weldadig.
WELDOENER, m. (-5), WELDOENSTER, v.
(-s), iem. die weldoet.
WELDOORDACHT, bn. good doordacht; D 00 RTIMMERD, bn. een weldoortimm,erd huis; . . . DOORVOED, bn. goed doorvoed.
WELDORPEL, m. (-s), •houten dorpel onder een
raam of deur met een ingeschaafd hol, ter verwijdering van ingewaterden regen.
WELDRA, bw. eerlang, binnenkort, zeer spoedig : hij is weldra klaar.
weledele heer.
WELEDEL, bn. zekere
WELEDELACHTBAAR, bn. titel van burgemeesters en wethouders, leden van den gemeenteraad ; van de leden der arrondissementsrechtbank, van den kantonrechter enz.
WELEDELGEBOREN, bn. weledelgeboren heer,
titel van iem. van eenig aanzien, van netten stand.
WELEDELGESTRENG, bn. weledelgestrenge heer,
titel van hoofdambtenaren, officieren en rechters;
...ZEERGELEERD, bn. titel voor geleerden,
doctoren.
WELEENS, bw. te eeniger tijd.
WELEER, bw. voormaals, voorheen, eertijds,
in vroegeren tijd.
WELEERWAARD, WELEERWAARDE, WELEERWAARDIG, bn. titel voor geestelijken,
(dominee, kapelaan, rabbijn).
WELFBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) boog van
een gewelf.
WELFOVEN, m. (-s), oven met een gewelf.
WELFSEL, o. (-en, -s), verwulf, gewelf.
WELGAAN, (het ging wel, is welgegaan),
gelukkken, goed loopen; geen tegenslag ondervinden (met iets) : dat het u welga.
WELGAT, o. (-en), opening, mond eener bron
of wel.
WELGEAARD, bn. van eene goede inborst,
edeldenkend, braaf; ...GEBEKT, bn. met een goed
gevormden. bek ; (fig.) welbespraakt, rad van tong ;
...GEBOREN, bn. titel van een adellijk heer ;
...GEBOUWD, bn. goed gebouwd, flink van lijf
en leden.

WELLETJES.
WELGEDAAN, bn. (...daner, -st), goed gedaan
of verricht : dat is welgedaan ; gezond van voorkomen : er welgedaan uitzien.
WELGEGOED, bn. (-er, -st), bemiddeld; ...GEGROND, bn. op goede grondslagen rustende.
WELGELEGEN, bn. (-er, -st), eene goede (gunstige, aangename) ligging hebbende; ...GELIEFD,
bn. zeer geliefd ; ...GELIJKEND, bn. goed gekende.
WELGELUKKEN, o. goede uitslag.
WELGELUKKIG, bn. zeer gelukkig ; ...GELUKZALIG, bn. hoogst gelukkig ; ...GEMAAKT, bn.
(-er, -st), goed samengesteld, gevormd.
WELGEMANIERD, bn. bw. (-er, -st), beleefd,
beschaafd (van manieren).
WELGEMEEND,
oprecht ; met eene goede
bedoeling iem. welgemeenden raad geven.
WELGEMOED, bn. tevreden, opgeruimd.
WELGEMUTST, bn. in eene goede luim; ...GEORDEND, bn. goed geordend ; ...GESCHAPEN,
bn. naar behooren gevormd, gezond van lijf en
leden : bevallen van een welgeschapen noon; ...GESTELD, bn. gezond ; bemiddeld.
WELGEVALLEN, o. goeddunken, goedvinden,
welbehagen : de vorst betuigde zijn welgevallen.
WELGEVALLIG, bn. (-er, -st), wat wel, goed
gevalt.
WELGEVOED, bn. goed gevoed; ...GEVORMD,
bn. een welgevormd meisje ; ...GEZETEN, bn. bemiddeld, in zeer gunstige (geldelijke) omstandigheden.
WELGEZIND, bn. (-er, -st), met goede voornemens. WELGEZINDE, m. en v. (-n), die
welgezind is.
WELGLOEIHITTE, v. (smed.) het levendig
witgloeien waarbij ijzer zich aaneenwellen laat.
WELGROND, m. (-en), grond waar wellen of
bronnen worden aangetroffen.
WELHAAK, m. (...haken), pikhaak der korenmaaiers.
WELHAAST, bw. weldra, eerlang, binnenkort.
WELHEBBEND, bn. bemiddeld, welgesteld.
WELHITTE, v. hitte waarbij metalen zich laten
aaneenwellen.
WELIG, bn. bw. (-er, -st), goed, ruim groeiende,
tierig ; vruchtbaar welige weiden , — welig
vleesch, vleeschuitwas in eene won&
WELIJZER, o. (-s), ijzer, geschikt om aaneengeweld te worden ; gebogen ijzer dat de stellers
in de glasfabrieken gebruiken om het glas van de
blaaspijp te wellen.
WELINGELICHT, bn. van welingelichte zijde
iets vernemen.
WELINGERICHT, bn. goed ingericht.
WELK, vragend voornw., zoowel naar personen
als naar zaken vragende ; bet komt altijd bijvoeglijk voor ; is het zelfst. nw. niet uitgedrukt, dan is
het weggelaten om herhaling te voorkomen ; —
betrekkelijk voornw. de man. welken gij gezien
hebt, is hier ; de genitief en datief worden meestal
omschreven met waaraan, waaraan, inz. wanner
het op zaken betrekking heeft.
WELKEN, (welkte, heeft gewelkt), verflensen,
de frissche levenskracht en het noodige levenssap derven : de bloemen welken ras.
WELKLINKEND, bn. welluidend.
WELKOM, bw. gelegen komende ;
bn.
(meer-, meest-), aangenaam : een welkome Bast ;
tw. welkom,
niets kon mij meer welkom, zijn, ;
welkom hier ! welkom, thuis !, o. of WELKOMST,
v. (fig.) onthaal, gegeven door leerlingen bij hunne
eerste komst.
WELKOMST, v. onthaal, begroeting bij aankomst : iem. eene blijde welkomst bereiden.
WELKOMTHUIS, o. geschenk dat men bij zijne
tehuiskomst van eene reis aan een der huisgenooten geeft.
1. WELLEN, (welde, is geweld), ontspringen,
opwaarts stijgen, opborrelen.
2. WELLEN, (welde, heeft geweld), doen koken,
licht opkoken ; — (smed.) gloeiende metalen aaneenhameren, inz. ijzer.
WELLETJES, bw. (gemeenz.) wel.
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WELLEVEND, bn. bw. (-er, -st), beleefd, beschaafd, welgemanierd.
WELLICHT, bw. misschien.
WELLUIDEND, bn. bw. (-er, -st), aangenaam
klinkend, zoet voor het oor. WELLUIDENDHEID,
v. (in de taal en in de muziek) de afwisseling der
geluiden, welke een aangenamen indruk op het
gehoor maakt en den smaak voor het schoone
bevredigt.
WELLUIDENDHEIDSHALVE, bw. voor de
welluidendheid, om deze te bevorderen.
WELLUST, m. (-en), zielsgenot, zeer groot
genoegen : 't is een wellust goed te doen ; zijn omgang
was mijn wellust (dicht.); zingenot: rich aan den,
wellust overgeven.
WELLUSTELING, El. en v. (-en), die zich aan
zingenot overgeeft ; (fig.) epicurist, sybariet.
WELLUSTELINGE, v. (-n).
WELLUSTIG, bn. bw. (-er, -st), naar zingenot
hakensle.
WELMEENEND, bn. (-er, -st), met goede bedoelingen, oprecht een, welmeenende raad.
m.
WELMIDDEL, o. (-en), welpoeder ;
(...naden), plaats waar twee stukken metaal,
inz. ijzer of staal aaneengeweld zijn.
WELNEMEN, o. welbehagen.
WELNU, tw. nu dan : welnu, laat eens hooren.
WELOPGEVOED, bn. eene goede opvoeding
genoten hebbende we/opgevoede kinderen.
WELOVEN, m. (-s), oven waarin men metalen
tot welhitte brengt om ze aaneen te wellen.
WELP, WULP, o. (-en), jong van sommige
dieren inz. van eene leeuwin ; ook van beren,
honden enz. WELPJE, WULPJE, o. (-s).
WELPOEDER, o. poeder dat men op de oppervlakte strooit van een paar stukken metaal, waar
zij aan elkander geweld moeten worden.
WELPOMP, v. (-en), toestel om het water eener
wel of bron opwaarts te voeren ; ...PUT, m. (-ten),
gegraven put voor bronwater.
WELRIEKEND, bn. (-er, -st), een aangenamen
geur of reuk hebbende : welriekende waterer.
WELSLAGEN, o. goede afloop.
WELSMAKEND, bn. aangenaam op de tong.
WELSPREKEND, bn. bw.(-er, -st), goed kunnende spreken, indruk makende door taal en voordracht.
WELSPREKENDHEID, v. kunst of gave om in
den meest gepasten vorm het woord te voeren,
inz. in bet openbaar.
WELSTAAL, o. (smed.) zacht staal dat zich
wellen laat.
WELSTAAN, (het stond wel, heeft welgestaan),
passend zijn, geschikt zijn, behoorlijk zijn.
WELSTAANSHALVE, bw. voor de welvoegniet achter te blijven (in...).
lijkheid,
WELSTAND, m. toestand van voorspoed, gelukkige, gunstige omstandigheden ; de landbouw verkeert in goeden welstand; veel welstand genieten ; —
near iemands welstand vernemen, goede gezondheid;
— goed voorkomen, goed uiterlijk.
WELTEVREDEN, bn. goed tevreden.
WELTSCHMERZ (Hd.) v. ziekelijke smart over
de nooden en ellende om ons.
WELVAART, v. of WELVAREN, o. voorspoed,
geluk : welvaart genieten, ; goede gezondheid.
WELVAREN, (voer wel, heeft welgevaren), in
welstand verkeeren, gezond zijn ; in gunstige omstandigheden zijn, bloeien, vooruitkomen.
WELVAREND, bn. (-er, -st), gezond ; voorspoedig, bloeiende.
WELVEN, (welfde, heeft gewelfd), van boven
boogswijze dichttimmeren of metselen; (fig.) naar
boven en beneden eene boogvormige gedaante
geven. WELVING, v. het welven; —, (-en),
welfsel, verweif, verwuif.
WELVERBONDEN, bn. goed verbonden ;
bn.; ...VERKNOCHT, bn. goed in
elkandergewerkt, pittig; bn.
behoorlijk verdiend ; ...VERSCHANST, bn. goed
versterkt, behoorlijk afgesloten ; ...VERSIERD,
bn.; ...VERSNEDEN. bn. (fig.) eene welversneden
pen hebben, flank kunnen schrijven.

WENSEL
WELVERSTAANDE, vw. wel te verstaan, mits,
met dien verstande.
WELVERSTERKT, bn. goed versterkt ; ...V0EGEND, bn. bevallig ; ...VOEGLIJK, bn. bw. (-er,
-st), ...VOEGZAA111, bn. bw. (...zamer, -st), beleefd, gemanierd, passend, betamelijk.
WELVOEGLIJKHEID, v. goede manieren.
WELVOEGLIJKHEIDSHALVE, bw. welstaanshalve.
WELVOORZIEN, bn. ruim, in overvloed.
WELWATER, o. bronwater, water dat naar
boven welt ; —PUT, m. (-ten).
WELWIJS, bn. genoegzaam wijs.
WELWILLEND, bn. bw. (-er, -st), goed, gunstig
gezind ; gedienstig ; goedgunstig, beleefd ient, jets
welwillend toestaan, afstaan.
WELZALIG, bn. zeer zalig, gelukzalig.
WELZAND, o. drijfzand ; (smed.) kleihoudend
nand, fijngewreven leem, fijngestooten groen glas
of zandsteen dat men als welpoeder gebruikt.
WELZIJN, o. welvaart, geluk, voorspoed ;
goede gezondheid : op uw welzijn ! (heildronk).
WEM, nt. (-men), ankerhand.
WEMELEN, (het wemelde, heeft gewemeld),
door elkander zich bewegen (b.v. kruipen, loopen,
vliegen enz.), krioelen ; — (fig.) in overvloed
voorhanden an: zijn werk wemelt van fouten.
1. WEN, v. (-nen), kropgezwel aan den hals
van menschen. WENNETJE, o. (-s).
2. WEN, voegw. (dichtk.) wanneer, als (ook
Zuidn.).
WENDELBOOM, m. (-en), wielboom ; ...TRAP,
v. (-pen), wenteltrap.
WENDEN, (wendde, heeft gewend), draaien,
keeren, eene andere richting geven : (fig.) het
over een anderen boeg wenden, iets van eene geheel
andere zijde beschouwen, iets op andere gronden
verdedigen of bestrijden, (ook) iets op andere
wijze aanvangen ; rich tot iem. wenden, hem
aanspreken, zich bij hem vervoegen, (ook) bij iem.
gaan, aan iem. schrijven ; — (fig.) iets wenden en
keeren, aan alle kanten bezien ; omzetten :
het hooi wenden. WENDING, v. ( -en), keer, draai :
de ziekte nam eene gunstige wending.
WENK, m. (-en), beweging (van de oogen, het
hoofd, de handen enz.) om aan to toonen hetgeen
men veil, sein, oogwenk, knik"; (fie.) iem. op zijne
wenken bedienen, op iemands wenkenvliegen, dadelijk alles doen wat hij beveelt ; — van iemands
wenken afhangen, geheel te zijner beschikking
staan ; (fig.) waarschuwing, geheime mededeeling.
WENKBRAUW, v. (-en), Naar aan den bovenrand der oogkassen.
WENKEN, (wenkte, heeft gewenkt), een wenk
geven, knikken met de oogen ; roepen, een sein
geven met de hand : iem. wenken.
WENKVLIES, o. (...zen), bij de vogels : een
halfdoorzichtig derde dat zich van den
binnenhoek van 't oog uitgaande beweegt.
WENNEN, (wende, heeft en is gewend), gewoon
maken, raken, worden, zich gewennen, tot eene
gewoonte maken : hij kan daar niet wennen, garden, de omstandigheden enz. gewoon worden.
WENSCH, m. (-en), de citing van een verlangen
bij het bewustzljn der onzekerheid of men het
begeerde voorwerp wel erlangen kan ; — vrome
wenschen, wenschen die waarschijnlijk niet zullen
wat verlangd wordt
vervuld worden, pia vota ;
heilbede, gelukwensch,
wat is uw wensch I;
felicitatie.
WENSCHELIJK, bn. bw. (-er, -st), te wenschen,
gewenscht : al wat wenschelijk is, nieuwjaarsbegroeting.
WENSCHEN, (wenscbte, heeft gewenscht), een
wensch koesteren, to kennen geven ; begeeren,
verlangen ; toebidden; — (taalk.) de wenschende
wijs, de bijvoegende wijs.
WENSCHHOED, m. (-en), (in de sprookjes)
een hoedje door welks bewegi ng een wensch, dien
men uit, aanstonds bevredigd wordt Fortunatus
en zijn wenschhoedje. WENSCHHOEDJE, o. (-s).
WENSEL, o. WENST, v. (gemeenz.) aanwensel,
gewoonte : het zijn maar dwaze weasels.
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WENTELAAR, m. (-s), (wev.) kaardtrommel,
poedel ; — (nat. hist.) meerval (silurus); Egyp•
tische wentelaar, nijlmeerval.
WENTELEN, (wentelde, heeft gewenteld), draaien, keeren, rollen : de hemellichamen wentelen
,(zich) om /mune assen • zich al liggende omwenden : de paarden wentelen (zich) in het gras.
WENTELSPIL, v. (-len), •..STOK, m. (-ken),
as van eene wentel- of slingertrap ; stevige stok
.of paal bij een jong boompje of plant ; ...STEEN,
m. (-en), steenen rol of cilinder ; ...TEEFJE,
,o. (-s), snede wittebrood of beschuit, in melk en
kaneel gedoopt, met suiker bestrooid en dan even
in de pan met boter gebakken ; ...TRAP, v. (-pen),
slingertrap ; — (nat. hist.) een slakkenhorentje
<scalaria).
WEPEL, bn. (veroud., Zuidn.) ledig : de ton is
'wepel ; dat huis staat wepel, onbewoond ; wepel te
vaard zitten, zonder zadel.
WEPELDOORNKNOP, m. (-pen), (gew.)' rozeAlp 0118.
WERDA, (Hd. wer da ?. wie is daar) tw. dat
een op post staande schildwacht een naderend,
hem onbekend persoon toeroept met het doel om
te vernemen of die persoon een vriend of een vijand
is • (ook subst.) —, o. het werda weerklonk.
WERELD, v. (-en), het heelal, de hemel en de
aarde met alles wat zij bevatten: God schiep de wereld
in zes dagen; — deel der oneindige ruimte; —
de aarde : reis om de wereld in 80 dagen; nude
wereld, Europa, Az0 en Afrika ; de Nieuwe
wereld, Amerika en Australie ; — de wijde wereld
ingaan, zijn geboorteplaats verlaten ; — ter wereld
komen, geboren worden ; de menschen die in de
wereld leven : de heele wereld weet het ; — hij verkeert in de groote wereld, de hoogere kringen; de
booze wereld, de lastertoni.on; de geleerde wereld,
mannen van studio ; ter wereld, dient tot versterking in : niets ter wereld bezitten, doodarm zijn;
de beste man ter wereld.
WERELDAS, v. (-sen), de denkbeeldige lijn die
de noord- en zuidpool des hemels verbindt ; ...BEDWINGER, m. (-s), veroveraar van zeer veel
landen.
WERELDBEROEMD, bn. door de geheele
wereld beroemd : een wereldberoemd kunstenaar.
WERELDBE S CHO UW IN G, v. (-en), voorstelling
van den oorsprong en het wezen der dingen : de
wereldbeschovwing der Grieken; — denkbeelden aangaande de wereld, inz. betreffende goed en kwaad:
eene moderne wereldbesch,ouwing; ... B ESCH RI J VING, v. (-en). cosmographic.
WERELDBOL, m. (-len), aardbol ; ...BURGER,
in. (-s), ...BURGERES, v. (-sen), mensch, starveling ; (fig.) die zich aan Been vaderland hecht.
WERELDBURGERSCHAP, o. hoedanigheid eene
wereldburgers, het vrij zijn van nationale bekrompenheid ; algemeene menschenliefde zonder aanzien
van het geboorteland.
WERELDCONCERT, o. stem hebben in het wereldconcert, mee te beslissen hebben in belangrijke
aangelegenheden ; ...DEEL, o. (-en), eene der
vijf groote afdeelingen van de aarde ; ...GEBEURTENIS, v. (-sen), merkwaardig voorval voor de
geheele wereld van belang of in betrekking tot
haar ; ...GERICHT, o. het oordeel dat do wereld
volt over personen en daden; — het jongste gericht ; ...GESCHIEDENIS, v. geschiedenis der
wereld : de wereldgeschiedenis is het wereldgericht;
...GODSDIENST, m. (-en), godsdienst over een
groot deel der aarde verbreid ; ...HANDEL, m.
koophandel van alle landen en volken over een
groot deel der aarde ; ...HE ER, m. (-en), R. K.
geestelijke die niet tot eene orde behoort ; •..HEERSCHAPPIJ, v. heerschappij over een groot deel
der aarde ; ...HISTORIE, v.; ...KAART, v. (-en);
...KENNIS, v. menschenkennis ; ...KUNDIG, bn.
(-er, -st), algemeen bekend of openbaar: jets wereldkundig maken; de zaak is wsreldkundig geworden.
WERELDLIJK, bn. tot de wereld behoorende ;
niet-geestelijk, niet-kerkelijk : het wereldlijk gezag.
WERELDLIJKE, m. (-n), leek (tegenstelling
van priester of geestelijke).
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WERELDLING, m. en v. (-en), wereldbewoner ;
(fig.) liefhebber van de wereldsche genoegens.
WERELDMARKT, v. (-en), markt waar alle
• beschaafde volken komen; ...PRODUCTIE, v. (-s),
de productie van eenig artikel over de geheele
wereld samen ; ...RECORD, o. het hoogste record
ter wereld ; ...ROND, o. halve aardbol ; ...RUIM,
o. de oneindige ruimte waarin alle werelden zweven.
WERELDS, bw. wereldlijk : werelds Leven.
WERELDSCH, bn. van de wereld, tot de wereld
behoorende, op de wereld voorhanden, aardsch :
eene wereldsche vrouw, die de wereldsche genietingen, lusten en genoegens bemint; — (R.-K.)
wereldsche geestelijken, die priesters welke tot geene
geestelijke orde behooren, maar toch als predikers,
kapelaans, domheeren, vicarissen enz. aangesteld
zijn ; — in tegenstelling met geestelijk : wereldsche
muziek, liederen.
WERELDSCHGEZIND, bn. (-er, -st), verlangend
naar aardsche genietingen : wereldschgezinde lieden.
WERELDSCHOKKEND, bn. wereldschokkende
gebeurtenissen.
WERELD SMART, v. zie WELTSCHMERZ.
WERELDSTAD, v. (...steden), zeer groote
stad die als 't ware eene wereld op zichzelf is :
Londen, en Parijs zijn wereldsteden ; ...STREEK,
v. (...streken), luchtstreek ; oord der wereld ;
...TAAL, v. kunsttaal waarmede men over de geheele wereld terecht zou kunnen ; ...TENTOONSTELLING, v. (-en), tentoonstelling van voorwerpen uit alle landen der wereld ; ...TOONEEL,
o. (fig.) de wereld ; ...VREDE, m. vrede onder
alle volkeren der aarde ; ...ZEE, v. (-en), oceaan.
WEREN, (weerde, heeft geweerd), keeren ; —
beletten, tegengaan; — tegenhouden; — zich weren,
zich verdedigen, tegenstand bieden ; (fig.) zijn
best doen, zich inspannen. WERING, v. het
weren; weerstand ; commissie tot wering van schoolverzuim.
1. WERF, m. (...ven), (plantk. gew.) wilg.
2. WERF, v. (...ven), hoogere plaats waarop een
hills wordt gebouwd en die het gebouw omringt ;
onbetimm.erde plaats, onbebouwde ruimte rondom
eene waning ; — ruimte of werkplaats waar schepen gebouwd, hersteld of uitgerust worden ; —
kaai; — plaats waar hout opgestapeld ligt.
WERFBRIEF, m. (...ven), schriftelijk bewijs van
dienstneming (inz• als matroos); ...DEPOT, o.
koloniaal werfdepot te Harderwijk, waar militairen
voor het Indische leger worden aangeworven, van
daar naar Indic worden gezonden, en waar ook de
uit Indic terugkeerende militairen voorloopig
verblijf vinden ; ...OFFICIER, m (-en), officier,
met het werven belast ; ...SCHUIT, v. (-en),
schuit van eene scheepstimmerwerf.
1. WERK, o. grove verwarde draden van vlas of
hennep die bij het hekelen afvallen ; (zeew.) gepluisd touwwerk om de naden en voegen der planken to breeuwen : met werk stoppen, breeuwen.
2. WERK, o. (-en), arbeid, bezigheid ; moeite,
inspanning ; — (fig.) veel week van iem. of iets
maken, veal moeite, tijd, zorg aan iem. of iets
besteden ; — er is veel werk aan den winkel, er
valt veel te doen ; het werk staken ; wat gedaan of
verricht is of moot worden; — gewrocht; voortbrengsel (van handenarbeid, van den geest): werk
voor de school maken ; werk opkrijgen,, opgeven ; de
werken Gods ; het werk der duisternis, snood werk ;
werken van barmhartigheicl ; — bouw: die brag is een
grootsch werk ; — gebouw, vestingwerk ; — de
werken van een schrijver, zijne geschriften, opstellen, boeken : een werk over iets uitgeven, schrijven ;
— de werken van een beeldh,ouwer, alles wat hij
gebeeldhouwd heeft ; de werken van een toonkunstenaar, alles wat hij gecomponeerd heeft ; de
werken van een schilder, zijne schilderstukken ; —
kunstig samenstel : het werk van een horloge.
WERKBAAR, bn. werAbare dagen, dagen dat er
gewerkt kan worden; werkbare mannen, die werken
kunnen.
WERKBAAS, m. (...bazen), ambachtsman die
met knechts werkt ; meesterknecht ; (wev.) opzichter die tusschen den directeur en de touwbazen
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in staat ; ...BANK, v. (-en), bank waaraan het
werk verricht wordt bij verschillende ambachten ;
...BIJ, v. (-en), bij die werkt, eigenlijk de onontwikkelde wijfjes.
WERKDADIG, bn. (-er, -st), werkelijk, werkzaam ; (v r. g.) practisch : werkdadige meetkunde.
WERKDAG, m. (-en), dag bestemd tot den
arbeid (tegenst. van rustdag); ...DOOS, v. (...zen),
naaidoos ; doos voor dameshandwerken ; ...DRAAD,
m. (...draden), de werkdraad der tram, de voerdraad.
1. WERKELIJK, bn. bw. (-er, -st), inderdaad,
stellig, niet denkbeeldig. WERKELIJKHEID, v.
het bestaande : met de werkelijkheid rekening
houden ; wezenlijkheid.
2. WERKELIJK, bn. (-er, -st), bewerkelijk.
WERKELOOS, bn. ledigloopend, niets doende,
lui : werke/oos toezien, zonder lets te doen om
te helpers enz. WERKELOOSHEID, v. 18diggang.
1. WERKEN, (werkte, heeft gewerkt), (ook, dock
alleen Zuidn. en in hoogeren stijl: wrocht, heeft
gewrocht) , doen, verrichten, (iets) maken, (iets)
teweegbrengen, arbeiden : (spr.) die niet werkt, die
zal niet eten, arbeid is noodig voor het dagelijksch brood ; — die koarddanseres werkt keurig;
— (gym.) werken aan de ringen, in de brag, daar
gymnastische oefeningen maken ; — uitwerking
hebben : dat geneesmiddel werkt niet ; — krimpen,
zwellen, scheuren en draaien (van gesneden
hout); — gisten; — (van plantengewassen) kiemen,
knoppen, uitloopen ; — (zeew.) het schip werkt,
zijne deelen wrijven hoorbaar tegen elkander (ten
gevolge van de beweging der zee) ; — (fig.) op
iem. werken, zijn invloed op iem. trachten aan
te wenden. WERKING, v. (-en), het werken;
uitwerking, gevolg : dat bleef buiten werking ;
de wet treedt 1 Jan. in werking, zal van 1 Jan. of
van kracht zijn; eene machine in werking stellen ;
— invloed.
2. WERKEN, onverb. bn. van werk.
WERKEND, bn. wat werkt : de werkende stand,
de arbeidersklasse ; een snel en krachtig werkend
geneesmiddel ; — veroorzakend ; — handelend : de
werkende leden eener vereeniging.
WERKER, m. (-s), die werkt of arbeidt, die
iets verricht ; inz. ambachtsman : het is een goed,
een onvermoeid werker ; een bontwerker, een glaswerker, werkman in bont, in glaswaren.
WERKEZEL, m. (-s), (fig.) iem. die zwaar en
onvermoeid werkt ; ...GAST, m. (-en), werkman ;
...GEVER, m. (-s), iem. die werk geeft.
WERKHEILIG, bn. (-er, -st), (R.-K.) goede
werken doende om zalig te worden. WERKHEILIGE, m. en v. (-n), iem. die werkheilig is.
WERKHOUT, o. (-en), hout, dienstig om verwerkt
to worden.
WERKHUIS, o. (...zen), gebouw waarin gearbeld
wordt, fabriek ; gesticht waarin gedwongen arbeid
verricht wordt door de daarin gehuisveste personen ; inz. een verbeterhuis, een bedelaarsgesticht ;
— huis waar eene werkvrouw werkt.
WERKHYPOTHESE, v. (-n), hypothese waarmede verschillende verschijnselen en wetten zeer
goed to verklaren zijn.
WERKINRICHTING, v. (-en), werkhuis; ...KAPITAAL, o. (...talen), bedrijfskapitaal; ...KRACHT,
v. uitwerking ; vermogen om to arbeiden ; vermindering van werkkrachten, vermindering van
het aantal arbeiders ; ...KRING, m. (-en), opgelegde task, voorgeschreven werkzaamheden met
zekere grens : dat behoort niet tot mijn werkkring, hiertoe ben ik niet bevoegd ; ergens een
prettigen werkkring vinden.
WERKLIEDENORGANISATIE, v. (-s), ...VEREENIGING, v. (-en), vereeniging van werklieden ter bevordering hunner gemeenschappeltke
belangen ; ...VERBOND, o. (-en); ...VERZEKERING, v. (-en), verzekering van werklieden
tegen ongelukken of tegen den ouden dag.
WERKLIJST, v. (-en), arbeidslijst ; ...LOON,
o. (-en), geld voor het verrichten van arbeid betaald of te betalen : het werkloon is bier vrij hoog.

WERPEN.
WERKLOOS, bn. zonder werk (buiten eigen
toedoen).
WERKMAN, m. (...lieden, ...lui), ambachtsman,
arbeider ;• ...MANDJE, o. (-s), een mandje waarin
dames Naar werk (naaiwerk, borduurwerk enz.)
leggen.
WERKMANSBOND, m. (-en), werkliedenvereeniging ; ...GEEST, m. de geest, de denkwijze
die er onder den werkman, het werkvolk heerscht ;
...KAART, v. spoorkaartje tegen verminderd
tarief voor arbeiders die naar of van hun werk gaan.
WERKMIER, v. (-en), ongevleugelde, geslachtslooze mier die het werk verricht; ...NEMER, m.
(-s), iem. die werk neemt, die voor een ander
werkt en daarvoor betaald wordt; inz. in tegenst.
met werkgever; ...SPOOR, o. (...sporen), (smal)spoor
tijdelijk ten behoeve van een werk aangelegd ;
...STAKING, v. (-en), het staken van het werk
door een groot aantal arbeiders om de werkgevers
to dwingen de loons- of arbeidstoestanden to verbeteren.
WERKSTELLIG, bn. werkstellig maken, in het
werk stellen, bewerkstelligen.
WERKSTER, v. (-s), zij die werkt ; inz. eene
vrouw die uit werken gaat : schoonmaakster,
dagloonster.
WERKSTOEL, m. (-en), eigenaardig ingerichte
zitplaats die voor het een of ander werk zeer doeltreffend is ; ...STUD, o. (-ken), verricht work,
gemaakt, vervaardigd voorwerp ; (rekenk. wisk.)
vraagstuk, voorstel ter oplossing; ...TAFEL, v.
(-s), tafel waaraan men arbeidt ; ...TIJD, m. tot
werken bestemde tijd (tegenst. van rusttijd): een
langen werktijd hebben ; ...TREIN, m. (-en), trein
op een werkspoor.
WERKTUIG, o. (-en), gereedschap; instrument;
machine; — orgaan; — (fig.) zaak of persoon die tot
verrichting van iets dient ; — (fig.) iem. van wien
men alles gedaan kan krijgen.
WERKTUIGKUNDE, v. leer, kennis der
werktuigen, mechanica ; les, leerboek daarover.
WERKTUIGKUNDIG, bn. (-er, -st), bedreven
in de werktuigkunde : werktuigkundig ingenieur.
WERKTUIGKUNDIGE, m. (-n), die in de werktuigkunde bedreven is.
.
WERKTUIGLIJK, bn. bw. mechanisch; (fig.)
zonder to denken, machinaal: iets werktuiglijk
doen.
WERKUUR, o. (...uren), uur dat men werkt,
voor den arbeid bestemd ; ...VERSCHAFFING, v. ;
...VOLK, o. arbeiders, ambachts]ieden; ...VROUW,
v. (-en), schoonmaakster ; ...WIJZE, v. (-n), wijze,
mauler van werken.
WERKWILLIG, bn. genegen tot werken : de
werkwilligen (in tegenst. met de werkstakers) werden
gemolesteerd.
WERKWINKEL, m. (-s), werkplaats.
WERKWOORD, o: (-en), (taalk.) het workwoord stelt eene werking voor als eene werking ;
het drukt of eene eigenlijke working nit, of lets
dat als eene working gedacht wordt ; ...WOORDELIJK, bn. bw. als een werkwoord.
WERKZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), vlijtig,
naarstig, arbeidend, oppassend ; — krachtig werkend. WERKZAAMHEID, v. vlijt, naarstigheid:
ik bewonder zijne onvermoeide werkzaamheid; —,
(...heden), wat verricht wordt, bezigheid, arbeid.
WERKZAK, m. (-ken), breizak (der vrouwen);
...ZIJDE, v. (-n); ...ZILVER, o. het in 't looderts vervatte zilver ; ...ZUSTER, v. (-s), (R.-K.)
religieuze kloosterzuster die het huishoudelijk
werk verricht.

WERP, o. (-en), of WERPANKER, o. (-s),
(zeew.) anker om eon schip er bij voort te halen.
WERPDRAAD, m. (...draden), inslag.
WERPEN, (wierp, heeft geworpen), smijten,
gooien : met sneeuwballen werpen ; — (spr.) olie in
het vunr werpen, lets erger maken ; — iem. nand
in de oogen werpen, hem blinddoeken, bedriegen ;
de schuld op iem. werpen, hem de schuld geven en
zich daardoor van schuld vrtpleiten ; — dat werpt
een gunstig Licht op de zaak, doet ze beter voorkomen dan voorheen ; — (fig.) de teerling is ge-

WERPGAREN.

966

worpen, het is beslist ; — (van zoogdieren) jongen
ter wereld brengen.
WERPGAREN, o. (wev.) inslag ; ...HOUT, o.
(-en), Holl. woord voor boemerang ; ...KOGEL, m.
(-s), zeker oorlogstuig der Zuid-Amerikanen ;
...KOORD, o. (-en), lassso ; ...LIJN, v. (-en),
dun touw dat men tot op grooten afstand voortwerpt en waaraan het kabeltouw bevestigd is ;
...L0 OD, o. diep-, peillood.
WERPNET, o. (-ten), een kegelvormig net dat
aan het wijde einde van kogels voorzien is, zoodat
het, op de oppervlakte des waters geworpen of
uitgebreid, snel zinkt en alle visschen, welke op
dat oogenblik er onder zijn, insluit ; ...PIJL, m.
(-en), pij1 die uit de hand voortgeworpen wordt ;
...SPEER, v. (speren), ...SPIES, ...SPIETS, v.
(-en), (oudt.) zeker oorlogstuig, werplans en
werppijl.
WERPSOHIJF, v. (...ven), eene kleine metalen
schijf welke tot uitspanning naar een doel wordt
geworpen ; ...TUIG, o. (-en), projectiel ; — slinger.
tuig, stormtuig bij de ouden, waarmede zware
steenen en andere voorwerpen werden voortgeslingerd.
WERRIE, v. (-s), WHERRY, zeker klein
roeivaartuig.
WER ST, v. (-en), Russische lengtemaat
( = 1066, 78 M.).
WERVEL, m. (-s, -en), draaihoutje, sluitingsmiddel (voor deuren, vensters enz.); — houten
of ijzeren pennen ter vasthechting der snaren in
snaarinstrumenten ; — wervelbeen.
WERVELADER, v. (-en), (ontl.) bloedader langs
de ruggegraat ; ...BEEN, o. (-deren), (ontl.) been
van de ruggegraat ; ...DIER, o. (-en), (w. g.)
gewerveld dier.
WERVELEN, (wervelde, heeft gewerveld), met
een wervel sluiten ; draaien : een wervelende wind.
WERVELHOLTE, v. (-n), (ontl.) holte in een
wervelbeen tusschen het wervellichaam en de werveluitsteeksels ; ...ROUT, o. (-en), (plantk.) gew.
naam voor : wilg, inz. amandelwilg en waterwilg ;
—, o. gmv, hout van het wervelhout ; ...KANAAL,
o. ( ... kanalen), (ontl.) ruggegraatskanaal ; ...KO LOM, v. (-men), (ontl.) een hol en geleed geheel
van beenderen, dat den eenigen steun van het
hoofd en den romp uitmaakt en waarbinnen het
ruggemerg besloten is, ruggegraat.
WERVELUITSTEEKSEL, o. (-s), uitsteeksel van
een wervelbeentje.
WERVELWIND, m. (-en), zeer hevige dwarrelwind, ronddraaiende wind.
WERVEN, (wierf, heeft geworven), aannemen,
in dienst nemen ; matrozen werven ; leden werven,
tot zijne parttj overhalen ; zich met werven
onledig houden. WERVING, v. (-en), het werden;
recruteering, lichting (van krijgs- of zeevolk).
WERVER, m. (-s), die krijgsvolk aanneemt,
in dienst neemt, ronselaar.
WERWAARTS, bw. naar welke zijde, plaats
waarheen : werwaarts men ook gaat, overal.
WESHALVE, voegw. ter inleiding van redengevende zinnen, om deze reden, daarom, het is
daarom.
WESP, v. (-en), een vliesvleugelig insect (vespa),
dat veel op bijen gelijkt, dock slanker van norm
is • — (scherts.) genist, militair bij de genie.
WESPENANGEL, m. (-s), angel der wespen ;
... BO OM, m. (-en), (plantk. ) papenmuts ;• ... DIEF,
m. (...ven), eene soort van valk, ook bijenarend
geheeten (permis apivorus); ...NEST, o. (-en),
nest van wespen ; de hand, zich in een wespennest
steken, zich met eene zeer netelige zaak bemoeien,
inlaten •, ...VALK, m. (-en), (nat. hist.) wespendief.
WE SPE STEEK, m. (...steken), steek eener wesp.
WESPVLIEG, v. (-en), (nat. hist.) eene op wespen
gelijkende vlieg (milesia).
1. WEST, o. een der vier hoofdwindstreken ;
het westen, de westzijde ; (spr.) als de zon is in 't
West, zijn luiaards op Min best, wanner de dag
ten einde neigt, zijn luiaards het drukst bezig ;
—, v. West-India, de Westindische kolonien; op
fle West varen ; — westkust : om de West varen.

WET.

2. WEST, bn. bw. ten westen, naar het westen, van
het westen : de wind is west ; west houden, naar
het westen varen ; aan den westkant ; — (spr.)
oost west, thuis best, men is nergens zoo goed als
te huis.
WESTEINDE, o. westelijke uithoek.
WESTELIJK, bn. (-er, -st), naar het westen :
de wind is westelijk, waait uit het westen.
WESTELIJKEN, (westelijkte, is gewestelijkt),
de wind begirt te westelijken, naar het westen te
draaien.
WESTEN, o. westhoek, zijde waar de zon ondergaat ; het westelijk land : naar het verre Westen
trekken, naar de westzijde van Noord-Amerika ; --L.
ten westen, aan de westzijde ; — buiten westen zijn,
van streek zijn, (ook) dronken, bezwtjmd, niet bij
zijne zinnen zijn.
WESTENWIND, m. (-en), wind die uit het
westen waait.
WESTERGOO, o. zie op OOSTERGOO.
WESTERGRENS, v. (...zen), grens aan de
westzijde ; ...HOEK, m. westelijke streek; ...KERK,
v. (-en), kerk in het westelijk deel eener stad gelegen ; ...KIM, v. gezichteinder ten westen ; ...LENGTE, v. (-n), de afstand eener plaats ten westen
van den meridiaan, welken men willekeurig
voor den eersten heeft aangenomen.
WESTERLING, m. en v, (-en), bewoner of bewoonster van het westen. WESTERLINGE, v. (-n).
WESTERSCH, bn. in, uit het westen ; de Westersche kerk (in tegenst. van de Oostersche of
Grieksche kerk); het Westersch Romeinsche rijk.
WESTFRIES, m. (...zen), iem. uit West-Friesland.
WESTFRIESOH, bn. van West-Friesland, daarop betrekking hebbende : de Westfriesche kleederdracht.
WEST-FRIESLAND, o. eene streek van de
tegenwoordige provincie Noord-Holland.
WEST-INDIE(gemeenz.) WESTINJE, o. de
algemeene naam van de eilandengroep, die van
den mond der Orinoco tot aan het schiereiland
Florida, tusschen Noord- en Zuid-Amerika ligt ;
de Nederlandsche bezittingen in Midden-Amerika.
WE STINDIEVAARDER, WE STINJ EVAAR DER, m. (-s), schip dat naar West-India vaart ;
gezagvoerder van zulk een schip.
WESTINDISOH, bn. van West-India, op WestIndie betrekking hebbende.
WESTINGHOUSEREM, v. (-men), een door
luchtdruk in en buiten beweging gestelde remtoestel voor spoortreinen, uitgevonden door
Westinghouse.

WESTMOESSON, m. (-s), moesson die uit het
Z.W. waait, regentijd.
WE STNOORDWE ST, WESTNO ORDWEST EN,
o. kompasstreek welke 22 1/2 graad van het westen
naar het noorden ligt : het licht in het westnoordwesten ; —, bw. uit, naar het westnoordwesten.
WESTRUMIET, o. teeremulsie uit watergasf abrieken om wegen te harden en stofvrij te waken.
WESTVLAAMSOH, bn. van, als in W. Vlaanderen.
WEST-VLAANDEREN, o. naam eener provincie
in Belgie.
WESTWAARTS, bw. in eene westelijke richting,
ten westen.
WESTZEE, v. zee ten Westen van een land
gelegen : de Denen nemen de Noordzee de Westzee ;
...ZIJDE , v., westelijke zijde.
WESTZUIDWEST, WESTZUIDWESTEN, o.
kompasstreek die 22 1/2 graad van het westen naar
het zuiden ligt; —, bw. naar bet westzuidwesten.
WESWEGE, vw. om deze reden, daarom, uit
lien hoofde.
WET, v. (-ten), algemeene voorschriften door
de hoogste macht van een staat vastgesteld, waaraan alien (in eene beschaafde maatschappij) zich
moeten onderwerpen ; (fig.) iem. de wet stellen,
voorschrijven, hem gelasten, wat hij does moet ;
— reglement van een genootschap, eene vereeniging enz.; (godgel.) de Mozaische wetten,
de vijf boeken van M o z e s ; het wetboek
van M o z e 5, de huishouding des Ouden Ver-
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bonds : ander de wet en het evangelie ; vaste
regel, gewoonte; — (nat.) de vaste regelen waardoor
de werkzaamheid van zekere krachten bepaald wordt:
de wet der zwaarte ; — vaste regelen die in eene
wetenschap heerschen: de wetter der spraakkunst; —
(taalk.) de wet der klankverschuiving ;
de heeren van de wet, de overheidspersonen,
regeerders ; — (eert.) de wet verzetten, veranderen,
de vroedschap eener stad veranderen. WETJE,
o. (-s).
WETBOEK, o. (-en), verzameling van wetten ;
burgerlijk wetboek, betreffende geschillen ; lijfstraffelijk of strafwetboek en wetboek van strafrecht,
betreffende overtredingen, wanbedrijven en misdaden ; wetboek van koophandet, betreffende den
handel; het wetboek van Mozes, de Pentateuch ;
het wetboek van Mohammed, de Koran.
WETE, v. zie WEET.
1. WETEN, (wist, heeft geweten), kennen,
bekend zijn met ; — bij ondervinding lets weten,
door ondervinding ergens mede bekend zijn ;
zit, het is mij totaal onbe—Godwetarhij
kend ; — hij wi/ het weten, hij komt er rond
voor nit; iem. dank weten, hem erkentelijk zijn; —
de noodige geschiktheid tot lets hebben : hij
te weten, namelijk.
weet te geven en te nemen;
2. WETEN, o. kennis, wetenschap ;
naar
mijn weten, voor zooveel mij bekend is.
WETENS, bw. willens en wetens, voorbedachtelijk, opzettelijk.
WETENSCHAP, v. (-pen), kennis, bekendheid
met jets ; weet, handigheid ; studieveld,
tak van studio.
WETENSOHAPPELIJK, bn. bw. (-er, -st),
geleerd, kundig; — tot de wetenschap behoorende,
op haar betrekking hebbende : wetenschappelijke
boeken, studie ; met een wetenschappelijk doel reizen.
WETEN SWAARDIG, bn. (-er, -st, meermeest- ), waard geweten of gekend to worden.
WETERING, v. (-en), waterweg tusschen of
lands akkers ; besproeiing, watergang ; beekje.
WETGELEERDE, m. (-n), rechtsgeleerde die
bedreven is in recht en wet.
WETGETROUW, bn. getrouw aan de wet.
WETGEVEND, bn. het wetgevend lichaam (inz.
in Frankrijk); de wetgevende macht, vergadering,
's lands vertegenwoordiging, die de wetten maakt.
WETGEVER, m. (-s), die wetten maakt, geeft
(aan een land); ...GEVING, v. (-en), het maken en
uitvaardigen van wetten ; de bestaande wetten
in een land ; de wetgevende vergadering, -macht.
WETHOUDER, m. (-s, -en), lid van het Dagelijksch Bestuur eener gemeente ; ...HOUDERSCHAP, o. betrekking van wethouder ;
v. (-pen), de gezamenlijke wethouders.
WETPLANK, v. (-en), slijpplank, plank om
messen op to wetten ; ...PRIEM, m. (-en), wetstaal.
WETSARTIKEL, o. (-s, -en), ...BEPALING,
v. (-en), artikel, bepaling eener wet.
WETSCHENDER, m. (-s), die de wet of de
wetten schendt, overtreedt ; ...SCHENNIS, v.
WETSHERZIENING, v. (-en), herziening der
wet : wetsherzienimg was noodig gebleken ; ...INTERPRETATIE, v. (-s, Alen), uitlegging der wet ;
...ONTWERP, o. (-en), wet zooals zij ontworpen
doch nog niet aangenomen of vastgesteld is;
...OVERTREDING, v. het overtreden, niet
handelen overeenkomstig de wet.
1. WETSTAAL, o. (...stalen), (slagersw.) ijzeren
pen om er messen op to slijpen.
2. WETSTAAL, v. taal, in wetten gebruikt;
...ROL, v. (-len), rol der Mozaische wet.
WETSTEEN, m. (-en), slijpsteen, oliesteen ;
(fig.) prikkel, spoorslag.
WETSUITLEGGING, v. het uitleggen der wet ;
...VERANDERING, v. (-en), wetswijziging ;
...VERKRACHTING, v. grove schending der
wet ; ...VOORDRACHT, v. (-en), ...VOORSTEL,
o. (-len), wetsontwerp ; ...WIJZIGING, v. (-en),
het wijzigen der wet.
WETTELIJK, bn. bw. overeenkomstig, volgens,
naar de wet ; — wettig.

WETTELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder wet,
regeeringloos ; zonder regel : erg wetteloos te
werk gaan.
WETTEN, (wette, heeft gewet), slijpen, aanzetten, scherp, snijdend maken een mes wetten.
WETTENVERZAMELING, v. (-en), verzameling
van wetten.
WETTIG, bn. bw. (-er, -st), WETTIGLIJK, bw.
echt ; volgens de wet, bij de wet vergund, verklaard
enz. : met alle wettige micldelen ; den wettigen weg
bewandelen ; wettig getrouwd , wettig betaalmiddel ;
— behoorlijk toekomend : een wettig aandeel,
erfdeel ; bevoegd : een wettig rechter ; — geldig:
een, wettig huwelijk aangaan ; wettige kinderen, uit een
wettig huwelijk geboren. WETTIGHEID, v. geldigheid, echtheid ; — recht : de wettigheid eener
handeling.
WETTIGEN, (wettigde, heeft gewettigd), wettig
maken, verklaren ; geldig, echt verklaren ; een
kind wettigen, een onecht kind als een echt, wettig
kind aannemen en laten overschaven ; — dat is
door het gebruik gewettigd, geoorloofd.
WETTISCH, bn. volgens de letter der wet.
WEVEL, WEVELDRAAD, m. (wev.) ketting.
WEVELINGEN, v. my . touwladder (op schepen).
WEVEN, (weefde, heeft geweven), een weefsel of
doek vervaardigen.
WEVER, m. (-s), die weeft, handwerksman die
geweven stoffen vervaardigt ; (nat. hist.) wevervogel.
WEVERIJ, v. het woven ; —, (-en), plaats waar
geweven wordt.
WEVERSAMBACHT, o.; ...BOOM, m. (-en), kettingboom, onderdeel van een weefgetouw ; ...GETouw, o. (-en), weeftouw ; ...GANG, m. eigenaardige wijze van loopen der wavers ; ...GEZEL, m.
(-len); ... HAN DWERK, o.; ...KAARDE, v. (plantk.)
eene plant, alzoo genoemd omdat hare harde,
kromm.e blaadjes der bloemknoppen gebruikt worden
om het laken to kaarden.
WEVERVOGEL, m. (-a), zekere Afrikaansche
vogel (ploceus) die zich door zijn kunstig gemaakt
nest onderscheidt.
WEZEL, v. (-s), klein schuw marterachtig roofdiertje (mustela vulgaris) kieiner dan de hermelijn,
bruinrood van kleur, borst en bulk zijn wit ; zoo
bang als eene wezel, zeer bang.
1. WEZEN, (is, was, is geweest), zijn, bestaan ;
- hij mag er wezen, hij is niet min, niet klein ; —
ik mag er niet wezen, het bevalt mij daar niet.
2. WEZEN, o. (-5), het zijn, bestaan ; — hetgeen
een ding maakt tot wat het is : dat doet niets tot
het wezen der zaak ; gelaat, uiterlijk, karakter :
een innemend wezen h,ebben. ; — wat bestaat, eene
zelfstandigheid: het opperste wezen ; Opperwezen,
God; — schepsel: die vrouw is een ondraaglijk wezen;
— nets in an geheelen omvang met ales wat er bij
behoort (alleen in samenstellingen): krijgswezen ;
muntwezen ; postwezen ; — bewustheid, gevoel, aandoening : in diem staat van verdooving had zij heel
geen wezen, van 't geen er met haar gebeurde. WEZENTJE, o. (-s). WEZENHEID, v, het zijn ;
bestaan, wezenlijkheid.
WEZENKUNDE, ...LEER, v. leer der dingen,
ontologie.
WEZENLIJK,bn.bw.(-er, -st),werkelijk bestaande:
inderdaad : is het wezenlijk waar ? — hoofdzakelljk.
WEZENLOOS, bn. bw. (...zer, -t), niet bestaande,
niet werkelijk : wezenlooze schimmen, droomen ;
—(fig.)ongevolig,bedwlmd,(ok)bedrm eld:
wezen/oos kijken. WEZENLOOSHEID, v. denkbeeldige toestand ; — (fig.) bedwelming ; bedremmeldhei d.
WEZENSTREK, m. (-ken), gelaatstrek, lijn in het
aangezicht.
WHIG, m. (-s), aanhanger van de liberale staatspartij in Engeland (tegenover de Tories).
WHIP, (Eng.), v. warrae drank bestaande uit
Witten wijn, suiker, Citroen en geklutste eieren.
1. WHISKY, v. zeker Engelsch licht open rijtuigje.
2. WHISKY, v, sterke drank, in Schotland en
Ierland uit gerst, in N. Amerika nit mais en rogge
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gebrand ; — GROG, m. (-s), grog van whisky ;
— SODA, v. whisky met spuitwater.

1. WHIST, o. zeker kaartspel van Engelsehen

oorsprong dat met 52 kaarten, doorgaans tusschen
vier personen, gespeeld wordt ; — zekere drank,
samengesteld uit : thee, suiker, citroensap en rooden
wijn.
2. WHIST, m. (-en), maat, medehelper bij het
whisten.
WHISTAVONDJE, o. (-s), avond voor het whistspel bestemd : vader heeft zijn whistavondje; ... BOEK
JE, o. (-s), ...BLOCNOTA, v. (-'s); ...CLUB, v. (-s),
besloten kring die op bepaalde tijden en plaatsen
whist speelt ; ...DOOS, v. (...zen), door waarin de
whistkaarten bewaard worden.
WHISTEN, (whistte, heeft gewhist), het whistspel spelen.
WHISTER, m. (-s), die whist : hij is een fijn whister.
WHITE HOUSE (Eng.), het Witte Huis, regeeringsgebouw, zetel van het bewind (te Washington, in
de Vereenigde Staten van Noord Amerika).
WICHELAAR, m. (-s), iem. die uit bepaalde
voorteekenen voorspellingen weet te doen ; inz.
(oudt.) Romeinsche priesters die uit de vlucht,
het gezang en het voedsel der vogelen, alsook uit
andere verschijnselen, b.v. bliksem en donder, de
toekomst voorspelden. WICHELAARSTER, v.
(-s), waarzegster.
WICHELARIJ, v. het wichelen, kunst om de toekomst te voorspellen ; —, (-en), voorzegging, voorspelling, wat voorspeld is of wordt.
WICHELEN, (wichelde, heeft gewicheld), voorzeg
gen, voorspellen.
WICHELROEDE, v. (-n), tak van wilg of hazelaar,
ook wel metalen staafje waarmede men weleer geloofde, verborgen schatten en andere onbekende
Bingen to kunnen vinden ; thans ter opsporing van
water in den grond ; ...STOK, m. (-ken), wichelroede.
1. WIGHT, o. (-en), gewicht, zwaarte ; — een
bepaald gewicht : schol per wicht ( = 100 pond)
verkoopen, WICHTJE, o. (-s), daar zit eenwichtje aan,
een heel gewicht ; inz. Ned. benaming voor gram.
2. WIGHT, o. (-en), wezen : (nog in samenstellingen) booswicht, hellewicht ; — klein kind ; — (gew.)
deem, vrijster : een aardig wicht van achttien jaren.
WIOHTHOUDEND, bn. het bepaalde gewicht hebbende : het brood is wichthoudend.
WICHTIG, bn. (-er, -st), de vereischte zwaarte
hebbende ; — (fig.) belangrijk : eene wichtige houding aannemen. WICHTIGHEID, v. vereischte
zwaarte, gewicht ; — (fig.) belang, belangrijkheid.
WICKET (Eng.) o. (-s), zie CRICKET ; eene soort
van cricketspel met slechts Oen wicket.
WIDAR, m. (Germ. myth.) zoon van Odin en
Frigga, die bij den ondergang der wereld, den
Fenriswolf doodt, nadat deze Odin verslonden
heeft.
WIE, vragend vnw. altijd zelfstandig gebruikt
en naar personen vragende ; -, betrekkelijk vnw. ; —
—, onbepaald vnw.: wie er ook komt, zeg maar,
dat ik niet thuis ben.
WIEBELEN, (wiebelde, heeft gewie geld), heen en
weer bewegen, waukelen : de tafel staat te wiebelen.
WIEDBAAS, m. (...bazen), opperste der wieders.
WIEDE, v. (gew.) uitgerukt onkruid.
WIEDEMAAND, WEDEMAAND, v. vroegere
benaming voor Juni.
WIEDEN, (wiedde, heeft gewied), (den grond) van
onkruid zuiveren ; (spr.) elk heeft in zijn eigen twin
genoeg te wieden, heeft met zijne eigen zaken genoeg
te stellen. WIEDING, v. het wieden.
WIEDER, m. WIEDSTER, v. (-s), die den grond
van onkruid zuivert.
WIEDES, bn. (gemeenz.) dat is nogal wiedes, dat
is nogal glad, dat kun je zoo denken.
WIEG, v. (-en), slaapplaats, rustplaats voor zeer
kleine kinderen, die gewoonlijk heen en weer geschommeld kan worden ; — (fig.) hij is ook niet
in de wieg gesmoord, hij is zeer oud geworden ;
iets in de wieg smoren, in den beginne vernieti-
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gen ; — daarvoor was hij niet in de wieg gelegd, niet
opgevoed, grootgebracht, bestemd ; — bakermat :
Griekenland, de wieg der kunsten en wetenschappen.
WIEGEDRUK, m. (-ken), drukwerk uit de
allereerste tijden der boekdrukkunst, incunabelen ;
...BLEED, o. (-en); ...KOORD, o. (-en), wiegeband ; ...KUSSEN, o. (-s).
WIEGELEN, (wiegelde, heeft gewiegeld), onophoudelijk in beweging zijn ; schommelen.
WIEGELIED, o. (-eren), ...LIEDJE, o. (-s), liedje
bij het wiegen gezongen om een kind in slaap te
makers.
WIEGELPAS, m. (-sen), danspas waarbij het
lichaam van den eene voet op den anderen zich in
de maat in evenwicht houdt ; ...STOEL, m. (en),
schommelstoel.
WIEGEN, (wiegde, heeft of is gewiegd), in eene
wieg of als in eene wieg heen en weer bewegen,
schommelen ; — (spr.) iem. in slaap wiegen, met mooie woorden misleiden, zijne waakzaamheid doen verslappen ; — (zeew.) een schip wiegen,
bij het afloopen aan het glijden helpen.
WIEGENDOEK, o. doek dat voor vocht ondoordringbaar is, onder kinderen in de wieg gelegd om
het beddegoed to sparen.
WIEK, v. (-en), vlerk, vleugel ; (spr.) op eigen
wieken drijven, niet onder leiding staan, zelf zich
besturen, de hulp van anderen niet hebben of niet
behoeven ; — (fig.) in zijne wieken geslagen of geschoten zijn, moedeloos zijn; — (fig.) iemands wieken
korten, hem in zijne handelingen beteugelen ; —
molenwiek ; .— lemmet, pit eener lamp WIEKJE,
o. (-s).
WIEL, o. (-en), rad bestemd om op eene as to
draaien : een wagen op vier wielen ; — (spr.) dat is
het vijfde wiel aan een wagen, dat is geheel overbodig
en veroorzaakt maar last ; — hoe slimmer wiel, hoe
meer het raast, gezegd van iem. die het hoogste
woord voert, schoon het hem het minste past ; —
(fig.) eene spaak in het wiel steken, verijdelen, tegenwerken; — iem. in de wielen rijden, hem tegenwerken, dwarsboomen, in 't vaarwater zitten ;—
rijwiel, fiets ; — zeker gereedschap bij verschillende ambachten : spinnewiel, spoelwiel enz.; —
(zeew.) rad van een rampaard ; — kolk van eene
overstrooming overgebleven. WIELTJE, o. (-s).
WIELEN, (wielde, heeft gewield), als een wiel
draaien.
WIELER, m. (-s), rijwiel, fiets, inz. in samenst.
tweewieler, driewieler.
WIELERBAAN, v. (...banen), baan, weg waarop
men uitstekend wielrijden kan.
WIELEREN, (wielerde, heeft en is gewielerd),
wielrijden, fietsen.
WIELERSPORT, v. eene afdeeling van sport ten
opzichte van rijwielen ; ...TOCHT, m. (-en), fietstocht ; ...WEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd in het
wielrijden.
WIELEWAAL, m. (...walen), goudmerel (oriolus
galbula), een der schoonste inlandsche trekvogels
tot de familie der kortpootspreeuwen behoorende.
WIELING, v. (-en), draaikolk; (fig.) twijfel, onzekerheid.
WIELRENNEN,o. rennen op de fiets. WIELRENNER, m. (-s).
WIELRIJDEN, o. fietsrijden.
WIELRIJDER, m. (-s), iem. die een rijwiel berij dt.
WIELRIJSCHOOL, v. (...scholen), oefenschool in
het wielrijden, velodrome.
WIEME, v. (-n), rookhok, deel van een schoorsteen, bestemd om er vleesch in to rooden ; plaats
aan den zolder waar het gerookt vleesch hangt.
WIEMELEN, (wiemelde, heeft gewiemeld), zich
voortdurend bewegen, heen en weer draaien ; —
wankel staan.
WIEP, v. (-en), rijshout met teenen banden tot
een bundel samengebonden.
WIER, o. (-en), zeegras dat,gedroogd, vroeger wel
tot het versterken van dijken gebezigd werd.
WIERDE, v. (-n), terp (in Friesland).
WIERDIJK, m. (-en), dijk met wier gemaakt, met
wier versterkt.
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WIEREN, o. my. eene plantenfarailie(a/gae) tot
de bedektbloeienden behoorende, die weer dan 2000
soorten bevat, welke in zout- of zoetwater of op
vochtige plaatsen aangetroffen worden.
WIERIG, bn. (-er, -st), vlug van uitzicht, levendig
van voorkomen ; het vee is wierig, 'dartel.
WIERING, v. (-en), (landb.) hooikade ; Wieringen,
naam van een eiland in de Zuiderzee, waarbij veel
wier groeit ; — (spr.) hij kijkt of hij Wieringen in
wou, hij kijkt zuur.
WIEROOK, m..A.rabische gomhars ; de rook van
dit Kars Bien men een hooger wezen als offer brengt ;
vandaar (fig.) iem. wierook toezwaaien, hem opvijzelen, uitbundig prijzen.
WIEROOKBOOM, m. (-en), boom die den wierook
oplevert, inz. de Arabische wierookboom, (boswellia
floribunda) en de Oostindische wierookboom, (B. serrata); ...D AMP , m. damp van wierook.
WIEROOKEN, (wierookte, heeft gewierookt), bewierooken ; (fig.) uitbundigen lof toezwaaien.
WIEROOKGEUR, m. (-en), gear van brandenden
wierook ; ...VAT, o. (-en).
WIG, (-gen), WIGGE, v. houden of ijzeren spie
die voortdurend in dikte afneemt en scherp uitloopt, waarmede men hout splijt of eenig voorwerp
vastklemt. WIGJE, WIGGETJE, o. (-s).
WIGGEBEEN, o. (-deren), (ontl.) wigvormig
schedelbeen achter de neusholte ongeveer.
WIGGELEN, (wiggelde, heeft gewiggeld), wankelen, onvast staan, been en weder schudden ; heen
en weer bewegen.
WIGVORMIG, bn. in den vorm eener wig.
WIGWAM, v. (-5), tent der roodhuiden, gewoonlijk van buffelhuiden.
WIJ, pers. vnw. meerv. van ik : wij lezen ; — wij
gebruikt men in de plaats van ik, als men zich zelf
minder op den voorgrond wil plaatsen ; ook in sommige formules (pluralis majestatis): wij Willem, bij
de gratie Gods enz.
WIJBEELDJE, o. (-s), zie ex-voto ; ...BISSCHOP,
m. (-pen), plaatsvervangend bisschop ; priester, tot
bisschop gewijd, doch zonder bisdom ; ...BROOD,
o. (-en), (R.-K.) gewijd, heilig brood (door het besprengen met wijwater).
WIJD, bn. bw. (-er, -st), breed, niet nauw ; —
(fig.) de wijde wereld ingaan, naar vreemde landen
trekken om zijn geluk to zoeken ; — wijd en zijd,
overal, van, op alle plaatsen ; — naar alle zijden
uitgestrekt, ruim : die schoenen zijn mij te wild ;
(fig.) een wild geweten hebben, niet nauwgezet zijn;
de wiide zee ; eene wijde vlcukte, — ver verwijderd.
WIJDAUW, v. (-en), (Zuidn.) teenwilg.
WIJDBEENS,bw.met de beenen wijd uit elkander.
WIJDBEFAAMD, bn. ver befaamd.
1. WIJDBEK, m. (-ken), (nat. hist.) een reiger
van 't geslacht der steltloopers in Indic en Afrika
(anastomus).
2. WIJDBEK, WIJBEK, m. en v. (-ken), (fig.,
gemeenz.) iem. die een zeer grooten mond heeft.
WIJDE, v. (-n), (Zuidn.) teenwilg.
WIJDELING, m. (-en), (R.-K.) die gewijd wordt.
WIJDBEROEMD, bn. zeer beroemd.
1. WIJDEN, (wijdde 1 heeft gewijd), wijder
makers.
2. WIJDEN, (wijdde, heeft gewijd), met godsdienstplechtigheden inzegenen, heiligheid verleenen
(aan): eene kerk wijden ; kaarsen wijden ; — door
zalving inhuldigen : een vorst wijden ; — (fig.) toewijden, opofferen : zich aan eene teak, aan de studie
wijden. WIJDING, v. (-en), het wijden; inwijding,
kerkwij ding ; toewij ding.
WIJDERS, bw. verder ; bovendien, overigens.
WIJDLOOPIG, bn. bw. (-er, -st), uitvoerig, breedvoerig, lang, gerekt : ieirt. wijdloopig schrijven.
WIJDMONDSCH, bw. met wijden mond.
WIJDTE,v. (-n), het wijde; hoedanigheid van wijd
te zijn ; — hoe groot is de wijdte van een liter I, de
diameter ; — de wijdte van den pals, de omtrek ; —
kaliber (van een stuk geschut); — spoorwijdte,
ruimte tusschen de rails of spoorstaven ; —
ruimte, afstand tusschen twee dingen.
WIJDUITGESTREKT, bn. zeer uitgestrekt ;
...VERMAARD, bn. zeer verraaard.

WIJNGAARDENIER.
WIJF, o. (wijven), (minachtend) vrouw ; — echtgenoote : hij heeft zeven kinders en een wijf ; — (fig.)
geen oud wijf bleef aan het spininewiel, al wat loopen
kon, kwam op de been ; — hij is een oud wijf, hij
gedraagt zich niet flink, niet degeltjk ; (ook) hij is
een zanik, een zeurkous ; — (nat. hist.) oud wijf,
gestreepte horenvisch ; zeezeelt ; — (ook) benaming
van de grootste soort van stokvisch.
WIJFJE, o. (-s), kleine vrouw ; (fig.) vrouw (als
woord van liefkoozing, scherts enz.); — het vrouwelijk dier of de vrouwelijke plant.
WIJFJESDAS, m. (-sen); ...EEND, v. (-en);
...VINK, m. (-en); ...VOS, m. (-sen); ...WALVISCH, m. (...sschen) enz. (als samenstellingen
aaneen te schrijven).
WIJGESCHENK, o. (-en), offergave aan de goden
in de oude tempels.
1. WIJK, v. het wijken ; vlucht : de wijk
nemen.
2. WIJK, v. (-en), gedeelte eener stad, buurt ;
— afdeeling ; — vak stoelen in eene kerk ; — breede
sloot in de veenderijen.
WIJKAGENT, m. (-en), politieagent die in eene
hem aangewezen wijk surveilleert ; ...DIACONES,
v. (-sen), diacones voor eene zekere wijk.
WIJKEN, (week, is geweken), achteruitgaan, zich
verwijderen, vruchten: de vij and moest wijken; —voor
iem. wijken, ter zijde gaan, (ook) hem als zijn
meerdere erkennen ; — (teekenk.) wijkende lijnen,
die niet evenwijdig aan het tafereel loopen en
verkleind geteekend worden ; — (fig.) toegeven,
inschikkelijk zijn: voor vriendelijken aandrang wijken;
— de muren wijken, gaan uiteen.
WIJKGEBOUW, o. (-en), gebouw eener wijkvereeniging ; ...MEESTER, m. (-s), opziohter eener
wijk ; (Rom. gesch.) tribuun.
WIJKPLAATS, v. (-en), veilige plaats, toevluchtsoord ; baai, bocht op sommige rivieren ; ...STAD,
v. (...steden), (eert.) vrijplaats, stad waarin de
misdadigers vrij waren ; veilige stad.
WIJKVEREENIGING, v. (-en), vereeniging van
personen eener wijk die tot hetzelfde kerkgenootschap behooren ; ...VERPLEEGSTER, v. (-s), verpleegster voor eene bepaalde wijk, wijkzuster.
WIJKWAST, m. (-en), (R.-K.) kwast waarmede
het wijwater gesprengd wordt.
WIJKZUSTER, v. (-s), pleegzuster voor eene
zekere wijk.
1. WIJL, v. (-en), eenig tijdsverloop ; in tijd en
wijle, op hot behoorlijke of geschikte tijdstip ; bij
wijlen, somtijds, nu en dan.
2. WIJL, redengevend voegw. dewijl, omdat.
1. WIJLEN, bn. overleden, afgestorven (alleen
voor nemen van personen): wijlen Willem III.
2. WIJLEN, verwijlen, toeven.
WIJN, m. (my. -en, in de bet. van wijnsoorten),
drank, uit gegist druivensap bereid ; crude wijn, die
lang gelegen heeft ; jonge wijn, pas gemaakt ; —
(in spr.) klaren wijn schenken, ronduit zeggen wat
men meent ; — goede wijn behoeft geen krans, wat
goed is, behoeft geen aanprijzing ; — als de wijn
is in den man, is de wijsheid in de kan, beschonken lieden praten alles uit; — van Wijnije en
Trijntje houden, Bacchus en Venus dienen ; —
druiven en de druivenstok : wijn bouwen ; wijn
persen ; de wijnoogst ; — gegiste drank uit andere
vruchten bereid : bessenwijn, appelwijn, brandewijn
enz. WIJNTJE, o. (-s).
WIJNACCIJNS, m. wijnbelasting.
WIJNAPPEL, m. (-5, -en), eene soort van grooten
rooden appel ; ...AZIJN, m. azijn uit wijn bereid ;
...BERG, m. (-en), met wijnstokken beplante
berg ; ...BOUW, m. druiventeelt voor wijn.
WIJNDRUIF, v. (...ven), druif waaruit wijn geperst wordt ; ...GAARD, m. (-en), plaats waar
druiven groeien ; — (fig.) arbeiden in den wijngaard
des Heeren, een geestelijk apabt waarnemen,
WIJNGAARD, WINGERD, m. (-en), wijnstok ;
(plantk.) wilde wingerd, bekende klimplant (am,pelopsis quingu,efolia); heggerank: eene kalebasachtige
plant (bryonia dioica).
WIJNGAARDENIER, m. (-s), eigenaar van een
wijngaard ; iem. die in een wijngaard arbeidt.

WIJNGEEST.
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WIJNGEEST, m. vluchtige stoffen door overhaling,uit wijn en andere zetmeelhoudende vloeistoffen
bereid, een brandbaar, kleurloos vocht, dat spoedig
vervluchtigt en slechts bij zeer hooge koude bevriest.
WIJNGOD, m. (fab.) Bacchus; ...GROG, m. grog
van wijn ; ...HANDEL, m. ; ...HEUVEL, m. (-s),
heuvel waarop wijn verbouwd wordt ; ...REVEL,
in. (-s), hevel om wijn uit het eene vat in het
andere te hevelen ; ...HUIS, o. (...zen), huis waar
men wijn per glas kan koopen ; ...JAAR, o.; een
goed wijnjaar, dat veel wijn oplevert ; een slecht
wijnjaar, dat weinig wijn oplevert ; ...KELDER,
m. (-s), kelder waar wijn bewaard (ook verkocht)
wordt.
WIJNLAND, o. (-en), wijnberg ; land dat wijn
voortbrengt : Frankrijk is het wijnland bij ,ttitnemendheid ; ...LEZEN, o. druiven inzamelen
...MAAND, v. October ; (in den Franschen republikeinschen kalender) Vendémiaire; ...ME DE,
v. zekere plant ; zekere drank uit wijn bereid :
Russische wijnmede ; ...MOER, v. grondsop van
den wijn ; ...00GST, m. het inzamelen der wijndruiven.
WIJNPERS, v. (-en), druivenpers; ...PERZIK, v.
(-en), wijnachtig smakende perzik ; ...PRUIM, v.
(-en), wijnachtige pruim, blauwrood van kleur
groene wijnpruim„ klodder.
WIJNRANK, v. (-en), tak met druiventrossen;
...REUK, m. geur van wijn.
WIJNRIJK, bn. veel wijn opleverende.
WIJNROEIEN, o. de gevulde wijnvaten meten ;
...ROEIING, v., ...ROEIER, m. (-s); ...ROES, m.
dronkenschap door wijn: een wijnroes aanhebben;
...ROOD, o. paarsachtig rood, de kleur van rooden
wijn ; —, bn. zoo rood ale rooden wijn.
WIJNRUIT, v. een Zuideuropeesche heester (rota graveolens) tot de familie der ruitachtige planters
behoorende, die in ooze tuinen veel wordt aangekweekt ; de bladeren zijn eenigszins blauwgroen
van kleur en vleezig, de bloemen zijn geel.
WIJNSAUS, v. (-en), sans met wijn toebereid ;
...SOEP, v. (-en), soep met wijn toebereid.
WIJNSTEEN, v. (scheik.) wijnsteenzuur verbonden met potassium, ook zurewijnsteenzure potasch
genoemd.
WIJNSTEENGEEST, m. eene zure, scherp riekende vloeistof, uit wijnsteen verkregen ; ...LOOG,
v.; ...OLIE, v. brandbare olie uit wijnsteen yenkregen ; ...POEDER, o. gezuiverde wijnsteen in
poedervorm ; ...WATER, o. eene oplossing van wijnsteen in water ; ...ZOUT, o. eene zoutsoort, door
uitlooging van verbrandenwijnsteen verkregen •
...ZUUR, o. zeker organisch zuur dat of vrij, Of met
potassium verbonden in de meeste zure vruchten,
in de zuring en vooral in het sap van de druiven
opgelost voorkomt.
WIJNSTEKER, m. (-s), iem. die den wijn overtapt;
wijnverkooper ; ...STOK, m. (-ken), eene klimplant die ons de wijndruif levert, over een groot
gedeelte der warme en gematigde luchtstreek langs
muren en schuttingen groeiende ; ...TAPPERIJ,
v. (-en), wijnhuis ; ...TIJD, m. tijd van den
wijnoogst ; ...VLEK, v. (-ken).
WIJOLIE, v.; ...PALM, m. (-en), (plantk.) buksboom, taxisboom.
1. WIJS, WIJZE, v. (wijzen), manier van handelen : dat gebeurde op deze wijze ; — gewoonte,
gebruik : op de wijze der Franschen; naar de wijze
des lands ; — (spr.) 's lands wijs, 's lands eer, ieder
land heeft zijne bijzondere manieren, gebruiken,
men moet de gewoonten van een land eeren ; —
zangtoon, melodie; — van de wijs raken, niet in
toon blijven, (fig.) in de war raken, (ook) ongesteld
worden ; —
(taalk.) de wijzen der werkwoorden, de vormen om
de betrekkingen aan te duiden, waarin de gedachte
in een volzin uitgedrukt, naar de voorstelling van
den spreker, staat tot de werkelijkheid. WIJSJE,
o. (-s), kleine, aardige melodie : dat is een lief wijsje.
2. WIJS, bn. bw. (wijzer, wijst), verstandig, veel
wetende, geleerd : de wijze vrouw, (veroud.) vroedvrouw die bier en daar op het platteland nog wijze

WIK.

moer heet ; — (spr.) hij is zoo wijs als Salomo's
kat, hij meent van wijsheid te bersten ; — ik kan er
niet wijs uit warden, ik begrijp er nets van; — voorzichtig, ervaren ; — die een recht gebruik van
zijne meerdere kunde maakt en tot de beste doeleinden de beste middelen kiest : een wijs man ; —
(fig.) hij is niet wijzer, hij weet niet beter ; — hij is
niet goed wijs, niet goed bij zijn verstand.
WIJSBEGEERTE, v. de wetenschap der begrippen
in hunne hoogste algemeenheid opgevat, philosophie.
WIJSELIJK, bw. op verstandige wijze.
WIJSGEER, m. (-en), philosoof, beoefenaar der
wijsbegeerte ; iem. die over alles fijn en scherp denkt;
(fig.) die alle wereldsche genietingen veracht.
WIJSGEERIG, bn. bw. (-er, -st), WIJSGEERIGLIJK, bw. philosophisch.
WIJSHEID, v. (...heden), verstand, kennis ; —
voorzichtigheid: met wijsheid te werk gaan, ; — iem.
die meent veel to weten ; 't is zoo'n wijsheid.
WIJSLIJN, v. (-en), stijl van een zonnewijzer.
WIJSMAKEN, (maakte wijs, heeft wijsgemaakt),
doen gelooven : men kan hem alles wijsmaken ; (Zuidn.)
iem. iets wijsmaken, duidelijk maken, aan het verstand brengen.
WIJSNEUS, m. en v. (...zen), die zich verbeeldt
veel of alles te weten, die meent veel verstand te
hebben. WIJSNEUSJE, o. (-s).
WIJSNEUZIG, bn. (-er, -st), als een wijsneus,
pedant : wijsneuzig op alles letten.
WIJSVINGER, m. (-s), eerste vinger naast den
duim.
WIJTE, v. (-n), (Zuidn.) huif van een kar of wagen.
WIJTEN, (weet, heeft gewezen), ten laste leggen,
betichten van, beschuldigen : hij weet hem zijn ongeluk, noemde hem de oorzaak van zijn ongeluk ;—
iem. dank wijten, beter : dank weten ; — verwijten.
WIJTEWAGEN, m. (-s), (Zuidn.) wagen met eene
huif overspannen.
1. WIJTING, m. (-en), (v. gmv. als stofn.) eene
soort van schelvisch (gadus merlangus).
2. WIJTING, m. (-en),' fijn geslempt krijt (der
ververs).
WIJWATER, o. (R.-K.) het door den priester op
Paaschzaterdag gewijd water; — BAK, m. (-ken),
— BAKJE, o. (-s); — KWAST, m. (-en), wijkwast.
1. WIJZE, v. zie WIJS.
2. WIJZE, m. (-n). wijs man, geleerde, inz. the
zedelijk vrij is ; wijsgeer : de zeven wijzen van Griekenlancl, de zedenleeraars die aan hunne vermaningen den vorm van leerdichten en korte kernspreuken gaven.
WIJZEN, (wees, heeft gewezen), toonen, aantoonen, doen zien, laten. zien; — (fig.) iem. de deur
(of het deurgat, het vierkante gat) wijzen, hem te
kennen gaven, dat hij vertrekken moet ; — onderrichten, terechthelpen ; — iets van de hand wijzen,
verwerpen ; — vellen, uitspreken (een vonnis).
WIJZER, m. (-s), die of dat aantoont, laat zien,
(in deze beteekenis alleen in samenstellingen gebruikelijk): wegwijzer ; windwijzer ; bladwijzer, inhoudsopgave ; — naald die de uren (of minuten)
aanwijst op eene plant van een uurwerk, op een
zonnewijzer.
WIJZERBAROMETER, m. (-s), een hevelbarometer, van eene wijzerplaat voorzien, waarover zich
een lange wijzer beweegt di3 door middel van
een vlotter en een tegenwichtje in beweging wordt
gebracht ; ...PLAAT, v. (...platen), plant waarover een wijzer zich beweegt om iets aan te wijzen.
WIJZIGEN, (wijzigde, heeft gewijzigd), veranderen, kleine veranderingen brengen in : een wetsvocrstel, een reglement wijzigen. WIJZIGING, v.
(-en), het wijzigen ; verandering.
WIJZING, v. (-en), rechterlijk vonnis.
1. WIK, v. (-ken), zooveel ale op de schaal der
stadswaag gewogen wordt.
2. WIK, v. (-ken), kleine baai, kleine golf.
3. WIK, bw. (zeew.) ternauwernood ; (fig.) het is
wik of wak, het is zus of zoo.
4. WIK, WIKKE, v. (wikken), een plantengeslacht (viola) tot de familie der vlinderbloemigen behoorende, waarvan twaalf soorten in Nederland
voorkomen.
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WIKKEL, m. (-s), WIKKELTJE, o. (-s), bosje
tabak in een omblad gerold, sigaar waarom het dekblad nog gerold moet worden.
WIKKELEN, (wikkelde, heeft gewikkeld), door
eene gestadige beweging winden om iets, inrollen ;
- (fig.) zich in, eene lastige zaak wikkelen, zieh
bemoeien met ; /cm. in een gesprek wikkelen.
WIKKEN, (wikte, heeft gewikt), tillen, met de
hand wegen ; — (spr.) iets wikken en wegen, rijpelijk over iets denken, iets nauwkeurig onderzoeken ;
de mensch wikt (neemt zich voor) en God beschikt ;
— wichelen, voorspellen, waarzeggen.
WIL, m. het vermogen om met voile bewustheid
pogingen te doen tot het verrichten eener handeling
op grond van inwendige overwegingen ; —
iem. te(r) wile zijn, hem zijn zin geven ;
—uiterswl,
beschikking waaraan moet voldaan
worden na het overlijden van dengene die ze maakt,
testament ; — toestemming : het geschiedde met,
buiten zijn, wil ; — tegen wil en dank, met tegenzin,
gedwongen ; — om bestwil, ten goede, ter voorkoming van geschil of twist ; — om Godswil, uit
liefde tot God ; — om uwentwille, om u aangenaam
te zijn, (ook) in uw belang ; — genoegen, genot ;
hij heeft er veel wil van; — am den wile van de
smeer, likt de kat den kandeleer.
1. WILD, bn. bw. (-er, -st), in den ruwen natuurstaat, niet veredeld ; — niet tam ; — inz. bloeddorstig ; — onstuimig, schuw ; — dartel ; — het
wilde beest, de gnoe ; — onbeschaafd ; — woest,
ruw : een wilde jongen; — loszinnig, onbedachtzaam: de wilde haren zitten er nog in, hij is nog
onbedachtzaam en dartel ; — onbebouwd : wilde
streken ; — (geneesk.) wild vleesch, bleekrood
vleeschheuveltje dat op ontvelde plekken en in
wonden en zweren dikwijls opkomt.
2. WILD, o. wildheid, wilde staat, natuurtoestand : die bloemen groeien in 't wild ; — zijne
kinderen in het wild laten opgroeien, ze geene opvoeding geven, zonder toezicht laten ; — alles
loopt er in het wild, alles gaat er verward,
ongeregeld toe, zijne zaken gaan achteruit ; — in
het wild slaan, schieten, zonder toe te zien in welke
richting ; — hij redeneert in het wild, praat er maar
op los.
3. WILD, o. wat op de jacht geschoten wordt
(vogels, hazen, herten enz.); rood wild, herten, reeen ;
zwart wild, wilde zwijnen ; klein wild, hazen, gevogelte ; grof wild, herten, beren enz.
WILDBAAN, v. (...barren), afgeperkt gedeelte
gronds, voor het jagen bestemd ; ...BRAAD, o. gebraden vleesch van geschoten wild ; (in 't algemeen) geschoten wild ; ...DIEF, m. (...ven),
strooper.
WILDE, m. en v. (-n), onbeschaafde : de wilden,
de onbeschaafde volken die nog in een natuurtoestand leven.
WILDEBRAS, m. en v. (-sen), wilde jongen of
meisje.
WILDELING, m. (-en), nog niet veredelde
vruchtboom, inz. wilde appel.
WILDEMAN, m. (-nen), ruw mensch, woestaard ;
(fig.) driftkop ; —, m. (-s), (in de wapenk.) een
naakte reus met eene knots gewapend.
WILDERNIS, v. (-sen), woeste plek grond waar
alles in 't wild groeit, waar de mensch nog niets veranderd heeft ; — die Win, wordt eeneechtewildernis,
alles groeit er door elkander, men houdt er de
hand niet aan.
WILDGRAAF, m. (...graven), woudgraaf, rijn.graaf in sommige streken van Duitschland; ...HOUTBOSCH, o. (...sschen), (Ind.) elk bosch dat Been
djatiehout oplevert ; ...KOREN, o. (plantk.) duist
(alopecurus agrestis).
WILDRIJK, bn. rijk aan wild.
WILDRUIT, 0. (plantk.) bergruit ; ...SMAAK,
m. smaak van wildbraad; ...SCHUT, m. (-ten),
Jager; ...STAND, m. wildrijkheid; ...STRO OPER,
m. ( -s), wilddief ; ...YANG, m. (-en), dier in
wilden toestand gevangen ; ongetemd paard; (fig.)
onbesuisd mensch.
WILDVREEMD, bn. ten eenenmale onbekend,
geheel vreemd.

WIMPEL.
WILDZANG, m. zang der vogels in 't wild ; de
vogels in het wild : wat heeft de wildzang stof !; —,
m. en v. (-en), druk, wild kind ; (ook) onbesuisd,
winderig mensch, losbol.
1. WILG, m. (-en), een plantengeslacht (salix)
tot de familie der wilgachtigen behoorende, met seer
buigzame takken, die veel tot bindrijs, vlechtwerk
en hoephout gebezigd worden ; de bladeren zijn
spichtig en de bloeiwijzen katjes ; er komen 19 verschillende soorten in ons vaderland voor ; — (fig.)
(bijb.) de harp (of de tier) aan de wilgen hanger,
de dichtkunst vaarwelzeggen. WILGJE, o. (-s).
2. WILG, v. (plantk.) wilde wilg, naam lien men
bier en daar aan 4 verschillende soorten van duizendknoop geeft.
WILGEBAST, m. (-en), bast van een wilg;
...BLAD, o. (-eren, -en); ...BOOM, m. (-en);
...LOOT, v. (...loten).
WILGEN, bn. van wilgenhout : wilgen klompen.
WILGENASOH, v. asch van wilgenhout; ...BAST,
v. bast van wilgeboomen; ...BITTER, o. wilgenstof; ...BOSCH, o. (...sschen), bosch van wilgen;
...GORS, v. (...zen), roestbruine vogel (emberiza
aureola), 18 + 4,5 cM. die eene enkele maal hier
op den trek voorkomt; ...HAANTJES, o. my.
(nat. hist.) bladkevers die in grooten getale op
wilgen leven (chrysomela vitellinae); ...HOUT, o.;
...LAAN, v. ( ...lanen) ; ... L 0 OVER, o. wilgeblaren ; ...RIDS, o. wilgetakje.
WILGENSIJSJE, o. (-s), boschrietzanger (acrocephalus palustris); ...ZWAM, v.
WILGESTRUIK, m. (-en) ; ...TAIC, m. (-ken).
WILHELMINA'S OORD, o. 2e kolonie van de
Maatsch. van Weldadigheid.
WILHELMUS(LIED), o. beroemd oud Nederl.
volkslied; dat zijn ze die 't Wilhelmus blazen, dat
sun onze helpers, onze vrienden, op hen kan men
vertrouwen.
WILLEKEUR, v. vrije verkiezing, vrije wil : gij
kunt het near willekeur veranderen; — grilligheid,
eigenzinnigheid : dat is touter willekeur.
WILLEKEURIG, bn. bw. (-er, -st), eigenmachtig,
eigendunke]ijk : eene willekeurigebehancleling. WILLEKEURIGHEID, v. het willekeurige ; —, (...heden), willekeurige handeling.
WILLELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder wil.
WILLEM, m. (-s), een mansnaam, inz. van de
vorsten uit bet Huis van Oranje : een goeden Willem,
een tienguldenstuk. WILLEMPJE, o. (-s).
WILLEMSOORD, o. 3e kolonie van de Mij.
van Weldadigheid.
WILLEMSORDE, v. Militaire Willemsorde, eene
orde door koning Willem I den 30sten April 1815
voor de Nederlandsche land- en zeemacht ingesteld,
ter belooning van uitstekende daden van moed
beleid en trouw in den krijgsdienst to land en to water.
WILLEN, (wilde, wou(de), heeft gewild), verlangen, begeeren, eischen, wensohen ; — in iets
toestemmen ; — beweren en staande houden : men
wil dat hij zulks gezegd heeft; — kunnen, vermogen:
wear wil hij zoovee/ geld vandaan helen I ; die pen
wil niet schrijven ; — sullen : willen we gaan I
WILLENS, bw. met opzet : willens en wetens,
voorbedachtelijk; willens of onwillens, goedschiks
of kwaadschiks; ik ben willens, ik ben van plan.
WILLIG, bn. bw. (-er, -st), bereid (tot), genegen,
gedienstig ; — volgzaam, gehoorzaam : willige
kinderen; een willig paard, mak ; — gezocht, gewild, goeden aftrek hebbende : de fandsen zilnwillig,
rijzen ; — vrijwillig : willige verkooping.
WILLIGEN, (willigde, is gewilligd), hooger in
prijs worden, duurder worden, in waarde stijgen.
WILSBESOHIKKING, v. beschikking over den
wil : hoogere, uiterste wilsbeschikking ; — testament.
...KRACHT, v. kracht waarmee men wil.
WILSTER, v. (-s), pluvier.
WIM, v. ( -men), wieme.
WIMBER, m. (-s), een stompneuzige visch van
het karpergeslacht, inz. in de Oost- en ook in de
Noordzee.
WIMPEL, m. (-s), lange smalle scheepsvaan
(meestal in twee punten uitloopende); (spr.) het
met vlag en wimpel winnen, met glans winnen.

WIMPER.
WIMPER, v. (-s), ooghaartje : hare large zwarte
wimpers. WIMPERTJE, o. (-s).
1. WIN, v. (-nen), wen, gewin, zie aldaar.
2. WIN, v. wiust : om de win.
WINCH, v. (-en), Tier, machine om schepen to
laden en to lossen.
1. WIND, m. (-en), beweging van de dampkringslucht; zeewind, die uit zee waait; landwind, die van
de landzijde komt ; — waait de wind uit dien
hoek ? staan de zaken zoo ? — iets in den wind
slaan, veronachtzamen, niet letten op, zich niet
bekommeren om ; — hil draagt met alle winden,
heeft geen eigen meening ; — hij heeft er den wind
onder, zijn onderhoorigen zijn bang voor hem ;41.•
wie wind zaait, zal storm oogsten, het kwaad loont
zijn meester; — den wind van voren kriigen, scherpe
terechtwijzingen, een uitbrander ; — lucht : -men
kan van den wind niet leven, men moet een middel
van bestaan hebben ; — (fig.) opgeblazenheid,
gezwollenheid. WINDJE, (dicht.) WINDEKEN,
o. (-s), kleine wind (in alle bet.).
2. WIND, m. (-en), windhond.
3. WIND, o. (-en), windas, kelderwind.
WINDAS, o. (-sen), werktuig, Tier waarmede
zware lasten worden opgetild of verplaatst.
WINDBESTUIVING, v. (plantk.) bestuiving der
bloemen met door den wind meegevoerd stuifmeel.
WINDBIER, o. bier, vervaardigd van in de
open lucht gedroogd mout; ...BLOEIER, m. (-s),
plant met windbestuiving; ...BLOEM, v. (-en),
(gew.) boschanemoon of melkwortel, ook wel boschhanevoet geheeten ; ...BOOM, m. (-en), handspaak
van een windas.
WINDBUIL, m. (-en), grootspreker, snoever ;
...BUILEN, v. my. netelzucht; ...BUIS, v. (...zen),
zakpijp, deel van een orgel ; ...BUKS, v. (-en),
buks of geweer waarvan de lading door samengeperste lucht voortgedreven wordt.
1. WINDE, v. een plantengeslacht (convolvulus)tot
de familie der windeachtigen behoorende, dat zich
om andere planten naar boven slingert en kelkvormige bloemen draagt.
2. WINDE, v. (-n), windas, dommekracht; katrol;
garenwinder.
WINDEI, o. (-eren), ei zonder kalkachtige schaal;
(fig.) dat zal hem geen witzdeieren leggen, daaruit
zal hij veel voordeel trekken.
1. WINDEL, m. (-s, -en), (gew.) luier, luur; pak
(van zeer kleine kinderen).
2. WINDEL, m. (-s, -en), (Zuidn.) katrol.
WINDELEN, (windelde, heeft gewindeld), (Zuidn.)
in zwachtels of luren binden, inbakeren.
WINDELSPIER, v. (-en), (ontl.) snijders- of
kleermakersspier, zekere dijspier.
WINDEN, (wond, heeft gewonden), zwachtelen,
omwikkelen ; garen tot een kluwen vormen; — ophijschen, optrekken (met eene windas) : zware
koffers naar boven, naar bender widen; — den
kaapstander draaien (om het anker to lichten) :
het anker winden; — (fig.) zich uit iets winden, zich
op behendige wijze van iets afmaken.
WINDEPLANTEN, v. my . windeachtigen.
WINDERIG, bn. (-er, -st), met wind; onstuimig
(van het weer) ; — gezwollen : een winderige
sti,j1; (fig.) blufferig, opsnijdend.
WINDGAT, o. (-en), lnchtgat : opening in het ijs.
WINDGOD, m. (fab.) Eolus; ...GOLF, v. (...ven),
golven ontstaan door windstooten en de -wrijving
der hicht over het water.
WINDHAAK, m. (...haken), ...HAAKJE, o. (-s),
een rechthoekig omgebogen haakje aan een oog
om openstaande deuren of luiken vast to zetten,
opdat de wind ze niet kan toeslaan; ...HAAN, m.
(...hanen), weerhaan; (fig.) iem.' die met alle winden
waait.
WINDHANDEL, m. handel waarbij het niet de
bedoeling is de waar to ontvangen, doch alleen de
winst van het prijsverschil to hebben; ...HARP,
v. (-en), eene met verscheidene snaren bespannen
houten kast die, aan den wind blootgesteld, liefelijke tonen voortbrengt ; ...HOND, m. (-en), eene
soort van hond die zich door rankheid van lichaam
en sneiheid in het loopen onderscheidt; ...HOOS,
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v. (...zen), wervelwind van kleinen omvang die
in het midden lichte voorwerpen omhoogzuigt.
WINDIG, bn. (-er, -st), winderig (van het weder).
WINDKANAAL, o. (...nalen), de vierkante uit
planken samengestelde buis of geleider in een
orgel die den wind van den blaasbalg naar de
windkast overbrengt; ...BETEL, m. (-s), (bij de
zuig- en perspomp) luchtdichte ketel waarin het
water geperst wordt, waaruit dit door de daarin
aanwezige lucht met een gelijken straal uitgedreven wordt . brandspuit met windketel.
WINDMAAND, v. (in den Fransch-republikeinschen kalender) Ventese (van 19 Febr. tot 21
Maart); ...MAKER, m. (-s), werktuig om wind
to maken, ten einde iets to drogen, b y. de platen
lijm in eene lijmfabriek; (fig.) pother, snoever,
opsnijder; ...METER, m. (-s), werktuig tot het
aantoonen en meten van de kracht des winds ;
...MOLEN, m. (-s), molon die door den wind
gedreven. wordt; (fig.) tegen windmolens vechten,
een denkbeeldig gevaar bestrijden; (ook) trachten
to veranderen wat toch niet to veranderen is ;
...MOTOR, m. (-s, -en), mechanische inrichting
om arbeid to doen verrichten door de kracht
van den wind.
WINDOM, v. (plantk.) akkerwinde ; duizendknoop of zwarte winde ; ...PLANK, v. (-en), deel
eener molenwiek ; ...POKKEN, v. m y. zekere huiduitslag : eene soort van kinderziekte in zeer
lichten graad.
WINDROOS, v. (...rozen), kompasroos ; —
(plantk.) anemoon ; ...SCHADE, v. schade door
storm aan een bosch veroorzaakt ; ...SCHEUR, v.
(-en), houtscheur in de richting der mergstralen ;
...SCHERM, o. (-en).
WINDSCHOOR, m. (bouwk.) schoor in een kap
of ander bouwwerk tegen den winddruk aangebracht.
1. WINDSEL, o. (plantk.) volksnaam van de
akker- en haagwinde; — (gew.) vogelwikke.
2. WINDSEL, o. (-s, -en), zwachtel, band om iets
to winden of gewonden; laatband; luier.
WINDSNELHEID, v. snelheid van den wind.
WINDSTIL, bn. zonder wind, kalm : het is
windstil.
WINDSTILTE, v. (zeew.) gebrek aan wind;
...STOOT, m. (-en), windvlaag; ...STREEK, v.
(...streken), het voorbijtrekken van den wind;
hoek waaruit de wind komt; ...THEORIE, v.
windtheorie der zeestroomen, hypothese waarbij de
zeestroomen verklaard worden to zijn ontstaan
door de heerschende winden en niet door de aswenteling der aarde; ...VAAN, v. (...vanen), weerhaan; ...YANG, m. het opvangen van den wind;
ventilator; zeilwerk; ...VANGER, m. (-s), uindvangers op een schip, rechthoekig omgebogen wijde
buis om frissche lucht in de machinekamer enz.
to brengen ; ...VLAAG, v. (...ylagen), korte, hevige
wind.
WINDVEER, v. (-en), betimmering van het a/
of niet overstekend dak Tangs de gevels van gebouwen, bestaande uit eene verticals plank waarover eene dekplank, die op het dak valt.
WINDWAART (TE), WINDWAARTS, bw. naar,
aan de windzij de.
WINDWIJZER, m. (-s), weerhaan; (zeew.) wimpel
om de richting van den wind aan to wijzen bij
ilauwe koelte; ...ZAK, m. (-ken), doedelzak, zeker
blaasspeeltuig; (fig.) snoever, opgeblazen vent.
WINGERD, m. (-en, -s), wijngaard, zie aldaar.
WINGEWEST, o. (-en), veroverde landstreek.
WINJEWANJE, o. naam van een denkbeeldig,
een onbekend land waarvan door sommigc schrijvers gewag wordt gemaakt.
1. WINKEL, m. (-s), hoek : men heeft in alle
winkels en hoeken gezocht; (ontl.) oogholte.
2. WINKEL, m. (-s), huis of gedeelte van een
huis waar voorwerpen to koop zijn, magazijn ; —
werkplaats der ambachtslieden, fabriek : naar den
winkel gaan ; — (fig.) dat is daar een winkel, ales
is er in de war.
WINKELBANK, v. (-en), toonbank; ...BEDIENDE, m. en v. (-n); ...BILJET, o. (-ten),
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biljet om in een winkel op te hangen; ...DOCHTER,
v. (-s), vrouwelijke winkelbediende; (fig.) goederen
die lang in den winkel zijn en die men niet kan
kwijtraken.
1. WINKELEN, (winkelde, heeft gewinkeld), een
winkel doen, houden; winkels bezoeken, booth
schappen doen.
2. WINKELEN, (winkelde, heeft gewinkeld), (ook)
winkelhaaks zetten.
WINKELGALERIJ, v. (-en), rij winkels in eene
passage; ...GELD, o. geld dat in den winkel ontvangen is.
WINKELHAAK, m. (...haken), (meetk.) reohte
hoek (aangeduid door het teeken L); (timm.)
werktuig om rechte hoeken of te zetten; gereedschap om groeven in het bout te maken; zethaak;
(fig.) rechthoekige scheur in eel). kleedingstuk.
WINKELIER, m. (-s, -en), WINKELIERSTER,
v. (-s), die een winkel heeft of houdt.
WINKELINVENTARIS, m. (-sen); inventaris der
voorhanden winkelgoederen ; ...JUFFROUW, v.
(-en), vrouwlijke winkelbediende ; ...LADE, v. (-n),
geldlade in de toonbank.
WINKELNERING, v. klandizie; daar is eene goecle
winkelnering, in dien winkel wordt veel verkocht;
...OPSTAND, m. het ameublement van een winkel :
toonbank, doozen, kasten, enz.; ...PRIJS, m.
(...zen), prijs waartegen de waren aan den winkel
verkocht worden; ...RAAM, o. (...ramen);
...SLUITING, v. gedwongen, vervroegde winkelsluiting; ...STAND, m. (-en), dat gedeelte in eene
stad waar men voornamelijk winkels vindt : op een
der eerste winkelstanden to hour ; ...WAAR, v.
winkelgoederen ; ...ZAAK, v. (...zaken).
WINKELZIEK, bn. de verkeerde neiging hebben
om in een winkel meer te koopen dan noodig is of
dan men betalen kan.
WINKET, o. (-ten), deurtje in eene groote
deur.
WINNAAR, m. (-s), winner.
WINNEN, (won, heeft gewonnen), voordeel
behalen (b.v. door koop en verkoop, in het spel,
door wedden enz.); — hooi winnen, verkrijgen en inzamelen; mad winnen; — den kost winnen, verdienen; — het net ophalen als men vischt; — (iets)
erlangen, bekomen (b.v. door vriendelijke voorkomendheid, door mededinging, door naijver) : den
prijs winnen; een veldslag winnen; — door overtuiging of overreding tot zijne partij overhalen.
WINNER, m. (-s), die wint.
WINPOST, m. (-en), paal, post aan het einde der
baan : het eerst den winpost bereiken, het eerst aankomen.
WINST, v. (-en), (in hoog. st. WINSTE), het
winnen, wat men wint ; — de bruto winst, verschil
in prijs tusschen inkoop en verkoop; — de netto
winst, wat men voor iets meer ontvangt dan men
in 't geheel uitgegeven heeft; — dit is zuivere winste
voor onze partij, voordeel.
WINSTAANDEEL, o. (-en), aandeel in de winst,
dividend; ...BEJAG, o. het zoeken naar winst :
uit winstbejag jets doen; ...CIJFER, o. de winst;
...DERVING, v. (-en), het missen van winst.
WINST-EN-VERLIESREKENING, v. (-en), wijze
van berekenen, het berekenen van de winst en
het verlies.
WINSTGEVEND, bn. voordeel opleverende.
WINTER, m. het vierde der vier jaargetijden
(21 Dec.-21 Maart); des winters, in den winter,
gedurende den winter ; — winterkoude ; — pijnlijke aandoening of zwelling (door de koude veroorzaakt) van handen of voeten ; — (spr. gew.)
hij heeft winter, hij lijdt gebrek; — (fig.) ouderdom:
de winter des levens; —, (-s), winterseizoen, de
wintermaanden.
WINTERAARDAPPEL, m. (-s, -en), aardappel
die gedurende den winter goed blijft.
WINTERACHTIG, bn. (-er, -st), als in den winter,
op den winter gelijkende : winterachtig weer.
WINTERANDIJVIE, v.; ...APPEL, m. (-s, -en),
appel die in den winter goed is; ...ARBEID, m.
werk dat des winters verricht wordt; ...AVOND,
m. (-en), avond in het winterseizoen, lange avond;
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...BED, o. het winterbed een(r rivier, bedding
's winters; ...BLOEM, v. (-en), bloem die in den
winter of het vroege voorjaar bloeit; ...BOEI,
m. (dicht.) ijsdek op rivieren en vaarten ; ...DAG,
m. (-en), dag in den winter, korte dag; bij winterdag,
gedurende den winter, des winters; des winterdags,
gedurende den winter ; ...DIENST, m. (van spoorwegen, stoombooten, enz.) dienstregeling gedurende
den winter; ...DIJK, m. (-en), hooge, zware dijk
die 's winters het hooge water in de rivieren tegenhoudt; ...EEND, v. (-en), IJslandsche eend die
's winters bier op den trek voorkomt; ...EIK,
m. (-en), eene soort van eikeboom (quercus sessiliflora), waarvan de bladeren eerst in het voorjaar
afvallen.
WINTEREN, (het winterde, heeft gewinterd),
koud zijn : het begint al te winteren.
WINTERGARST, ...GERST, v. gerst of gerst die
in het najaar gezaaid wordt en den winter te
velde doorbrengt; ...GENOEGEN, o. (-s), genoegen
gedurende den winter ; ...GEZICHT, o. (-en), uitzicht op besneeuwde velden ; afbeelding hiervan ;
...GRAAN, v. (...graven), winterkoren.
WINTERGROEN, o. groen van den winter;
(plantk.) een plantengeslacht (pirola) tot de famine
der heideachtigen behoorende; ...HALFJAAR, o.
(...jaren), .de maanden October tot en met Maart;
...HANDEN, v. my. handen door de koude
gezwollen of gespleten.
WINTERHARD, bn. bestand tegen de guurheid
van den winter : de grove den is winterhard.
WINTERHAVER, v. haversoort die een wintergewas is; ...11IELEN, m. m y. hielen door den invloed der koude gezwollen.
WINTERKERS, v. (plantk.) barbarakruid of
steenkruid (barbarea), alzoo genoemd, omdat
het blad, 's winters lang groen en frisch blijvende,
in plaats van en bij gebrek aan bitterkers wel als
een toevoegsel bij salade gebruikt werd.
WINTERKONINKJE, o. (-s), algemeen bekend
zangvogeltje van slechts 10 cM. lengte (troglodytes
parvulus).
WINTERKOOL, v. (-en), kool die in den herfst
gezaaid wordt en den volgenden zomer goed is;
...KOOLZAAD, o.; ...KOREN, o. koren dat in
't najaar gezaaid wordt en in den winter te velde
staat; (fig.) hij lijdt als winterkoren op het veld, hij
lijdt verschrikkelijk ; ...KOST, m. ; ...KO UDE,
v. ; ...KRAAI, v. (-en), bonte kraai ; ...KWARTIER, o. (-en), verblijfplaats gedurende den
winter; (mil.) de winterkwartieren betrekken, zich
naar de winterkwartieren begeven; (ook fig.) zijne
winterwoning betrekken.
WINTERLING, v. pijpkruid, dolle kervel.
WINTERLUOHT, v. koude, nevelachtige lucht;
...MAAND, v. December ; (eert. in den Franschen
republikeinschen kalender) Frimaire (van 21 Nov.
tot 21 Dec.); —, (-en), eene der maanden van den
winter.
WINTERPALEIS, o. ( ...zen), paleis ingericht mu
's winters bewoond te worden; ...PEER, v. (...peren),
peer die in den winter goed is; ...PROVISIE, v..
WINTERSOH, bn. winterachtig.
WINTERSCHOEN, m. (-en), schoenen die men
's winters draagt; ... SCH 0 0 L . v. ( ...scholen),
school waarop gedurende de wintermaanden onderwijs gegeven wordt, inz. in landbouwonderwijs;
...SEIZOEN, o.; ...SL AAP, m. slaap, toestand
van verdooving (van sommige dieren) gedurende
den winter : de natuur in hear winterslaap, in bass
toestand van rust 's winters ; ...STOF, v. (-fen),
warme stof voor winterkleeren ; ...TIJD, m. ;
...TREK, m. die vogels zijn op den wintertrek
hier, gedurende den winter vertoeven die trekvogels bier; ...TUIN, m. (-en), kunstmatige, binnenshuis aangelegde tuin voor den winter.
WINTERVOET, m. (-en), door de koude
gezwollen voet; ...VOGEL, m. (-s); ...VOLK, o.
een kast met wintervolk, bijen die men 's winters
overhoudt; ...VOORRAAD, m. (...raden), levensmiddelen, brandstoffen enz. opgedaan ten gebruike in den winter; ...WEDER, ...WEER, o.;
...ZANGER m. (-5), basterdnachtegaal.
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WINZUCHT, v. begeerte naar winst, zucht om
(geld) to verdienen.
1. WIP, v. (-pen), schudding, slingering ; —
balk of plank, in evenwicht liggende en waarop men
zich heen en weer laat wippen tot uitspanning : op
wipgalg.
eene wip spelen;
2. WIP, m. het wippen : in (met) een wip ben ik
terug, in een oogeublik, in een wipje ben je er, het
is zeer dichtbij. WIPJE, o.
3. WIP, tw. wip ! hij weg.
WIPBALK, m. (-en), balk in evenwicht op een
anderen balk liggende, draaibalk, wip; ...BRUG,
v. (-gen), ophaalbrug, valbrug; ...GALG, v. (-en),
eene soort van galg aan Welker dwarsstuk men
een tot straf veroordeelde bti de op den rug gebonden handen omhoogtrok en even snel weer
naar beneden liet vallen, waardoor zijne armen
vaak uit het lid raakten; voorheen eene straf voor
deserteurs; ...NEUS, m. (...zen), omgebogen neus;
m. en v. (...zen), persoon die een wipneus
heeft.
WIPPEN, (wipte, heeft en is gewipt), zich snel
bewegen of begeven ; (fig.) over jets heen wippen,
los over iets heengaan; — los liggen en zich naar
boven of beneden bewegen ; waggelen ; — met
eene wip spelen : de kinderen wippen; met een
hefboom oplichten; met eene wip in beweging
brengen ; iem. aan de wipgalg straffen; (fig.)
een ambtenaar wippen, hem den voet lichten, van
zijn ambt berooven.
WIPPER, m. (-s), die wipt; (zeew.) hijschtalie.
WIPPERTJE, o. (-s), kleine wip; — (aan een
klavier) hefboompje dat, door den toots aan de eene
zijde neergedrukt, aan de andere zijde omhooggaat
en het hamertje in beweging brengt, dat de snaar
doet trillen.
WIPPERTOESTEL, o. (-len), zeker toestel tot
redding van schipbreukelingen.
WIPPLANK, v. (-en), plank tot eene wip gemaakt; ...STAART, m. (-en), kwikstaart.
WIPSTOEL, m. (-en), schommelstoel; (fig.) op
een wipstoel zitten, gemakkelijk uit zijn betrekking ontslagen kunnen worden.
WIRWAR, m. doolhof : een wirwar van indrukken, allerlei indrukken dooreen.
WIS, bn. (-ser, -t), WISSELIJK, bw. zeker,
stellig, gewis.
1. WISOH, v. (wisschen), teen, twijg; zooveel
/tout ale men in eene wisch samenbindt ;
handvol.
2. WISOH, v. (wisschen), vaatdoek, tafeldoek.
WISOHDOEK, m. (-en), veegdoek, afneemdoek;
vaatdoek; (schild.) wischlapje.
WISHOUT, o. (Zuidn.) gekloofd brandhout van
boomstammen.
WISJEWASJE, zie WISSEWASJE, o. (-s).
WISKUNDE, v. de wetenschap die zich met
grootheden en uitgebreidheden bezighoudt.
WISKUNDIG, ...KUNSTIG, bn. bw. tot de
wiskunde behoorende; dit is wiskundig zeker,
bier vervalt vanzelve alle tegenspraak.
WISKUNDIGE, m. env. (-n), ...KUNSTENAAR,
m. (-s), beoefenaar der wiskunde.
WISPELEN, (wispelde, heeft gewispeld), schudden, heen en weder bewegen, kwispelen; zacht
spreken, fluisteren.
WISPELSTAARTEN, (wispelstaartte, heeft gewispelstaart), kwispelstaarten.
WISPELTUREN, (Zuidn.) zich bewegen.
WISPELTURIG, bn. bw. (-er, -st), veranderlijk,
onstandvastig ; ongestadig, los : wispelturig
weer.
WISSOHEN, (wischte, heeft gewischt), vegen,
afnemen : rich het tweet van het voorhoofd wisschen;
schoonmaken (een kanon).
W.ISSCHER, m. (-s), die wischt; veger, schoonmaker; gereedschap om geschut schoon to maken.
WISSE, v. (-n), kubieke meter, store, inhouasmaat voor brandhout.
1. WISSEL, m. (-s), (kooph.) wisselbrief ; —
(fig.) betalen met een wissel op de eeuwigheid, nooit
betalen; wisselkoers; wisseling; overgang; verandering.

WIT.
2. WISSEL, m. (-s), (jag.) het haas volgt zijn
wissels, dwarssprongen; — de beweegbare inrichting
die gelegenheid geeft aan spoortreinen of enkele
spoorwagons van het eene spoor op het andere
over to gaan of van spoor to wisselen.
WISSELAGENT, m. (-en), iem. die voor rekening
van een ander geld wisselt, inz. agent eener wisselbank. WISSELAGENTSCHAP, o.
WISSELBANK, v. (-en), kantoor, installing voor
den wisselhandel; ...BORD, o. (-en), (electr.)
inrichting om den electrisohen stroom van loop
to doen wisselen; ...BORGTOCHT, m. (-en), mode,
onderteekening ale Borg op wissels; ...BOUW, m.
(landb.) bet afwisselen van hetgeen men achtereenvolgens op een zelfde stuk land bouwt.
WISSELBRIEF, m. (...ven), geschrift waarbij
de onderteekenaar iem. last geeft om eene daarin
uitgedrukte geldsom in eene andere plaats, op of
na zicht of op een bepaalden tijd aan een anderen
persoon of aan diens order to betalen, met erkenning van ontvangen waarde of waarde in rekening.
WISSELEN, (wisselde, heeft gewisseld), ruilen,
bet eene voor het andere geven ; groot geld
ruilen voor klein geld ;
munt- of bankpapier
brieven wisselen,
ruilen voor klinkende munt ;
woorden wisselen,
elkander brieven schrijven;
in gesprek zijn, (ook) geschil hebben; een
kogel wisselen, een tweegevecht hebben inz. op
de pistool; — stuivertje wisselen, een kinderspel;
van tanden wisselen, andere tanden krijgen ;
veranderen, opeenvolgende veranderingen ondergaan ; wisselhandel drijven, eene wisselbank
houden; — (van spoorwagens) op een ander spoor
overgaan. WISSELING, v, (-en), het wisselen; rail,
verruiling; — (fig.) onstandvastigheid, onbestendigheld (van bet lot).
WISSELGELD, o. pasmunt; ...HANDEL, m.
handel in wisselbrieven, bankzaken; ...HANDELAAR, m. (-s), bankier; ...HOEKEN, m. mac.
tegenoverstaande hoeken.
WISSELKANS, v. (-en), onzekerheid ; ...KANTO OR, v. (...toren); ...KLEP, v. (-pen), driewegafsluiter in den vorm van eene T ; ...KOERS, m.
(-en), veranderlijke prijs van een standvastig wisselbedrag.
WISSELRECHT, o. (kooph.) regelen, wettelijke
voorschriften betreffende wisselzaken; ...REKENING, v. arbitrage, waardeberekening der wissels;
...RIJMEN, o. my. kruisrijmen; ...RUITERIJ,
v. (in den handel) operatie met wissels om zich
tijdelijk geld to verschaffen; ...SPOOR, o. (...sporen),
in afwijkende richting loopende rails; ...STAND,
m. de stand van een wised' op een spoorweg;
m. gewone handelwijze ten aanzien
van wissels; ...STRO OM. m. (-en), (electr.)
stroom die telkens van richting wisselt; ...STROOMMOTOR, m. (-en), motor door wisselstroomen
gedreven; ...STUB, o. (-ken), wisseltong; ...TAND,
m. (-en), melktand, tand die nog wisselen moat;
tand in plaats van den verlorenen, nieuwe tand.
WISSELVALLIG, bn. (-or, -st), veranderlijk, onbestendig. WISSELVALLIGHEID, v. veranderlijkhei d, onbestendigheid;
( ...heden), afwisseling.
WISSELWAARDE, v. (-n), waarde, bedrag van
een wissel; ...WACHTER, m. (-s), eon spoorwegbeambte die met het verzetten van een of meer
wissels is belast ; ...WERKING, v. (-en), wederkeerige working, het een is oorzaak van het andere; ...WINST, v. (-en), agio; ...ZEGEL, o. (-s),
gezegeld papier voor een vvisselbrief ; zegeltje om
op een ongezegelden wissel to plakken.
WISSEWASJE, o. (-s), beuzeling, nietigheid,
bagatel : met mike wissewasjes hood ik mij niet
op; (fig.) wissewasjes maken, twist maken.
1. WIT, bn. (-ter, -st), kleur van het voile licht
(tegenst. van zwart) • — hij heeft er een wit voetje,
hij heeft er een sch;eefje voor; witte Donderdag,
Donderdag vOOr Paschen, wanneer altaar, kruis
en priestergewaad in de 'Mae kleur zijn;
bleek, bestorven ; — (volgens het bijgeloof der oude
Germanen) witte wijven, wijze vrouwen, bewoonsters van holen en andere schuilhoeken, die zij
nu en dan verlieten om geluk en ongeluk, bone-
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Yens toekomstige gebeurtenissen te voorspellen en
atnwijzingen to doers waar zich ontvreemde of
verloren goederen bevonden.
2. WIT, o. de witte kleur, het witte, de witheid ;
het wit van een ei, ; het wit van het oog ; — (fig.)
zwart op wit hebben, in het bezit van een geschreven bewijsstuk zijn ;• — eene ziekte der
besseboompjes en der erwtenplanten, veroorzaakt
door eene woekerplant, meeldauw; — doel, oogmerk, schijf (bij schietoefeningen) : near het wit
schieten.
3. WIT, o. (veroud.) zin, cede : zin noch, wit
hebbem, buiten zichzelven zijn.
WITACHTIG, bn. (-er, -st). min of meer wit.
WITBAARD, m. (-en), man, aap met witten
baard; —, o. eene soort van linnen.
WITBIER, o. eene soort van bier (licht van
kleur); ...BLIK, o. vertind ijzerblik.
.
WITBLOEDIG, bn. geen rood bloed hebbende :
de lagere witbloedige dieren; ...BLOEMIG, bn. met
witte bloemen; witbloemige aardappelen.
WITGATJE, o. (-s), huiszwaluw; — Poolsehe
snip (totanus schropus) met bruine bovendeelen
en witte onderdeelen.
WITGEDAST, bn. met witte das; ...GEHANDSCHOEND , bn. met witte handschoenen aan.
WITGELD, o. zilvergeld.
WITGEPLEISTERD, bn. met kalk, pleister of
gips bestreken : witgepleisterde graven.
WITGLAS, o. witkleurig glas.
WITGLOEIEND, bn. in de hoogste mate gloeiend
(van metaal).
WITGOUD, o. platina, zeker metaal; ...GULDENERTS," o. (-en), (delfst.).
WITHARIG, bn. met wit hoofdhaar, met witte
haren (op het lichaam).
WITHOEN, o. (-ders), sneeuwhoen; ...ROUT, o.
onbeschilderd hout; (ook) hout van den kajapoetboom (melaleuca leucodendron).
WITJE, o. (-s), eenige der algemeenste soorten
van dagvlinders, ook koolwitje geheeten.
WITJES, bw. witjes lachen, witjes zien, blijde,
vriendelij k.
WITKALK, v. witsel (voor de muren); enz.
...KEELTJE, o. (-s), (nat. hist.) witvlekblauwborstje of waternachtegaal, zeker vogeltje; ...KIEL,
m. (-en), dienstman aan een spoorstation.
WITKLEURIG, bn. van eene witte kleur.
WITKOP, m. (-pen), witkopstaartmees; witkopeend; —, m. en v. (-pen), persoon met witte haren.
WITKOPER, o. eene metaallegeering van koper,
zink en nikkel, ook nieuwzilver en Berlijnsch zilver
geheeten.
WITKOPNONNETJE, o. (-s), (nat. hist.) zekere
zangvogel in Afrika, tot de orde der vinken behoorende.
WITKOPEEND, v. (-en), soort van eend, waarvan kop en wangen wit zijn (erismatur a leucocephala);
...STAARTMEES, v. (...meezen), de gewone
staartmees.
WITKRIJT, o. eene soort van krijt (inz. door
perkamentmakers gebruikt); ...KUIF, v. (...ven),
eene soort van inlandsch hoen; ...KWAST, m. ( -en),
waarmede men de muren enz. met witkalk bestrij kt.
WITSEL, o. witkalk; loodwit.
WITSTAART, m. (-en), tapuit ; — naam aan
een ouden gewonen zeearend gegeven, omdat de
staartpennen alsdan wit zijn; — paard met witten
staart.
WITTEBROOD, o. (-en), fijn tarwebrood; —BAKKER, m. (-s).
WITTEBROODSDAGEN, m. my., ...WEKEN, v.
my . (fig.) de eerste dagen of weken (van een gehuwdpaar) na het voltrekken der echtverbintenis ;
...KIND, o. (-eren), bedorven kind; ...PAP, Y. pap
van stukken wittebrood in zoetemelk gekookt.
WITTEKOOL, v. (-en), (plantk.) eene soort van
kool met witte bladeren.
WITTEN, (witte, heeft gewit), wit maken (muren
enz. met witkalk).
WITTER, m. (-s), die wit; witkwast. WITSTER,
v. (-s), vrouw die wit.

WOENSDAGAVOND.
WITTEWIJVENKUIL, m. kuil waarin zich witte
wijven zouden ophouden.
WITVISCH, m. (...sschen), (v. gmv. als stofnaam)
eene soort van karper zonder voeldraden of dooms;
(ook) allerlei kleine visch, katvisch; ...VOET,
m. (-en), paard met witte voeten; ...WERE,
o. voorwerpen van wit hout vervaardigd; ...WERKER, m. (-s), schrijnwerker (niet in fijn hout).
WITZIJDEN, bn. van witte zijde.
WODAN, m. (Germ. myth.) de opperste god.
WODKA, v. Russische brandewijn.
WOEDE, v. hevige gramschap waarbij men
nagenoeg niet weet wat men doet, razernij ; (fig.)
wildheid, drift.
WOEDEN, (woedde, heeft gewoed), (als) in woede
razen, tieren, wreedheden plegen ; onstuimig
zijn, verwoesting aanrichten ; — hevige hartstochten
woedden in zijne borst, beerschten; de cholera woedde
daar, heerschte daar.
WOEDEND, bn. bw. (-er, -st), zeer boos ; iem.
woedend aanktjken, vol gramschap.
WOEKER, m. veel te hooge rente, onwettige
winst : geld op woeker uitzetten, geven; van woeker
leven; woeker drijven; — (fig.) eene weldaad met
woeker vergelden, dubbel vergelden; dat zal hij met
woeker terugontvangen, dubbel en dwars zal hij dat
terughebben.
WOEKERAAR, m. (-5, ...razen), WOEKERAARSTER, v. (-s), die woeker daft.
WOEKERDIER, o. (-en), WOEKERDIERTJE,
o. (-s), zeker diertje dat op of in 't lichaam en ten
koste van een ander dier leeft, parasiet.
WOEKEREN, (woekerde, heeft gewoekerd), door
woeker verwerven, op onwettige wijze veel geld
bijeenschrapen ; — door woekerwinst in zekeren
toestand brengen ; — (bijb.) met zijne talenten woekeren, er veel voordeel van trekken; met zijn tijd
woekeren, dien zoo nuttig mogelijk besteden; —
zeer snel toenemen : het onkruid woekert daar.
WOEKERGEEST, m. bet overhellen tot woeker;
...GELD, o. onwettig gewonnen geld; ...HANDEL ,
m. handel die Qnmatige winst beoogt ; ...INTEREST, v. veel te hooge interest; ...PLANT, v.
(-en), plant die aan of op eene andere plant groeit
en aan deze Naar voedsel onttrekt, parasiet; ...RENTS, v. (-n), veel te hooge rente.
WOEKERSCH, bn. (Zuidn.) woekeraehtig.
WOEKERVLEESCH, o. wild vleeseh; ...WET,
v. (-ten), wet ter beteugeling van den woeker;
...WINST, v. (-en), ongeoorloofde winst; ...ZUCHT,
v. overdreven gewinzucht.
WOELEN, (woelde, heeft gewoeld), zich been
en weer bewegen, onrustig zijn : in den slaap
woelen; — wroeten : een mol heeft hier gewoeld ;
— al woelende of wroetende in zekeren toestand
brengen ; — (zeew.) een touw versoheidene malen
dicht naast elkander om iets winders, om het
daardoor vaster of starker to maken.
WOELGAREN, o. (zeew.) woelsel; ...GEEST, m.
(-en), die zich niet rustig kan houden; oproermaker; twiststoker.
WOELIG, bn. Inv. (-er, -st), gestadig woelend,
bewegelijk : woelige kinderen ; — onrustig : de zieke
heeft een woeligen nacht doorgebracht; — eene woelige
straat, waar veel drukte, veel verkeer is.
WOELING, v. (-en). het woelen; (zeew.) bet bedekken, omkleeding van een kabel of mast; (fig.)
woelingen, onlusten, beroerten (in een land).
WOELMUIS, v. (...zen), eene familie van muizen
(arvicolidae), waarvan de kop dikker, de ooren en
staart veel korter zijn dan bij de gewone muizen;
de eigenlijke woelmuis of veldmuis (arvicola);
...RAT, v. (-ten), waterrat.
WOELWATER, o. woelend water; —, m. en v.
(-5), onrustig mensch; kind dat zich nooit stilhoudt : het is zoo'n kleine woelwater.
WOELZIEK, bn. (-er, -st), onrustig ; oproerig.
WOENSDAG, m. (-en), de vierde dag der week;
Aschwoensdag, (R.-K.) Woensdag na Vastenavond;
des Woensdags, op Woensdag.
WOENSDAGAVOND, m. (-en); ...MARKT, v.;
...MIDDAG, m. (-en); ...MORGEN, m. (-s);
...00HTEND, m.
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WOENSDAGSCH, bn. op, van Woensdag : de
Woensdagsche bijeenkomst; de Woensdagsche courant.
1. WOERD, m. (-en), mannetjeseend.
2. WOERD, WOERT v. (-en), omperkt stuk
grond.
WOERHAAN, m. (...hanen), fazant; ...HEN, v.
(-nen), fazantenhen.
WOEST, bn. bw. (-er, meest-), braak : een land
woest later liggen; — onbewoond, onbebouwd : eene
woeste landstreek; een woest eiland, inz. dat voor
bebouwing of bewoning ongeschikt is ; — verwilderd, onordelijk : een woest voorkomen hebben;
wild en woest te werk gaan; — ruw, onbesehaafd,
lomp : woeste knapen; zich woest aanstellen ; losbandig : woest Leven; — ongetemd : een woeste
hond; — onstuimig : de woeste golven. WOESTHEID, v. het woeste, het onbeschaafde , het ongeregelde; (-heden), onbeschaafde, ruwe, wreede
handeling.
WOESTAARD, m. (-s), wild, ruw mensch.
WOESTELING, m. en v. (-en), wild, ruw mensch.
WOESTENIJ, v. (-en), onbebouwde, wilde streek
land.
WOESTIJN, v. (-en), eene groote, veelal vlakke
landstreek welke ten gevolge van gebrek of volkomen geniis aan water van bijna alien plantengroei
ontbloot en daardoor onbewoonbaar is; — (fig.) in
de woestijn preeken, voor doove ooren preeken,
geen gehoor vinden; — de woestijn, des levees, een
dor, van alle genoegens ontbloot leven.
WOFFER, m. (-s), (nat. hist.) woudhopje, zekere
vogel.
WOIWODE, m. (-n), (eig.) legerhoofd of hertog;
titel der Poolsche en Wallachijsche gekozen opperhoofden; (in Turkije) pachter der belastingen.
WOIWOODSCHAP, o. waardigheid van woiwode;
— (-pen), gewest door een woiwode bestuurd.
kVOL, v. fijne, zachte en korte haren waarmee
de oppervlakte van vele lichamen in het plantenrijk, inz. van de bladen bij onderscheidene planten,
bedekt is; — de Lange, meestal krullige ineengegroeide fijne draden, waarvan zaden veler
planten omgeven zijn, b.v. bij het woluas, de
boomwol enz.; — de fijne korte, kroeze en zachte
haren van vele dieren, b.v. van sommige konijnen;
inz, de fijne, krullige en dooreengegroeide zachte
haren der schapen; — (fig.) in de wol geverfd, door
de wol peen zijn, geheel overgegeven aan eene
ondeugd, geheel bedorven, in hooge mate onbeschaamd, brutaal; (spr.) veel geschreeuw en weinig
wol, veel drukte om nets of om eene onbeduidende zaak; — wollen draden ; stof uit de wol
der schapen gemaakt. WOLLETJE, o. (-s),
wollen lap.
WOLARBEID, m. het werken in wol; van wol
vervaardigde voorwerpen; ...BAAL, v. (...balen),
groote hoeveelheid wol tot eene baal gemaakt
(voor de verzending); ...BEEST, o. (-en), dat wol
oplevert; ...BOOM, m. (-en), viltboom, eene in
de keerkringen voorkomende boomsoort (bombax),
waarvan het zaadpluis tot wol verwerkt wordt;
...DISTEL, v. (-s), kaardendistel; ...DOORN,
...DOREN, m. (-s), naam van eenige planten,
welker zaad van wol omgeven is; inz. Indische
katoenboom.
WOLDRAGEND, bn. wol opleverende, van wol
voorzien : het woldragend vee; woldragende planten.
1. WOLF, m. (...ven), een grauwgeel roof dier
(canis lupus) met spitsen snuit en neerhangenden
staart, zonder staart 1 M. lang; (spr.) geen wolf
in den buik smoren, ronduit spreken, de waarheid zeggen ; met de wolven (in het bosch) huilen,
den stroom volgen, doen wat anderen doen; (bijb.)
't is een wolf in schaapskleeren, in eene schapevacht,
een huichelaar, een gevaarlijk mensch die zich
onschadelijk voordoet; — wee den wolf die in
eon kwaad gerucht staat, wie eons zijn goeden
naam veriest, krijgt dien niet gauw terug; —
(nat. hist.) een insect in bijeukorven, bijenvreter; boOmworm, eon insect hetwelk de boomen beschadigt; korenworm; — (geneesk.)vretende
wolf, eene om zich vretende, kankerachtige zweer
of zulk een uitslag; — wolf aan de tanden, eene
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tandenziekte die om zich vreet en alle tanden amt..
steekt.
2. WOLF, v. (...ven), (zeew.) draaikuil.
WOLFRAM, o. eene zeer zelden voorkomende
delfstof van eene grijs- en bruinachtig zwarte klear,
eene verbinding van een ijzerzout en een mangatui•
zout van wolframzuur.
WOLFRAMIUM, o. zeker metaal dat als een
donkergrauw poeder voorkomt en alleen in de
hevigste hitte tot kogels te zamen smelt en alsdan
in glans en kleur met bet ijzer overeenkomt.
WOLFSANGEL, m. (-s), wolfsklem; ...BAARS,
(...zen), een zeer smakelijke visch (labrax lupus),
inz, in de Middellandsche Zee, die 3 voet lang en
wel 15 KG. zwaar wordt; ...BALK, m. (-en),
wolfsklem; ...BEZIE, v. (...ziön), dolbes; ...BOOM,
m. (-en), (plantk.) boksboom; ...DAK, o. (-en),
dak dat met drie of vier hoeken schuin afloopt;
D 0 REN, m. ( -s), (plantk.) kruisdoorn.
WOLFSGEBIT, o. (-ten), de tanden van een
wolf; gebit waarmede hardgebekte paarden worden
bedwongen; ...GEHUIL, o. jankend geluid van
een wolf; ...GRAS, o. eene soort van gras;
m. (-en), eene soort van hond, keeshond (canis
pomeranus); — basterd van een hond en een wolf;
hond voor de wolvenjacht; ...HONGER, m. razende, verschrikkelijke honger, geeuwhonger;
...KERS, v. (plantk.) eene plant (atropa belladonna), ook doodkruid geheeten; ...KLAUW,
m. (-en), klauw van een wolf.
WOLFSKLAUW, v. een plantengeslacht (lycopodium) tot de familie der wolfsklauwen behoorende,
waarvan 4 soorten in ons vaderland in 't wild
voorkomen; ...KLEM, v. (-men), wolfsangel.
WOLFSKOP, m. (-pen); ...KRUID, o. (plantk.)
smeerwortel.
WOLFSKUIL, m. (-en), kuil waarin men wolven
vangt; (vestingb.) wolfskuilen, trechtervormige
puttee waarin aangepunte palen, aangelegd onder
het bereik van het geweervuur v6Or eene versterkte
stelling.
WOLFSMELK, v. een plantengeslacht (euphorbia),
tot de familie der wolfsmelkachtigen behoorende.
WOLFSMELKACHTIGEN, v. my. eene plantenfamilie (euphorbiaceae) waartoe 3 geslachten behooren : het bingelkruid, de buks en de wolfsmelk;
alle bevatten een giftig melksap dat bij de minste
kneuzing in druppels to voorschijn komt; ...SPIN,
v. (-nen), (nat. hist.) spinnensoort (lycosidae) die
geen web maken, doch haar roof overvallen, ook
jachtspinnen geheeten.
WOLFSTAND, m. (-en), tand van een wolf;
plat deal tusschen de tanden eener groote zaag;
(plantk.) moederkoorn.
WOLFSVANGER, m. (-s), kleed of wilde zak als
middel om een wolf to vangen; zware, dikke handschoen; ...WORTEL, v. winterakoniet (eranthis
hiemalis); ook benaming voor de eenbes.
WOLGRAS, o. katoengras (eriophorum), zeker
gewas; ...HAAR, o. onderhaar der meeste dierenhuiden; ...HAAS, m. (...haren), eene familie van
knaagdieren (lagostomidae) met lang, zacht en
glanzig haar, zoo groot als konijnen, in Z.-Amerika.
WOLHARIG, bn. met wollig haar; m. my.
de wolharigen, menschen wier hoofdharen niet
road, maar plat zijn en gemakkelijk buigen.
WOLHOEN, o. (-ders), (nat. hist.) zeker hoen
in Japan met zachte, haarachtige vederen (phasianus
gallus lanatus).
WOLK, v. (-en), overgangsvorm van den onzichtbaron waterdamp tot regen, mist, sneeuw of bagel ;
— wat bij eene wolk vergeleken wordt : wolken
van stof; eene wolk van rook, van sprinkhanen,
zeer groote menigte sprinkhanen; (bijb.) eene wolk
van getuigen, zeer veel getuigen; — een wolkje
melk in de thee of koffie, zeer weinig;
—enkrlaswo,
gezonde, kloeke kerel; een kind
als eene wolk, een zeer groot, gezond kind; — donkere
wolk, dreigend, ongunstig vooruitzicht; iem. tot
in de wolken verheffen, hem uitbundig prijzen; —
uit de wolken hoogst verbaasd of ontsteld
zijn; — in de wolken zijn, zeer verheugd zijn.
WOLKJE, o. (-s), kleine wolk; streepje in het wit
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van het oog; viek in edelgesteenten die op eene
wolk gelijkt; (fig.) donkere of sombere trek op het
gezicht.
WOLKAGAAT, o. agaat met wolken.
WOLKAM, m. (-men), kam waarmee de wolkammers de wol kammen; ...KAMMEN, o.
WOLKBREUK, v. (-en), geweldigeplasregen
waardoor eene geheele streek overstroomd en alles
medegesleept wordt.
WOLKENDRIFT, v. het drijven der wolken;
...FILTER, m. (-s), toestel aan eene camera om
eene wolkpartij beter te kunnen fotografeeren;
...KRABBER, m. (-s), torenhooge huizen in N. York
en elders.
WOLKEVER, m. (-s), (nat. hist.) harige wolkever
(lagria).
WOLKIG, bn. (-er, -st), met wolken bedekt, vol
wolken ; — oiizutver (van edelgesteenten) ; —
troebel, onklar.
WOLLEGRAS, o. (plantk.) een plantengeslacht
(eriophorum) tot de familie der cypergrassen behoorende, met menigvuldige zachte witte draden,
waarvan 4 soorten bij ons in 't wild worden aangetroffen.
WOLLEN, bn. van wol (vervaardigd).
WOLLENAAIEN, o. wollen vrouwenkleederen vervaardigen : een meisje op het wollenaaien besteden of
geven, het haar laten leeren; ...NAAISTER, v. (-s),
maakster van vrouwenkleeren; ...NAALD, v. (-en).
WOLLENGOED, o. wollen stoffen; kleedingstukken van wol.
WOLLEVLAS, o. (plantk., gew.) smalbladig wollegras.
WOLLIG, bn. (-er, -st), als wol, wolachtig : wollige haren; van wol voorzien : het wollig vee;
(plantk.) met vele zachte haren bezet ; harig,
ruig : eene wollige huid ; wollige stoffen.
WOLMARKT, v. (-en), openbare plaats waar
wol wordt verkocht; (ook) stad waar een groote
wolhandel gedreven wordt; ...MUIZEN, v. my.
muizen met wollig haar in Z. Amerika (chinchilla
lanigera); 30 cM. lang; de yacht levert zeer kostbaar pelswerk.
WOLVEBEET, m. (...beten), beet van een wolf;
...DAK, o. (-en), wolfsdak.
WOLVEE, o. woldragend vee, de schapen.
WOLVEN, (wolfde, heeft gewolfd), veel en gulzig
eten ; — wol, katoen of andere stollen uitpluizen.
WOLVENAARD, m. aard der wolven; ...JACHT,
v. het jagen op wolven; ...JAGER, m. (-s); ...NET,
o. (-ten), strik om wolven te vangen.
WOLVEPRENT, v. (-en), (jag.) wolvespoor.
WOLVE SPOOR, o. (...sporen), afdruksel van
wolfspooten in den grond.
WOLVET, o. vettigheid in de wol.
WOLVIN, v. (-nen), wijfje van den wolf.
WOMBAT, o. (-s), knaagbuideldier op NieuwHolland, (phascolomys wombat), 1 M. lang, zonder
staart, een nachtdier dat van plantenvoedsel leeft.
1. WOND, (-en), WONDE, v. (-n), beleediging
des lichaams, kwetsuur ; — niets dan wonder, en
builen zoeken, alQd op vechten uitgaan; — den vinger
op de wonde leggen, deze nauwkeurig aanwijzen,
(fig.) precies zeggen waar eenig gebrek schuilt; —
(fig.) verdriet, smartelijke herinnering ; eene
pleister op de wonde leggen, leed verzachten; dat is
balsem voor zijn wonde, dat is een troost voor
hem. WONDJE, o. (-s), kleine wonde.
2. WOND, bn. gewond, gekwetst.
WONDARTS, m. (-en), heelmeester, chirurgijn.
WONDBALSEM, m. heelmiddel; ...BEHANDELING, v. behandeling eener wonde : antiseptische
wondbehandeling.
WONDEN, (wondde, heeft gewond), kwetsen,
beleedigen (eenig lichaamsdeel); — (fig.) grieven,
beleedigen.
1. WONDER, bn. bw. vreemd, buitengewoon,
wat verwondering wekt ; — ik dacht, dat hij mij
wonder wat te vertellen had, zeer veel gewichtigs;
— in hooge mate : 't is wonder erg.
2. WONDER, o. verwondering (w. g.); — ,(-en),
wat iets buitengewoons is, wat men zich niet
verklaren kan of wat algemeen de aandacht trekt:
Van Dale, Handwoordenboek.
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liefde doet wonderers; de zeven wonderen der wereld ;
— hij is een wonder van geleerdheid, een onder'
gelijkelijk geleerd mensch; — wat tegen de natuur
der dingen is en aan God of aan bovennatuurlijke
krachten wordt toegeschreven : Jezus verrichtte
wonderen; aan wonderen gelooven ; hij kwam er
wonder boven wonder nog goed af, het was eetyzeer
groot wonder.
WONDERAPPEL, m. (-en), appel waarmede mirakels worden verricht (momordica).
WONDERBAAR, bn. bw. (-der, -st), WONDERBAARLIJK, bn. bw. (-er, -st), bewondering, verwondering wekkend, verbazend, vreemd.
WONDERBALSEM, m. bijzonder heilzaam werkende balsem; ...BEELD, o. (-en), (R.-K.) beeld
dat rairakelen doet; ...BLOEM, v. (-en), zekere
Peruaansche bloem (mirabilis).
WONDERBOOM, m. (-en), eene plant (ricinis
communis), tot de familie der wolfsmelkachtigen
behoorende; de zaden van dezen boom, de zoogenaamde purgeerboontjes, bevatten eene olie,
welke onder den naam van wonderolie, castorolie,
Amerikaansche olie in de geneeskunde als een
zacht purgeermiddel wordt gebezigd.
WONDERDADIG, bn. bw. (-er, -st), wonderdoend, op verbazingwekkende wijze.
WONDERDIER, o. (-en), buitengewoon dier;
(fig.) (gemeenz., soherts.) buitengewoon mensch of
iem. van wien veel gesproken wordt.
WONDERDOEND, bn. miraculeus, wonderdadig.
WONDERDOENER, m. (-s), die wonderen yenricht; ...DOKTER, m. (-s), die wonderkuren doet;
(gemeenz.) kwakzalver.
WONDEREN, verwondering verwekken; het (ver)wondert mij, ik sta er verbaasd over; (ook) het is
mij vreemd of ongewoon (dat...).
WONDERGAAF, v. (...gaven), ...GAVE, v. (-n),
wonderbaarlijke gift : de wondergaaf der poezie;
(ook) vermogen om wonderen te verrichten; ...GELOOF, o. geloof aan mirakelen.
WONDERGROOT, bn. ; ...KLEIN, bn.
WONDERKRACHT, v. kracht om mirakelen te
doen; buitengewone, verbazingwekkende kracht;
...K.RUID, o. zeker gewas waaraan eene wonderbaarlijke geneeskracht wordt toegekend; SintJanskruid; heidensch wonderkruid, vederkruid;
...KUM, m. (-en), lang sleepnet met nauwe mazen,
zeer groot van afmetingen ; ...LAND, o. land
waarin wonderen gebeuren (in de sprookjes);
buitengewoon merkwaardig land.
WONDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), w'onderbaar,
— zonderling, vreemd; — eene wonderlijke kleeding,
die algemeen de aandacht trekt. WONDERLIJICHEID, v. (...heden), het wonderlijke; zonderling gedrag.
WONDERMACHT, v: buitengewone macht; macht
om wonderen to doen; ...MAN, m. (-nen);
...MENSCH, m.; ...MIDDEL, o. (-en), middel
dat wonderen verrichten kan; ...OLIE, v. ricinusolie.
WONDERSCHOON, bn. buitengemeen, zeldzaam
schoon : een wonderschoon kind, dier.
WONDERSPREUK, v. (-en), vreemde, zonderHuge stelling die met de heerschende meening in
strijd is, paradox.
WONDERSPREUKIG, bn. bw. (-er, -st), wonderlijk, strijdende met de aangenomen leer en gevoelens, afwijkend, zonderling, paradoxaal.
WONDERSTUK, o. (-ken), meesterstuk, uitstekend fraai of kunstig werk; ...TEEKEN, o. (-s,
-en), mirakel; ...VERHAAL, o. (...verhalen), yenhaal van een wonder; wonderbaar verhaal.
WONDERVOL, bn. vol wonderen; ...WEL, bw.
voortreffelijk, uitmuntend : dat is wonderwel gedaan.
WONDERWERK, o. (-en), een wonder ; bewonderenswaardig werk; ...ZALF, v. wonderdadige
zalf.
WONDERZOUT, o. glauberzout.
WONDHAAK, m. (...haken), zeker heelkundig
instrument; ...HEELER, m. (-s), heelraeester,
chirurgijn; ...IJZER, o. (-s), (heelk.) werktuig om de
die to eener wond te pollen; ...KOORTS, v. (-en),
koorts ten gevolge eener wond; ...KRUID, o.
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WONEN.
(plantk.) iedere plant waaraan men groote geneeskracht toeschrijft; ...ROOS, v. van eene wonde
uitgaande roosziekte, door bacterien veroorzaakt;
...VERNIS, o. oplossing van colophonium in benzol, om wonden luchtdicht of te sluiten ; werkt
aseptisch ; ...WATER, o. een uit wondkruiden
getrokken water ter heeling van wonden; ...ZA.LF, v.
WONEN, (woonde, heeft gewoond), verblijf houden, gehuisvest zijn; — bij iem. woven, bij iem. gehuisvest zijn of kamers hebben, (ook) bij iem.
dienen; — (fig.) blijven, op den duur zijn. WONING, v. (-en), verblijfplaats, huis (of deel van
een huis), waarin men voorgoed verblijf houdt,
domicilie. WONINKJE, o. (-s).
WONER, m. (-s), bewoner, inwoner.
WONINGGIDS, m.(-en), gids, kraut of brochure
voor het huren en verhuren, koopen en verkoopen
van huizen; ...KIEZER, m. (-s), iem. die kiezer is
uithoofde zijner woning; ...NOOD, m. gebrek aan
bewoonbare, geschikte huizen ; ...WET, v. wet
van 22 Juni 1901 bevattende verschillende voorschriften omtrent de volkshuisvesting.
WOON, v. (Zuidn.) woning; het wonen.
WOONACHTIG, bn. wonende; gevestigd.
WOONDIER, o. (-en), dier waarop of waarin een
parasiet leeft.
WOONHUIS, o. (...zen), tot woning ingericht gebouw; ...KAMER, v. (-s), huiskamer, kamer tot
dagelijksch gebruik van het gezin; ...KELDER, m.
(-5), kelder tot woonplaats ingericht; ...PLAATS,
v. (-en), dorp of stad waarin men woont; ...SCHIP,
o. (...schepen), ...SCHUIT, v. (-en).
WOONST, v. (-en), (Zuidn.) woning.
WOONSTEDE, v. (-n), woonplaats ; ...VERTREK,
o. (-ken) ; ...WAGEN, m. (-s), wagen tot woning
ingericht, inz. kermiswagen.
1. WOORD, m. (-en), mannetjeseend.
2. WOORD, o. (-en), een spraakgeluid of eene vereeniging van spraakgeluiden waardoor de spreker
bij den hoorder eene bepaalde voorstelling wil verwekken (gesproken woord); de zichtbare voorstelling
hiervan (geschreven, gedrukt woord); — deel der
samenhangende rede : zijne gedach,ten in woorden uitdrukken;
het gesprokene iem. goede woorden geven, hem
vriendelijk verzoeken, (ook) hem vleien; —zij hebben
woorden, twist, oneenigheid ; woorden krijgen, in
twist geraken ; — van woorden kwam het tot daden,
van een twist kwam het tot eene vechtpartij; —
het hooge woord moest er uit, bet gewichtige woord,
de bekentenis; — iem. te woord staan, hem aanhooren ; — gevleugelde woorden, uitdrukkingen enz.
door iedereen veel gebezigd; — een goed woord
spreken, bidden ; het woord voeren ; een goed woord
voor iem. doen, in zijn voordeel spreken • —
belofte : zijn woord geven, iets vast beloven; — een
man een man, een woord een woord, het blijft bij de
afspraak; krijgswoord, wachtwoord; — het Woord,
de Bijbel, de H. S.; het woord Gods, de geboden van
God. WOORDJE, o. (13), klein woord; (fig.) een
woordje, als het u belie t, 'ister een oogenblik, ik
heb u iets te zeggen.
WOORDAFLEIDER, m. (-s), die bedreven is
(of zich oefent) in de afleiding der woorden; ...AFLEIDING, v. (-en), onderzoek naar den oorsprong
der woorden; uitslag van dit onderzoek; ...BREUK,
v. het niet nakomen van het eens gegeven woord;
...BUIGING, v. (-en), (taalk.) verbuiging, declinatie.
WOORDELIJK, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig
de woorden, letterlijk ; woordelijk vertalen, woord
voor woord; dat moet ge niet woordelijk opnemen,
dat heeft eene andere beteekenis.
WOORDENARM, bn. arm aan woorden.
WOORDENBOEK, o. (-en), verzameling van
woorden, namen enz., naar eene zekere orde, gewoonlijk alphabetisch gerangschikt, benevens de
verklaring, omschrijving of vertaling ervan ;
woordenboek van oude talen, lexicon.
WOORDENBOUW, m. het maken of samenstellen
van woorden; ...KEUS, ...KEUZE, v. eene gelukkige woordenkeus hebben, de juiste woorden weten
to kiezen ; ...KRAAM, v. woorden zonder zin;
...LIJST, v. (-en), verkort woordenboek, (inz.
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alphabetische) lijst van woorden of namen; lijst
van woorden die fa een boekwerk voorkomen.
WOORDENRIJK, bn. rijk aan woorden eene
woordatrijke taal; hij is erg woordenrijk, hij praat
maar door.
WOORDENSOHAT, m. rijkdom eener taal; titel
van een woordenboek; ...STRIJD, m. ...TWIST,
m, strljd over woorden; (ook) gekijf ; ...WISSELING. v. (-en), twist, gekijf ; levendige discussie.
WOORDKUNST, v. kunststijl die zijn waarde
heeft in klank en kleur der woorden; ...KUNSTENAAR, m. (-s).
WOORDONTLEDING, v. (-en), (taalk.) ontleding
van een zin in zijne woorden, in tegenst. met zinsontleding; ...SCHIKKING, v. het geregeld bijeenbrengen van woorden tot het vormen van volzinnen, syntaxis; ...SPELING, v. (-en), het gebruik van een woord in verschillenden zin.
WOORDUITLATING, v. (-en), (taalk.) uitlating
van een of meer woorden uit een zin, ellips; ...VERDRAAIER, m. (-s); ...VERKLARING, v. (-en),
verklaring der beteekenis of beteekenissen van
een woord; ...VOERDER, m. (-s), spreker ;
...VORMING, v. etymologie,
WOOTZ (Eng.), o. Indisch gietstaal, door de
inboorlingen bereid; bij behandeling met zuren
vertoont het allerhande teekeningen.
WORDEN, (werd, is geworden), beginnen to zijn,
ontstaan; (bijb.) God zeide: daar zij licht en dear
werd licht; het wordt vrede; komen in zekeren
toestand hij wordt arm; — zij worden het eens,
komen tot dezelfde meening, hetzelfde gevoelen;
— het beroep, ambt kiezen van : hij wordt tinsmerman; — hulpwerkw. van den lijdenden vorm: hij
wordt geprezen, gestraft; — het wordt morgen eene
week, morgen is het eene week geleden. WORDING,
v. het worden; geboorte, ontstaan.
WORDEND, bn. geboren wordende, ontstaande.
WORDINGSLEER, v. leer van het ontstaan der
dingon : wordingsleer der bewerktuigde lichamen.
WORG, m. benauwdheid in de keel.
WORGEN, (worgde, heeft geworgd), door het
dichtknijpen der keel doen sterven. WORGING,
v. het worgen.
WORGENGEL, m. (-s), engel des verderfs.
1. WORGER, m. (-s), WORGSTER, v. (-s), iem.
die worgt.
2. WORGER, m. (-s), zie WURGER.
WORM, m. (-en), eene klasse van dieren met een
lang, rond, zeer buigzaam en samentreklaar
lichaam; het lichaam is geleed of ongeleed, maar
gelede bewegingsorganen zijn nooit aanwezig (vermes);
— in het dagelijksch leven die soorten van
wormen, welke in het lichaam des menschen
leven ; ongedierte dat het hout doorknaagt;
worm des gewetens; een, worm —(fig.)dekna in
het hoofd hebben, ergens over wormen, er gemelijk,
ontevreden over zijn; — (gemeenz. en medelijdend)
kind : die arme wormen. WORMPJE, o. (-s), kleine
worm.
WORMEN, (wormde, heeft gewormd), ale een
worm wriemelen; — (fig.) zich afsloven, afmatten ;
— (gemeenz.) zich voortdurend met eene gedachte
kwellen.
WORMER, v. naam van een polder in N.-Holland.
WORMIG, bn. (-er, -st), door de wormen beschadigd: wormig hout.
WORMKOEKJE, o. (-s), wormartsenij in den
vorm van een koekje.
WORMKRUID, o. (plantk.) heidensch wormkruid of wonderkruid, guldenroede : eene samengesteldbloemige plant (solidago).
WORMSTEKIG, bn. (-er, -st), door wormen aangetast, bedorven. WORMSTEKIGHEID, v.
WORMSTREPIG, bn. wormstrepig bewerkt (van
bouwwerken enz.), met eene wormvormige streep
bewerkt.
WORMSWIJZE, ...WIJS, bn. bw. als een worm,
in de gedaante van een worm.
WORMT, v. (-en), (bouwk.) steunbalk van den
dakstoel.
WORMWIEL, o. (-en), wiel dat met zijn tanden
grijpt in de gang van eene schroef zonder elude;
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...WIELINRICHTING, v. (-en); ...ZIEKTE, v.
zekere ziekte onder het schaapvee;
wormziekte
der paarden, uitslagziekte waardoor de haren nitvallen; mijnwormziekte; (ook) zekere ziekte
der planten waaraan de wormen geknaagd hebben.
WORP, m. (-en), het werpen ; — dracht van
dieren : het konijn had elf jongen in Ken wore;
weverskam; — (zeew:) een der zware balken die
de uiterste spanten van het achterschip van
binnen kruisen.
WORST, v. (-en), darm met gehakt vleesch of
spek enz. gevuld die dan versch, gekookt, gekookt
of gebraden gegeten wordt : worst stoppen; (spr.)
het bekomt hem als den hoed de worst, hij wordt voor
dat genot gekastijd; kruitworst. WORSTJE, o. (-s).
WORSTEBROODJE, o. (-s), broodje waarin een
eind worst is gebakken, saucijzebroodje.
WORSTELAAR, m. (-s, ...laren), WORSTELAARSTER, v. (-s), die worstelt of strijdt; athleet.
WORSTELEN, (worstelde, heeft geworsteld),
elkander de armen om het lichaam slaan en dan
op den grond trachten te werpen ; — (fig.) met den
flood worstelen, den doodstrijd strijden; — met inspanning van alle krachten vechten, strijden
tegen de golven, tegen den wind, tegen deverveling worstelen; — veel met tegenspoed te worstelen hebben, te
kampen hebben. WORSTELING, v. (-en), het
worstelen; strijd, kamp.
WORSTELPERK, o. (-en), plaats waar geworsteld
wordt : tegen iem. in het worstelperk treden, den strijd
met iem. aanbinden; ...STRIJD, m. geduchte strijd
waarbij men zich tot het uiterste moet inspannen;
...WEDSTRIJD, m. (-en).
WOR STEN, (worstte, heeft geworst), worst maken.
WORSTENBOOM, m. (-en), boom welks vruchten
op groote dikke worsten gelijken (kigelia pinnata).
WORSTEPEN, v. (-nen), pennetje of doren om
eene gestopte worst vast te steken.
WORSTHORENTJE, o. (-s), trechtervormig buisje,
bij het worststoppen gebezigd*
WORSTKRUID, o. kruiderijen voor worst, inz.
benaming der mariolein of marjolein.
WORT, o. (brouw.) most van gehopt bier dat de
gisting nog niet ondergaan heeft.
WORTEL, m. (-s, -en), onderste gedeelte van
boom en plant waardoor het voedsel uit de aarde
wordt gezogen en waarmede zij in den grond bevestigd zijn ;• — (fig.) die ondeugd schoot wortel zijn
hart, kreeg daar een hechten grondslag; — de nieuwere ideeen beginnen ook bier wortel te schieten, dringen
ook bier door en krijgen invloed; — iets met wortel
en tak uitroeien, geheel en al; — gierigheid is de
wortel van alle kwaad, begin, oorsprong; —
de planten die voornamelijk of uitsluitend om den
wortel gekweekt worden, inz. de gele wortel (daucus
carota), eene bekende moesplant, en de Witte wortel
(pastinaca sativa), een voedergewas voor het rundvee; —
het onderste van iets waarmede het vastgehecht,
ingeplant is : de wortel van een tand, een nagel; —
(taalk.) aangenomen oorsprong van een woord
(ook) het woord waarvan andere gevormd zijn;
— (rekenk.) de wortel van een getal, zulk een
getal dat, een of meermalen met ziohzelven vermenigvuldigd, het eerste getal oplevert. WORTELTJE, o. (-s), kleine wortel.
WORTELAKKER, m. (-s), akker met wortelen
beplant; ...BOER, m. (-en); ...BLAD, o. (-eren),
blad dat schijnbaar uit den wortel schiet; ...BOOM,
m. (-en), een Indische boom (rhizophora), inz. die
welks wortelen weder stammen voortbrengen en
vaak geheele streken met dezen boom bedekken
(R. mangle); ...DRUK, m., ...DRUKKING, v. de
kracht waarmede het door de wortelharen opgezogen
vocht in de plant omhooggestuwd wordt.
WORTELEN, (wortelde, heeft geworteld), wortel
vatten, zich vasthechten; (fig.) de haat is diep geworteld in zijn hart. WORTELING, v.
WORTELGETAL, o. (-len), getal dat de wortel
is van een ander getal.
WORTELGROOTHEID, v. (...heden), (wisk.)
iedere stelkunstige vorm waarin 66n of meer wortelteekens voorkomen.

WRAAICGOED.
WORTELHALS, m. (...zen), grens tusschen
wortel en stengel; ...HAREN, o. mv. (plantk.) de
fijnste bijwortels eener plant; ...HOUT, o. hout van
boomwortels, vaster dan het gewone hout, maar
met meer knoesten en kwasten.
WORTELKIEM, v. (-en), kiem van den wortel (in
zaden) ; ...BLINKER, m. (-s), (taalk.) klinker van
den wortel; ...KNOL, m. (-len), vleezig plantendeel
dat op de plaats der wortels ontspruit; ...LETTER,
v. (-s), oorspronkelijke letter, grondletter; ...MUTSJE, o. (-s), (plantk.) uiteinde der wortelvezels
waardoor de voedende sappers uit den grond opgezogen worden.
WORTELSTANDIG, bn. (plantk.) aan den voet
van den stengel of onmiddellijk boven den grond
staand.
WORTELSTELSEL, o. (-s), het stelsel van de wortels eener plant; ...STOK, m. (-ken), (plantk.) onderaardsch stengeldeel dat veel op een wortel gelijkt ;
...TEEKEN, o. (-s, -en), (stelk.) teeken tot aanwij zing
van den wortel ); ...TREKKEN, o. het berekenen
van den wortel uit een getal; ...TREKKING,
v. (-en); ...VORM, m. (-en).
WORTELWOORD, o. (-en), grondwoord van
andere woorden.
WOUD, o. (-en), eene met boomen dichtbegroeide
streek van eenigen omvang, inz. wanner boomen
en struiken in het wild door elkander groeien.
WOUDANEMOON, v. (...monen), (plantk.)
boschanemoon (anemone nemorosa); ...BEEK, v.
(...beken), beek die door een woud vliet, in een woud
ontspringt; ...BEUK, m. (-en), (plantk.) roode beuk;
...DISTEL, v. (-5); ...DUIF, v. (...ven), (nat. hist.)
de grootste onzer inlandsche wilde duiven (columba
palumbus); zij wordt ook houtcluif, , boschckuif, , ringduif
en koolduif geheeten ; ...EZEL, m. (-s), wilde
ezel, zeker viervoetig dier (onager); ...HOPJE, o.
(-s), naam van de kleinste soort onzer inlandsche
reigers (ardea minuta), wordt slechts 3 dM. lang;
...KEVER, m. (-5), schallebijter; ...KRUID, o.
valkruid; ...LOOPER, m. (-s), in de bosschen
zwervend jager; ...MIER, v. (-en), groote mierensoort, in bosschen levende (formica rufa).
WOULD-BE (Eng.) bn. zoogenaamd, die wil
schijnen to zijn wat hij niet is : een would-be gentleman.
WOULFFSCHE FLE SOH, v. (...sschen), eene
flesch met twee of meer halzen, bij scheikundige
werkingen gebruikt.
WOUTER, m. (-s), (nat. hist.) meerkol.
WOUTERMAN, m. (-s), 'WOUTERMANNETJE,
o. (-s), (zeew.) kleine blokjes zonder schijven, voor
donne lijnen; — (timm.) latje dat men waterpas
tegen iets vastspijkert of op traplatten legt om er
het eind van eene plank op te doen rusten ; ook
...LAT TEN geheeten.
1. WOUW, m. (-en), een vrij groote roofvogel
(milvus ictinis) die bij ons alleen op den trek voorkomt, ook koningswouw, milaan en zwalumstaart
geheeten.
2. WOUW, v. eene der twee soorten van reseda
(reseda luteola), met bleekgele bloemen.
WOUWEN, (wouwde, heeft gewouwd), met WOUND
verven.
1. WRAAK, WRAKE, v. begeerte zich te wreken,
om ondervonden hoon of kwaad aan den veroorzaker te vergolden of vergolden te zien; die vergelding zelf ; dat roept, schreit om wraak; (in den
bijbel) eene straf en verlangen om to straffen, zelfs
van God : mij is de wrake.
2. WRAAK, v. (wraken), (zeew.) drift, hoek van
afdrijving.
WRAAKBAAR, bn. (-der, -st), verwerpelijk,
afkeurenswaard; (recht.) niet toe te laten bloedverwanten zijn wraakbare getuigen.
WRAAKENGEL, m. (-s), engel der wrake;
ROEP, o. geroep om wraak.
WRAAKGIERIG, bn. (-er, -st), begeerig om wraak
te nemen. WRAAKGIERIGHEID, v.
WRAAKGODIN, v. (fab.) furie, razernij.
WRAAKGOED, o. uitschot, afgekeurde, nuttelooze
voorwerpen; ...HARING, m. (-en), (v. gmv. als
stofn.) slechte, uitgeschoten baring.

WRAAKLUST.
WRAAKLU ST, m. ; ...NEMING, v. (-en).
WRAAKZUCHT, v. zucht naar wraak.
WRADDEL, m. (-s), kossem.
1. WRAK, bn. bw. (-ker, -st), niet gaaf, met
gebreken, beschadigd : wrak hout; wrak aardewerk;
— (fig.) het staat wrak met hem, zijne zaken staan
slecht.
2. WRAK, o. (-ken), wat wrak is : een pond wrak,
wrakke kersen; inz. stukken van een gestrand
schip; beschadigd en onbruikbaar schip; — (fig.)
overblijfselen van iets.
WRAKE, zie WRAAK.
1. WRAKEN, (wraakte, heeft gewraakt), ais
onwaardig verwerpen, afkeuren; (recht.) een rechter,
een getuige wraken, (in bij de wet bepaalde gevallen)
beletten te berechten of te getuigen. WRAKING,
V. (-en), het wraken akte van wraking.
2. WRAKEN, (zeew.) afdrijven, van streek gaan.
WRAKGOEDEREN, o, my. goederen van een
gestrand schip, beschadigde goederen; ...HOUT, o.
WRAKINGSGROND, m. (-en),grond, reden een
rechter, een getuige te wraken.
WRAKKER, m. (-s), (zeew.) stranddief.
WRAKTON, v. (-nen), (zeew.) ton die aanwijst,
dat een schip gezonken is.
1. WRANG, bn. bw. (-er, -st), scherp, zuur, bijtend; (eig.) gezegd van iets dat den mond samenwringt of samentrekt; (fig.) onaangenaam nu
smaakt hij de wrange vruchten van zijn wangedrag.
2. WRANG, v. (-en), (zeew.) gebogen houtwerk,
buikstukken : wrang, halve wrang van het groot spant.
WRAT, v. (-ten), Mein, eeltachtig uitwas op de
hued dat uit verlengde huidtepeltjes bestaat met
verdikte opperhuid; — knobbel of uitwas aan eene
plant. WRATJE, o. (-s).
WRATDISTEL, v. (plantk.) eene cactussoort met
afgeronde vormen (mamillaria).
WRATTENKRUID, o. plantje waarvan het sap
tegen wratten aangewend wordt, inz. het kroontjeskruid (euphorbia helioscopia).
WRATTIG, bn. (-er, -st), met wratten.
WREED, bn. bw. (-er, -st), hard, ruw (voor het
gevoel); — het is wreed weer, gum,, onstuimig;
—enwrdpij,
scherp, doordringend; — wrang,
scherp (van smaak) ; woest, ruw (van inborst),
slecht, snood ; — onbarmhartig, bloeddorstig ; —
wat van wreedheid getuigt. WREEDHEID, v.
(...heden), wreede handeling, onbarmhartige daad.
WREEDAARD, m. (-s), ruw, onbarmhartig, gevoelloos mensch.
WREEDAARDIG, bn. bw. (-er, -st), wreed.
WREEF, v. (wreven), hoogste deel van den voet.
WREKEN, (wreekte, heeft gewroken), wraak
nemen over (iets of iem.) ; — zich door middel
van wraak voldoening verschaffen.
WREKER, m., WREEKSTER, v. (-s), die wraak
neemt.
WRENSCHEN, (wrenschte, heeft gewrenscht),
hinniken, inz. van den hengst naar de merrie.
1. WREVEL, bn. bw. (-er, -st), wrevelig.
2. WREVEL, m. boosheid, misnoegdheid, bitterheld; bedwongen spijt.
WREVELDAAD, v. (...daden), euveldaad, misdaad, slechte handeling.
WREVELIG, bn. bw. (-er, -st), misnoegd, knorrig ;
kijfachtig wrevelig van card zijn, onverdraagzaara; — verbitterd, koppig; — kwaadaardig.
WREVELMOED, m. wrevel ; ...MOEDIG, bn.
WREVELWOORD, o. (-en), hard woord.
WRIEMELEN, (wriemelde, heeft gewriemeld),
door elkander zich bewegen, krielen, krioelen;
jeuken, kittelen.
WRIGGELEN, (wriggelde, heeft gewriggeld),
telkens wrikken.
WRIJFDOKTER, m.(-s), masseur; ...ROUT, o.
(-en), hout om mede to wrijven,glanshout, likhout; — zwikhout van een wagen, (ook) voorste
wagenstel; ...KUSSEN, o. (nat.)' een der
met amaril besmeerde kussentjes waartusschen de
glazen schijf eener electriseermachine wrijft ;
...KUUR, v. massage.
WRIJFLAP, m. (-pen), gereedschap om mede te
wrijven; ...MOLEN, m. (-s), molen om lompen
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fijn te wrijven ; ...PAAL, m. (...palen), paal waaraan de beesten in de weide zich wrijven, ook
schurk en (scherts.) dominee geheeten; (fig.) iem.
die het voorwerp van spot of hekeling is (in een
gezelschap enz.); iem. op wien door een ander de
schuld van zich afgeworpen wordt ; ...WAS, v. o.
boenwas.
WRIJTEN, (wrijtte, heeft gewrijt), twisten, krakeelen; tegenwerpen. WRIJTING, v. het wrijten.
WRIJVEN, (wreef, heeft gewreven), met meer of
minder kracht twee voorwerpen met de oppervlakten langs elkander bewegen : zieh in de hand en
wrijven, van genoegen ; de meubelen wrijven, boenen ; — met het doel om iets fijn te maken :
kruit, verf wrijven ; iets tot poeder, tot stof wrijven;
(spr.) iem. iets onder den neus wrijven, iem. lets
verwijten. WRIJVING, v. (-en), het wrijven ; —
(nat.) de weerstand dien men ondervindt bij het
wrij Yen.
WRIJVINGSELECTRICITEIT, v. (nat.) electriciteit door wrijving opgewekt; ...HOEK m. (-en),
(nat.) hellingshoek waaronder iets kan staan, v6Or
het uitglijdt; ...METER, m. (-s), toestel door
Musschenbroek uitgevonden om de kracht der
wrijving te bepalen.
WRLKKELEN, (wriemelde, heeft gewrikkeld),
het frêquentatief van wrikken.
WRIKKEN, (wrikte, heeft gewrikt), iets keen en
weer bewegen, daaraan draaien, inz. om het los te
maken ; — (fig.) trachten iets van ane kracht
te doen verliezen ; — een vaartuig met 66n riem
roeien aan het achtereinde.
WRIKRIEM, m. (-en), (zeew.) riem die, in eene
rondo keep achter aan een licht vaartuig geplaatst,
gebezigd wordt om dat vaartuig voort to bewegen.
WRING, m. (-en), (gew.) hek bij eene boerderij.
WRINGBALANS, v. (-en), torsiebalans.
1. WRINGEN, (wrong, heeft gewrongen), door
middel eener draaiende beweging drukken, persen,
samentrekken; — iem. iets uit de handen wringen,
het hem ontrukken door het telkens keen en weer te
draaien; — (fig.) zich in allerlei bochten wringen,
telkens lets anders verzinnen om zich (uit de verlegenheid) te redden; (spr.) ieder weet waar hem de
schoen wringt (of knelt), waar het hapert of schort.
2. WRINGEN, o. vereeniging, het beloop van
een schip.
WRINGHAAK, m. (...haken), zeker werktuig
der zeemtouwers; ...HOUT, o. (-en), wringhaak;
...KUIP, v. (-en), kuip waarin men melk laat
stremmen tot wrongel; ...MACHINE, v. (-s), toestel
om nat linnengoed droog te persen; ...STOK, m.
(-ken), (bij verschillende ambachten) stok om
lets te wringen.
WROCHTEN, (wrochtte, heeft gewrocht), (dicht.
en Zuidn.) werken.
WROEGEN, (wroegde, heeft gewroegd), kwellen,
beschuldigen, verwijten, knagen; zijn geweten
wroegt (pijnigt) hem. WROEGING, v. (-en), gewewetensknaging, berouw.
WROETEN, (wroette, heeft gewroet), zoekende
graven gelljk de varkens (in den grond) ; (fig.)
in eigen ingewand wroeten; (fig.) tobben en wroeten
om aan den kost te komen, zwaar werken, zich
afaloven, met moeite in zijn levensonderhoud
voorzien.
WROK, m. het gevoel van bitteren haat in het
hart, dat zich door wraak uit : een (heimelijken)
wrok tegen iem. hebben; uit wrok iem. benadeelen.
WROKKEN, (wrokte, heeft gewrokt), altoos een
haat (tegen iem.) behouden.
WROKKIG, bn. bw. (-er, -st), haatdragend.
WRONG, v. (-en), het wringen, samengewrongen
voorwerp, bij elkander gevoegde en vast ineengedraaide touwen of Karen enz.; eene wrong sajet;
torsie of wrong bij de boomen; bloemkrans; een
versiersel van den helm boven de wapenschilden,
wanneer deze geen kroon draagt; tulband: zeker
hoofddeksel der Oosterlingen; gravenwrong; (zeew.)
leguaan. WRONGETJE, o. (-s).
WRONGEL, v. gestremde melk van de meeste
wei ontdaan, die gewrongen en geperst wordt
om er kaas van te maken.
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WRONGELEN, (wrongelde, heeft of is gewrongeld), doen stremmen; stremmen (melk).
WRONGELMES, o. (-sen), mes om daarmede
de wrongel fijn te snijden ; ...MOLEN, m. (-a),
werktuig om de wrongel te kruimelen.
WRONG STUK, o. (-ken), kuipstuk, gebogen
verbindingsstuk van twee trapboomen.
WUFT, bn. bw. (-er, -st), licht van beweging;
veranderlijk, onstandvastig, wispelturig: dat meisje is
erg wuft, niet degelijk; — lets wuft besluiten, alvorens
er goed over nagedacht to hebben;" — stets is wafter
dan de openbare meening, niets is meer yeranderlijk.
WUFTHEID, v. wispelturigheid; —, (...heden),
onstandvastige handeling.
WUI, v. (-en), WUIT, v. (-en), (zeew.) haspel
waarop men aan boord het schiemansgaren vervaardigt.
WUIVEN, (wuifde, heeft gewuifd), heen en weder
slingeren; zwenken, zwaaien inz. om te groeten.
WULF, o. (wulven), boog, gewelfde zoldering;
—BALK, m. (-en), (zeew.) onderste balk tusschen
de hekstukken; —ROUT, o. (-en), stuk van het wulf.
WULFSEL, o. (-s), gewelf.
WULK, v. (-en), eene familie van smaltongige
slakken (buccinacea), ook kinkhorens geheeten.
1. WULP, o. (-en), jong van zekere dieren (b. v.
van leeuwen, beren enz.), welp; — onbezonnen
j ongeling.

YALESLEUTEL.

2. WULP, m. (-en), (nat. hist.) eel; gezellig in
troepen levende trekvogel, tot de familie der snippen
behoorende (numenius); gewone of groote wulp
( N. arquatus), ook wel toter, heituter en wilp geheeten, broedt bij ons op de heide en in de duinpannen; de kleine wulp ( N phaeopus), ook wel regenwulp en regenfluiter geheeten, broedt niet in ons land.
WULPENEI, o. (-eren), ...NEST, o. (-en), ei,
nest van een wulp.
WULPSCH, bn. bw. (-er, -t), dartel, speelsch,
brooddronken; weelderig; (overdr.), wellustig: eene
wulpsche vrouw. WULPSCHHEID, v.
WUPS, bn. (Zuidn.) wuft.
WURGEN, (wurgde, heeft gewurgd), worgen;
— vuurpijlen enz. stevig dichtbinden.
WURGER, m. (-s), ook WORGER, klapekster
en blauwe klauwier geheeten; een klein, listig,
moordzuchtig inlandsch vogeltje (lanius excubitor),
moedig van acrd, dat zich met 4nsecten en kleine
vogeltjes voedt ; ook de naam door Buffon aan
eene Amerikaansche soort van vliegenyanger
(muscicapa tyrannus) gegeven.
WURM, m. (-en), zie WORM; — (fig.) stumper,
sukkelig kind : zulke arme wurmen.
WURMEN, (wurmde, heeft gewurmd), zie
WORMEN; hard werken, zich afsloven, zwoegen;
met moeite aan den kost komen; zich afpijnen.
WYANDOTTE,v. ( -s), soort van Amerikaansche kip.

X.
X, v. (-en), 24ste letter van het alphabet (in
Nederlandsche woorden niet gebruikelijk); als
Rom. getalmerk beteekent X 10; (rekenk., stelk.)
de onbekende groothoid.
XANTHINE, v. organische stof in de urine en
andere dierlijke stoffen voorkomende; 't is een
wit poeder dat zelfs in kokend water moeilijk oplost; — gele kleurstof van de meekrap.
XANTIPPE, v. (-s), naam van de booze vrouw
van Socrates; — (fig.) booze vrouw; kijfachtig
wijf, helleveeg.
X-BEENEN, o. mv. kromme beenen waarvan
de knieen naar binnen staan.
XEBEK, XEBECK, v. (-s), een lang en smal
driemast-oorlogsschip, van 12 tot 40 kanonnen, in
de Middellandsche Zee gebruikelijk.
XENIEN, v. my .(ontl.) geschenken aan de
gasten ; (ook) soort van punt- of hekeldichten.
XENOCRATIE, v. heerschappij van vreemdelingen.
XENOGRAAF, m. (...grafen), die bedreven
is in het lezen van het schrift van vreemde talen.
XENOGRAPHIE, v. kennis der geschreven
vreemde talen.
XENOMANIE, v, overdreven zucht voor alles
wat vreemd is.
XERANTHEMUM, m. (-s), papierbloem, stroobloem.

XERES, XERESWIJN, m. Spaansche wijnsoort, door de Engelschen sherry geheeten.
X-STRALEN, m. mv. zie RONTGENSTRALEN.
XYLOGLYPTIEK, v. houtsnijkunst.
XYLOGRAAF, m. (...grafen), houtsnijder, boutgraveur.
XYLOGRAPHIE, Y. het drukken met houten
letters of platen; zoodanige boekdrukkerij.
XYLOLIEN, o. goedkoop weefsel voor ondergoederen, tafellakens enz. bestaande uit katoenen
ketting en een inslag van houtstapapierclraden.
XYLOLIET, o. kunststeen van hOutstof geperst.
XYLOLOGIE, v. leer, beschrijving der houtsoorten.
XYLOMETER, m. (-s), toestel om door onderdompeling den kubieken inhoud van een stuk
hout to bepalen, door de hoeveelheid vloeiAtof to
meten die het verplaatst.
XYLOPHOON, v. (...onen), Tyroolsch slaginstrument : op toon gestemde houten staafjes,
die op stroo liggen, worden met hamertjes geslagen.
XYSTUS, m. (xysti), (bij de Grieken) eene lange
gang, al of niet overdekt, waarin de Athleten zich
oefenden; (bij de Romeinen) eene schaduwrijke
laan voor de zuilengang van een landhuis; (in de
middeleeuwen) de lange kruisgewelven der kloosters.

Y.
Y, v. (-'s), 25ste letter van het alphabet (in
Nederlandsche woorden niet gebruikelijk); (rekenk.,
stalk.) de tweede onbekende grootheid.
YACHT, o. (-en), jacht, zeker vaartuig. YACHTCLUB, v. (-s), besloten kring of vereeniging ter
oefening in het zeilen of roeien.
YAM, YAK, m. (-s), (nat.hist.) rund van de

hooggebergten van Tibet (bos grunniens) met een
krachtigen, sierlijken bouw en lange adeachtige
Karen, inz. aan den staart , die de zoogenaamde
paardestaarten, der pasjas leveren; het is het rijdier
der Kirgiezen.
YALESLEUTEL, m. (-s) ; ...SLOT. o. (-en),
fijnbewerkt slot met veel veeren.
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YAM, YAMSWORTEL, in. zekere plant (dioscorea sativa en D. alata) die in de tropische gewesten
aangekweekt wordt om haar dikken, knolligen
wortel, die wel eene scherpe bittere stof bevat,
maar deze door koken verliest en dan melig en
smakelijk wordt : de wortel van den D. alata kan
wel 15 KG. zwaar worden.
YANKEE, m. (-s), spotnaam der Noord-Amerikanen.
YARD, m. (-5), Engelsche lengtemaat ( = 0.9144
M.); Engelsche vlaktemaat ( = 12,14 HA.).
YATAGAN, v. (-s), korte Turksche degen of
dolk, aan de punt een weinig gekromd en de binnenzijde scherp.
YEN, m. (-s), Japansche zilvermunt ter grootte
van onzen rijksdaalder ( — f 1,25), ook JEN.
YEOMAN, m. niet-adellijke landeigenaar (in Enge-

ZAAGVISCH.

land); later pachter en klein-grondbezitter; soldaat
der koninklljke lijfwacht; bereden vrijwilliger.
YEOMANRY, v. Engelsche vrijwillige eavalerie,
die voor eigen paarden en uniformen zorgt.
YLANG-YLANG, o. eene soort van reukwater.
YMIR, m. (Germ. myth.) de stamvader der
reuzen.
YOGHURT, een drank der Bulgaren uit gekookte
schapen- en buffelmelk, gezuurd met schapenleb; het
bezit eene sterk diuretische werking, voorkomt
auto-intoxatie en verhoogt de virulentie der colibacillen.
YONK, v. (-en), zie jonk.
YPSILON, v. (-'s), de Grieksche i of eigenlijk de ti.
Y-STRALEN, m. my. zie Becquerelstralen.
YUCCA, v. (-'s), adamsnaald : eene Noordamerikaansche sierplant.

Z.
Z, v. (-'s), 26ste letter van het alphabet; —
al de namen of woorden in een adres- of woordenboek die met Z beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 2000; —
Verder in afkortingen :
Z.
— zreida; —aar,
z. a.
— z ld • —
Z. B. of Z. Br. — Zuiderbreedte; —
z. b. b. h. h. — zijne bezigheden buiten,shuis
hebbende (in advertentien); —
Z. D.
— Zijne Doorluchtigheid; —
Z. E. of Z. Ed. — Zijne Edelheid;
Z. Em.
— Zijne Eminentie;
Z. Exc.
— Zijne Excellentie;
z. g.
— zaliger gedachtenis; - zoogenaamd ; —
z. g. g.
— zonder goede getuigen, by.
z. g. g. onnoodig rich aan
te melden (in advertentien) ;
Z. H.
— Zijne Hoogheid; (ook)
Zijne Heiligheid; —
Z. H. E. G.
— Zijne Hoogedelgestrenge;
Z. H. G.
— Zijn Hooggeleerde; —
z. h. s.
— zonder hoofdelijke stemming;
z. i.
— zijns inziens; —
z. k.
— zonder kinderen;
Z. K. H.
— Zijne Koninklijke (of Keizerlijke) Hoogheid; —
Z. K. K. H. — Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid; —
Z. K. M.
— Zijne Keizerlijke (of Koninklijke) Majesteit; —
Z. K. K. M. — Zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit;
Z. M.
— Zijne Majesteit;
Z. 0. ..
— zuidoost;
z. o. z.
— zie ommezijde;
Z. P.
— Zuiderzeepeil; —
Zr. Ms.
— Zijner Majesteits;
Z. W.
— zuidwest; —
z. z. g. g.
— zag zich gaarne geplaatst
(in advertentien); —
Z. Z. 0.
— Zuidzuidoost; —
.
Z. Z. W.
— Zuidzuidwest.
ZAAD, o. (zaden), plantvoortbrengsel waaruit,
als het gezaaid is, eene dergelijkeplant voortkomt ;
— het gezaaide : het zaad is in den grond; (spr.) wat
men aan het zaad spaart, verliest men aan den oogst,
verkeerde zuinigheid deugt niet: — (fig.) kiem,
oorsprong : de zagen der deUgd, der eerzucht in de
harten der kinderen strooien; — bljzondere soorten

van zaad: graan, vogeltjeszaad, oliezaad; — (spr.)
op zwart zaad komen of mitten, zonder geld zitten,
bekrompen moeten leven ; — (fig.) kinderen,
nakomelingen (inz. in bijbelst.) : Abrahams zaad.
ZAADDRAGEND, bn. die zaad dragen, voortbrengen ; ...ECHT, bn. (plantk.) zaadechte varieteiten der planten, die zaad voortbrengen waaruit
geheel gelijke planten voortkomen ; ...GANS, (v.
(...zen), (nat. hist.) rietgans (anser segetum) ;
...GRAS, o. (plantk., gew.) deist; ...HUISJE, o. (-s),
(plantk.) zaadbolster, zaadhulsel ; ...KIEM, v.
(-en), (plantk.) kiem in het zaad ; ...KOEK, m.
(-en), lijnkoek; ...KOOL, v. (-en), kool die men
in het zaad laat schieten; ...KORREL, v. (-s), een
enkel korreltje zaad; ...KRAAL v. (-en), (nat. hist.)
roek- of rokraaf (corms frugilegus) ; ...LOB, v.
(-ben), plantk.) kiemblad.
ZAAG, v. (zagen), platte strook ijzer aan de eene
zijde getand en dienende om vaste (inz. houten of
steenen) voorwerpen zuiver to verdeelen ; — (fig.)
m. en v. (zagen), zaniker, zanikster.
ZAAGBANK, v. (-en), ...BANKJE, o. (-s), (timm.)
bankje waarop men hout laat rusten dat men wil
doorzagen; gewoonlijk met een paar gekruiste
houten erop om het schranken te voorkomen.
ZAAGBEKKEN, m. m y. eene soort van zwemvogels (mergus serrator), die zich kenmerkt door een
smallen, aan de spits haakvormig gebogen bek,
welks zijranden met tandjes bezet zijn.
ZAAGBLAD, o. (-en), deel eener zaag; — (plantk.)
een plantengeslacht (serratula) tot de familie der
samengesteldbloemigen behoorende ; ...MACHINE,
. (-s), machine om mede te zagen; ...MEEL, o.
zaagsel. afval van gezaagd hout; ...MOLEN, m. (-s).
ZAAGSEL, o. zaagmeel.
ZAAGSNEDE, v. (-n), opening die de zaag in 't
hout maakt; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) getande
spier.
ZAAGSPRIETIG, bn. zaagsprietige insecten
(serricornia), schildvleugelige insecten waarbij de
sprieten als eene zaag ingesneden zijn.
ZAAGSTAART, m. (-en), (nat. hist) zaagvlieg;
zeker vliesvleugelig insect; ...STOEL, m. (-en),
stellage waarop men te zagen hout legt.
ZAAGSWIJZE, ...WIJS, bw. in den vorm eener
zaag, als eene zaag : zaagswijs ingesneden bladeren.
ZAAGTAND, m. (-en), eene der punten van eene
zaag; (fig.) tandvormige insnede (b. v. in een manteltje, een stuk leder enz.); zaagwerk; (nat. hist.)
eene soort van visch.
ZAAGVIS CH, m. (...sschen), haaiachtige rog
in de Midd. zee (pristis antiquorum) met een zaagachtig verlengsel aan den kop dat ongeveer een
derde van de lengte des lichaams bedraagt en aan
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weerszijden tusschen de twintig en dertig langwerpig kegelvormige tanden bezit; ...VLIEG, v.
(-en), zaagwesp.
ZAAGVORMIG, bn. in den vorm van eene zaag;
getand als eene zaag; (plantk.) een zaagvormig blad.
ZAAIBANK, v. (-en), zandbank waarop oesters
uitgezaaid worden; ...BLOEM, v. (-en), bloem uit
zaad gekweekt; eênjarige bloem; ...BOON, v. (-en),
boon die gezaaid wordt.
ZAAIEN, (zaaide, heeft gezaaid), zaad in den
grond strooien ; (spr.) wie maaien wil, moet zaaien,
zonder arbeid krijgt men nets; gelijk gij malt,
zult gij maaien, gij zult loon naar werken krijgen;
—oestrzain,
jonge oesters op voor hen geschikte
plaatsen brengen om ze daar tot wasdom te laten
komen; — (fig.) het geld is dun bij hem gezaaid, hij
is niet bemiddeld; — tweedracht zaaien, stokers.
ZAAIING, v. (-en), het zaaien.
ZAAIER, m. (-s), die zaait; (ook) eene soort van
aardappel.
ZAAIGOED, o. zaaibloemen ; zaaikoren ;
...GRAAN, o. graan om uit te zaaien; ...GROEN, o.
gezaaid groen; ...LAND, o. (-en), grond geschikt
om bezaaid te worden.
1. ZAAILING, m. (-en), zaaiplant.
2. ZAAILING, v. eene soort van vlas of
hennep.
ZAAIMAAND, v. (-en), maand waarin gezaaid
wordt; ...MACHINE, v. (-s), machine waarmede
vlugger en geregelder gezaaid kan worden dan met
de hand; ...PERCEEL, o. (-en), perceel waar
nesters gezaaid, gekweekt worden.
ZAAISEL, o. (-s), wat gezaaid is.
ZAAK, v. (...zaken), gerechtszaak, proces, rechtsgeding ; — aangelegenheid, bezigheid : hij is stipt
in zijne zaken, hij duet alles nauwkeurig; dat
is eene zaak van gewicht, eene belangrijke aangelegenheid; — onverrichter zake terugkeeren, zonder dat
men zijn doel bereikt heeft; — zwijgen is zijne zaak
niet, hij kan niet zwijgen ; — in zaken van godsdienst,
in godsdienstige aangelegenheden ; — handelsbedrijf : zaken met iem. doen ; — een man van zaken,
een koopman, (ook) iem. die spijkers met koppen
slant ;
wat geschied, wat voorgevallen is : ik zal u de
heele zaak vertellen ;
near bevind van zaken handelen, naar de omstandigheden zijn ; gedane
zaken nemen geen keer ; — met kennis van zaken spreken ; — het is zaak te zwi igen, het is noodig ; —
voorwerp, alles wat werkelijk of denkbeeldig
bestaat : de noodige zaken klaarleggen, bijeenpakken.
ZAAKBEZORGER, m. (-s), die zaken voor iem.
waarneemt of behandelt; ...GEHEUGEN, o. geheu.
gen voor gebeurde zaken, feiten, in tegenst. met
woord-, naam- en getalgeheugen; ...GELASTIGDE,
m. (-n), gevolmachtigde die in last heeft voor of
namens iem. te handelen of iets te verrichten.
ZAAKKENNIS, v. kennis van zaken, inzicht : met
zaakkennis over iets oordeelen; ...KUNDIGE, m. en v.
(-n), iem. die goed op de hbogte der zaak is; ..-.0NDERWIJS, o.; ...REGISTER, o. (-s), register van
zaken die in een boekwerk behandeld zijn, in tegenst.
met een woord- of namenregister.
ZAAKRIJK, bn. (-er, -st), degelijk, belangrijk
een zaakrijk onderhoud met iem. hebben.
ZAAKVERSLAG, o. (-en), zakelijk verslag,
proces-verbaal; ...WAARNEMER, m. (-s), praktizijn.
1. ZAAL, v. (zalen), groot vertrek ; groot
prachtvertrek in aanzienlijke huizen.
2. ZAAL, o. (zaken), samentrekking van : zadel.
ZAALGOOT, v. (...goten), goot tusschen twee
schuine dakvlakken.
ZAAN, v. (gew.) room.
ZAAT, v. (zeew.) selling of bed van een schip
in de modder gemaakt ; —HOUT, o. (-en), zware
balken die de binnenkiel van een schip vormen.
ZABBELEN, (zabbelde, heeft gezabberd), zabberen; zuigen; ook SABBELEN.
ZABBEN, (zabde, heeft gezabd), (Zuidn.) kussen;
zabberen.
ZABBEREN, (zabberde, heeft gezabberd), kwijlen;
ook SABBEREN. ZABBERING, v. het kwijlen.

ZAGEN.

1. ZACHT, bn. bw. (-er, -st), niet hard, week ;
— haast niet merkbaar : zacht spreken, zacht fluisteren; niet ruw, teeder ; mollig : eene zachte
hand; — wat de zinnen aangenaam aandoet: het
zachte schijnsel der maan; een zacht klimaat,
niet ruw; — zacht weer, niet guur of koud;
—enzachtwir,
niet streng; zacht slapen,
ongestoord, verkwikkend; — een zachten dood hebben,
niet pljnlijk, kalm; zacht sterven;
niet hevig : een
zachte regen; niet snel : zacht loopen, rijden; —
niet hartstochtelijk, teeder, kalm zachte muziek;
— niet grof, niet barsoh: met zachte woorden; —
niet gestreng : zacht regeeren; — op zijn zachtst genomen, gezegd, uitgedrukt, de zaak van de gunstigste
zijde beschouwd; — langzaam, niet sterk zacht
afdalende weg. ZACHTHEID, v. het zachte,
weekheid; zachte behandeling; (fig.) geduld : met
zachtheid te werk gaan.
2. ZAOHT, tw.; zacht I zacht wat ! niet zoo hard;
niet zoo schielijk, bedaard aan !.
ZACHTAARDIG, bn. bw. (-er, -st), zacht van
aard, van inborst.
ZACHTHARIG, bn. met zachte Karen.
ZAOHTJES, ZACHTKENS, bw. op zachte wijze.
ZACHTJESAAN, bw. langzamerhand : het wordt
zachtjesaan tijd ; zachtjesaan, dan breekt het lijntje
niet.
ZAOHTKORT, bn. (taalk.) zachtkorte o.
ZAOHTMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), zachtaardig.
ZAOHTS, bw. lichtelijk : gij kunt er zachts heengaan; ten minste.
ZAOHTSOLDEER, o. snelsoldeer.
ZACHTZINNIG, bn. bw. (-er, -st), bedaard ;
vriendelijk.
ZADEL, m. o. (-s), een juist op den rug van een
rijdier passende zetel voor den berijder, gewoonlijk
van leer; vast in het zadel zetten, niet gemakkelijk afgeworpen worden; (ook fig.) zeker van zijne zaak, van
zijne positie zijn; iem. uit den zadel lichten, hem van
het paard werken, (ook) hem onderkruipen, hem zijn
betrekking doen verliezen; — (fig.) iem. weder in
den zadel zetten, weer te paard helpen, zijn zaken,
die verward zijn, weder in orde brengen; — het
zadel van een rijwiel, deel waarop men zit; — draagzadel; — achterste deel van den rug van een haan
tot den staart; — (muz.) het kleine dwarsstukje van hout of ivoor op de greepplank van
snaarinstrumenten; — rug in eene aardlaag. ZADELTJE, o. (-s), klein zadel; (in vele ambachten) een
zadelvormig werktuig, klamp om iets vast te zetten.
ZADELBEEN, o. (-deren), (ontl.) een gedeelte
van het zeefbeen; ...BOOG, m. (...bogen), een der
twee kromme houten aan een zadel, welke dwars
over de ruggegraat van het paard komen te liggen
en het geraamte van den zadel uitmaken; ...BOOM,
m. (-en), zadelboog; ...DAK, o. (-en), (bouwk.) dak
gevormd door twee hellende vlakken ; ...DEK, o.
(-ken), schabrak.
ZADELEN, (zadelde, heeft gezadeld), een rijdier
een zadel opleggen : een paard, een ezel zadelen.
ZADELGEWRICHT, o. (-en), (ontl.) gewricht
waarvan de gewrichtsvlakte den zadelvorm heeft;
...KNOP, m. (-pen), voorste punt van een zadel;
...KUSSEN, o. (-s), het met haar gevulde gedeelte
van een zadel; zeker zacht zadel dat slechts uit
een kussen bestaat; ...LEEN, o. (-en), (eert.)leengoed
hetwelk den leenheer een gezadeld paard leverde.
ZADELPAARD, o. (-en), rijpaard; paard van den
disselboom; ...PISTOOL, o. v. (...stolen), pistool
in den holster van, een zadel; ...RIEM, m. (-en),
riem waarmede het zadel op het paard is vastgehecht.
ZADELVAST, bn. vast in den zadel zittende; niet
zadelvast zijn, (eig.) op het paard slingeren, slingerend
to paard zitten; (fig.) geen vaste grondbeginselen
hebben, niet vast op zijn stuk zijn.
ZAGEMAN, m. (-s), (Zuidn.) zaniker.
ZAGEN, (zaagde, heeft gezaagd), met eene zaag
doorsnijden, verdeelen hout zagen; zagend of
met de zaag voortbrengen planken, zagen; — met
de zaag werken ; — (fig.) slecht op de viool spelen,
krassen; (fig., zegsw.) altijd op dezelfde snaar zagen,
gestadig over hetzelfde onderwerp spreken ;
zaniken.
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ZAGER, m. (-s), die zaagt; vioolkrasser; zaniker.
ZAGERIJ, v. (-en), plaats waar hout gezaagd
wordt.
ZAK, m. (-ken), tasch (van katoen, leder, papier
of andere stof vervaardigd) dienende om er iets in
te bergen of te vervoeren ; (spr.) met pak en
zak vertrekken, voorgoed heengaan en alles medenemen; — eene kat in den zak koopen, bedrogen
uitkomen; — zekere inhoudsmaat, zooveel in een
zak gaat : een zak aardappelen = 1 H.L.; een
zak guldens = 600 stuks; een zak rijksdaalders =
200 stuks; —
deel van een kleedingstuk, bestemd om er voorwerpen in te bewaren : zakken in eene jas; — ik
heb hem in mijn zak, ik ken hem door en door, ik
ben achter zijn listen en streken gekomen, (some
ook) ik doe met hem wat ik wil ; — steek dat in
uw zak, dat is voor u, neem aan (inz. van eene
bijtende toespeling);
alles wat min of meer op een zak gelijkt : gat in
eene biljarttafel waarin de ballen vallen; — straat
zonder uitgang, doodloopende of blinde straat of
steeg; — (zeew.) sluiphaven; — (nat. hist) buidel der
buideldieren; — krop van sommige vogels; — beursje
waarin bij sommige dieren eene geurige of stinkende
stof is vervat; — (vissch.) zak van een net, sleepnet; —
vliezen die zekere lichaamsdeelen omsluiten of bekleeden. : de zakken van 't borstvlies; de traanzakken;
— (kleerm.) wijde plooi, ruimte. ZAKJE, o. (-s),
kleine zak; (spr.) hij wil ook zijn duit in het zakje
doen; — met het zakje gaan, met het kerkezakje
eollecteeren.
ZAKALMANAK, m. (-ken), kleine almanak dien
men in den zak kan dragen; ...APOTHEEK, v.
(...theken), kleine voorraad geneesmiddelen die men
in den zak draagt om bij voorkomende gelegenheden
dadelijk bij de hand te hebben; ...ATLAS, m. (-sen),
zeer kleine atlas; ...BIJBELTJE, o. (-s), bijbel in
klein formaat (geschikt om in den zak te worden
gedragen); ... B 0 EKJ E, o. ( -s), aanteekenboekj e;
...DOEK, m. (-en), neusdoek, doek om den neus er
in te snuiten.
ZAKDUIT, m. (-en), geld voor allerhande kleinigheden, zondagsgeld.
ZAKELIJK, .bn. bw. (-er, -st), wezenlijk ; —
belangrtk, gewichtig : een zakelijk onderhoud ; de
zakelijke inhoud van een boek, de hoofdinhoud ;
—zijn,
stijl is zeer zakelijk, joist, bondig. ZAKELIJKHEID, v. het wezenlijke, nooclige ; juistheid van

Stijl.

ZAKENKABINET, o. (-ten), ministerie, los van
eenig parttprog,ram, doch alleen om de zaken gaande
te houden.
ZAKENMAN, m. (-nen, „Jul), koopman.
ZAKFORMAAT, o. klein formaat (van boeken
enz.) geschikt om in den zak gedragen te worden ;
...GELD, o. geld ter voorziening in kleine dagelijksche uitgaven.
ZAKKAM, m. (-men), ZAKKAMMETJE, o.
(-s), kam of kammetje dat men in den zak draagt.
1. ZAKKEN, (zakte, heeft gezakt), in zakken
doen, in zijn zak steken ; (Zuidn.) den zak geven,
wegjagen.
2. ZAKKEN, (zakte, is gezakt), dalen, nederwaarts gaan, vallen, komen ; — de moor zakt,
verzakt, zakt door ; — lager worden, vallen : het
water is 3 dM. gezakt ; — verminderen, dalen (in
prijs); — zinken : (fig.) het hoofd later zakken, ontmoedigd worden, den moed verliezen ; — niet
slagen bij een examen : hij is gezakt ; — (muz.)
niet op de juiste toonhoogte blijven.
ZAKKENBAND, o. touw om zakken dicht te
binden ; ...DRAGER, m. (-s) ; ...LINNEN, o.
grof linnen voor zakken.
ZAKKENROLLEN, o.; ...ROLLER, m. (-s),
beurzensnijder, behendige dief (die de zakken van
anderen ledigt).
ZAKKIEUWIGEN, m. my. orde van visschen
waarbij de kieuwen in eene soort van zakken
‘opgesloten liggen (marsipobranchiata), ook raruibekkigen geheeten.
ZAKKIJKER, m. (-s), kleine tooneelkijker dien
men in den zak draagt ; ...KLEP, v. (-pen), klep
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boven den zak in een kleedingstuk om de opening
ervan te bedekken ; ...LANTAREN, ...LANTAARN, v. (-s), lantaren die men in den zak
draagt of dragen kan ; ...MES, o. (-sen), mes
geschikt om in den zak to dragen ; ...MESJE, o.
(-s); ...MUIS, v. (...zen), (nat. hist.) eene op
muizen gelijkende soort van knaagdieren met
wangzakken (ascomys); ...NET, o. (-ten), sleepnet;
...SPIEGEL, m. (-s), spiegeltje dat men in den zak
draagt; ...SPIN, v. (-nen), (nat. hist.) eene grauwzwarte soort van spin die hare eieren in een zakje
van spinsel aan het achterlijf ronddraagt (pairdosa
saccata); ...UITGAVE, v. (-n), uitgave in zakformaat ; ...UURWERK, o. (-en), zakhorloge ;
...VIOOL, v. ( wviolen), viooltje (der dansmeesters).
ZAKVORSCH, m. (-en), soort van boomkikvorsch
in Z.-Amerika waarvan het wijfje de eieren in
een zak of buidel uitbroedt (nototrema).
ZAKWATER, o. water dat uit eene waterleiding sijpelt of uit eene rivier kwelt ; overtollig
water dat naar een laag gelegen land stroomt ;
...WOORDENBOEK, o. (-en), woordenboek in
zakformaat ; ...WOORDENBOEKJE, o. (-s),
ZALF, v. (zalven), eene soort van smeersel tot
uitwendig geneesmiddel dienende ; in den bijbel,
een welriekend smeersel waarmee de Oosterlingen
het haar en het lichaam plachten te bestrijken ; —
(spr.) er is Beene zalf aan hem te strilken, hij is niet
te verbeteren ; — (fig.) clot is een zalfje voor hem,
dat zal hem goed doen ; — een zaWe op de wond,
troostmiddel. ZALFJE, o. (-s).
ZALFKRUIKJE, o. (-s), kruikje waarin zalf was
ten gebruike eertijds bij de kroning der Fransche
koningen ; ...NOOT, v. (...notes), bêhennoot,
noot in Indie groeiende waaruit eene olie voor
welriekende zalf bereid wordt ; ...OLIE, v. (...olien),
(R. K.) heilige olie ; ...POT, m. (-ten).
ZALIG, bn. bw. (-er, -st), in de hoogste mate
gelukkig : hij is, gevoelt rich zalig in haar bezit ;
(scherts.) hij is zalig, lit is dronken ; — (R.-K.)
iem. zalig spreken, heilig verklaren, canoniseeren ;
zalig worden, gered worden van het eeuwige verderf,
zijne ziel redden uit de klauwen van Satan ;
kalm en gelaten
—zaligstervn, dme
sterven. ZALIGHEID, v. (...heden), staat van het
hoogste geluk ; aangenaamheid ; hoogste tevredenheid, genot ; (scherts.) de 8 Zaligheden,
8 afgelegen dorpen ten Z. van Eindhoven, wier
namen op -sel eindigen.
ZALIGE, m. en v. (-n), die de eeuwige zaligheid
geniet : het verblijf der zal' en de hemel.
ZALIGEN, (zaligde, heeft gezaligd), (R.-K.)
zalig of gelukkig verklaren. ZALIGING, v.
ZALIGER, bn. eig. de vrouwelijke 2de naamv.
van ZALIG in : zaliger gedachtenis, of gewoonlijk
met weglating van het laatste woord, ter aanduiding
van iem. die zich gedurende het leven door zijne
deugden onderscheiden heeft en meestal enkel
in den zin van wijlen, als : mijn vader zaliger, mijn
moeder zaliger, mijn overleden vader, moeder.
ZALIGMAKEND, bn. de zaligheid verschaffende,
heilzaam ; (fig.) de zaligmakende leer der christelijke
liefde.
ZALIGMAKER, m. Reiland, Verlosser der
wereld, Jezus Christus.
ZALIGMAKING, v. verlossing ; ...SPREKING,
v. heiligverklaring ; ...VERKLARING, v. (R.-K.)
die plechtige verklaring van den Pans. welke
na onderzoek van den wandel en de verdiensten
eens afgestorvenen aangaande dezen de verzekering geeft, dat hij in de hemelsche zaligheid is
opgenomen.
ZALING, v. (-s), (zeew.) dwarshout aan den top
van den mast, dienende om eene mars te steunen ;
(meub.) doorzakken van planken.
ZALM, m. (-en), (v. gmv. als stofn.) zekere
weekvinnige visch (salmo salar), in de noordelijke
zeeen levende, die, om kuit te schieten, de rivieren
opzwemt en om zijn lekker vleesch gevangen
wordt : versche, gerookte zalm ; versche krimpzalm ;
(fig.) het neusje van den zalm, het lekkerste, beste,
fijnste van iets. ZALMPJE, o. (-s), kleine zalm.
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ZALMBOER, m. (-en), zalmverkooper ; ...ELGER, in. (-s), eene soort van harpoen om zalmen te
vangen ; ...FOREL, v. (-len), forel met rood
vleesch, gelijk dat van den zalm (salmo trutta);
...GRAAT v. (...graters); ...KARPER, m. (-8),
(nat. hist.) eene soort van karper ; ...KLEUR,
v, bleekroode kleur gelijk de zalm.
ZALMKLEURIG, bn. de zalmkleur hebbende.
ZALUW, ZALUWACHTIG, bn. (-er, -st), geelachtig, tang, taankleurig.
ZALVEN, (zalfde, heeft gezalfd), met zalf bestrijken ; met zalfolie overgieten (by . de kruin van
een vorst bij zijne kroning); wijden, heiligen; (fig.)
iemands handers zalven, hem een geschenk geven,
(ook) iem. met geld omkoopen ; — zijn buik, zijne
darmen zalven, lekker eten en drinken. ZALVING, v. (-en), het zalven ; wijding ; (R.-K.)
het zalven met gewijde olie; — (fig.) stichting (door
eene godsdienstplechtigheid, leerrede enz.): (fig.)
met veel zalving spreken ; godsvrucht.
ZALVEND, bn. bw. (-er, -st), vol zalving ;
zaivend, op zalvenden toon spreken, lijmerig, vol
geteem.
ZAMBO, m. (-'s), kind Bens negers en eener
Indiaansche vrouw.
ZAMBOEKS, v. my. vrachtschepen in den
archipel.
ZAMELAAR, m. (-s), ZAMELAARSTER, v.
(-s), die verzamelt, bijeenbrengt, vergaart.
ZAMELEN, (zamelde, heeft gezameld), bijeenbrengen, verzamelen. ZAMELING, v. het verzamelen ; —, v. (-en), hoeveelheid, hoop, verzameling.
ZAMELPLAATS, v. (-en), plaats van bijeenkomst.
ZAMEN (TE —), bw. uitdr. samen.
ZAND, o. mechanisch fijn verdeeld kwarts en
glimmer ; — (spr.) op zand bouwen, op onzekeren
grondslag te werk gaan, planners vormen, verwachtingen koesteren ; — iem. rand in de oogen
werpen, strooien, hem bedriegen, misleiden, verblinden ; — in het zand schrijven, aan de vergetelheid prijsgeven ; — (gemeenz.) rand er over, spreek
daar niet verder over; — den kop in het zand steken,
niet uit zijne oogen willen zien, struisvogelpolitiek
voeren ; —, o. (-en), zandbank ; strand, zandwoestijn : de Lybische zanden ; — renperk : in
het rand bijten, uit het zadel geworpen worden ;
(ook) op het veld van eer sneuvelen. ZANDJE, o.
(-s), een korreltje zand.
ZANDAAL, m. (... glen), eene soort van aal
of paling die zich in het zand verbergt, smelt ;
(ook) zandkleurige slang ; ...AANWINNING,
v . (-en), zandaanwinning door rijzen schermen
op, Vlieland ; ...AARDAPPEL, m. (-s, -en), een
in zandgrond verbouwde aardappel.
ZANDACHTIG, bn. (-er, -st), als zand ; met
zand bedekt, door zand bedolven.
ZANDADDER, v. (-s), (nat. hist.) eene soort
van giftige adder (vipera ammodytes); ...ANJELIER, v. ...ANJER, v. (-s), (plantk.) wilde anjelier die in het zand groeit ; ...BAD, o. (-en), eene
soort van bad in warm zand als geneesmiddel ; (ook
scheik.) iets in heet zand verwarmen ; ...BAK,
m. (-ken), bak voor of met zand ; groote platboomde schuit om zand te vervoeren.
ZANDBANK, v. (-en), ondiepte, verhevenheid van
zand op den bodem der zee, eener rivier, in een
weer; ...BERG, m. (-en), berg van sand; duin ;
...BESTORTING, v. (-en), het storten van zand
over eene oppervlakte (inz. bij dijk- en havenwerken); ...BLAASMACHINE, v. (-s), machine die
zand blaast, inz. die scherp zand tegen glas blaast
om dit mat te makers ; ...BODEM, m. ; ...BOEKWEIT, v. boekweit op zandgrond verbouwd, in
to east. met veenboekweit ; ...BOER, m. (-en), zandverkooper ; boer die in eerie zandachtige streek
woont ; ...DIJK, m. (-en) ; ...EILAND, o. (-en),
begroeide zandplaat in eene rivier.
ZANDEN, (zandde, heeft gezand), met zand
bedekken, bestrooien, met zand mengen.
ZANDER, m. (-s), snoekbaars (lucioperca sandra).
ZANDEREN, . een Zanderinstituut als patient
bezoeken.

ZANDSTREEK.
ZANDERIG, bn. (-er, -st), zandachtig.
ZANDERIJ, v. (-en), zandgroef, plaats van
waar men zand haalt ; —VAART, v. (-en), vaart
naar eene zanderij.
ZANDER-INSTITUUT, o. (...tuten), inrichting
voor heilgymnastiek (naar den Zweedschen geneeskundige Gust. Zander die er zich sedert
1857 aan wijdt).
ZANDGAT, o. (-en), zandgroeve ; ...GEBERGTE, o. (-n); ...GLAS, o. (...zen), zandlooper (tijdwijzer); ...GOED, o. eene soort van inlandsche
tabak ; tabaksbladeren die het dichtst bij den
pond zijn ; ...GROND, m. (-en), zanderige bodem ; (fig.) op een zandgrond bouwen; ...HAAS,
m. (...hazen), eene soort van witten. ha gs (lepus davuricus).
ZANDHAVER, v. een plantengeslacht, van de
familie der grassers (elymus arenarius), ook zeehaver genoemd ; ...HOEN, o. (-ders), (nat. hist.)
zeepatrijs (glareola), tot de familie der snippen behoorende ; ...HOOP, m. (-en) ; ...HOOS, v. (...zen),
boos die zand meevoert.
ZANDIG, bn. (-er, -st), zandachtig, zanderig.
ZANDKAR, v. (-ren), voertuig tot het vervoer
van zand ; ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) eene
groep van loopkevers (cicindelidae) waarvan de
larven in loodrechte in zand geboorde gaten leven. ;
...KIST, v. (-en); ...KLAVER, v. (plantk.) gele
zandklaver, de wondklaver (anthyllis vulneraria).
ZANDKLEURIG, bn. zeer lichtgeel.
ZANDKNOL, m. (-len), (plantk.) knol in zandigen
grond geteeld ; ...KOEKJE, o. (-s), kleingoed,
koekjes nit meel, zaan, boter en suiker gebakken ;
...KREEK, v. zandige, ondiepe kreek ; ...KRUID,
o. een plantengeslacht, tot de familie der muurachtigen behoorende, waarvan slechts eene soort
bij ons in 't wild gevonden wordt : het tijmbladig zandkruid (arenaria serpyllifolia).
ZANDLOOPER, m. (-s), een tijdmeter, nit twee
kegelvormige fleschjes bestaande en aan de spitsen door eene nauwe opening verbonden, ten deele
met zand gevuld; — (nat. hist.) strandpluvier
(charadrius cantianus); ook : strandlooper (tringa
arenaria); zandkever.
ZANDMAN, m. (-nen), zandverkooper ; ...MANNETJE, o. het zandmannetje komt, de kleine krijgt
vaak ; ...MERGEL, v. merge! met een hoog zandprocent ; ...MUMMIE, v. (-s, ...mien), mummie
die in zandwoestijnen gevonden wordt, doch niet
gebalsemd is ; ...PLAAT, v. (...platen), zandbank ;
...POMP, v. (-en), cintrifugaal baggerpomp ;
...PROFIEL, o. (-en), het zandprofi el van een spoordijk, de dwarsdoorsnede van den zanddijk.
ZANDRAAP, v. (...rapen), raap die op een
zandgrond groeit ; ...RAKET, v. schermbloemige
plant (stenophragma thahanum); ...REGEN , m.
het neervallen van eene groote hoeveelheid zand
dat vooraf door den wind is omhooggevoerd ;
...REGENWORM, m. (-en), zeepier (arenicola
marina), 2 dM. lang ; ...RUITER, m. (-s), iem.
die van zijn paard in het zand valt ; ...SLAG, o.
(-en), zandweg ; ...SLIJKMACHINE, v. (-s), toestel om een straal zandslijk tegenglas enz. aan te
slingeren, voor fijne matteering ; ...SPIERING,
v. (-en), eene soort van bruine zeenaald (syngnathus aces), een vischje dat 6 dM. lang kan worden ;
...STEEN, v. en o. (-en), (delfst.) de rots- of steensoorten, uit een mengsel van kwartskorreltjes bestaande, door eenbindmi ddel (kiezelzuur, ijzeroxyde,
leem of kalk) verbonden : zandsteen uitgraven ; van
zandsteen bouwen ; kunststeen uit zand geperst.
ZANDSTEENFABRIEK, v. (-en), fabriek waar
men zandsteen maakt ; ...GROEVE, v. (-n), plaats
waar men zandsteen uitgraaft.
ZANDSTREEK, v. (...spreken), zandachtige
uitgestrektheid land ; ...STUIVING, v. (-en) ;
...VERSTUIVING, v. (-en), het verstuiven van
zand ; inz. zandvlakten waar het zand door den
wind verstuift ; ...VLAKTE, v. (-n) ; ...VLO O.
v. (-ien), (nat. hist.) klein, lastig bisect, rood
wormpje in Amerika (sarcopsylla penetrans), dat
zijne eitjes onder de nagels van 's menschen teenen
legt, waardoor hevige ontstekingen kunnen ont-
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staan ; ...WEG, m. (-en), weg met zand bedekt ; (fig.) zijn karretje rijdt op een zandweg, het
gaat hem naar zijn zin ; ...WESP, v. (-en), een op
sluipwespen gelijkend insect dat holen in het zand
graaft en daarin zijn buit tracht te vangen ;
...WILG, m. (-en), kruipwilg (salix repens), kleine
wilg met witbehaarde bladeren, die in zandige
streken voorkomt ; ...WOESTIJN, v. (-en) ;
...ZEE, v. (-en), drijfzand aan zee ; zandwoestijn ;
groote zandvlakte, inz. aan den voet van den Bromo ; ZEGGE, v. eene soort van zegge (carex
arenaria) ; ...ZUIGER, m. (-s), soort baggermolen
die met centrifugaalpompen het zand opzuigt en
door eene buis ver wegperst ; ...ZWALUW, v.
(-en), oeverzwaluw.
ZANG, m. het zingen ; gezang ; gekweel (der
vogels); (fig.) het is koekoek gen zang, altijd wordt
hetzelfde onderwerp behandeld, van een ding
gesproken ; my. (-en), zangstuk ; lied ; afdeeling
van een dichtstuk.
ZANGBERG, m. (fab.) verblijf van Apollo met
de muzen, Helikon, Parnassus ; (fig.) den zangberg beklimmen, de dichtkunst beoefenen ; ...BODEM, m. (-s), de dunne houten bodem of plank
onder de snaren in eene piano ; (ook) het bovenblad
van een strijkinstrument.
ZANGER, m. (-s), die *zingt ; lid van een zanggezelschap, korist ; — zingende vogel ; (fig.) dichter. ZANGSTER, v. (-s), vrouw die de dichtkunst verstaat en beoefent ; Muze.
ZANGERES, v. (-sen), vrouw die de zangkunst
verstaat en beoefent: Adeline Patti was eene beroemde
zangeres. ZANGERESSENKOOR, o. (...koren).
ZANGERIG, bn. (-er, -st), gezongen kunnende
worden : zangerige verzen; — zoetvloeiend eene
zangerige taal, harmonieus ; den zang, het zingen
beminnende : zij is vandaag heel niet zangerig.
ZANGGEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap van
personen die de zangkunst beoefenen ; ...GOD,
m. (fab.) Apollo ; ...GODIN, v. (-nen), mute ;
...BOOR, o. (...koren), vereeniging van zangers
die tegelijk zingen; plaats waar zij zingen; ...LIJSTER, v. (-s), de kleinste soort van lijster (turdus
musicus), die bij ons voorkomt ; ...NIMF, v. (-en),
(fab.) muze.
ZANGSOHOOL, v. (...scholen), school waar
onderwijs in den zang wordt gegeven ; (ook) het
boek of de methode die de regels en voorbeelden
tot het onderwijs en de oefening in de zangkunst
bevat ; ...SPEL, o. (-en), (toon.) opera, tooneelspel dat geheel of gedeeltelijk door zangers en
zangeressen wordt gespeeld ; UITVO E RING,
v. (-en) ; ...VEREENIGING, v. (-en) ; ...VOGEL,
m. (-s), vogel die zingt ; de zangvogels, ook muschachtige vogels genoemd, makers eene afzonderlijke
orde onder de vogels uit ; ...WEDSTRIJD, m. (-en),
wedstrijd in het zingen ; ...WIJZE, v. (-n),
wijze van zingen ; maat, toon, melodie, air.
ZANIK, m. en v. (-en), hij of zij die zanikt.
ZANIKEN, (zanikte, heeft gezanikt), gedurig
herhalen, aanhoudend en op eene vervelende wijze
over iets streken, iets vragen.
ZANIKER,
(-s), ZANIKSTER, v. (-s), die
zanikt.
ZANIKERIJ, v. gezanik.
ZARBAT, o. (-s), ratel of klapper, bij de Christenen in Arable tot kerkklok dienende.
ZAT, bn. bw. (-ter, -st), genoeg, verzadigd,
met gevulde maag ; — dronken : die kerel is
bijna alle dagen zat; — in overvloed : ik heb boeken
zat ; — ik ben lien man zat, moede ; — (fig.)
afkeerig van : der dagen zat, des levees zat zijn, niet
'anger willen leven. ZATHEID, v. verzadiging ;
dronkenschap.
ZATE, v. (-n), (waterb.) waarop iets rust, steunt,
de staal : middelen om tot eene stevige zate voor den
dijk te geraken ; het stortebed moest onder de zate
Bier aanplemping geheel worden opgeruimd tot op
den zuiveren grond ; — hoeve, landgoed, buitenplaats (ook ZATHE gespeld); — (Zuidn.) zitting
van een stoel, zetel ; scheepstimmerwerf ; ligplaats
van schepen in het zand van eene haven.
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ZATERDAG, m. (-en), de laatste dag der week
waarop in de huisgezinnen alles eene extra-beurt
krijgt : Zaterdag houden ; en waarop de werklieden
vroeg eindigen ; des Zaterdags, op Zaterdag.
ZATERDAG, tw. drommels.
ZATERDAGAVOND, m. (-en), avond van den
Zaterdag wanner vele kleine luiden hunne inkoopen gaan doen : Zaterdagavond houden; (ook)
zich geheel wasschen en verschoonen ; ...MIDDAG, m. (-en); ...MORGEN, m. (-s).
ZATERDAGS, bw. drommels, terdege.
ZATERDAGSCH, bn. van Zaterdag, tot den
Zaterdag behoorende, op Zaterdag geschiedende
het Zaterdagsche werk ; — droramelseh, en &Wan
eene verzachting van satansch : die Zaterdagsche
vent is nu weggeloopen.
ZATHE, v. (-n), hoeve, landgoed, buitenplaats.
ZATTERIK, m. (-en), (Zuidn.) dronkaard.
ZAVEL, o. grondsoort bestaande uit klei met
60 tot 80°4 zand ; lichte zavelgrond bevat 80 tot
90% zand.
ZAVELAOHTIG, bn. (-er, -st), een zavelachtige
grond, klei met een hoog zandgehalte.
ZAVELBOOM, m. (-en), (plantk.) zevenboom ;
...GROND, m. (-en), zavel.
ZAVELIG, bn. (-er, -st), zavelachtig.
ZAVELKUIL, m. (-en), zandkuil.
ZE, pers. vnw. hen, Naar.
ZEBAOTH, m. (bijb.) Eeuwige Zebaoth, God der
hemelsche heirscharen.
ZEBEDEUS, m. (bijb.) persoonsnaam ; het is
een Zebedeus, een weerlooze tobber.
ZEBOE, m. (-s), Oostindische bultos (bos indicus),
eene rundersoort met een vetbult tusschen de
schouders.
ZEBRA, m. (-'s), een tot het geslacht van het
paard behoorend fraai geteekend dier in Zuiden Midden-Afrika, gestreepte, Kaapsche ezel
(equus zebra).
ZEBRAHOUT, o. sierhout uit Guyana : bruin
van kleur met donkere strepen.
ZEBRAVINK, m. (-en), sierlijke prachtvink
in Australia inheemsch (habropyga castanotis),
ZECCHINE, v. (-n), zekere gouden munt van
verschillende waarde in Italie, Barbarije, Arable,
Egypte enz.
ZEDE, v. (-n), wijze, gewoonte, wat in kleineren
of grooteren kring in gebruik is, goed genoemd
wordt ; — de zedelijkheid : dat is strijdig met de
goede zeden.
ZEDELIJK, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig
de goede zeden, deugdzaam, braaf ; — zedelijke
lichamen, vereenigingen van personen, die hetzij op
openbaar gezag als zoodanig zijn ingesteld of erkend,
hetzij als geoorloofd zijn toegelaten, of alleen tot
een bepaald oogmerk, niet strijdig met de wetten
of goede zeden, zijn samengesteld ; dat is
zedelijk onmogelijk, datgene, wat door andere dan
uitwendige beletselen verhinderd wordt. ZEDELIJKHEID, v.
ZEDELIJKSHEIDSGEVOEL, o. gevoel van hetgeen zedelijk is of niet, zonder dat men daarvoor
altijd gronden weet aan te voeren ; ...WET, v.
wet betreffende de openbare zedelijkheid (van
Minister Reg ou t).
ZEDELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder (goede)
zeden, slecht, onfatsoenlijk, losbandig (van gedrag);
ontuchtig, de ontucht bevorderende.
ZEDENBEDERF, o. verbastering, ontaarding
der (goede) zeden.
ZEDENBEDERFSTER, v. (-s), ...BEDERVER,
(-s), die de goede zeden bederft.
ZEDENBEDERVEND, bn. (-er, -st), de zeden
be dervende.
ZEDENKUNDE, ZEDENLEER, v. leer van de
goede zeden in het maatschappelijk verkeer ; de
leer van de gezamenlijke plichten der zedelijke
wezens ; een geschrift waarin deze leer is
vervat.
ZEDENKUNDIG, bn. bw. (-er, -st), tot de zeden,
tot de zedelijkheid behoorende ; de goede zeden
bevorderende : een zedenkundig leesboek.
(-n), ...LEERAAR, m.
ZEDENKUNDIGE,

ZEDENKWETSEND.

987

(-s), iem. die onderricht geeft in de zedenkunde,
die goede zeden leert en verkondigt, moralist.
ZEDENKWETSEND, bn. wat de goede zeden
kwetst.
ZEDENLEER, v. zedenkunde, zie aldaar ;
...LES, v. (-Ben), heilzame les, vermaning, verklaring van den zin eener fabel, moraal ; zedelijke opmerking ; ...MEESTER, m. (-s), die de
zedelijkheid bevordert ; (eert. Rom. gesch.) censor;
...POLITIE, v. politie die vergrijpen tegen de
zeden moet opsporen ; ...PREDIKER, m. (-s),
iem. die (inz. op aanstellerigen toon) op de verkeerdheden in iemands gedrag wijst, hem op de goede
zeden wijst ; ...PREEK, v. (-en), vermaning betreffende de goede zeden; ...ROMAN, m. (-s),
roman die voornamelijk de zeden in zekeren tijd,
in zekere kringen schildert; ...SPREUK, v. (-en),
spreuk die eene zedenies of vermaning in zich bevat;
...VERBASTERING, v. (-en), ontaarding der goede
zeden; ...WET, v. (-ten), wet regelende de zeden,
wet ter beteugeling van uitspattingen.
ZEDERIJK, bn. (-er, -st), goede zeden hebbende
en beoefenende.
ZEDIG, bn. bw. (-er, -st), ZEDIGLIJK, bw.
ingetogen, bescheiden. : een zedig mei* ; stemmig
(van kleeding): zich zedig kleeden. ZEDIGHEID,
v. bescheidenheid.
ZEDRAK, m. (-ken), (plantk.) paternosterboom : Egyptische acacia.
ZEE, v. uitgestrektheid zoutwater die al de
deelen der aarde bespoelt, het water der zee ; —,
(-en), elk afzonderlijk gedeelte der zee dat door
eene bijzondere benaming onderscheiden is, bv.
de Middellandsche Zee, de Gele Zee, enz. ; — recht
door zee, minder omwegen. ; — met iem. te diep in
zee gaan, zich te veel met iem. inlaten. ; — water
in de zee dragen, onnoodig werk verrichten;
eene onderneming wagen ; — golf, baar—inzega, :
zware zee, hoogstaande golven ; er gaat veel zee, er
is een sterke stroom ; — slechte zee, kalme, effen
zee ; — staande zee, zee met weinig eb en vloed ;
— (fig.) overvloed, groote menigte : eene zee van
rampen ; eene zee van geld ; eene zee van vuur ;
eene zee van menschen, van woorden. ZEETJE, o.
(-s), kleine zee ; een zeetje overkrijgen, eene golf zeewater over het schip.
ZEEAAL, m. (...alen), eene soort van aal (conger
vulgaris); ...AAP, m. (...apen), (nat. hist.) aapvisch,
pijldraak (chimaera monstrosa), een zeer groote visch
die inz. in de Noordzee gevangen wordt ; ...ADDER,
v. (-s), eene soort van zeeslang (syngathus ophidion); ...AG AAT , ...BERIL, o. eene. soort
van smaragd ; ...AJUIN, m. zeelook, eene in
Zuid-Europa aan de zee groeiende soort van ui
(scilla maritima), die tot geneesmiddel dient ;
...ALSEM, m. (plantk.) eene soort van alsem
(artemesia maritime), die aan onze zeekusten veel
in het wild groeit ; ...AMANDEL, m. (-s), (nat.
hist.) eene soort van zeeslak in de Middellandsche
Zee (philina); ...ANANAS, v. (-sen), (plantk.);
...ANEMO ON, v. (...monen), (plantk.) eene zeenetel ; — (nat. hist.) eene soort van straaldier
(actinia) tot de bloempolypen behoorende;
...ANJELIER, v. (-s), zekere bloem.
ZEEAPPEL, in. (-s), (nat. hist.) zeker stekelhuidig dier (echinus) ; ...AREND, m. (-en), vischarend (haliaetus); ...ARM, m. (-en), lange smalle
golf of inham ; ...ASSURANTIE, v. (-s), assurantie
van zeeschepen., van het tuig en de takelage, en de
ingeladen goederen ; ...ASTER, v. (-s), (plantk.)
eene soort van aster op zilte gronden groeiende
(aster tripolium); ...ATLAS, m. (-sen), verzameling
van zeekaarten ; ...AUGURK, v. (-en), (nat. hist.)
eene soort van longkomkommer (psolus), op onze
kusten levende ; ...BAAK, v. (...bakers), teeken
tot aanwijzing van het vaarwater in zee ; ...BAAR,
v. (...bares), groote golf ; ...BAARS, m. (...zen),
eene soort van baars (perca labrax), die eene lengte
van 1 M. bereikt ; ...BABOE, v. (-'s), baboe die
bij een overtocht naar of van Indio op de kleine
kinderen van het gezin past.
ZEEBAD, o. (-en), bad in zee : de zeebaden gebruiken ; inrichting ,aan zee waar men zeebaden
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kan nemen ; ...BADPLAATS, v. (-en), badplaats
aan zee ; ...BANKET, o. (fig.) haring ; ...BARBEEL, m. (-en), zeekoning ; ...BEEN, o. (-en),
zeebeenen hebben, eigenaardigen gang als een matroos;
...BEER, m. (-en), havenmuur ter beveiliging
tegen den golfslag ; —, m. (...beren.), eene soort
van kleinen rob (phocus ursina); ...BEVING, v.
(-en), beweging der zee ten gevolge eener aard.beving ; ...BEWONERS, m. m y. alles wat in zee
leeft ; ...BEZEM, m. (-s), (plantk.) een zeeheester
(gorgonia verrucosa).
ZEEBLAAS, v. (...blazen), eene soort van zeekomkommer ; (ookl zeilschip dat goed bij den
wind zeilt ; ...BOCHT, v. (-en), golf, bocht der zee
landwaarts inloopencle ; ...BODEM, m. (-s); ...B0EZEM, m. (-5), diepe, wijde golf ; ...BONK, m. (-en),
oude zeebonk, geoefend zeeman, matroos die lang gevaren heeft; ...BOOT, v. (-en), boot die op zee vaart;
...BOUWER, m. (-s), zeeschip ; (fig.) zeevaarder.
ZEEBRAK, o. zeewater aan de kust, met zoetwater vermengd ; ...BRAND, m. branding der
zee ; (gew.) weerlicht zonder donder ; ...BRASEM,
m. (-s), brasemachtige zeevisch (sparidae), ook
braam genoemd, die vrij menigvuldig in de Middellandsche Zee gevangen wordt ; — zekere visch
(pagellus centronotus); ...BREKER, m. (-s), dijk
voor den ingang eener baai of zeeboezem cm daar-,
achter eene veilige reede te vormen.
ZEEBRIEF, m. (...ven), zeepas, paspoort van
regeeringswege aan de koopvaardijschippers afgegeven, behelzende den naam van het schip.
ZEECADET, m. (-ten), kweekeling zeeofficier ;
DAMP, m. (-en), damp die uit zee opstijgt en zich
over het land verspreidt, gewoonlijk bij helder,
zonnig weer tegen den middag of avond ; ...DELTA,
v. (-'s), delta aan zee gevormd.
ZEEDEN, m. (-nen), (plantk.) eene soort van
denneboom aan de zeekust groeiende (pinus pinaster);
— eene soort van zeerui ; ...DIENST, m. dienst bij
het zeewezen ; ...DIER, o. (-en), in de zee leveed
dier ; ...DIJK, m. (-en), dijk tegen de zee opgeworpen.
ZEEDISTEL, v. (-s), (plantk.) soort van kruisdistel met blauwachtig zeegroene bladeren., in de
duiken groeiende (eryngium maritimum).
ZEEDONDERPAD, v. (-den), wanstaltige roofzuchtige zeevisch (coitus scorpius); ...DOORN,
...D OREN, m. (-s), (plantk.) duindoorn ; — D 0 RP,
o. (-en), dorp aan zee gelegen.
ZEEDRAAK, m. (...draken), draakvisch, (holocephala); ...DRAA.KJE, 0. (-s), kleine troskieuwige
visch (pegasus draco), met groote op vleugels gelijkende borstvinnen, in de Indische zeden levende.
ZEEDRIFT, v. strandvond, aangespoelde voorwerpen uit zee; ...DRUIF, v. (...ven), eene soort van
plant (ephedra); (nat. hist.) kuit van den inktvisch.
ZEEDUIF, v. (...ven), (nat. hist.) naam van
zekeren egelvisch (diodon hystrix).
ZEEDUIKERS, m. my. (nat. hist.) eene soort
van zwemvogels (colymbus) die hun naam aan hunne
bijzondere geschiktheid in het duiken ontleenen.
ZEEDUIVEL, m. (-s), zekere visch (lophius
piscatorius), die eene lengte van 1 tot 2 M. .bereikt
en even merkwaardig is door zijne monsterachtige
vormen als door de vreemdsoortige prienavormige
aanhangsels van zijn kop waarmee hij andere
visschen tot zich lokt, ook HOZEBEK.
ZEEDUIZENDPOOT, m. (-en), eene aan maze
kusten voorkomende soort van zeeworm (nereis
pelagica), 10 A 20 cM. lang.
ZEEEEND, v. (-en), zekere vogel, duikeend
(fuliguiinae).
ZEEEENHOORN, ...EENHOREN, m. (-s),
narwal.
ZEEEGEL, m. (-s), eene klasse der stekelhuidige
dieren (echinoidea).
ZEE-EIK, m. (-en), eikeboom aan de zeekusten
groeiende.
ZEEENGEL, m. (-s), eene soort van haai
(rhina squatina) 65 tot 80 cM. lang ; ...ENGTE,
v. (-n), straat, nauwe doorgang der zee tusschen
twee landen; ...EVER, m. (-s), (nat. hist.) zeezwijn:
een visch wiens snuit op dien van 't varken gelijkt.
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1. ZEEF, v. (zeven), werktuig met een bodem vol
gaatjes tot het ziften van voorwerpen ; — gni is zoo
dicht als eene zeef, zij verklapt alles dadelijk.
2. ZEEF, v. bijzondere en aangename smaak
van den wijn.
ZEEFAUNA, v. de dieren der zee.
ZEEFBEEN, o. (-deren), (ontl.) een van vele
openingen voorzien been in het hoofd van den
mensch.
ZEEFBIJ, v. (-en), zeefwesp ; ...DOEK, m.
(-en), (-9 o. gmv. als stofn.) iji weefsel van
paardenhaar, zijde enz. voor zeven ; doorzijgdoek;
...POOT, m. (-en), (nat. hist.) zeefwesp ; ...RAAMPJE, o. (-s), (apoth.) klein zeefje van doorzijgdoek ;
...SPONS, o. (-en), eene soort van spons; ...TROMMEL, v. (-s), zeef met hoogen rand, trommelzeef.
ZEEFWESP, v. (-en), eene soort van zandwesp
(crabro striatus).
1. ZEEG, v. (zegen), ronding ; — (zeew.) rondte,
kromming.
2. ZEEG, bn. (gew.) mak, kalm.
ZEEGANS, v. (...zen), (nat. hist.) vetgans; ... GARNAAL, v. (...nalen), zeker tienpootig schaaldier,
ook garnaal geheeten. ; ...GAST, m. (-en), zeevarende
matroos ; ...GAT, o. (-en), monding der stroomen
(waar zij in de zee vallen); plaats waar twee of meer
zeeen gemeenschap met elkander hebben ; (fig.)
hij moet het zeegat uit, hij moet ter zee varen;
.GEVAAR, o. (...varen), gevaar aan zeereizen
verbonden ; ...GEVECHT, o. (-en) ; ...GEWAS, o.
(-sen) ; ...GEZICHT, o. (-en), schilderstuk dat de
zee voorstelt.
ZEEGHAFT, ZEEGHAFTIG, bn. bw. overwinnend, zegevierend : zeeghaftig rondzien.
ZEEGIER, m. (-en), fregatvogel ; ...GOD, m.
(-en), (fab.) Neptunus, god der zee ; ...GODIN,
v. (-nen), (fab.) Amphitrite : naam van de gemalin
van Neptunus ; vrouwelijke godheid die de zee
bewoont ; ...GOLF, v. (...ven), baar ; (ook) baai.
ZEEGRAS, o. een plantengeslacht (zostera) tot
de familie der najaden behoorende, in ondiepe
zeeen groeiende met lange platte stengels en lange
lintvormige bladeren die in het water recht omhooggaan, maar op het water verder drijven.
ZEEGRASMATRAS, v. (-sen), matras met
zeegras gevuld.
ZEEGRIJS, bn. ...GROEN, bn, o. grijsachtig
lichtgroen.
ZEEGRONDEL, (-s), ZEEGRONDELING, m.
(-en), (nat. hist.) een op den grondel gelijkende
zeevisch (gobius).
ZEEHAAI, m. (-en), de gewone haai.
ZEEHAAN, m. ( ...... hanen), (nat. hist.) groote
zeehaan (trigla), zekere visch, ook groote pooh en
knorhaan geheeten ; vliegende zeehaan (dactylopterus volitans), ; ...HELD, m. (-en), die zich dapper
gedraagt in zeegevechten ; ...HOEN, o. (-ders),
(nat. hist.) groote pluvier.
ZEEHOND, m. (-en), eene soort van rob (phoca
ritulina), die de noordelijke zeeen bewoont ; —
kattenhaai (squalus catulus) de kleinste soort
van haai.
ZEEHONDENHUID, v. (-en), robbevel ; ...NET,
0. (-ten), zeehondenwant ; ...WANT, o. (-en),
eene soort van net om zeehonden (kattenhaaien)
to vangen ; (ook) eene soort van net dat slechts
gebruikt wordt om groote visschen to vangen.
ZEEHONDEVEL, o. (-len), robbevel.
ZEEHOOFD, o. (-en), steepen hoofd of pier in
zee, dienende tot havenhoofd, beer, afsluiting of
aanlegplaats ; ...HOREN, ...HOORN, m. (-s),
soort van schelp ; ...HO OS, v. (...zen.), hooso boven
de zee, die dus zeewater opzuigt; ...KAPITEIN, m.
(-s), officier aan boord van een oorlogsschip ;
...KASTEEL, o. (-en), vesting en kasteel aan
zee ; — groot schip ; ...KAT, v. (-ten), ondiepte,
droogte in zee.
ZEEKAT, v. (-ten), gemeene inktvisch (sepia);
...KATJE, o. (-s), (nat. hist.) eene soort van
gehoornden. koffervisch (ostracion cornutus).
ZEEKIKVORSCH, m. (-en), (nat. hist.) eene
soort van kikvorsch (rang marina); — zeeduivel ; ...KLAPPER, m. (-s), zeekokosboom ;

ZEEMANSHUIS.

...KLIMAAT, o. klimaat der landen dicht aan zee,
op eilanden, met koele zomers en zachte winters;
...K0E, v. (-en), plantenetend walvisachtig zeedier, lamantijn: de zeekoe wordt 3 M. lang en leeft
aan de Oostkust van Z. Amerika; ...KOET, m.
(-en), alkachtige zwemvogel; ...KOMKOMMER,
:v. (-s), stekelhuidig dier met lang wormvormig
lichaam; ...KONING, m. (-en), zeebarbeel, dus
genoemd, dewijl men wil, dat hij alle andere visschen
overtreft; ...KONINGEN, m. my . naam der Noorsche en Deensche zeeroovers in de 9de en 10de eeuw.
ZEEKOOL, v. (plantk.) eene overblijvende,
kruisbloemige plant (cramba maritima), met dikken
knoestigen wortelstok en talrijke uitloopers, waaruit
bier en daar stengels opstijgen.
ZEEKRAAL, v. een plantengeslacht (salicornia).
ZEEKRAB, v. (-ben); gewone zeekrab of strandkrab (carcinus moenas), zeker tienpootig schaaldier
dat in Mart en April door onze visschers in menigte
wordt gevangen ; de kleine zeekrab, (cancer pagurus)
ook zwemkrab geheeten.
ZEEKREEFT, m. (-en), zeker tienpootig schaaldier (astacus marinus), dat somtijds bijna 5 decimeters lang wordt en welks vleesch eene Belief koosde spijs is ; ...KREEFTENNET, o. (-ten).
ZEEKRIJG, m. oorlog die ter zee wordt gevoerd ;
...KRIJGSRAAD, m. (...raden), krijgsraad aan
boord van een oorlogsschip; ...BUST, v. (-en),
kust langs de zee; ...KWALLEN, v. m y. geleiachtige dieren (medusae) die de zee bewonen en
eene uite,rlijke overeenkomst hebben met paddenstoelen ; een zevental soorten van deze dieren zijn
aan onze kusten waargenomen.
ZEEL, o. (-en), draagriem, eene 4 a, 5 cM. breede
band van touw : ze,elen order ledikanten, stoelen.
ZEELAARS, v. (...zen), hooge waterdichte
laars der zeelieden.
ZEELAMPREI, v. (-en), zeeprik.
ZEELAND, o. aan of in zee gelegen land, eiland;
naam eener provincie in Nederland.
ZEELBAAN, v. (...banen), (Zuidn..) touwslagersbaan ; ...DANSER, m. (-s), (Zuidn.) koorddanser ;
...DANSSTER, v. (-s); ...DRAAIEN, o. (Zuidn.)
touwdraaien ; ...DRAAIER, m. (-s), (Zuidn.) touwdraaier ; ...DRAAIERIJ, v. (-en), touwdraaierij.
ZEELEEUW, m. (-en), de grootste der oorrobben,
tot 5 M. lang en 500 K.G. zwaar (otaria stelleri);
hij leeft aan de kusten van den Grooten Oceaan.
ZEELEEUWERIK, m. (-en), (nat. hist.) strandkievit ; — zekere stekelvinnige visch met grijs- en
groengestreepten kop ; ...LELIE, v. C -lien),
zeebloem, plomp ; eene soort van bloempoliep ;
...LIEDEN, ...LUI, m. mv. zeevolk, matrozen.
ZEELT, v. (-en), een slijmige visch (cyprinus
tinca), ook muithond en louw genoemd, tot de familie
der karpers behoorende ; hij leeft op den bodem of
in de modder van alle onze stilstaande en weinig
stroomende wateren.
ZEELUOHT, v. lucht die op (of uit) zee waait.
ZEEM, o. bereide schapen- of geitenhuid ;
gemzenleder ; —, (-en), een stuk van zulk eene
bereide huid waarmede men iets, bv. glazen,
atwrijft. ZEEMPJE, o. (-s).
ZEEMAAN, v. maan die op zee schijnt; —, (...manen), (plantk.) witte plomp ; (nat. hist.) algemeene
benaming van verscheidene yisschen ; ...MART,
in. (-s), Janmaat, matroos ; ...MAAT, v. (maten),
zeevaardersmaat ; ...MACECT, v. getal oorlogsschepen die een Staat in zee kan brengen ; vloot ;
zeemogendheid ; ...MAKELAAR, m. (-s), makelaar
in schepen en zeezaken.
ZEEMAN, m. (...lieden, ...lui), matroos, varensgast, varensgezel : een bevaren zeeman, die op zee
goed thuis is ; — (spr.) zeeman jeen man, klacht
van eene thuisgebleven vrouw ; — (fig.) een goed
zeeman wordt ook wel eens nat, een matig mensch
drinkt ook wel eens een glaasje meer dan hij verdragen kan. ZEEMANSCHAP, v. zeevaartkunde;
daad van slechte zeemanschap ; (fig.) zeemanschap
gebruiken, met overleg handelen, niet al to streng
zijn, geven en nemen.
ZEEMANSHUIS, o. (...zen), verblijfplaats voor de
zeelieden wanneeer zij aan land zijn ; (fig.) welbe-
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zeild, dicht schip; ...KUNST, v. kennis der zeevaart;
...LEVEN, o. het leven der zeelieden ; ...TAAL,
v. taal bij de zeelieden in gebruik ; ...WOORDENBOEK, o. (-en), woordenboek voor den zeeman dat
alle zeemanstermen bevat en verklaart : het zeemanswoordenboek van Mr. J. v an L e n n e p.
ZEEMEERMIN, v. (-nen), (myth.) een wezen,
half vrouw, half visch, siren.
ZEEMEEUWEN, v. my. (nat. hist.) eene soort van
meeuwen die zich aan de zeeoevers ophouden en
waarvan bij ons voorkomen de burgemeester (lams
glaucus), de mantelmeeuw (larus marinas) en de
zilvermeeuw (larus argentatus).
ZEEMELDE, v. een plantengeslacht (obione)
tot de familie der ganzevoetachtigen behoorende.
1. ZEEMEN, (zeemde, heeft gezeemd), hoiden
van schapen enz. tot leder bereiden ; zeemtouwen ;
—, met een zeemlap afwrijven, schoonmaken.
2. ZEEMEN, bn. van zeemleder (vervaardigd).
ZEEMGAREN, bn. zeemgaren leder, leder of
huid tot zeemleder bereid.
ZEEMIJL, v. (-en), zekere afstandsmaat ter zee,
de lengte van een meridiaanminuut = 1851, 85 M.;
in Duitschland, Frankrijk en Oostenrijk-Hongarije
= 1852 M. gesteld ; — de Hollandsche zeemijl
was vroeger = 5 b/9 K.M.
ZEEMIJN, v. (-en), zie TORPEDO.
ZEEMLAP, m. (-pen), stuk zeemleer, inz. om
daarmee de vensterruiten te drogen.
'ZEEMLEDER, ZEEMLEER, o. leder van schapen of geitenhuiden vervaardigd.
ZEEMLEDEREN, bn. zie ZEEMEN (2de art.).
ZEEMOGENDHEID, v. (...heden), mogendheid
die eene staatsvloot bezit ; ...MONSTER, o. (-s),
gedrochtelijk Bier dat in zee leeft ; ...MOS, o. in
zee groeiend mos ; ...MOSSEL, v. (-en), in zee
levende mosselsoort.
ZEEMTOUWER, m. (-s), bereider van zeemleder,
van lenig leder. ZEEMTOUWERIJ, v. (-en),
plaats waar zeemleder bereid wordt.
ZEEMUIS, v. (...zen), zekere ringworm tot de
groep der roofborstelwormen behoorende, die aan
onze stranden dikwerf gevonden wordt.
ZEEN, v. (zenen), (w. g.) zenuw; —, o. (slag.) zeep
in het vleesch, harde pees.
ZEENAALD, v. (-en), eene familie der troskieuwige visschen, ook aan onze kusten voorkomende ; ...NAT, o. zeewater ; ...NATIE, v.
(...tièn), zeevarende natio; ...NETEL, v. (-s),
eene soort van straaldieren met netelorganen; hiertoe behooren de gewone roorle zeeaneonen, aan onze
kusten voorkomende; ...OFFICIER, m. (-en),
officier bij 's lands vloot ; ...OLIFANT, m. (-en),
soort van robben met een slurf (cystophora proboscidea); het mannetje kan 100 centenaars
zwaar en 7 a S M. lang worden ; ...00R,
0. (-en), eene oorvormige eónschalige schelp (haiotis);
...0ORLOG, m. (-en), oorlog die ter zee gevoerd
wordt ; ...OTTER, m. (-s), groote zeeotter (enhydris
lutris) eene soort van otter die meer dan 1 M. lang
wordt; ...OVERSTE, m. (-n), bevelhebber van een
of meer oorlogsschepen.
ZEEP, v. (-en), benaming der verbindingen van
vetzuren met bijtende potasch of soda, welke men
sedert onheuglijke tijden verkrijgt door de verhitting van vetten met alkalien ; — (scheik.)
ieder met een vet vermengd zout, iedere stof welke
olie met water vermengbaar maakt; — (spr.
gemeenz.) hij is om zeep, hij is dood.
ZEE-PAAP, m. (...papen), een der zonderlingste
visschen met sterk uitpuilende oogen, welker
hoorn- en regenboogvlies er nitziet alsof het oog
dubbel ware, (uranoscopus); ...P AARD, o. (-en),
(myth.) paard van den zeegod Neptunus ; walrus.
ZEEPAARDE, v. aarde met zeepachtige deelen
vermengd en die vooral tot reiniging van wol
dient.
ZEEPAARDJE, o. (-s), (nat. hist.) een zeevischje
waarvan de kop met het lichaam een hoek maakt
en op een paardekop gelijkt, tot de orde der troskieuwige visschen behoorende, (hippocampus antiquorum).
ZEEPAC CIJNS, m. (...zen), belasting op de zeep.

ZEERGELEERD.
ZEEPACHTIG, bn. (-er, -st), als zeep, naar zeep
gelijkende : een zeepachtige smaak.
ZEEPALING, m. (-en), zeeaal.
ZEEPAS, m. (-son), zeebrief.
ZEEPASCH, v. asch waarvan zich de zeepzieders
tot het bereiden van zeep bedienen.
ZEEPAUW, m. (-en), zekere vogel (ardea pavonia).
ZEEPBAK, m. (-ken), bak ter bewaring van zeep ;
...BAKJE, o. (-s), bakje voor een stukje zeep ;
...BAL, m. (-len), balvormig stuk zeep ; ...BEKKEN, o. (-s); ...BEL, v. (-len), blaasvormige opborreling van het schuim van zeepwater ; (fig.) lets
dat zeer schoon is doch spoedig verdwijnt.
ZEEPBOOM, m. (-en), een groote boom (sapindus
saponaria) in de beide Indien, welks vrucht (zeepappel, Czeepbes) eene voortreffelijke zeep 'oplevert.
ZEEPEN, (zeepte, heeft gezeept), met zeep inot besmeren.
ZEEPER, m. (-s), zeepzieder ; iem. die zeept.
ZEEPIG, bn. (-er, -st), als zeep, zeepachtig :
zeepige aardappels, die glibberig zijn.
ZEEPIER, v. (-en), (nat. hist.) eene soort van
borstelworm (arenicola piscatorum), 20-30 cM.
lang, die, al vretende, gangen in het zand boort ;
...PIJL, m. (-en), eene familie van draad- of kokerwormen (sagitta bipunctata) met duidelijk afgescheiden kop, romp en staart, die in zee vrij leven,
ook op onze kusten ; ...PIJNBOOM, m. (-en),
(plantk.) zekere kegeldragende boom (pines
pinaster) aan de zeekusten groeiende.
ZEEPKRUID, o. een plantengeslacht (saponaria),
tot de familie der muurachtigen behoorende, waarvan
slechts eene soort op beschaduwde plaatsen in zandige spreken voorkomt.
ZEEPLAATS, v. (-en), plaats aan zee gelegen. ;
...PLANT, v. (-en), plant die in of dicht bij de zee
groeit.
ZEEPLOOG, v. loog voor de zeepbereiding.
ZEEPOK, v. (-ken), (nat. hist.) zeetulp.
ZEEPOLIS, v. (-see), polis van zeeverzekering.
ZEEPORSELEIN, v. een plantengeslacht, tot de
famine der muurachtigen behoorende ; ...POST, v.
brievenpost uit Ladle over de zee tot in Nederland.
ZEEPPLANT, v. (-en), melicocca : zekere Amerikaansche plant met zeepachtig sap ; ...POEDER,
o. en v. poedervormige zeep ; inz. scheerzeep ;
...POPJE o. (-s), popje van zeep gemaakt ; ...PROPJE, o. (-s), (geneesk.) steekpil, zetpil van zeep.
ZEEPRIK, v. (-ken), zekere visch (petromyzon
marinas) ook zeelamprei of eenvoudig lamprei
en borate negenoog geheeten.
ZEEPSCHUIM, o. schuimende zeepoplossing ;
...SOP, o.; ...STEEN, m. (-en), eene soort van vettigen Steen, potsteen, leversteen; ...ZIEDEN, o. zeephereiden ; ...ZIEDER, in. (-s), vervaardiger van
zeep ; ...ZIEDERIJ, v. (-en.), 1 plaats waar zeep
gemaakt wordt.
1. ZEER, bn.(-der, -st), pijnlijk, smartelijk, pijn
veroorzakende : een zeere vinger ; zeere (ontstoken)
oogen ; schurftig : een zeer hoofd, met tines capitis.
2. ZEER, o. pijn, smart, hinderlijke gewaarwording ; zeer doen, pijn veroorzaken, (ook fig.) beleedigen ; zich zeer doen, zich kwetsen ; — (fig.) iem.
in zijn zeer Casten, eene gevoelige plek bij hem
aanraken, hem pijnlijk aandoen • (ook) hem spreken
over dingen die hem hinderlijk zijn ; — kwaad
zeer, schurft.
3. ZEER, bw. grootelijks, in hooge mate : zeer
kort, zeer tang ; zeer rijk ; at te zeer, buitengemeen,
buitensporig.
ZEERAAD, m. (...raden), mad (vergadering)
die over zeezaken oordeelt ; ...RAAF, v. (...raven),
eene raaf in Lijfland met getanden suave' ; waterraaf ; ...RECHT, o. recht (wettelijke bepalingen)
tot regeling van de zeevaart en den zeehandel ;
scheepvaartrecht (zekere belasting); (fig.) havenkantoor voor de in- en uitgaande rechten; ...REIS,
v. (...zen), rein ter (over) zee.
ZEEREERWAARD, bn. titel van een pastoor
,
of dominee.
ZEERGELEERD, bn. titel voor geleerden :
zeergeleerde heer ; ...GESTRENG, bn. titel van
ho of dambtenaren.
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ZEEROB, m. (-ben), zeker dier ; (fig.) zeeman ;
.„ ROEPER, m. (-s), werktuig om op zee op verren
afstand met elkander te spreken ; ...ROOF, m.
roof aan een schip op zee gepleegd ; ...ROOS, v.
(...rozen), plomp ; ...ROOVER, m. (-s), bevelhebber van een roofschip ; elk persoon die tot de
bemanning van een roofschip behoort ; — het
roofschip zelf ; ...ROT, v. (-ten), zeerat ; (fig.)
ervaren zeeman. ; ...ROTS, v. (-en), rots in of bij
de zee; ...RUI, o. zeewier.
ZEERST, OM HET ZEERST, als om strijd
• ik was ten zeerste verrast, in de hoogste mate.
ZEESALADE, v. zeesla, zeekraal ; ...SALUUT,
o. saluutschoten op zee ; ...SCHADE, v. schade op
of door de zee gekregen ; averij; ...SCHILDER ,
m. (-s), schilder van zeegezichten; ...SCHIP, o.
(...schepen), schip dat de zee bevaart ; (fig.) een
lastig, ongemakkelijk zeeschip, mensch, wezen ;
...SCHUIM, o. Witte bellen en mos die zich
boven de oppervlakte der zee vertoonen, wanneer
de golven tegen eenig beletsel of tegen elkander aan
schubben op den rug van den inktklotsen ;
visch of sepia • ...SCHUIMEN, o. het zeerooven ;
m. (-s), zeeroover; ...SCHUIMERIJ,
v. (-en), zeerooverij.
ZEESLAG, m. (-en), gevecht op zee ; ...SLAB, v.
(-ken), eene soort van in zee levende slak ; ...SLANG,
v. (-en), eene familie van slangen die zich in de keerkringsstreken gewoonlijk in voile zee ophouden en
wier venijn even krachtig is als dat van vele landslangen (hydrophiinae); een visch die tot de glen behoort; monsterslang, die men in den oceaan soms
meent te zien; ...SLUTS, v. (...zen), sluis aan zee ;
...SOLDAAT, m. ( ..daten), soldaat die op een oorlogsschip dient, mariner; ...SPIEGEL, m. (-s), de
oppervlakte der zee ; ...SPIN, v. (-nen), eene orde
der spinachtige dieren die den overgang vormen tot
de schaaldieren (pygnogonidae), kleine dieren die
zich aan schelpdieren en visschen vasthechten en
hun het bloed afzuigen ; ...SPOOK, o. (...spoken),
zeegedrocht.
ZEE SPRINKHAAN, m. (...haven), (nat. hist.)
eene soort van eetbaren zeekreeft ; ...STAD, v.
(...steden), aan zee, dicht bij de zee gelegen stad ;
...STER, v. (-ren), (nat. hist.) eene klasse van stekelhuidige dieren met een plat vijfstralig of stervormig
lichaam (asteroidea) ; de mond ligt steeds in het midden van de buikvlakte : men kent ruim 450 soorten
van zeesterren • ...STRAAT, v. (...straten), zeeengte ; ...STROOMING, v. (-en), beweging van het
zeewater in eene bepaalde richting ; warrn,e zeestrooming, als de gemiddelde warmte van het water
grooter is dan die der lucht op de plaats van aankomst, in tegenst. met koude zeestroomingen ;
...STUB, o. (-ken), schilderij, een zeegezicht voorstellende.
ZEET, v. (zeten), het zitten, zitplaats (zeew.)
zeet in eene sloep ; zitkamertje; zetel ; vouw : (fig.)
dat heeft zijn zeet genomen, dat heeft zijne plooi gekregen. ZEETJE, o. (-s).
ZEETACTIEK, v. krijgskunst toegepast op den
oorlog ter zee ; ...TELEGRAAF, v. (...grafen),
onderzeesche telegraaf, telegraafkabel op den bodem
der zee gelegen ; (ook) telegraaf op zee gebezigd ;
...TERM, m. (-en), woord, uitdrukking bij zeevarenden in gebruik ; ...TIJDING, v. (-en), bericht
uit zee ; lijst van aangekomen en vertrokken schepen;
...TOCHT, m. (-en), reis ter zee ; onderneming naar
overzeesche gewesten ; ...TON, v. (-nen), ton die in
de zeegaten ligt bij de ondiepten ; (nat. hist.) kleine
horenschelp; ...TRIOMF, m. -en), overwinning op zee
behaald ; ...TROMPET, v. (-ten), scheepsroeper ;
(nat. hist.) horenslak (buccinum).
ZEEUW, m. (-en), inboorling van de Nederlandsche provincie Zeeland ; (eert.) Zeeuwsche rijksdaalder ( = f 2.60).
ZEEUWSCH, bn. van, uit Zeeland ; eene Zeeuwsche (vrouw); (spr.) goed road, goed Zeeuwsch, de
Zeeuwen zijn ronde, eerlijke menschen.
ZEEUWSCH-VLAANDEREN, o. het gedeelte der
provincie Zeeland ten zuiden der Wester-Schelde.
ZEEVAARDER, m. (-s), zeeman, (inz.) die verre
zeetochten doet.
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ZEEVAARDIG, bn. gereed om zee to kiezen.
ZEEVAART, ZEEVAARDIJ, v. vaart op de zee ;
kweekschool voor de zeevaart.
ZEEVAARTKUNDE, v. kennis van al wat tot de
zeevaart behoort ; ...SCHOOL, v. (...scholen), school
waar de stuurmanskunst geleerd wordt.
ZEEVAARTUIG, o. (-en), zeeschip ; ...VADER,
m. (-s), leermeester in de scheepsbewegingen ;
...VALK, m. (-en), (nat. hist.) vischarend, zekere
vogel.
ZEEVAREND, bn. ter zee reizende, veel op zee
reizende : een zeevarend yolk.
ZEEVARKEN, o. (-s), (nat. hist.) halfkonijntje
(cavia), varkenkonijntje in Zuid-Amerika, vooral in
Brazilie, maar ook elders, in Frankrijk, aangekweekt;
— naam then de zeelieden aan den bruinvisch
geven.
ZEEVAST, bn. bestand tegen de beweging der
zee : zet de koffers zeevast.
ZEEVER, v. speeksel dat onwillekeurig uit den
mond vloeit, kwijl : de zeever liep hem nit den mond.
ZEEVERDOEK, m. (-en), slab, slabbetje dat men
kleinen kinderen onder het kinnetje vastmaakt.
ZEEVEREN, (zeeverde, heeft gezeeverd), kwijlen.
ZEEVERWORTEL, m. kwijlwortel ; ...ZAAD, o.
wormkruid.
ZEEVERZEKERAAR, m. (-s), die verzekert
tegen zeeschade.
ZEEVERZEKERING, v. (-en), verzekering, assurantie tegen zeeschade; MAATSCHAPPIJ, v. (-en).
ZEEVE STING, v. (-en), vesting aan de zee gelegen;
...VISCH, m. (...sschen), (v. gmv. als stofn.)
visch dien de zee oplevert (tegenst. van riviervisch);
...VL.A.M, v. zware mist uit zee komend en vaak
buiten de duinen blijvende ; ...VLAS, o. aan de zee
groeiende vlassoort met gele bloemen.
ZEEVLOOIEN, v. mv. (nat. hist.) eene soort van
vlookreeften, 1 cM. lang, schitterend wit van kleur,
die men ingroote menigte op onze stranden kan zien
rondspringen (talitrus locusta), ook strandvloo en
springer geheeten.
ZEEVOETEN, m. my. voeten die gewend zijn aan
de beweging der zee ; (fig.) zeevoeten hebben, gemakkelijk op het dek van een varend schip kunnen heen
en weer loopen.
ZEEVOGEL, m. (-s), zwemvogel die op zee thuia
hoort ; ...VOLK, o. zeelieden, matrozen ; ...VOND,
m. (-en), uit zee aangespoelde voorwerpen; ...VONK,
v. (-en), (nat. hist.) eene soort van zweepinfusoran,
kogelvormige diertjes die op onze breedten het
lichten der zee veroorzaken (noctiluca miliaris);
...VOS, m. (-sen), eene soort van haai (squalus
vulpes).
ZEEWAARDIG, bn. in staat om uit te zeilen,
goed zee kunnende bouwen (van een schip).
ZEEWAARTS, bw. naar de zee, in de richting
van de zee : zeewaarts drijven.
ZEEWAGEN, m. (fab.) wagen, kar van Neptunus ;
...WATER, o. water der zee ; zoutwater ; (fig.) golf ;
...WEZEN, o. al wat op de zeevaart en den zeedienst betrekking heeft; ...WIER, o. zeegras ;
...WIJF, o. (...ven), (fab.) zeemeermin ;...WIND,
m. (-en), wind die over dag uit zee naar het wasteland waait; ...WOLF, m. (...ven), 2 M. lange
vraatzuchtige stekelvinnige visch met een gevaarlijk
gebit; ...ZAKEN, v. my. zaken, het zeewezen
betreffende ; de kamer van zeezaken, de admiraliteit;
...ZAND, o. zand door de zee aangespoeld ;
...ZEELT, v. (-en), eene soort van lipvisch (labrus
tinca).
ZEEZIEK, bn. (-er, -st), aangetast door zeeziekte ;
(fig.) je maakt me zeeziek, gij verveelt me geweldig.
ZEEZIEKTE, v. onaangename gewaarwording,
in duizeligheid, misselijkheid en braken bestaande,
aan boord bij hem. die voor het eerst op zee is of niet
gewoon is zeereizen te doen.
ZEEZOG, o. kielwater van een in de zee varend
schip; weg door een schip op zee afgelegd; ...ZOUT,
o. keukenzout uit zeewater gewonnen; ...ZWALUW,
v. (-en), naam van de sterns; — zekere vliegende
visch, ook vliegende zeehaan geheeten ; ...ZWIJN,
o. (-en), (nat. hist.) stekelhaai (squalus centrina);
zuigervisch.
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ZEFIER, (-en), ZEFIR, m. (-s), koele, zachtc,
westenwind, aangenaam koeltje ; (dicht.) zachte,
luwe wind ; — dunne zomerstof.
ZEFIRISCH, bn. bw. zacht waaiende, ruischende
(van bladeren door den wind).
ZEGE, v. overwinning : de zege behalen ;
de zege der deugd over de ondeugd.
—triomf:
ZEGEBOOG, m. (...bogen), eerepoort (inz. voor
een overwinnaar); ...DAG, m. (-en), overwinningsdag ; ...DICHT, o. (-en), gedicht gemaakt als eene
hulde aan een overwinnaar ; ...FEEST, o. (-en);
...BRANS, m. (-en), krans voor een overwinnaar ;
...GREET, m. (...kreten); ...KROON, v. (...kronen), onderscheidingsteeken voor een overwinnaar.
ZEGEL, o. (-s), in metaal gesneden letters, figuur,
familiewapen enz. en dienende als signet om het
in lak of was af te drukken ; — afdruk van zulk
eene figuur ; — onder het zegel van geheimhouding,
als een geheim ; — (fig.) Stempel ten bewijze van
echtheid (van bescheiden); onder zegel, vanwege het
gerecht verzegeld ; (fig.) zijn zegel aan iets hechten,
iets goedkeuren ; (ook) het bekrachtigen of bevestigen ; merk, stempelmerk op papier (van welk
zoodanig gestempeld papier het gebruik in behaalde
gevallen bij de wet is voorgeschreven); een gezegeld
blad papier ; een wires (verzoekschrift) op zegel ; —
postzegel ; — plakzegel ; — de belasting op het
zegel.
ZEGELAFDRUK, m. (-ken), afdruk van een zegel;
...BELASTING, v. belasting op het zegel ; ...BEWAARDER, m. (-s), zekere staatsambtenaar ;
(ook) minister van justitie (in enkele landen); — iem.
die, bij het verzegelen van roerende goederen, door
den kantonrechter wordt aangewezen, de zegels te
bewaren, d. i. toe te zien dat de zegels niet verbroken
worden.
ZEGELEN, (zegelde, heeft gezegeld), een zegel op
iets stellen ; een brief dichtmaken en er het zegel
op drukken ; gezegeld papier, papier waarop het
rijkswapen gestempeld is. ZEGELING, v. (-en).
ZEGELIED, o. (eren.), overwinningslied zegeliederen aanheffen.
ZEGELRECHT, o. belasting op het zegel;
...RING, m. (-en), ring voorzien van een stempel;
...SNIJDER, m. (-s), graveur, vervaardiger van
zegels ; ...WAS, o. was om er zegels in af te drukken;
...WET, v. wet regelende het gebruik van gezegeld
papier.
ZEGELTJES, o. my. (plantk.) het lelietje van
dalen ; groote zegeltjes, Salomonszegel.
1. ZEGEN, m. biddend een kruis over iem. of
iets maken ; iem. zijn zegen geven; het uitwerksel
van zulk eene plechtige zegening : onder 's Hemels
zegen, onder den goddelijken bijstand ; (fig.) hierop
rust, is geen zegen, dit gaat niet voorspoedig; — (zeevissch.) op zegen varen, tegen zeker aandeel in de
winst.
2. ZEGEN, v. (-s), groot vischnet waarmee men
de geheele breedte van een vischwater afsluit ; trekt
men dit voort, dan vangt men alle visschen die
niet door de maken kunnen : met de zegen visschen ;
— sleepnet (voor patrijzen).
ZEGENBEDE, v. (-n), zegenwensch.
ZEGENEN, (zegende, heeft gezegend), den zegen
geven en daarbij het teeken des kruises maken of
de hulp van God inroepen ; eene kerk zegenen,
inwijden, ; — prijzen, loven iemands aandenken
zegenen •; — voorspoedig maken, geluk, overvloed,
bescherming geven : God zegende zijne vlijt, zijn
pogen ; — God zegene u, God schenke u gezondheid
en voorspoed, (ook) heilwensch bij het niezen ;een gezegend (gelukkig) land; een gezegend jaar, een
gelukkig jaar ; -- met aardsche goederen gezegend
zijn, ruim voorzien; — in een gezegenden staat zijn,
of rich ingezegende omstandigheden bevinden, zwanger zi:in.
ZEGENING, v.(-en), het zegenen •; zegenwensch ;
guest, voorspoed ; geluk ; de zegeningen des hemels,
door God geschonken. voorspoed.
ZEGENRIJK, bn. (-er, -st), met zegeningen overladen : de zegenrijke gevolgen ; voorspoedig, in bloei.
ZEGENVISSCHERIJ, v. het visschen met de
zegen.

ZEIL.
ZEGENWENSCH, m. (-en), gelukwensch, toewensching van voorspoed, van zegen.
ZEGEOFFER, o. (-s), (oudh.) offerande ter viering
eener overwinning ; ...PALM, m. (-en), palm der
overwinning; ...PENNING, m.(-en), Oudromeinsohe
penning waarop eene victoria in een twee of vierspan was afgebeeld ; ...POORT, v. (-en), triomfboog;
...PRAAL, v. (...pralen), luisterrijke intocht .eens
overwinmars, triomf • (fig.) overwinning: schitterende, bloedige zegepralen.
ZEGEPRALEN, (zegepraalde, heeft gezegepraald),
eene overwinning behalen.
ZEGEPRALEND, bn. bw. overwinnend, triomfeerend : een zegepralende intocht.
ZEGEPRIJS, m. (...zen), prijs der overwinning.
ZEGERIJK, bn. (-er, -st), rijk in zege, vele overwinningen behalende of behaald hebbende.
ZEGESCHOTEN, o. m y. kanonschoten gelost ter
gelegenheid eener behaalde overwinning, triomfsalvo ; ...STANDAARD, m. (-s), ...VAAN, v. (...vanen), vlag der overwinning ; ...TEEKEN, o. (-en),
voorwerp op den vijand buit gemaakt, tropee ;
...TIJDING, v. (-en); ...TOCHT, m. (-en), triumftocht.
ZEGEVIEREN, (zegevierde, heeft gezegevierd),
triomfeeren, de overwinning behalen; — over alle
moeilijkheden, bezwaren zegevieren, die te boven
komen.
ZEGEVIEREND, bn. bw. zegepralend.
ZEGEVLAG, v. (-gen), vlag der overwinning ;
...VUUR, o. (...vuren), vreugdevuur ter gelegenheid van het behalen eener overwinning; ...WAGEN,
m. (-s), triomfwagen ; ...ZANG, m. (-en), lied ter
viering eener behaalde overwinning ; ...ZUIL, v.
(-en), zuil opgericht ter herinnering aan eene behaalde overwinning.
ZEGGE, v. een plantengeslacht (carex), tot de
familie der cypergrassen behoorende.
1. ZEGGEN, (zegde, zeide, heeft gezegd, gezeid),
mondeling (iets) te kennen geven, woorden uiten,
spreken : goeden dag zeggen, groeten. ; rich
niet laten zeggen, geene rede verstaan, zijn eigen zin
volgen, ongehoorzaam zijn. ; — iem. dank zeggen,
hem danken ;
bevelen, gebieden ; niets te zeggen hebben, geen
gezag hebben ; — beduiden, beteekenen, te kennen
geven : wat toil dat zeggen ?; — 1000 gulden toil
voor hem niets zeggen, beteekenen niet veal bij hem;
— oordeelen : wat zegt ge er van I; — aanmerken
wat hebt ge op zijn gedrag te zeggen ?; — verwijten,
toevoegen : zoo iets laat ik mij niet zeggen ; — schriftelijk mededeelen Vondel zegt ergens ; — vermaiden : wat zegt de Heilige Schrift daarvan I; —
de wet zegt, schrijft voor. ZEGGING, v. het zeggen,
uitdrukking, zinsnede.
2. ZEGGEN, o. het gesprokene : volgen zijn
zeggen, naar hij gezegd, beweerd heeft.
ZEGGENSCHAP, v. (gemeenz.) zeggenschap krilgen, wat te zeggen, te bevelen krijgen, invloed verkrijgen.
ZEGGINGSKRACHT, v. gave met gevoel en nadruk te spreken.
ZEGSMAN, m. (...lieden, ...lui), die iets gezegd,
verteld heeft; wie is uw zegsman I, van wien hebt
gij het vernomen I; — de zegsman ligt op het kerkhof, niemand weet wie het verteld heeft.
(...zen),
ZEGSWIJZE, v. (-n), ZEGSWIJS,
spreekwijze, manier van uitdrukken.
ZEGSWOORD, o. (-en), uitdrukking, bewoording.
ZEIL, o. (-en), dock van stark linnen, gewoonlijk
uit verscheidene banen (kleeden) bestaande en aan
den rand met touwen (lijken) benaaid, tot het
opvangen van den wind op vaartuigen ; — (fig.)
alle zeilen bijzetten, alle krachten inspannen;
of halen, (eig.) de zeilen
—hetzilnop
zoo hoog ophalen als men kan, (fig.) alles inspannen om vertooning te maken.; — (in spr.)
een oog in het zeil houden, goad uitkijken, toezien, een wakend oog houden (op); — (gemeenz.)
met een opgestreken (of opgestoken) zeil, driftig,
vertoornd ; — met een nat zeil thuiskomen, dronken ;
schip : eene vloot van tachtig zeilen —
doek van zeildoek, van wasdoek enz. over iets

ZEILAGE.
heen gespannen : de zeilen van een windmolen : zeil op den grond hebben, vloerzeil. ZEILTJE, o.
(-s), klein zeil ; - (fig. gemeenz.) een zeiltje
strijken, van zichzelven vallen; - (zegsw.) onder een,
staalul zeiltje is het goed roeien, bij een vast inkomen verdient men nog licht zooveel dat men een
bestaan heeft; - een zeiltje voor boeken, een stuk
wasdoek om daarin boeken te pakken, te dragen;
- een zeiltje voor de kachel, een stuk vloerzeil om
deels onder, deels voor de kachel te leggen tot
bescherming van het kleed.
ZEILAGE, v. de zeilen; vaart, loop van een
schip; dat schip is op zeilage gebouwd, om eene
snelle vaart te loopen.
ZEILDOEK, o. grof en stevig doek (soort linnen)
waarvan zeilen enz. vervaardigd worden; - gewast
en geverfd doek van touw als vloerbedekking.
ZEILDOEKSCH, bn. van zeildoek gemaakt :
zeildoeksche schoenen, pantoffels; ...DOFT, v. (zeew.)
(in eene sloep).
ZEILEN, (zeilde, heeft en is gezeild), met behulp der zeilen over het water gaan, voortdrijven ;
- door zeilen bewerken, in zekeren toestand brengen : een schip in den grond zeilen; eene kaap te
boven zeilen; - een, ander schip in den grond zeilen,
de loef afsteken, het inhalen en aan de windzijde voorbijzeilen.
ZEIL-EN-ROEIVEREENIGING, v. (-en), besloten
gezelschap ter beoefening van het zeilen en roeien.
ZEILER, m. (-s), zeilend schip ; zeevaarder.
ZEILGAREN, o. garen waarmede zeilen genaaid
worden; ...HENGST, v. (-en); zeilvaartuig op de
Schelde met scherpen hoogen boeg; ...HENGSTVEER, (o. (...veren), veer waar de ovcrtocht per
zeilhengst geschiedt; ...JACHT, o. (-en), eene
soort van vaartuig.
ZEILKLAAR, bn. zeilvaardig.
ZEILKLEED, o. (-en), baan zeildoek; ...KOERS,
m. (-en), weg dien een zeilend schip aflegt.
ZEILMAKER, ZEILENMAKER, m. (-s), vervaardiger van zeilen; ...MAKERIJ, v. zeilm.akersambacht; -, (-en), zeilmakerswerkplaats.
ZEILREE, bn. gereed om uit te zeilen : de vloot
lag zeilree.
ZEILROL, v. (-len), rol van verdeeling der manschap bij de zeilen; ...SCRIP, o. (...schepen),
...SCHUIT, v. (-en), schip, schuit om mede to
zeilen; ...SPRIET, m. (-en), (zeew.) ra van een
latijnsch zeil; ...STEEN, m. (-en), (v. en o. gmv. als
stofn.) magneetijzersteen; ...TOCHT, m. (-en), reis
op een zeilschip, met eene zeilboot; ...TUIG, o.
ZEILVAARDIG, bn. zeilklaar.
ZEILVAARTUIG, o. (-en); ...VEREENIGING, v.
(-en), vereeniging van liefhebbers van zeilen;
...VERMAAK, o. zeilen tot uitspanning; ...VERMOGEN, o. het vermogen van zeil te voeren.
ZEILWEDER, ...WEER, o. weder geschikt om
onder zeil to gaan; ...WEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd met zeilvaartuigen; ...WERK, o. zeiltuig.
ZEIN, v. (-en), (gew.) mes van de zeis; zeis.
ZEIS, v. (-en), (gew. ZEILEN, v. (-en, -s),) lang
boogvormig gekromd mes, aan de binnenzijde
scherp, aan een langen stok bevestigd, om daarmee
gras en koren to maaien : de rug, de snede, de kruk
eener zeis; eene zeis harem, scherpen; (spr.) zijne
zeis in eens antlers koren slaan, zich in de werkzaamheden van een ander indringen. ZEISJE, o. (-s).
ZEISENKRAMER, m. (-s), iem. die zeisen verkoopt ; ...MAN, m. (fig.) de dood, voorgesteld als
een geraamte, met eene zeis gewapend waarmee
hij het leven der menschen afmaait; ...SMEDERIJ, v. (-en), werkplaats waar zeisen vervaardigd worden; ...SAID, m. (...smeden); ...WAGEN,
m. (-s), (oudt.) oorlogswagen met zeisen gewapend.
ZEKER, bn. bw. (-der, -st), buiten gevaar, veilig :
in dat land is men niet zeker; - gerust, zonder zorg:
om zeker te gaan; - waaraan niet to twijfelen valt:
zekere bewijzen hebben; - ik heb het nit zekere bron,
van vertrouwbare zij de; - ik ben er zeker van, ik
twijfel niet meer; - ik ben zeker van mijn volkje,
ik vertrouw ze ten voile; een waarschijnlijk vermoeden drukt het uit in :
hij dacht zeker, dat ik het niet zag; - ter aandui-
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ding van een bepaald persoon of eene bepaalde
zaak die(n) men niet nader kan of wil noemen ;
zeker iem. vertelde mij; - minachtend : zekere heeren willen altijd wat aanmerken.
ZEKERHEID, v. veiligheid ; - gewisheid, beslistheid, vastheid; - verzekering, onderpand,
waarborg : geld leenen op zekerheid.
ZEKERHEIDSHALVE, bw. voor de, uit zekerheid.
ZEKERHEIDSKLEP, v. (-pen), veiligheidsklep.
ZEKERHEIDSTELLING, v. het stellen van onderpand van rekenplichtige ambtenaren.
ZEKERLIJK, bw. zeker, stellig, vast, wezenlijk.
ZELATEUR (Fr.), m. (-s), (R.-K.) ijveraar,
werkend lid eener broederschap, eener vereeniging.
ZELATRICE (Fr.), v. (-s), ijveraarster.
ZELDEN, bw. niet dikwijls : ik ga zelden uit.
ZELDZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), schaarsch,
niet vaak voorkomende : zeldzame planten, dieren;
- een meisje van zeldzame schoonheid, bijzonder
schoon; - vreemd, zonderling, ongehoord, wonderlijk. ZELDZAAMHEID, v. (...heden), schaarschheld; vreemdheid, zonderlingheid.
ZELF, by. persoonlijk voornaamw. dat zooveel
beteekent als : in eigen persoon; achter zaaknamen
stelt het de zaak meer op den voorgrond (het
wordt vermogen als een zwak bn. of het blijft onverbogen): (fig.) zij was de beleefdheid zelve, zij was
uiterst beleefd; - dat spreekt vanzelf, dat behoeft
geene vermelding, niet gezegd, dat is zeer natuurlijk.
ZELFACHTING, v. (w. g.) achting voor zichzelven; ...BEDROG, o. illusie; valsch oordeel;
...BEGOOCHELING, v. (-en), waan waarin men
zichzelven brengt of gebracht heeft, verbeelding.
ZELFBEHAAGLIJK, bn. met zelfbehagen.
ZELFBEHAGEN, o. innige voldoening over zichzelven, ijdele hoogmoed op zichzelven : met innerlijk
zelfbehagen; ...BEHEERSCHING, v. het bedwingen
zijner driften en hartstochten : zelfbeheersching
toonen, bezitten; ...BEHOUD, o. zorg voor zijn
leven, vcrdediging van zijn persoon : op zelfbehoud
bedacht zijn; ...BESTUIVING, v. (plantk.) bestuiving der stempels met eigen stuifmeel; ...BESTUREND, bn. zelfbesturende kolonien; ...BESTUUR, o. eigen, zelfstandig bestuur : vele kolonien
hebben een zelfbestuur, autonomic.
ZELFBEWEGEND, bn. zelf zich bewegende.
ZELFBEWUST, bn. met innerlijk besef : de
mensch is een zelfbewust wezen. ZELFBEWUSTREID, v. gevoel van eigen, innerlijke kracht of
waarde.
ZELFBEWUSTZIJN, o. met bewustzijn, met kennis van zichzelf : tot zelf bewustzijn komen.
ZELFDE, bn. een versterkte vorm van zelf.
(Dit woord wordt met de en het aaneengeschreven,
niet met die, deze).
ZELFGENOEGZAAM, bn. tevreden met zich
zelf. ZELFGENOEGZAAMHEID.
ZELFGEVOEL, o. gevoel van zichzelf dat men
bestaat; zelfbewustzijn.
ZELFHEID, v. het afgetrokken begrip van het
eigen ik; de eigen persoon : zijne zelfheid verloochenen, zijne neigingen onderdrukken.
ZELFKANT, m. (-en), buitenkant, dikke wollen
rand aan eenig weefsel ; - lieden van den zelfkant
der maatschappij, janhagel, schorrimorrie.
ZELFKANTEN, bn. van zelfkant.
ZELFKASTIJDING, v. (-en), kastij ding van
zichzelf; ...KENNIS, v. kennis van zichzelf: tot
zelfkeniais komen; ...KLINKER, m. (-s), letter die
zonder hulp van andere letters uitgesproken wordt,
vocaal; ...KOSTEN, my. de zelfkosten der steenkolen,,
de prijs zonder eenige winst to berekenen; ...LICHTEND , bn. die eigen licht voortbrengen; ...MOORD,
m. (-en), het benemen van het leven aan zichzelven.
ZELFMOORDEN (ZICH), (zelfmoordde zich, heeft
zich gezelfmoord), zelfmoord begaan.
ZELFMOORDENAAR, m. (-s), ...MOORDENARES, v. (-sen), die zelf een einde aan zijn (haar)
leven maakt; ...ONDERRICFIT, o. onderricht aan
zichzelf, zelfoefening : methode voor zelfonderricht;
...ONDERZOEK, o. onderzoek van, door zichzelf;
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...ONTBRANDING, v. ontbranding zonder van
elders aangebrachte hitte : zelfontbranding in steenkolen, in nat hoof komt nogal eens voor; ...ONTWIKKELING, v.; ...OPOFFERING, v. (-en), het
zich aan levensgevaar blootstellen ter wile van
een anderen persoon (of voor eene zaak); ...OPVOEDING, v. opvoeding van zichzelf; ...OVERSCHATTING, v. oversehatting van eigen kennen
of kunnen ; ...OVERWINNING, v. overwinning
op zichzelf ; ...RESPECT, o. eerbied voor zich zelf.
ZELFS, bw. ook, ook nog, ook dan : zelfs zijne
vrienden ontzag hij niet; daarenboven.
ZELFSCHATTING, v. (w. g.) schatting en waardeering van zichzelf.
ZELFSLACHTIG, bn. (taalk.) zelfslachtige zelfst.
nw., die diernamen welke steeds of mannelijk 6f
vrouwelijk worden gebezigd, zonder dat men het
natuurlijk geslacht in aanmerking neemt.
ZELFSTANDIG, bn. bw. (-er, -st), wezenlijk, op
zichzelf staande, onafhankelijk : zelfstandig oordeelen, optreden; zelfstandig handelen, bij zijne bandelingen vrij zijn van den invloed van andere
personen; een zelfstandig bestaan hebben, in eigen
behoeften kunnen voorzien; — (spraakk.) zelfstandig naamwoord, een der tiers rededeelen van
eene taal; zelfstandig werkwoord, het werkwoord
wezen of zijn, wanneer het niet als hulpwerkwoord
gebezigd is.
ZELFSTANDIGHEID, v. (...heden), onafhankelijkheid; het op zichzelf staan; wat op zichzelf
bestaat; bewerkte stof; samenstellend bestanddeel
van iets; (geneesk.) bestanddeel van artsenijen.
ZELFSTRIJD, m. inwendige strijd (b.y. tusschen
liefde en plicht); ...STUDIE, v. zelfonderricht;
...VERDEDIGING, v. persoonlijke verdediging : uit
zelfverdediging iem. verwonden; ...VERGODING;
...VERHEFFING, v. het prijzen van zichzelven;
...VERLAGING, v.; ...VERLOOCHENING, ,i.
het verloochenen zijner gevoelens; ...VERNEDERING, v.; ...VERTROUWEN, o. vertrouwen in
of op zichzelven, het vertrouwen op eigen krachten
tegenover zijne taak en mogelijke hinderpalen;
...VERWIJT, o. (...verwijtingen, v.), verwijt dat
men zichzelf maakt; ...VERZAKING, v. zelfverloochening; ...VOLDOENING, v.
ZELFWERKEND, bn. die zelf werkt, regelt,
automatisch : zelfwerkende weefstoel.
ZELFWERKZAAMHEID, v. de zelfwerkzaamheid der leerlingen opwekken, dat zij zelf iets vinden,
bedenken, beproeven, oplossen.
ZELFZUCHT, v. eigenbaat, baatzucht.
ZELFZUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), tuk op eigen
voordeel, baatzuchtig, egoistisch.
ZELK, v. (-en), hoop asch uit zoutketen; vullnishoop; —ASCII, v.
ZELLING, v. (-en), (zeew.) zaat of bed door
een schip in de modder gemaakt.
ZELOOT, m. (zeloten), iem. die met onverdraagzamen liver andersdenkenden, vooral in zake van
godsdienst, bestrijdt en tracht te vervolgen; (in
't bijz.) de benaming van die Joden, welke de
voornaamste aanstokers en hoofden waren van den
laatsten opstand der Joden tegen de Romeinen.
ZELOTISME, o. leer en grondstellingen van een
geloofsijveraar.
ZEMELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als zemel; —
zeurig, vervelend.
1. ZEMELEN, v. my. het grofste gedeelte van
gemalen koren, elders ook gruis geheeten.
2. ZEMELEN, (zemelde, heeft gezemeld), zemelknoopen, vervelend kleingeestig zijn; zeuren, zaniken.
ZEMELIG, bn. bw. (-er, -st), met zemelen vermengd, vol zemelen : zemelig brood; — in hooge
mate zeurig, vervelend.
ZEMELKNOOPEN, (zemelknoopte, heeft gezemelknoopt), (gemeenz.) muggenziften, zeuren, zaniken.
ZEMELKNOOPER, m., ...KNOOPSTER, v. (-s),
muggenzifter, ...ziftster; zeur, zanik.
ZEND, o. de taal waarin de rend avesta is opgesteld.
ZENDAVESTA, v. het heilige boek of godsdienstboek van 't zendvolk of oude Perzen en hunne nakomelingen, hetwelk de leer van Zoroaster bevat.
Van Dale, Handwoordenboek.

ZENUWVLECHT.
ZENDBODE, m. (-n), afgevaardigde; ...BRIEF,
m. (...ven), herderlijk schrtven, man.demellt : de
zendbrieven van..., naam van eenige geschriften van
het Nieuwe Testament.
ZENDELING, m. en v. (-en), afgezondene, afgevaardigde; (inz.) die vreemde landen bezoekt met
het doel lieden tot een ander (christelijk) geloof
over te halen, missionaris. ZENDELINGE, v. (-n).
ZENDEN, (zond, heeft gezonden), zorgen dat
er iets van de eene plaats naar de andere komt,
doers toekomen, sturen : iem. boeken, brieven zenden ; om den dokter zenden, laten komen ; (fig.) iem.
naar de andere wereld zenden, hem den dood berokkenen; — (go dgel. ) van de noodige volmacht voorzien.
ZENDING, v. (-en), het zenden; —, (-en), ,wat
gezonden wordt : rending van M. At.; — opdracht,
taak, iets wat vervuld of verricht moet worden ;
— (fig.) gezantschap, legatie; — (ook) missie,
standplaats van geestelijken ter bevordering van
het christendom onder de heidenen; de inwendige
rending, de bevordering van de prediking des evangelies binnenslands.
ZENDINGSFEEST, o. (-en), feestelijke bijeenkomst van Christelijke vereenigingen ; ...POST, m.
(-en), zendingsstation.; ...SCHOOL, v. (...scholen.);
...STATION, o. (-s); ...WERK, o.; ...WEZEN,
o. alles wat met de zending in verband staat.
ZENEGROEN, o. (plantk.) kruipend zenegroen,'
eene lipbloemige plant (ajuga) die op weilanden
en andere vochtige plaatsen ivoorkomt.
ZENG, v. (-en), (zeew.) plotselinge en kortstondige verheffing van den heetschenden wind.
ZENGELEN, ZENGEREN, (Zuidn.) zengen.
ZENGEN, (zengde, heeft gezengd), schroeien,
licht branders : zijn goed zengen; — eene kip zengen,
de vederstoppels van de huid eener kip afbranden
door Naar boven eene vlam te houden.
ZENIG, bn. (-er, -st), (slag.) met zeen.
ZENITH, o. toppunt aan den hemel; (fig.) toppunt, hoogste punt.
ZENONISME, o. leer van den Griekschen wijsgeer
Zeno, den stichter van het stoicisme.
ZENUW, v. (-en), een dier fijne witachtige draden
welke door bet gansche lichaam verspreid zijn en,
de van uitwendige voorwerpen veroorzaakte gewaarwordingen naar de hersenen voeren en aan
de spieren enz. den wil overbrengen : zenuwen voor
het gevoel; zenuwen voor de bewegingen; — pees; —
(fig.) kracht, sterkte : het geld is de zenuw (of ziel)
van den oorlog, heeft men geld, dan kan men
oorlogvoeren. ZENUWTJE, o. (-s).
ZENUWAANDOENING, v. (-en), lichte zenuwziekte : aan zenuwaandoeningen tijden.
ZENUWACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als eene
zenuw: zenuwachtige draden; (ook) met een licht
aangedaan zenuwgestel, nerveus. ZENUWACECTIGHEID, v. chronische toestand van prikkelbare zwakte van het zenuwstelsel.
ZENUWARTS, m. (-en), geneesheer, specialiteit in
zenuwziekten; ...BEROERTE, v. (-n), verlamming
der zenuwwerking ; ...GESTEL, o. (-len), al de
zenuwen in het dierlijk lichaam ; ...INRICHTING,
v. (-en), herstellingsoord voor zenuwlijders ; ...LIJD E N, o. hevige zenuwaandoening ; ...LLIDER,
m. (-s), iem. Wiens zenuwgestel ziek is; ...MIDDEL, o. (-en), middel dat genezend op de zenuwen
kan inwerken; ...PATIENT, m. (-en), iem. die
zenuwziek is; ...PIJN, v. (-en), pijn die optreedt
als louter pijn, zonder eenig ander merkbaar verschijnsel; ...PRIKKELING, v. ( -en); ...STELSEL,
o. de gezamenlijk in het lichaam aanwezige zenuwstrengen, in verband met hare centraaldeelen : de hersenen, het ruggemerg en
de zenuwknoopen ; ...TOEVAL, o. (-len), het
bewusteloos neervallen tengevolge van zenuwoverspanning; ...TREKKING, v. (-en), onwillekeurige
spierbeweging : zeniuwtrekkingen in het gezicht.
ZENUWVLECHT, v. vlechtsel van zenuwen;
...VLIES, o. (...zen), zenuwscheede; ...ZIEK,
bn. lijdende aan zenuwziekte; ...ZIEKTE, v. (-n),
ziekte die Naar oorsprong in anatomische veranderingen van het zenuwstelsel heeft; ...ZINKINGKOORTS, v. (-en), typhus abdominalis.
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ZEPPELIN.
ZEPPELIN (Hd.) v. (-s), luchtschip ; —VLOOT,
v. verzameling luchtschepen.
ZERK, v. (-en), groote vierkante steen (voor
stoepen en gang,en); grafsteen.
ZERO (Fr.) v. de nul.
ZERP, bn. bw. zuur, scherp, wrang. ZERPHEID,v.
ZERPZOET, bn. rijnsch, zuurzoet.
1. ZES, telw. hoofd- of grondgetal vijf plus
Um; dat kost zes gulden; — 't heeft de waarde
van een ranggetal in : Hoofdstu,k zes; zes Maart;
hij is van het jaar zes; Karel zes; het is zes uur;
ZESSEN (het telwoord ZES, beschouwd als een
zelfstandig gebruikt bn. in het meerv.) zes personen ;
zes deelen van hetzelfde geheel ; — zes
uren ;
zes achtereenvolgende malen..
2. ZES, v. (-sen), het cijfer zes; eene Arabische
zes (6); eene Romeinsche zes (VI); sigaar van zes
voor een dubbeltje; — cijfer der beoordeeling : voor
dat werk kreeg hij eene zes; eene kaars van
zes in een. pond; — van zessen klaar, (eig.)
gereed (van paarden), d. i. met vier goede pootbn en twee goede oogen, (fig.) van alle markten
thuis; hij is van zessen klaar, hij is goed voorbereid of toegerust, weet op alles te antwoorden.
ZESJE, o. (-s), verkleinw. van zes.
ZESDE, bn. (ranggetal), gij zijt de zesde, de zesde
persoon; Karel de Zesde van Frankrijk, Karel,
de zesde koning van dien naam van Frankrijk;
o. (-n), zesde deel van iets: een zesde, '/6; vier
vijfzesde H. L., vier H.L. en vijfmaal een zesde
deel van een H.L.
ZESDEELIG, bn. in zessen gespleten of verdeeld.
ZESDEHALF, telw. vijf en een half.
ZESDERHANDE, ...LEI, onverb. bn. van zes
soorten; zessoortig en daarom ook soortgetal geheeten.
ZESDRAADSCH, bn. uit zes draden bestaande
zesdraadsch touw; ...DUBBEL, bn. bw. zesvoudig.
ZESDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
ZESENDER, m. (-s), hert met zes uiteinden of
takken aan het gewei ; ...HOEK, m. (-en), zekere
meetk. figuur met zes hoeken; hexagoon, teerling ;
...HOEKIG, bn. zes hoeken hebbende ; ...HONDERD, telw. zesmaal honderd; ...HONDERDSTE,
telw. (ranggetal) ; ...HOOFDIG, bn. zes hoofden
hebbende : zeshoofdige regeering ; ...JARIG, bn.
zes jaren oud; om de zes jaren; zes jaren durende;
...LETTERGREPIG, bn. ; ...MAAL, bw. ; ...REGELIG, bn. uit zes regels bestaande een zesregelig versje.
ZESTHALF, o. (...ven), (eert.) Hollandsch muntstuk ( = f 0.27b).
ZESTIEN, telw., ook ranggetal.
1. ZESTIENDE, bn. (ranggetal) den zestienden
Juni, den zestienden dag der maand Juni; Lodewijk
de Zestiende (van dien naam); ten zestiende, in de
zestiende plaats ( bij volgorde); de zestiende eeuw,
tijdvak van 1501 tot 1600.
2. ZESTIENDE, o.(-n), het zestiende deel van
iets; (muz.) eene hoot Wier duur het zestiende gedeelte bedraagt van dien eener heele.
ZESTIENDEHALF, bn. vijftien en een half.
ZESTIENDERHANDE, ...LEI, onverb. bn. (ook
soortgetallen geheeten) van zestien soorten; op
zestien verschillende manieren of wijzen.
ZESTIENHOEK, m. (-en), (meetk.) eene figuur
met zestien hoeken.
ZESTIENHONDERD, telw. zestienmaal honderd.
ZESTIENJARIG, bn. zestien jaren oud : een
zestienjarig meisje; zestien jaren durende; ...MAAL,
bw. zestien malen; ...MAANDIG, ...MAANDSCH,
bn. zestien maanden oud, durende.
ZESTIG, telw. hoofd- of grondgetal: zesmaal tien;
een en zestig; de zestig (stuks) kosten, mij...; het zestig
(wijze van verkoop bij zestig te gelijk); (fig.) zijt ge
(of ben je) zestig zijt ge dwaas ?; hij is zestig, hij
suft, mijmert, wordt een beetje kindsch; — 't heeft
de waarde van een ranggetal in : hoofdstuk zestig; —
ZESTIGEN, (het telw. ZESTIG beschouwd ale een
zelfst. gebruikt bn. in het mv.) zestig personen
wij waren met zijn (voor ons) zestigen; — zestig
deelen van een geheel ; — zestigtal.
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ZETTEN.

ZESTIGER, m. (-s), iem. die zestig jaren oud is;
lid eener vereeniging van zestig leden; schip dat
zestig stukken geschut voert; wijn van het jaar
1860.
ZESTIGERHANDE, ...LEI, onverb. bn. (ook
soortgetallen geheeten) van zestig soorten, op
zestig verschillende manieren of wijzen; ...JARIG,
bn. zestig jaren oud, durende; ...BEER, ...MAAL,
...WERF, bw.
ZESTIGPONDER, m. (-s), iets dat zestig pond
weegt.
ZESTIGSTE, telw. (ranggetal): gij zijt de zestigste.
ZESTIGTAL, o. (-len), zestig stuks, voorwerpen,
(eert.) schok; ...VOUD, o. (-en), zestigmaal iets genomen; ...VOUDIG, bn. bw.
ZESTONIG, bn.. in zes tonen; ...VINGERIG,
bn. met zes vingers; ...VLAK, o. (-ken), (meetk.)
lichaam door zes vlakken ingesloten regelmatig
zesvlak, kubus; ...VLEUGELIG, bn. zes vleugels
hebbende; ...ZIJDIG, bn. met zes zijden een
zeszijdig
ZET, m. (-ten), het zetten; bet schuiven van eene
stuk op het schaakbord ; — (fig.) een moeilijk
werk ; duw, scoot, ruk ; — (fig.) iem. een zet
geven, een steek onder water; — het hert deed groote
zetten, sprong ver; — fijne trek, list, loosheid; vond.
ZETBAAS, m. (...bazen), iem. die tegen vast
loon, of tegen provisie voor rekening van een ander,
eene zaak beheert; (fig.) strooman; ...BOER, m.
(-en), zetbaas op eene boerderij.
ZETEL, m. (-s), zitplaats, stoel ; — (fig.) verblijfplaats (inz. van een vorst of anderen voornamen persoon ; de zetel der regeering, plaats van
het rijksbestuur ; — deze maatschappij heeft haar
zetel (is gevestigd) te...
ZETELEN, (zetelde, heeft en is gezeteld), zetten,
doen zitten; gezeten zijn, zitten (bijb.) God
zetelt in 't eeuwig Licht; — gevestigd zijn : (fig.) de
onschuld zetelt op haar gelaat, is op haar gelaat te
lezen.
ZETFOUT, v. (-en), (drukk.) f eut van den zetter,
eene bij het zetten gemaakte fout; ...GANG, v.
(-en), (zeew.) losse plank boven langs het boord
op lage vaartuigen; gang tegen de buitenoppervlakte der inhouten; ...HAAS, m. (...haken), zeker
timmergereedschap hetwelk gebruikt wordt om
mare balken te versjouwen of te lichten;
(letterz.) werktuig waarin de regels (naar de verschillende breedte der pagina's) gezet worden;
...JUFFROUW, v. (-en), juffrouw die voor een
ander eene zaak beheert; ...KASTELEIN, m. (-s),
kastelein die voor een ander de zaak beheert.
ZETLIJN, v. (-en), (boekdr.) metalen reep in
den zethaak waarop de letters gezet worden; (trissch.)
met de zetlijn visschen, aan een lang touw zijn korte
eindjes touw, van haken en aas voorzien, bevestigd;
deze zet men in het water nit en na verloop van
eenige uren haalt men ze op om te zien, wat er gevangen is; ...MACHINE, v. (-s), machine om
het werk van den zetter machinaal te doen.
ZETMEEL, o. (scheik.) het zuiverste meel dat
in granen gevonden wordt; het komt als een wit
poeder voor : zetmeel komt in bijna alle planten voor.
ZETMEELBOLLETJE, o, een korreltje
zetmeel; ...GOM, v. gom door verwarming uit
zetmeel verkregen; ...STROOP, v., ...SUIKER,
v. uit zetmeel bereid.
ZETSEL, o. (-s), zooveel als men in eens zet
(van thee, kruiden enz.); bezinksel, grondsop; —
(letterz.) gezette regels.
ZETSTEEN, m. (-en), (v. gmv. als stofn.) basalt
bij waterwerken.
ZETTEN, (zette, heeft gezet), doen zitten : zich
zetten, gaan zitten; zet et, neem plaats; juweelen,
steenen zetten, kassen; eene schilderij in eene lijst
zetten, inlijsten;
iets in een opgerichten stand ergens plaatsen
(vaak in tegenst. met leggen) ;
eene bepaalde plaats geven : den pot op het vuur
zetten, om iets to warmen of te koken; — een gebroken been zetten, samenvoegen en in een verband
leggen; — plaatsen : iem. het hoofd recht zetten, hem
doen gehoorzamen; — iets in azijn zetten, in-
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hetzelfde gasthuis ziek hetzelfde gebrek hebmaal tien • — 't heeft de waarde van een ranggetal
ben; — sterk verlangend : hij is er ziek van, (in
in : hoofdstuk zeventig; — ZEVENTIGEN, (het teiw.
deze laatste beteekenis wordt het meest in samenst.
_ZEVENTIG, beschouwd als een zelfst. gebruikt
gebezigd : manziek, trouwziek, enz.).
bn. in het meerv.) zeventig personen ; de bijbelZIEKBED, 0. (-den), bed waarop een zieke ligt;
vertaling der zeventigen, septuagesima; zeventig
tijd eener ziekte ; toestand van den zieke.
-deelen van hetzelfde geheel : verdeel dat in zeventigen.
ZIEKE, m. en v. (-n) iem. die ziek is.
ZEVENTIGER, m. (-s), iem. die 70 jaren oud is;
ZIEKELIJK, bn. (-er, -st), telkens ongesteld,
schip dat 70 stukken geschut voert; wijn van het
inz. tengevolge eener kwaal ; — (fig.) een ziekelijk
jaar 1870 ; lid van een raad van 70 personen.
gevoel, overdreven, overspannen, waarbij men het
ZEVENTIGJARIG, bn. 70 jaren oud.
verstand het zwijgen oplegt; eene ziekelijke opZEVENTIGJARIGE, m. en v. (-n), iem. die 70
vatting van den godsdienst, onverstandig, dwaas.
jaren oud is.
ZIEKEN, (ziekte, heeft geziekt), ziek zijn; wegZEVENTIGMAAL, bw. zeventig malen.
kwijnen.
ZEVENTIGSTE, telw. (ranggetal).
ZIEKENBAK, m. (-ken), (zeew.) bak met voedsel
ZEVENTIGTAL, o. (-len), zeventig stuks ;
voor zieke matrozen ; ...BEZOEK, o. (-en), het
...VOUD, o. (-en), zeventigmaal lets genomen;
bezoeken van een of meer zieken; ...BOEG, m.
...VOUDIG, bn. bw., ...WERF, bw. zeventigmaal.
(-en), ruimte aan boord ter verpleging van zieken;
ZEVENVAKKIG, bn. met zeven vakken; ...VIN...BUS, v. (-sen), bus waarin gelden voor zieken
GERKRUID, o. (plantk.) de gewone tormentil
worden ingezameld; ziekenfonds; ...FONDS, o.
(potentilla tormentilla); ...VLAK, o. (-ken), (meetk.)
(-en), vereeniging van personen ter bekoming van
lichaam door zeven vlakken ingesloten; ...VOETIG,
geneeskundige hulp voor weinig kosten; vereeniging
bn. met zeven voeten : een zevenvoetig vers; ...VOUD,
die geld aan de leden uitkeert tijdens hunne ziekte.
o. (-en), zevenmaal lets genomen; ...VOUDIG,
ZIEKENHUIS, o. (...zen), v.
bn. bw. zevenmaal zooveel; ...WERF, bw. zeven(-en), gasthuis, hospitaal, inrichting ter verpleging
maal; ...ZAAD, o. vogeltjeszaad uit zeven soorten
van zieken ; ...KAMER, v. (-s), kamer waarin
van zaden bestaande.
een of meer zieken verblijf houden; ...KAS, v.
ZEVERZAAD, o. zekere geneeskrachtige plant;
ziekenfondq , ...KOST, m. kost voor zieken;
wormkruid.
...MOEDER, v. (-s), opzichtster eener ziekenzaal;
ZICH, wederkeerend voornw. van den datief en
...OPPASSER, m. (-s), ....OPPASSTER, v. (-s),
accusatief van den derden persoon van alle ge...OPPASSERES, v. (-sen) , iem. die zieken oppast,
slaehten en getallen : zij geeft zich (3de nv.) moeite;
verpleegt.
zij kwetsen zich (3de nv.); zichzelf, zichzelve, zichZIEKENRAAM, o. (...ramen), draagbaar zonder
zelven; hij leeft voor zichzelven, hij verkeert niet in
pooten waarop zieken gemakkelijk vervoerd kunnen
gezelschappen, (ook) hij is zeer baatzuchtig; geen geld
worden, zelfs trappen op en al; ...WAGEN, m.
bij zich (op zak) hebben.
(-s), wagen waarin zieken gemakkelijk vervoerd
1. ZICHT, v. (-en), kleine zeis met korten steel,
worden; ...ZAAL, v. (...zalen), groote kamer waarin
die met eene hand bestuurd wordt om er koren en
zieken verblijf houden (in een gasthuis enz.).
plaggen mee te maaien.
•
ZIEKESTOEL, m. (-en), ruime, gemakkelijke
2. ZICHT, o. het zien ; een schip in 't zicht, een
stoel voor een zieke.
schip te zien; ik heb iets in 't zicht, ik zie lets,
ZIEKTE, v. (-n), het ziek zijn : besmettelijke,
(fig.) ik heb ergens het oog op, ik street naar lets;
ongeneeslijke, doodelijke ziekte; eene ziekte onder de
— (kooph.) vertoon : op zicht, bij vertoon van
leden hebben; landziekte, volksziekte, epidemie; val(dezen wissel); betaalbaar acht dagen na zicht, acht
lende ziekte, epilepsie; Engelsche ziekte; — ziekte van
dagen na vertoon
ZICHTBAAR, bn. bw. (-der, -st), gezien kunnende
het vee, van planten.
ZIEKTEGEVAL, o. (-len), geval van ziekte ;
worden, waarneembaar door de Bogen ; — (fig.)
...KIEM, v. (-en), kiem eener ziekte.
helder, duidelijk, klaar, blijkbaar: een goal zichtZIEKTENKUNDE, ...LEER, v. wetenschap van
baar verschil. ZICHTBAARHEID, v. eigenschap
het ontstaan en de verschijnselen der ziekten,
van hetgeen gezien kan worden; (fig.) blijkpathologic.
baarheid.
ZIEKTEPROCES, o. (-sen), ontstaan en verloop
ZICHTEINDER, m. gezichteinder.
eener ziekte.
ZICHTEN, (zichtte, heeft gezicht), met eene
ZIEKTESTOF, v. stof die de ziekte veroorzaakt;
zicht maaien, plaggen slaan ; koren zichten ; — uit
...TEEKEN, o. (-s), teeken, verschijnsel eener ziekte;
twee punten een tusschenpunt van gelijke hoogte
...TOESTAND, m. (-en) ; ...VERLOF, o. (...loven),
bepalen door over evenlange paaltjes met dwarsverlof wegens ziekte; ...VERLOOP, o. verloop
plankjes (zichtjes) te zien.
eener ziekte; ...VERSCHIJNSEL, o. (-en); ...VER•
ZICHTJE, o. (-s), lat of paaltje van ongeveer
75 cM. lengte, met dwarsplankje.
SLAG, o. (-en); ...VERZEKERINGMAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij die tijdens ziekte een
ZIEDAAR, tw. uitroep om iemands aandacht
zeker geldsbedrag uitkeert.
ergens op to vestigen.
ZIEL, v. (-en), ZIELE, v. (-n), eerste levensoorZIEDEN, (zood, heeftgezoden), laten koken;
zaak bij de levende wezens; het vermogen om gekoken : zeep, zout zieken; — (spr.) het is dear iederen
waar te worden en to begeeren; zetel of bron der
dag gezoden en gebraden, men eet er iederen dag
gedachten, van het gevoel en den wil; geweten; —
heerlijk van; — (fig.) ziedend van woede, van woede
het gaat mij door de ziel, doet mij innig Teed ; met
kokende; zijn ziedend bloed, vurig, heet.
hart en del bij zijn werk zijn • — de oogen zijn de
ZIEDENDHEET, bn. kokendheet.
spiegels der ziel ; zijne ziel in lijdzaamheid bezitZIEDER, m. (-s), ZIEDSTER, v. (-s), die kookt.
ten, gelaten het ongelijk verdragen ; — hij loopt
ZIEDERIJ, v. (-en), zeep-, zoutziederij.
met
zijne ziel onder den arm, hij weet met zijn tijd
ZIEDERKETEL, m. (-s), (stoomw.) cilindergeen raad ;
vormige stoomketel met voorwarmers.
persoon, mensch (als men niet let op leeftijd of
ZIEDHARING, m. (-en), haring die gebakken
sekse): deze stad telt 300,000 zielen; erwas geen levende
wordt.
ziel meer op straat, niemand ; — hoe meer zielen,
ZIEGEZAGEN, (ziegezaagde, heeft geziegezaagd),
hoe meer vreugd ; — eene oude ziel, inz. een oud
vervelend krassen op eene viool; (fig.) vervelend
een goede, brave, eerlijke ziel ;
vrouwtje ;
praten, temen, zeuren.
de ziel, in tegenstelling met het lichaam : de ziel
ZIEHIER, t.w. uitroep om iemands aandacht
verliet het lichaam ; zijne ziel ruste in vrede ! wensch
ergens op te vestigen : ziehier, wat er van de zaak is.
uitgesproken bij eene begrafenis ; — ter ziele gaan,
ZIEK, bn. (-er, -st), ongesteld, onpasselijk, toesterven ;
stand van het lichaam of Oen of meer lichaamsde werkende kracht in lets, het voornaamste,,
deelen, wanneer niet alle organen goed werken ;
het onmisbaarste van iets, wat levee geeft :
— (fig.) dat vak is ziek, ligt stil, er valt niet
was
de ziel der vereeniging, dier onderneming ; —
onmatig
veel in te verdienen; — zich ziek lachen,
geld is de .ziel van den handel ;
lachen zoodat men er pijnlijk van wordt; — in
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maken; — schrijven: zijn naam order eel?, stuk
zetten, het onderteekenen; — de vracht heeft zich
gezet, het ei ontwikkelt zich tot vrucht; — dat zet
kwaad bloat, dat geeft verbittering, haat; — geven :
geld op rente zetten, tegen zeker percent uitleenen; —
ziln geluk op eene kaart, alles op het spel zetten,
wagen; — iets te pand zetten, als onderpand geven; —
gelagen zetten, eene tapperij houden; — denken: zich
lets in het hoofd zetten, er telkens aan denken, het
voor waar houden; — zet dat uit uw hoofd, denk daar
niet meer aan; — zich over iets heen zetten, het nit
zijne gedachten verdringen; — ik kan dat wel zetten,
ik begrijp heel goed, hoe zoo iets kan voorkomen;
— ik kan hem niet zetten„ niet lijden, niet uitstaan ;
— bepalen : zijne zinnen op iets zetten, er naar
streven, het begeeren; — -tijd en uur voor ids
zetten, vaststellen, bestemmen; op gezette tijden, op geregelde tijden; — verwedden : ik zet er een gulden
onder; — ovexyaLren : iem. over de rivier zetten;
— laten aftrekken : koffie, thee, vlier zetten;
— beginners : het op een loopen zetten; — (drukk.)
letters zetten : er moet nog een, vel gezet worden; dat
artikel is nog niet gezet. ZETTING, v. (-en), het
zetten; het vaststellen van een bedrag, een prijs.
ZETTER, m. (-s), die zet, inz. letterzetter; —
hoofdambtenaar bij de regeling van den aanslag
eener belasting : het college van zetters; — die diamanten in ringers enz. zet; — (muz.) toonzetter.
ZETTERIJ, v. (-en), letterzetterswerkplaats.
ZEUG, v. (-en), wijfje van het zwijn, moederzwijn; zwijn dat eens geworpen heeft; — pissebed
(zeker insect), ook plattezeug genoemd.
ZEULEN, (zeulde, heeft gezeuld), met zeer veel
moeite voortsleepen, voortdragen : een zwaren
koffer zeulen; den heelen dag zeult zij met dat zware
kind ; — voorttrekken, visschen met een door een
paard getrokken net; — (fig.) sukkelen.
ZEUNTJE, o. (-s), (zeew.) de jongste van het
schip (de oudsten heeten paai); degene die het
eten haalt en na het maal het scheepsgerei in den
bak moat schoonmaken, ook bakzeuntje genoemd.
1. ZEUR, v. (-en), lor, vod, prul; wissewasje.
beuzeling, kleinigheid.
2. ZEUR, m. en v. (-en), zeurkous.
ZEUREN, (zeurde, heeft gezeurd), zaniken,
lastig vallen, dwingen, om zijn zin maar te
krijgen : die kinderen zeuren maar om uit te gaan; —
over iets zettren, lang streken over iets; — (Zuidn.) in
bet spel bedriegen, niet eerlijk spelen, in sommige
streken heet dit zuren.
ZEURIG, bn. bw. (-er, -st), onaangenaam, lastig,
hinderlijk. ZEURIGHEID, v.
ZEURKOUS, m. en v. (-en), die zeurt.
ZEUS, m. (Gr. myth.) de vader der goden.
1. ZEVEN, (zeefde, heeft gezeefd), ziften.
2. ZEVEN, telw. hoofd- of grondgetal : zes plus
den ; — 't heeft de waarde van een ranggetal in :
hoofdstuk zeven; zeven April; Lodewijk V I I; het
is van het jaar zeven; — ZEVENEN (het telw.
ZEVEN, beschouwd als een zelfst. gebruikt bn. in
het meerv.), zeven personen ; — zeven deelen van
hetzelfde geheel ; — zeven uren ; — zeven a,chtereenvolgende malen,
2. ZEVEN, v. (-s), het cijfer zeven : eene Arabische
zeven (7); eene Romeinsche zeven (VII); — eene
kaars van zeven in, een pond.
ZEVENARMIG, bn. met zeven armen.
ZEVENBLAD, o. (plantk.) eene schermbloemige
plant (aegopodium podagraria) die op belommerde
plaatsen langs wegen, heggen, slooten en elders
voorkomt,
ZEVENBLOEM, v. (-en), herfstleeuwentand
(leontodon autumnalis), zekere plant met 7 bloembladen, 7 meeldraden en 7 stempels; ...BOOM, m.
(-en), een heester of heesterachtige boom (sabina
officinalis) met lange, opstijgende takken, die in
de zuidelijke gewesten van Europa groeit en niet
zelden bij ons gekweekt wordt.
ZEVENDAAGSCH, bn. zeven dagen durende, oud;
om den zevenden dag.
ZEVENDE, telw. (ranggetal) ; hij was de zevende,
de zevende persoon; Karel de Zevende van Frankrijk,
Karel, de zevende koning van dien naam van
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Frankrijk; den zevenden Mei, den zevenden dag
der maand Mei; ten, zevende, in de zevende plaats;
— vier zevende, viermaal een zevende van het
geheel.
ZEVENDEELIG, bn. zevenspletig.
ZEVENDEHALF, ZEVENDHALF, telw. zes en
een half.
ZEVENDERHANDE, ...LEI, onverb. bn. (ook
soortgetallen geheeten) van zeven soorten.
ZEVENDHALFJE, o. (-s), oud muntstuk. Dietje

( =ZEO
I VE
32aRAADSCH, bn. uit zeven draden bestaande : zevendraadsch touw; .:.DUBBEL, bn.
bw. zevenmaal.
ZEVENDUIZEND STE, telw. (ranggetal).
ZEVENGESTERNTE, o. eene sterrengroep in
het sterrenbeeld de Stier, in welke een gewoon oog
zes, een zeer scherp oog zeven sterren ziet, terwiji
men er met een middelmatigen kijker meer dan honderd in bespeurt; (zegsw.) iem. near 't zevengesternte
wilzen, iem. naar een dorp verwijzen waar geen
huizen staan, hem voor den mal houden.
ZEVENHOEK, m. (-en), figuur of voorwerp met
zeven hoeken; ...HOEKIG, bn. dat zeven hoeken
heeft; ...HONDERD, telw. zevenmaal honderd;
...HONDERDSTE, telw. (ranggetal); ...JARIG,
bn. zeven jaren oud, durende; om de zeven
Jaren., (gesch.) de Zevenjarige oorlog, de oorlog
Bien Frederik de Groote van Pruisen en Maria
Theresia van 0 ostenrijk van 1756-1763 voerden.
ZEVENJARIGE, m. en v. (-n), die zeven ja.ven
oud is; ...KLAPPER, m. (-s), een viturwerk
dat zeven slagen geeft.
ZEVENKRAMER, ...MAKER, m. (-s), veryaardiger, verkooper van zeven.
ZEVENLETTERGREPIG, bn. met zeven letter
grepen; ...MARL, bw.; ...MAANDIG, bn. zeven
maanden oud, durende; ...MAANDSCH, bn. een
zevenmaandsch, kind, dat in de zevende maand der
zwangerschap is geboren; — (fig.) een zevenmaandsch
kindje tot wasdom zien te brengen, eene zeer zwakke
zaak vooruit zien te helpen.
ZEVENMIJLSLAARZEN, v. my. (fab.) laarzen
waarmee men stappen van zeven mijlen kon doen :
de reus met de zevenmijlslaarzen.
ZEVENOOG, v. (-en), (heelk.) zeker gezwel; —
(nat. hist.) eene soort van lamprei ; ...SLAPER, m.
(-8), relmuis (myoxis glis); zij hebben een winterslaap ; — (fab.) een der zeven broeders van Ephese,
die volgens de overlevering gedurende de vervolging
der Christenen onder keizer Decius, in het jaar 35,
in een hol in slaap vielen en 155 jaar later onder
keizer Theodosius weer ontwaakten; — (fig.) iem.
die veel van langslapen houdt.
ZEVENSTER, v. zevengesternte ; ...TAL, o.
(-len), zeven stuks, zeven bij elkander,
ZEVENTALLIG, bn. (rekenk.) het zeventallig
stelsel, dat stelsel van tellen waarbij zeven het grondtal is.
ZEVENTIEN, telw. (hoofd- of grondgetal) : tien
plus zeven; — 't heeft de waarde van een ranggetal
in : hoofdstuk zeventien; hij is van het jaar Zeventien; — ZEVENTIENEN, (bet telw. ZEVENTIEN,
beschouwd als een zelfst. gebruikt bn. in het meerv.)
zeventien personen ; (oudt.) de ( Heeren) zeventienea,
de bewindhebbers der 0. I. maatschappij; — zeventien deelen van hetzelfde geheel.
ZEVENTIENDAAGSCH, bn. zeventien dagen
oud, durende.
ZEVENTIENDE, telw. (ranggetal).
ZEVENTIENDEHALF, telw. zestien en een
half.
ZEVENTIENDERHANDE, ...LEI, onverb. bn.
(ook soortgetallen geheeten) van zeventien soorten.
ZEVENTIENHONDERD, telw. zeventienmaal
honderd.
ZEVENTIENJARIG, bn. van zeventien jaren;
zeventien jaren durende; ...MAAL, bw. zeventien malen; ...TAL, o. (-len), zeventien stuks;
...TALLIG, bn. in zeventientallen; (rekenk.)
zeventientallig stelsel ; ...V OUD , o. (-en); ...VOUDIG, bn. bw.
ZEVENTIG, telw. hoofd- of grondgetal : zeven
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het inwendige van vele voorwerpen : de ziel
eener viool; aan flesschen het holle gedeelte van
den bodem, hetwelk naar boven steekt en de inwendige ruimte vermindert; — stootbodem van
een kanon; — binnendeel eener pen; — vliesje in
den haring. ZIELTJE, o. (-s), (fig.) arme bloed,
sukkel; vliesje in den haring; — (fig.) een zieltje
winner, iem. tot een anderen godsdienst of tot eene
andere partij weten over te halen; — een zieltje
zonder zorg, iem. die zich de wereldsche zorgen in 't
geheel niet aantrekt.
ZIELBRAKEN, (Zuidn.) zieltogen.
ZIELEBEELD, o. (-en), voorstelling in den
geest.
ZIELEGROOTHEID, v. grootheid van gemoed;
...HEIL, o. het heil der ziel, inz. in betrekking tot
het leven hiernamaals : voor zijn zieleheil zorgen.
ZIELELEED, ZIELSLEED, o. innig leed.
ZIELELEVEN, o. geestelijk leven; ...LIJDEN,
o. gemoedslijden.
ZIELENADEL, m. verhevenheid van den mensch
door uitstekende deugd, nobelheid van karakter;
...ARTS, m. (-en), geneesheer die geestelijke ziekten geneest.
ZIELENBEELDJE, o. (-s), beeldje waarvan men
zich bij vele volken van den Ind. Archipel bedient,
om zich met de ziel van een afgestorvene in verbindi ng te stellen ; ...HERDER, m. ( -s ), geestelijke ;
T AL, o. aantal inwoners.
ZIELEPIJN, ZIELSPIJN, v. zieleleed.
ZIELESMART, ZIELSSMART, v. zielsverdriet.
ZIELESTRIJD, m. inwendige tweestrijd;
...TROOST, m. troost voor de ziel, kalmte voor het
gemoed; ...VOEDSEL, o.; ...VREDE, m. kalmte
des gemoeds.
ZIELEVREUGDE, ZIELSVREUGD, v. oprechte,
innige vreugde.
ZIELIG, bn. bw. (-er, -st), als een arme ziel, jammerlijk, deerniswaard zielig toekijken ; er zielig
uitzien ; 't is zielig, om er deernis mede te
hebben.
ZIELKUNDE, v. kennis, leer der ziel en van hare
eigenschappen; leer der geestelijke verschijnselen
bij den mensch ; ...KUNDIG, bn.
ZIELLOOS, bn. zonder ziel, levenloos : een zielloos overschot.
ZIELMIS, v. (-sen), (R.-K.) mis of dienst voor
een overledene; koperen geld, koperen zielmissen, zoo
geld, zoo waar.
ZIELROEREND, bn. bw. (-er, -st), treffend, hoogst
aandoenlijk : een zie/roerend tooneel.
ZIELSAANDOENING, v. (-en), sterke gemoedsaandoening; ...ANGST, m. (-en), onrust van het
gemoed : in zielsangst verkeeren.
ZIELSBEDROEFD, bn. innig bedroefd.
ZIELSBEGEERTE, v. sterke begeerte, hartgrondige wensch; ...BEMINDE, m. en v. (-n),
innig beminde.
ZIELSBLIJ, ...BLIJDE, bn. innig blij.
ZIELSGEKLAG, o. het smartelijk weeklagen;
...GELIEFDE, m. en v. (-n), zielsbeminde; ...GENOT, o. innig, oprecht genoegen, genot; ...KRACHT,
v. eigenschap der ziel; sterkte van gemoed; zelfbedwang; ...KWELLING, v. (-en), gemoedskwelling, wroeging; ...LIEF, bn. innig lief;
...RUST, v, kalmte desgemoeds.
ZIELSTREELEND, bn. aangenaam voor de
zinnen.
ZIELSVEEL, bw. innig veel.
ZIELSVERDRIET, o. diep gevoeld leed; ...VERHEFFING, v. edele hoogmoed; ...VERHUIZING,
v. het overgaan der menschelijke ziel uit of naar
een menschelijk of dierlijk lichaam, dock zonder
eenige zelfbewuste herinnering aan een voorafgeganen toestand gedurende het verblijf der ziel in
een ander lichaam; ...VERLANGEN, o. vurige begeerte, hartgrondige wensch; ...VERMOGEN, o.
(-8), vermogen der ziel, van den geest; ...VERRUKKING, v. extase; ...VERTROUWEN, o.
innig vertrouwen; ...VERVOERING, v. geheel
andere gedachtenkring; ...VRIEND, m. (-en),
...VRIENDIN, v. (-nen), boezemvriend, -in, beminde; ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte der ziel.

ZIGEUNER.

ZIELTOGEN, (zieltoogde, heeft gezieltoogd), op
sterven liggen, weldra den geest geven.
ZIELTOGENDE, m. en v. (-n), die op sterven ligt.
ZIELVERHEFFEND, bn. wat het gemoed, de
gedachten verheft.
ZIELVERKOOPER, m. (-s), (in zeesteden) iem.
die anderen door list of bedrog voor den dienst
aanwerft en zich daarvoor ruim laat betalen.
ZIELVERKWIKKEND, bn. wat de ziel verkwikt;
...VERZORGER, m. (-s), geestelijke, biechtvader.
ZIEN, (zag, heeft gezien), zijn gezicht hebben,
Met blind zijn : hij ziet scherp, zeer goed ; — ziende
blind zijn, oogen hebben en niet zien, te groot van
vertrouwen zijn en bedot worden —
met het gezicht waarnemen. : ziet ge mijn pen 1;
ik zie mijn hoed niet; uit eigen oogen zien, zelf
waarnemen, naar eigen oordeel to werk gaan;
—dorenvgtlaszi,
(fig.) de zaken overdrijven; — door een bril zien, met behulp van een
bril zien, (ook fig.) de zaken niet joist waarnemen,
zooals zij zijn ; iets door de vingers zien, onopgemerkt, ongestraft laten ; - veel menschen zien,
bezoek ontvangen, brengen ; -iem. gaarne zien, veel
met iem. ophebben; van hem houden ; — ik mag
hem niet zien, ik kan hem niet uitstaan ; —
gadeslaan, opmerken : ik zie uw broeder niet;
—vor
zich zien, niet achteruitzien, (fig.) oppassen,
voorzichtig zijn;
iem. in de oogen zien, vlak aankijken; iem. in de
kaart zien, merken wat hij van plan is, hem doorzien; — iem. in den nek zien, minachtend behandelen; —
als stopwoordje : ziet ge, dan gaat gij eerst...;
zie je, dat komt er wtz van; — komen, treden : het
gevaar moedig order de oogen zien; — bedacht zijn
op eigen voordeel zien;
gevolgd door een onb. w. neemt het verl. deelw.
den vorm van den infinitief aan : ik heb het zien
komen; ik heb hem zien gaan; hij heeft mij zien
slaan, hij heeft gezien, dat ik sloeg; (ook) hij heeft
gezien, dat ik geslagen werd;
trachten, moeite doen : zie hem mede te brengen:
cone zekere gestalte, uitzicht of voorkomen hebben : bleek zien;
uitzicht geven : dit venter ziet
op de straat; die kamer ziet in den twin; — (fig.) dat
ziet op hem, heeft betrekking op hem, geldt
hem; —
—, o. het zien van een lijk; het zien kost u niets,
gij moogt vrij zien, dat kost u geen geld; — naar
mijne wijze van zien, volgefis mijn meening; —
h,00ren en zien vergaat iemand hier, hier is een helsch
lawaai; — tot ziens, tot weerziens.
ZIENDEROOGEN, bw. zeer goed zichtbaar, met
de oogen waarneembaar hij groeit zienderoogen.
ZIENER, m. (-s), die ziet; — (fig.) profeet, voorspeller, voorzegger; — die visioenen heeft.
ZIENERSBLIK, m. (-ken), blik van een ziener of
profeet ; ...GAVE, v. de gave van to kunnen voorzien, voorspellen; .00G, o. zienersblik.
ZIENLIJK, bn. bw. zichtbaar, to zien (bijb.)
alle zienlijke en onzienlijke dingen.
ZIENSWIJS, v. (...zen), ...WIJZE, v. (-n), wijze,
manier waarop men de zaken, de gebeurtenissen
beziet : mijne zienswijze is, meening, opvatting.
ZIER, v. (-en), algemeene naam van eenige
microscopische diertjes ; — (fig.) zeer kleine hoeveelheid, uiterst weinig, genoegzaam niets, gewoonlijk ZIERTJE : hij heeft geen ziertje verstand.
ZIEZOO, tw. uitroep van verlichting of tevredenheid wanner lets geeindigd is.
ZIFT, v. (-en), zeef.
ZIFTEN, (ziftte, heeft gezift), door eene zeef
laten gaan of loopen ; (fig.) vitten, uitpluizen ; op
alles iets aan te merken hebben ; haarklooven, spitsvondig zijn. ZIFTING, v. het ziften.
ZIFTER, m. (-s), die zift of zeeft ; (fig.) bediller;
taalzifter, purist. ZIFTERIJ, v.
ZIGEUNER, m. (-s), heidens, een in Europa en
een deel van Aziö rondzwervend yolk, donkerbruin
van kleur, met glimmend zwart Naar eene eigenaardige taal die veel overeenkomst met het Sanskriet heeft, eigenaardige gebruiken en godsdientige opvattingen en een rusteloozen aard.
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ZIGEUNERIN, v. (-nen), vrouw of meisje der
Zigeuners.
ZIGEUNERKAMP, o. (-en); ...LEVEN, o.
(fig.) zwervend, rusteloos leven ; ...MEISJE, o.
(-s); ...TAAL, v.; ...TROEP, m. (-en); ...VOLK, o.
(fig.) zwervend bedelaarsvolk ; ...WAGEN, m. (-s).
ZIGZAG, m. (-s), lijn die beurtelings uit- en
inspringende hoeken maakt ; —LIJN, v. (-en).
ZIGZAGSWIJZE, ...WIJS, bn. bw. als een
zigzag : zigzagswijze loopgraven.
ZIGZAGVORMIG, bn. bw. zigzagswijze.
1. ZIJ, pers. vnw. derde persoon vrouwelijk
enkelvoud ; (ook) meervoud van den derden persoon ; wijfje van eenige diersoorten : is die
vogel een hij of eene zij ?
2. ZIJ, v. zie ZIJDE.
ZIJBEUK, m. (-en), ruimte in eene kerk ter zijde
van het schip.
ZIJD, WIJD EN ZIJD, bw. uitdr. overal, van alle
kanten, naar alle zijden : het is wijd en zijd bekend.
1. ZIJDE, v. (-n), ZIJ, v. (-den), grensvlak van
een lichaam : de zes zijden van een dobbelsteen,
van een kubus ; — grenslijn eener meetkundige
figuur : eene ruit wordt begrensd door vier gelijke
zijden ; — de grensvlakken van een lichaam
met uitzondering van het bovenste en het onderste :
de vier zijden eener kamer, van een huis ; — de beide
vlakten van een plat, dun lichaam : de beide zijden
van een boomblad verschillen gewoonlijk in kleur ;
—bijvorwepndie neduieltk vor-enachterzijde hebben, de overgang tusschen voor en achter,
inz. bij menschen en dieren : de harden in de zijde
zetten ; iem. in de zijde stompers ; — iem. ter zijde
staan, hem helpen (ook fig.); — eene zijde spek, het
spek van eene der zijden van een varken ;
de Hollandsche kust ;
—deZij,
ruimte buiten ons in de richting der zijden :
op zijde gaan, om ruimte te maken, om niet opgemerkt te worden enz.; — jets op zijde zetten, om
ruimte te maken, (ook) om het voor later to bewaren;
ruimte buiten ons in iedere richting: de menschen
kwamen van alle zijden toeloopen ;
wijze waarop een ding zich vertoont of men het
aanziet : eene zaak van alle zijden beschouwen,
het voor en tegen ervan overwegen ; iem. van
eene leelijke zijde leeren kennen, een leelijken trek
in zijn karakter opmerken ; — iemands zwakke
•
waar hij zich het minst verdedigen kan,
waar hij het minst velen kan, waarin hij het
minste weet enz.: iem. in zijne zwakke zijde aantasten ;
betrekking waarin personen tot elkander staan :
familie van vaders-, van moederszijde, van vader,
van moeder ; — partij, inz. staatspartij : de
rechter-, de linkerzijde.
2. ZIJDE, ZIJ, v. zekere kostbare stof, het
afscheidingsproduct van den zijdeworm en wel het
spinsel, waarin de rups hare laatste gedaanteverwisseling tot pop en vlinder ondergaat ; —
(fig.) hij zal er geene zijde bij spinnen, hij wint
er nets bij ; zij was in zijde, zij had een zijden
kleed aan ; — op zijde gelijkende stoffen : zijde
van planten, van hoot, bereid langs chemischen weg.
ZIJDEAAP, m. (...apen), (nat. hist.) klein,
behendig aapje met large, zijdeachtige haren,
veel op een eekhorentje gelijkende, uit Zuid-Amerika,
ook leeuwaapje geheeten (hapale rosalia).
ZIJDEA CHTIG, ZIJACHTIG, bn. (-er, -st);
als zijde, op zijde gelijkende : zijdeachtige stoffen.
ZIJDEAFVAL, m. afval van zijde ; ...CULTUUR,
v. het kweeken van zijderupsen ; ...INDUSTRIE,
v. ; ...KOEKOEK, m. (-en), zekere koekoek van
Brazilie (trogon).
ZIJDELINGS, bw. niet rechtstreeks : hij raakte
mij zijdelings ; dat was zijdelings op mij gemunt.
ZIJDELINGSCH, bn. van ter zijde : eene zijdelingsche mededeeling ; een zijdelingsch verwijt, niet
rechtstreeksch ;• collateraal.
ZLIDEMOLEN, m. (-s), molen ter bereiding
van zijde, inz. om te moulineeren.
ZIJDEN, bn. van zijde vervaaidigd ; --ten
deele van zijde gemaakt : een zijden hoed ; —
op zijde gelijkende, zacht en glanzend.
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ZIJDENHEMDJE, 0. (-s), eene soort van appel
met zeer zachte, dune schil.
ZIJDEPIJN, v. (-en), pijn in de zijden; pleuris.
ZIJDEPLANT, v. (-en), zekere vergiftige Amerikaansche plant (asclepias cornuti) ; ook in onze
duinen, met een langen zijdeachtigeia kuif aan de
zaden ; ook joodsche wandelaar genoemd.
ZIJDEREEDER, m. (-s), zijdefabrikant ; ...RUPS,
v. (-en), zijdeworm ; ...SPINNER, m. (-s); ...SPINNERIJ, v. het zijde spinnen ; —, (-en), plaats
waar zijde gesponnen wordt ; ...STAART, m. (-en),
pestvogel, beemer.
ZIJDESTEEK, m. (...steken), steek, pijn in
de zijde ; steek van ter zijde (bij het naaien enz.);
...STREEP, v. (...strepen), de zijdestreep der
visschen, eene van kop tot staart gaande reeks van
zintuiglijke organen, van buiten kenbaar aan de
doorboorde schubben.
ZIJDESTOF, v. stof van zijde ; ...TEELT, v.
het aankweeken van zij dew ormen ; ...TWIJNDER,
m. (-s), die zijde bereidt.
ZIJDEUR, v. (-en), deur ter zijde ; (fig.) uitvlucht : een zijdeurtje openhouden.
ZIJDEWEE, o. zijdepijn, pleuris.
ZIJDEWINKEL, m. (-s), winkel waar zijden
stoffen verkocht worden.
ZIJDEWORM, ZIJWO RM, m. (-en), de grijswitte
rups of larve (en daarom ook beter zijderups)
van een nachtvlinder (bombyx mori) die op moerbeiboomen leeft en ons de bekende zijde oplevert.
ZIJDGEWEER, o. (veroud.) sabel, degen.
ZIJGALERIJ, ...GAANDERIJ, v. (-en), gaanderij
ter zijde ; ...GANG, m. (-en), het gaan naar eene
zijde, op zijde ; (fig.) middel om in het geheim lets
v. (-en),
to erlangen : die man gaat zijgangen ;
gang ter zijde.
1. ZIJGEN, (zeeg, heeft gezegen), eene vloeistof
door een porous voorwerp laten loopen om ze to
zuiveren, filtreeren. ZIJGING, v. het zijgen.
2. ZIJGEN, (zeeg, is gezegen), flauw vallen,
in onmacht geraken.
ZIJLIJN, o. (-en), (zee'vv.). zeker touw.
ZIJGPAPIER, o. filtreerpapier.
ZIJGSTEEN, m. (-en), (v, en o. als stan.),leksteen, filtreersteen, eene poreuze soort van zandsteen ; ...VAT, o. (-en), filtreervat.
ZIJKAMER, v. (-s), kamer naast de gang, voorkamer, spreekkamer ; ...KANAAL, o. (...nalen),
kanaal naast een hoofdkanaal ; — ik weet het door
een zijkanaal, van ter zijde ; — nog een zijkanaaltje
hebben, een middel waardoor men zijne inkomsten
vermeerdert.
ZIJL, v. (-en), afloop van water, waterloozing
(vooral in Friesland en Groningen). (Dit zijl leeft
ook nog in plaatsnamen, als Blokzijl, Pieterzijl enz.).
ZIJLIJN, v. (-en), spoorlijn ter zijde ; zijlinie.
afstammelingen van
ZIJLINIE, v. (-s,
broeders- of zusterkinderen.
ZIJLINGS, enz. zie ZIJDELINGS, enz.
ZIJLPOORT, v. (-en), poort aan de ziji; ...RECHT,
o. recht van waterloop ; ...RECHTER, m. (-s);
...VEST, o. (-en), zekere betrekking in een dijks- of
polderbestuur ; ...VESTENIJ, v. (-en), (gew.) in
Groningen, waterschap.
ZIJMAGEN, m. en my. bloedverwanten die van
broeders of zusters afstammen.
1. ZIJN, (is, was, is geweest), bestaan, in wezen
zijn : er is een God ;
als koppelwoord : dat is aardig , lief, duur, , goedkoop;
wij zijn menschen ; dat is te doen;
leven, zich bevinden, in een zekeren toestand verkeeren : vader is niet meer, leeft niet moor; hij is ter
ziele, hij is gestorven ; — waar is hij tegenwoordig ?,
waar bevindt hij zich I; — behooren : van wien
is dat potlood ?; van wien is dat boek ?, (ook) wie is
de schrij yer ervan. ; — beduiden, beteekenen : wat
zou dat zifn, ?; om eon zekeren tijd uit to drukken : morgen is het drie weken (geleden);
als hulpw. van den verleden tijd : hij is uitgegaan ;
er waren gunstige berichten ingekomen.
. 2. ZIJN, o. het wezen, het bestaan : de strijd
tusschen zijn en niet te zijn ;
mijn geheele zijn
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komt daartegen in opstand, mijn geheele persoon,
alles wat in mij is verzet er zich tegen.
3. ZIJN, bezitt. vnw. van den 3den pers. manl. en
onz. enk., van hem; — de zijne, die hem toebehoort;
— de zijnen, zijne bloedverwanten of betrekkingen;
zijn aanhang.
ZIJNENT, TE ZIJNENT, bw. uitdr. in zijn huis :
ik ben te zijnent geweest ; — zijne huisgenooten :
doe de groeten te zijnent.
ZIJNENTHALVE, ...WILLE, bw. om hem, uit
liefde, uit achting voor hem.
ZIJNENTWEGE, bw. uit zijn naam, voor hem.
ZIJNERZIJDS, bw. van zijn karat.
ZIJP, v. (-en), waterleiding, riool.
ZIJPAD, o. (-en), pad ter zijde ; (fig.) niet
rechtstreeksche weg : zijpaden opgaan.
ZIJPELEN, ZIJPEN, zie SIJPELEN.
ZIJREEDEN, o. zijde bereiden, twijnen.
ZIJRIVIER, v. (-en), bijrivier van een hoofdstroom.
ZIJSCHAAL, v. (...schalen), (mew.) schalen op
zijde van een mast ; ...SPAN, o. of ...SPANWAGENTJE, o. (-s), rijtuigje dat naast een motorrij wiel bevestigd wordt ; ...SPOOR, o. (...sporen),
spoorlijn ter zijde ; ...SPRONG, m. (-en), sprong
ter zijde ; (fig.) kromme sprong ; ...STRAAT, v.
(...straten) ; ...STUK, o. (-ken) ; ...T AK, m. (-ken),
tak op zijde van een hoofdtak, die op zijde ontspruit ; de zijtakken eener rivier ; — onderverdeeling van een familiegeslacht : een zijtak der Bourbons.
ZIJTJE, o. (-s), verkleinw. van zijde ; inz. zijde van
een blad papier : ik heb vier zijtjes geschreven.
ZIJWAARTS, bw. ter zijde .: zijwaarts gaan.
ZIJWAARTSCH, bn. eene zijwaartsche beweging.
ZIJWAND, m. (-en), linker- of rechterwand ;
...WEG, m. (-en), weg naast of ter zijde van den
grooten weg, omweg ; (fig.) niet rechtstreeksche
weg, geheim middel : zij weg en bewandelen ; ...WIND,
m. (-en), wind die van terzijde waait.
ZIJWORM, m. (-en), zijdeworm.
ZILT, ZILTIG, bn. (-er, -st), zoutig, zoutachtig.
ZILVER, o. grijswit blinkend edel metaal ; —
zilverwerk, zilveren voorwerpen ; -- (inz.) zilveren
lepels en vorken ; — (fig.) zilvergeld ; — nieuw
zilver ; Russisch zilver,- mengsel van zilver met
andere metalen ; zilver uit klei, aluminium ; —
(fig.) zilverwitte kleur.
ZILVERACHTIG, bn. (-er, -st), als zilver : nilverachtig metaal ; zilverachtige bladeren.
ZILVERADER, v. (-5, -en), ader in eene mijn
waarin zilvererts wordt gevonden; ...AFDRIJVING,
v. het louteren van zilver ; ...AHORN, m. (-en), eene
soort van rooden ahorn in Amerika (acer rubrum);
...BAD, o. eene oplossing van zilver ; ...BERG,
m. (-en), berg die zilver bevat ; (fig.) een stapel
zilvergeld ; ...BERGWERK, o. (-en), zilvermijn ;
...BEUK, m. (-en), witte beuk.
ZILVERBLANK, bn. wit als zilver.
ZILVERBLENDE, v. eene soort van zilvererts;
...BLOEM, v. (-en), kunstmatige bloem van zilver ;
(plantk.) Judaspenning (lunaria annma); ...BON,
v. (-s), bon, wettelijk geldswaardig papier in tijden
van zilvernood uitgegeven; ...BOOM, m. (-en),
boom met zilverkleurige bladeren; — zilverpopulier;
...DRAAD, o. tot draad getrokken zilver.
ZILVERDRUK, m. zilveren letters, papier met
zilver bedrukt.
1. ZILVEREN, bn. van zilver vervaardigd : zilveren lepels en vorken; — eene zilveren stem, bijzonder
helder of fraai klinkende stem; — zilveren haren,
grijs haar; — zilveren bruiloft, feestviering ter
gelegenheid van eene 25-jarige echtvereeniging.
2. ZILVEREN, (zilverde, heeft gezilverd), met
zilver overdekken, verzilveren.
ZILVERERTS, o. het zilver zooals het uit de
mijn komt; ...FAZANT, m. (-en), zilverkleurige
fazant (euplocomus nycthemerus); ...FOELIE, v.;
...GAAS, o.., zilverkleurig gaas; ...GEHALTE, o.
gehalte aan zilver, gewoonlijk in duizendste deelen
uitgedrukt : onze gulden heeft een zilvergehalte van
950; ...GELD, o. zilveren muntstukken.
ZILVERHOUT, o. grijsachtig, wit hout; ,...KAST,
v. (-en), kast als bewaarplaats van zilverwerk ;
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...KEVER, in. (-s), (nat. hist.) zilverkleurige snuitkever (cureulio argentatus).
ZILVERLAKENSOH, bn. zilverlakensche fazanten, zwart met zilverkleurige stippen of vlakken.
ZILVERLING, m. (-en), Oudisraelietische munt,
sikkel, ongeveer f L50; ...LOOD, o. zilverhoudend
lood; ...LOOVERTJE, o. (-s), zeer dun en klein
plaatje zilver.
ZILVERMAND, v. (-en), ...MANDJE, o. (-s),
mand of mandje voor zilvergoed, inz. voor tafelzilver; ...MEEUW, v. (-en), (nat. hist.) zilverkleurige zeemeeuw (larus argentatus), 47 + 18 cM.;
...MIJN, v. (-en) ; ...MUNT, v. (-en) ; ...OPLOSSING, v. (-en) ; ...OXYDE, o. eene verbinding
van zilver met zuurstof.
ZILVERPAPIER, o. verzilverd papier; ...PEL,
v. (-len), eene soort van kippen; ...PLAAT, v.
(...platen), plaat van zilver; ...PLUVIER, v. (-en),
zilverkleurige pluvier (charadrius squaterola); ...POPULIER, m. (-en). witte populier, witte abeel
(populus alba), waarvan de bladeren aan de onderzijde wit zijn; ...PRIJS, m. (...zen), de prijs van
het zilver; ...PRODUCTIE, v. opbrengst in de
zilvermijnen; ...PROEF, v. (...vein), proefneming
om het gehalte van zilver te kennen; proef om
te onderzoeken of een erts zilver bevat; ...PROEVER, m. (-s), essayeur.
ZILVERREIGER, m. (-s), de groote zilverreiger
(herodias egretta); de kleine zilverreiger (herodias
garzetta).
ZILVERRIJK, bn. rijk aan zilver.
1. ZILVERSOHOON, bn. glinsterende als
zilver.
2. ZILVERSOHOON, o. (plantk.) eene soort van
ganzerik, ook zilverkruid en blik geheeten, naar
den zijdeachtigen zilverglans der bladen (potentilla
anserina); ...SMID, m. (...smeden), vervaardiger
van zilveren voorwerpen.
ZILVERSPAR, m. (-ran), een fraaie boom wiens
rechte stam 40 M. en meet hoog wordt en die in
bergachtige streken, vooral in het Schwarzwald,
uitgestrekte bosschen vormt (picea excelsa en
abies alba); ...VISCH, m. (...sschen), zilverkleurige
zoetwatervisch, eene varieteit van goudvisch; ook
een kleine zalmachtige visch (argentina sphyraena).
ZILVERVLOOT, v. (...vloten), (gesch.) die vloot
welke voorheen jaarlijks uit Spaansch-Amerika
naar Spanje zeilde en inz. goud en zilver van
daar derwaarts overbracht.
ZILVERVOS, m. (-sen), (nat. hist.) witte vos
van Amerika (canis lagopus), wiens grijze pals
een kostbaar boat oplevert.
ZILVERWERK, o. (-en), zilveren voorwerpen :
fabriek van zilverwerken; ...WESP, v. (-en), (nat.
hist.) witte wesp; ...WILG, m. (-en), witte wilg :
wilg met zilverkleurige bladeren (salix alba).
ZILVERZAND, o. zilverhoudend zand; poeder
van zilver; ...ZOUT, o. (scheik.) zwavelzuur zilver.
ZIN, m. (-nen), het vermogen om gewaar te
worden en waar te nemen : de mensch heeft vijf
zinnen, het gezicht, het gevoel, het gehoor, de
reuk en den smaak; — van zijne zinnen beroofd
zijn, bewusteloos zijn, (ook) gek zijn ; — zinnelijkheid : dat streelt de zinnen ; bedwelming der zinnen ;
— zintuig : de zinnen kunnen bedriegen, men kan
verkeerd waarnemen ; — gevoel : zin voor het
schoone, hetgoede hebben • -verstand : veel denken verscherpt de zinnen; —
wil : handel naar uw eigen zin ; — zijn zin doorzetten, doordrijven ; — meaning, gedachte, voorneraen :
zeoveel hoofden, zooveel zinnen ; — zijne zinnen op
ietz zetten, er voortdurend aan denken en naar
streven; — van zins, van plan, van voomemen ;
— lust, trek, genoegen : ik heb daar geen zin in;
— zin in iem. hebben, hem (haar) zeer genegen zijn,
er op verliefd zijn ; —
beteekenis, meaning waarin eene zaak, eene
handeling, een woord moat opgevat worden : ik
begrijp den en ewer woorden niet ; — de eigenlijke
en de figuurlijke zin der woorden ; in den letterlijken
zin van het woord ; — spelen van zinnen, zedenkundige allegorieen ; — volzin. ZINNETJE, o. (-s).
ZINBOUW, m. zinsbouw.
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ZINCOGRAPHIE, v. (-en), chemigraphie, eene
met vetten inkt op overdrukpapier geteekende en
op zink overgebrachte afbeelding die daarna geetst wordt, zoodat de omtrek en de lijnen der
teekening verheven op het zink komen te staan.
ZINDELIJK, bn. bw. (-er, -st), rein, zuiver, net,
schoon ; — zindelijk werken, zonder alles Tull te
maken; — op zindelijkheid gesteld : eene zinnelijke
meid. ZINDELIJKHEID, v.
ZINGEN, (zong, heeft gezonnen), (in het algem.)
eene muzikale opvolging van tonen door de stem.
voortbrengen; (in bep. zin) inwendige gewaarwordingen uitdrukken in woorden, door eene
dienovereenkomstige muzikale opvolging van tonen : met gevoel zingen; zuiver, valsch zingen; —
een toontje lager zinger, een lageren toon aanslaan,
zijne eischen, aanspraken lager stollen; — iem. van
de wijs zingen; iem. in slaap zingen. (ook fig.) zijne
waakzaamheid doen verslappen; — bezingen, in
gedichten roemen ; — het geluidgeven van vele
vogels, inz. der muschachtige of zangvogels :
ieder vogeltje zingt, naar het gebekt is, ieder spreekt
op zijne eigen manier; — eigenaardig geluid door
het springen der opstijgende dampblaasjes veroorzaakt in eene vloeistof, die men wil laten
koken : het water begint te zingen.
ZINGENOT, o. genot der zinnen : zingenot najagen.
1. ZINK, ZENK, v. lage grond.
2. ZINK, o. een blauwachtig wit metaal, bladerig
kristalachtig op de breuk, met een s. g. = 7.
ZINKASOH, v. zinkkalk; ...BAD, o. (-en), gesmolten zink waarin ijzer verzinkt wordt; ...BAK,
m. (-ken), gegoten ijzeren ketel of kuip waarin
het zinkbad gereedgemaakt wordt.
ZINKBAK, m. (-ken), fundeering met houten
zinkbakken, die men door ondergraving doet
zinken.
ZINKBLENDE, v. zwavelzink met 66,9 pct. zink,
zij wordt ook eenvoudig blende genoemd; ...BLOEM,
v. (scheik.) eene sneeuwwitte, lichte, vlokkige
stof die bij het verbranden van zink tegen de
voorwerpen aanslaat.
ZINKBOOR, v. (...boren), spitsboor, ronde vijl.
ZINKBOTER, v. chloorzink.
- ZINKBUIS, v. (...zen), Buis tot afvoer van
water dienende.
1. ZINKEN, bn. van zink vervaardigd.
2. ZINKEN, (zonk, is gezonken), door eigen
zwaarte naar de diepte, naar beneden gaan ; —
vallen : zij zonk in mijne armen, zij liet zich in
mijne armen vallen; — in, hetgraf zinken,
sterven; — (fig.) hij is diepgezonken, zedelijk diep
gevallen; — den moed laten zinken, verliezen.
ZINKER, m.. (-5), gemeenschap van het water
tusschen kanalen of slooten onder dammen of
dijken door; stukken steen of lood.
ZINKERTS, o. zinkhoudend erts.
ZINKFASOINE, v. (-s, -n), fascine tot het dempen van grachten enz.
ZINKING, v. (-s), zekere kwaal bij welke kwade
vochten naar een lichaamsdeel trekkers en dit
pijnlijk aandoen.
ZINKINGKOORTS, v. (-en), ...PIJN, v. (-en),
door zinkings veroorzaakt; ...PLEISTER, v. (-8),
...SNUIF, v. pleister, snuif tegen de zinkings.
ZINKIT, o. zinkoxyde, komt voor in bladerige
structuur.
ZINKKOPER, o. metaallegeering van zink en
koper; ...LAAG, v. (...lagen), eene la ag van zink;
...LEGEERING, v. (-en), metaalmengsel met zink;
...LOOD, o. (-en), peillood, dieplood; ...OXYDE, o.
ZINKPUT, m. (-ten), gemetselde put zonder
bodem, waarin het vuile water kan wegzakken,
zakput; (fig.) het geld valt dear in een zinkput, zij
komen altijd te kort, ondersteuning, bijstand
geeft nets; ...ROER, o. (-s), kort vuurroer dat
men eertijds in den bandelier droeg; pistool.
ZINKSEL, o. (-s), bezinksel; — uitgebrand vet
der kaarsenmakers).
ZINKSPAAT, o. (scheik.) koolzuur zinkoxyde,
edel galmei; ...STEEN, o. zwavelzuur zink.
ZINKSTUK, o. (-ken), (bij de opwerking van waterwerken in het water zelf) een onder- en een boven-
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roosterwerk van wiepen, waartusschen elkaar
kruisende lagen van rijshout opgesloten zijn ; op
het bovenroosterwerk voorzien van vlechttuineii
voor de belasting met grint, steen enz. ; zinkstukken
dienen tot verdediging van een onderzeeschen never, tot
het maken van havendammen beneden L. W., het
dichten van doorbraken, het maken van kribwerken enz.
ZINKWIT, o. Witte verfstof, zinkoxyde.
ZINLEDIG, bn. zonder zin of beteekenis : zinledige woorden; een, zinledig gesnap. ZINLEDIGHEID, v.
ZINLIJK, bn. bw. zie ZINNELIJK.
ZINLIJKHEID, v. waarneembaarheid door de
zinnen; wulpschheid; gevoeligheid; smaak, trek, lust.
ZINLOOS, bn. bw. zonder zin, zonder beteekenis.
ZINNEBEELD, o. (-en), een zinnelijk of door een
beeld voorgesteld voorwerp waardoor iets geestelijks
of iets algemeens wordt aangeduid, symbool.
ZINNEBEELDELIJK, ZINNEBEELDIG, bn.
bw. bij Wijze van zinnebeeld.
ZINNELIJK, ZINLIJK, bn. bw. (-er, -st), onder
het bereik der zinnen vallende : zinnelijk waarneembaar; — het zinnelijke leven, het dierlijke leven, in
tegenst. met het geestelijke Leven; — alleen de
zinnen bevredigend : zinnelijk genot; zinnelijke
liefde; — wellustig, wulpsch : een zinnelijk mensch;
— met zinnen begaaid : een mensch is een zinnelijk wezen.
ZINNELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder zinnen,
bewusteloos ; — krankzinnig, onzinnig, dwaas :
zinneloos handelen ; eene zinnelooze vrouw. ZINNELOOSHEID, v. waanzin, krankzinnigheid ; —,
(...heden), onzinnige, dwaze daad.
ZINNELOOZE, m. en v. (-n), krankzinnige.
ZINNEN, (zon, heeft gezonnen), peinzen, overdenken : op wraak zinnen; — (spr.) men kan zijne
kinders wel minnen, maar niet zinnen,thun zin vormen.
ZINNENWERELD, v. de wereld der zinnen,
alles wat met de zinnen waarneembaar is.
ZINNEPOP, v. (-pen), zinnebeeld, symbool;
...SPEL, o. (-en), (eert.) spel van zinnen.
Z INN IGHE ID, v. (gemeenz.) lust, begeerte.
ZINRIJK, bn. bw. (-er, -st), rijk van zin, beteekenis, inhoud; snedig, geestig, vernuftig; krachtig.
ZINSBEDROG, o. ...BEGOOCHELING, v. (-en),
bedrog, begoocheling der zinnen, onjuiste, valsche
waarneming.
ZINSBOUW, m. bouw, samenstelling van den
zin, constructie.
ZINSOHEIDING, v. (taalk.) het afdeelen der
volzinnen door leesteekens, punctuatie.
ZINSDEEL, o. (-en), deel van den zin : ...LIDWOORD, o. het voegwoord dat, omdat het de
meeste zinnen verbindt.
ZINSLOT, o. einde, laatste woorden van een volzin; ...SNEDE, v. (-n), deel van een volzin ;
...SNIJDING, v. (-en), rust, plaats waar men onder
het lezen moet ophouden; zinteeken, leesteeken.
ZINSONTLEDING, v. (-en), ontleding van een
samengestelden zin in enkelvoudige, van een enkelvoudigen zin in zijne zinsdeelen.
ZINSPELEN, (zinspeelde, heeft gezinspeeld),
sprekende of schrijvende (op iets of iem.) doelen,
lets bedektelijk aanduiden of te kennen geven.
ZINSPREUK, v. (-en), spreuk die eene bijzondere
beteekenis of een rijken inhoud heeft; — kenspreuk
(van een adellijk geslacht, een genootschap, een
voornaam persoon enz.), leus, denies.
ZINSPREUKIG, bn. bw. in den vorm eener
zinspreuk,
ZINSTAAL, v. (Zuidn.) zinnebeeld.
ZINSTOREND, bn. zinstorende drukfouten, die
de beteekenis, den zin doen verloren gaan.
ZINSUITING, v, het uiten van zijne meening;
...VERBAND, o. het verband der zinnen : het
onderschikkend zinsverband; ...VERBIJSTERING,
v. verwarring der zinnen; ...VERDOOVING, v.
(-en), het verdooven der zinnen, ophouden te
gevoelen, waar to nemen; ...VERRUKKING, v.;
...VERVOERING, v.
ZINTEEKEN, o. (-s), leesteeken.
ZINTUIG, o. (-en), lichaamsdeel waardoor de
zinnen werken, werktuig van den zin.
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ZINVERWANT, bn. volgens den zin, de beteekenis verwant : zinverwante woorden, synoniemen;
...VERWANTSCHAP, v.
ZIONISME, o. het streven der Joden om een
eigen maatschappij in Palestina te hebben.
ZIONIST, m. (-en), lid der vereeniging die werkt
voor het zionisme.
ZIONISTENBEWEGING, v. ; ...CONGRES, 0.
(-sen).
ZIRKOON, o. donkerrood of geelrood edelgesteente, niet zeer hard, doch het glinstert sterk en
vurig : zirkoon wordt veel op Ceylon gevonden.
ZIT, m. het zitten : dat was een heele zit, ik heb
daar lang moeten zitten. ZITJE, o. (-s), het is
hier een gezellig zitje, bier zit men gezellig.
ZITBAD, o. (-en), bad dat men al zittende neemt;
— korte badkuip waarin men zich zittende kan
baden en wasschen; ...BANK, v. (-en), bank om
er op te zitten; ...BEEN, o. (-deren), (ontl.) een
der twee onderste boogvormige beenderen van
het bekken, waarop het lichaam bij het zitten
rust; ...DAG, m. (-en), dag waarop eene vergadering
gehouden wordt, eene rechtbank zitting houdt;
...KAMER, v. (-s), woonkamer ; ...PLAATS, v.
(-en).
ZITTEN, (zat, heeft of is gezeten), gezeten zijn :
op een stoel, eene bank, op den grond zitten;
—(spr.)o
heete kolen zitten, in spanning, in angst;
— op zware lasten zitten, zware lasten, veel huur enz.
te betalen hebben; — hier zit gij in Abrahams schoot,
bier hebt gij het zeer goed; — zich niet op den
kop laten zitten, zich niet alles laten welgevallen; —
met een bepaald doel eenigen tijd zitten : voor
den schilder zitten, zich laten uitteekenen; — aan
tafel zitten, om te eten; — in het bestuur zitten,
lid van het bestuur uitmaken; — aan het roer zitten,
besturen, regeeren ; — op den troon zitten, als vorst
regeeren ;
een geruimen tijd of voortdurend ergens vertoeven : in de gevangenis, achter de tralies, achter
slot zitten, gevangenisstraf ondergaan; hij zit altijd
in de boeken, met zijn news in de boeken, hi; is
altijd aan het studeeren; — vertoeven, zich bevinden met aanduiding van de wijze waarop: hij
zit in hood, in de verlegenheid, in den brand, hij
verkeert in verlegenheid, heeft hulp noodig;
—indeptrlz,
in angst, in geldverlegenheid;
— hij zit er warmpjes in, is bemiddeld;
dat meisje is blijven zitten, is niet ten dans
(op een bal), niet ten huwelijk gevraagd; — een
meisje laten zitten, haar niet huwen, inz. na het
haar beloofd te hebben; — de meid heeft ons later
zitten, heeft ons in den steek gelaten, is niet gekomen of is weggeloopen; — ik zal het er niet bij
laten zitten, ik zal de zaken beeindigen, (ook) ik
zal het bij het gerecht aanklagen, (ook) ik zal er
u wel voor beloonen;
(van zaken) het schip zit, zit aan den grond, is
vast aan den grond; — (spr.) hiermee zit ik aan
den grond, weet niet wat te doen, (ook) ik ben er
mee verlegen; — daar zit niet veel bij (bij lien
knaap), hij is niet flunk, gevat, bij de hand; — de
Duitsche voorzetsels zitten er goed in, die kennen
zij, die ken ik goed;
(van kleedingstukken) kleeden, passen, staan
die jas zit u goed; de rok zit daar niet mooi.
ZITTEND, bn. gezeten : op die schilderij was
een zittend meisje voorgesteld;
waarbij men veel
zit : een zittend leven Leiden; — (plantk.) zittende
bladeren, zonder stelen; zittende stempels, zonder
stijltjes; zittende helmknoppen, zonder helmdraden.
ZITTIJD, m, tijd gedurende welken eene vergadering zitting houdt.
ZITTING, v. (-en), vergadering, bijeenkomst ;
— tijdperk van de opening tot de sluiting eener (inz,
wetgevende) vergadering : deze zitting der StatenGeneraal was weinig vruchtdragend; — tijd tot het
verrichten van iets besteed : de dokter houdt heden
zitting; — zitplaats, stoel, bank; — bekleedsei van
stoelen (b.v. van trijp, fluweel enz.).
ZITUUR, o. (...urea), tijd gedurende welken eene
vergadering duurt; tijdstip waarop eene bijeenVan Dale, Handwoordenboek,
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komst aanvangt; ...VLAK, o. (-ken), vlak waarop
men zit; ...VLEESCH, o. zitvleesch hebben, langen
tijd kunnen blijven zitten, (ook) veel geduld hebben : hij heeft geen zitvleesch; ...V OETEN , m. my.
een voet met drie teenen naar voren en 4§6n naar
achteren die aan den wortel door een kort vlies
verbonden zijn.
ZIZEL, m. (-s), —MARMOT, v. (-ten), (nat.
hist.) een aardig fraai diertje van 't marmottengeslacht (spermophilus citillus), in 0. Europa,
welks vel een schoon bont oplevert; ook ZIESEL.
1. ZODE, v. (-n), met eene spade afgestoken
stuk grasland ; (spr.) dat brengt of zet geen
zoden aan den dijk, dat geeft geen voordeel.
2. ZODE, v. gewoonlijk ZOO, ZOOI en ZOOITJE,
uitgesproken kooksel.
ZODIAK, m. cirkel of gordel aan den hemel
met de meestal naar dierdn genoemde 12 sterrenbeelden of hemelteekens, welke de zon jaarlijks
doorloopt, dierenriem, zonneweg.
ZODIAKAALLICHT, o. een zwakke lichtschijn
in het begin van de lente en van den herfst in de
streek van den zodiak of dierenriem.
ZOEK, bw. te zoeken, weg, verloren : het is zoek.
ZOEKBRENGEN, (bracht zoek, heeft zoekgebracht), zoekmaken : veel tijd met iets zoekbrengen.
ZOEKEN, (zocht, heeft gezocht), trachten te Yinden (iets dat verloren is) : near een, sleutel zoeken; —
naar zijne woo,'den zoeken, niet gemakkelijk spreken ;
iem. zoeken, iedere gelegenheid aangrijpen om op
hem te vitten, hem onaangenaamheden te zeggen;
trachten te krijgen : eene vrouw zoeken, verlangen
te trouwen ; - ruzie, twist zoeken ; naar iets streven
hij zoekt u tebedriegen . dat is ver gezocht, dat is er
met de Karen bijgehaald ; — die waren zijn zeer gezocht, gewild, op prijs gesteld ; — dat had ik achter hem,
niet gezocht, daartoe had ik hem niet in staat gea,cht. ZOEKING, v. het zoeken; onderzoek.
1. ZOEKER, m. (-s), die zoekt.
2. ZOEKER, m. (-s), (zeew.) voorste gedeelte
van een zoekerbout 't welk eerst door het ijzer
gaat en na het indrijven van den bout wordt
afgehakt. ZOEKSTER, v. (-s).
ZOEKLICHT, o. (-en), zeer sterk geconcentreerd
licht waarmee men eene groote ruimte kan belichten en doorzoeken ; — (fig.) op dat congres zal
het frabelonderwijs in het, zoeklicht komen, van alle
zijden sterk belicht worden.
ZOEKMAKEN, (maakte zoek, heeft zoekgemaakt), wegmaken, verliezen : veel tijd met iets
zoekmaken, veel tijd er aan moeten besteden; —
iets verbergen, zoodat men het moet zoeken.
ZOEKRAKEN, (raakte zoek, is zoekgeraakt),
verloren raken : hier raakt alles zoek.
ZOEL, bn. bw. (-er, -st), is zoel weer, lekker
warm, iets to warm voor den tijd N an hot jaar
(ook) een zode wind, warme wind; — drukkend of
vochtig warm, zooals het vaak voor een onweer
is. ZOELHEID, v.
ZOELTE, v. (gew., Zuidn.) weerlichten zonder
to donderen : de zoelte speelt.
ZOEMEN, (zoemde, heeft gezoemd), een gonzend
geluid maken; de bijen zoemen.
1. ZOEN, m. (-en), kus.
2. ZOEN, m. verzoening, het vrede maken of
sluiten; tot zoen harer misdaad; (fig.) verbetering.
ZOENALTAAR, o. (...taren), het altaar, omdat
aan 't altaar de Mis wordt opgedragen;
o. bloed door Jezus gestort ter verzoening onzer
zonden; ...DO OD, m. dood van Jezus.
ZOENEN, (zoende, heeft gezoend), kussen, kussen geven; dat is om tetoenen, snoezig; (iron.)
walglijk; — verzoenen.
ZOENGELD, o, geld dat betaald wordt als boete.
ZOENOFFER, o. (-s), ZOENOFFERANDE, v.
(-n), offer tot uitwissching van zonden.
ZOENOFFEREN, (zoenofferde, heeft gezoenofferd), zoenoffers brengen.
1. ZOET, bn. bw. (-er, -st), den hoogsten grand
van aangename gewaarwording op de smaakzenuwen voortbrengende, zoowel van de gewaarwordingen zelve, alsook van de lichamen, waardoor
zij wordt voortgebracht, in tegenst. met zuur,
63*
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zout, bitter; (spr.) zoete broodjes bakken, zijne
eischen lager stellen, toegeven; — (fig.) hoogst
aangenaam voor het gehoor en voor den reuk
zoete tonen; een zoete gear; hoogst aangenaam
zoete droomen; beminnelijk, zachtaardig, gehoorzaam, volgzaam (van kinderen) een zoet
kind; zijn de kinderen zoet geweest I; — (Zuidn.)
aardig, fraai; (fig.) gedwee, onderworpen,
2. ZOET, o. het zoete; (fig.) 's levens zoet en zuur,
de aangenaamheden en wederwaardigheden des
levens.
3. ZOET, o. (gew.) schoorsteenroet.
ZOETBOER, m. (-en), boer die al zijne melk als
zoetemelk verkoopt.
ZOETEBOTER, v. versche ongezouten boter.
ZOETEKAUW, m. en v. (-en), persoon die veel
van zoetigheden houdt; ...KERS, v. (-en), zeker
gewas; ...KLAVER, v. zeker gewas; ...KOEK, v.
koek, zoet van smaak, inz. peperkoek; (fig.) meet
ik alles voor zoetekoek opeten 7, moet ik mu dit
alles laten welgevallen
ZOETELAAR, m. (-s, ...laren), marketenter.
ZOETELAARSTER, v. (-s), marketentster; (gew.)
die op erfhuizen enz. met een tafeltje staat en
sterken drank enz. verkoopt.
ZOETELEN, (zoetelde, heeft gezoeteld), (eert.)
spijs en drank in een leger verkoopen.
1. ZOETELIEF, bn. zoet, volgzaam en lief.
2. ZOETELIEF, m, en v. (...ven), (gemeenz.)
beminde ; het wordt meest van vrouwen gezegd.
ZOETELIEFJE, o. (-5).
ZOETEMELK, v. tegenst. van karnemelk en
taptemelk.
ZOETEMELKSCH, bn. van zoetemelk gemaakt :
zoetemelksche kaas.
ZOETEMELKSPAP, v. pap in zoetemelk gekookt.
ZOETEN, (zoette, heeft gezoet), zoet maken,
worden ; — verzachten ; — zeer glad schaven,
polij sten.
ZOETERD, m. (-s), iem. die zoet (braaf) is.
ZOETEVEENTJES, o. my. eene soort van lekkere zoete appeltjes.
ZOETHOUT, o. (plantk.) eene plant (glycyrrhiza
glabra), die in Zuid-Europa thuis behoort en aldaar
in 't groot verbouwd wordt om haar kruipenden
wortelstok, het zoogenaamde zoethout, die in de
geneeskunde veel gebruikt wordt.
ZOETIG, bn. bw. min of meer zoet : een zoetige
smaak.
ZOETIGHEID, v. het zoete, eigenschap van zoet
te zijn; — (fig.) aangenaamheid, bevalligheid, liefelijkheid; winst, voordeel; —, v. (...heden), (fig.)
lekkernij, snoeperij.
ZOETJES, bw. zacht, zachtkens, langzaam; (spr.)
zoetjes aan, dan breekt het lijntje niet; — niet
hard op, niet overluid.
ZOETSAPPIG, bn. bw. (-er, -st), sappig en zoet,
inz. flauwzoet; (fig.) laf, zouteloos; — overdreyen vriendelijk : met eem zoetsappig gezicht ; erg
zoetsappig praten.
ZOETSCHAAF, v. (...schaven), blokschaaf met
dubbelen beitel om zoet of zeer glad te schaven.
ZOETVLOEIEND, bn. bw. (-er, -st), aangenaam,
welluidend zoetvloeiende verzen; een zoetvloeiend
dichter. die zoetv]oeiende verzen maakt.
ZOETWATER, o. drinkbaar water, rivier- of
bronwater.
ZOETWATERKRAB, v. (-ben), zekere krab van.
Spanje en andere landen aan de Middellandsche Zee; ...PLANT, v. (-en); ...SCHILDPAD,
v. (-den), ...SPONS, v. ...VISOR, m. (...sschen),
plant enz. die in zoetwater leeft.
ZOETZUUR, bn. zoet en tevens zuur : zoetzure
appels.
ZOEVEN, (zoefde, heeft gezoefd), de wind zoefde
door de boomen, dof ruischen.
1. ZOO, v. (-gen), (gew.) zeug, moedervarken.
2. ZOG, o. moedermelk ; — (zeew.) spoor dat
het schip in het opborrelend water achterlaat,
doodwater, kielwater; (fig.) in iemands zog varen,
hem navolgen.
ZOLDER, m. (-s), bovenste verdieping van
een gebouw die veelal tot bergplaats of bewaar-
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plaats dient : ouden rommel zet men op zolder; —
bovengedeelte, dekking eener kamer de zolder
dezer kamer is geschilderd; — houten verhevenheid
tot verhooging van den grand. ZOLDERTJE, o.
(-s), kleine zolder.
ZOLDEREN, (zolderde, heeft gezoIderd), op den
zolder leggen, brengen; gezolderd zijn, op den zolder
geborgen; — van eene zoldering voorzien, plafonneeren. ZOLDERING, v. het zolderen; —, (-en),
verdieping van een gebouw; — bovenvloer, bedekking (eener kamer), plafond.
ZOLDERGAT, o. (-en), gat boven aan de zoldertrap ; ...KAMER, v. (-s), gedeelte van een zolder
dat tot eene kamer is ingericht; (fig.) op een zolderkamertje woven, zeer armoedig gehuisvest zijn;
...LICHT, o. glazen dakpannen, raampje enz. dat
licht op zolder geeft; ...LUIK, o. (-en), valluik
dat een zoldergat afsluit ; ...SCHUTT, v. (-en),
aak of praam met eene zoldering, voor het verveer van materieel ; ...VENSTER, o. (-s).
ZOLEN, (zoolde, heeft gezoold), zolen onder
schoenen of laarzen zetten.
ZOMER, m. (-s), het warme gedeelte des jaars,
tegenst. van winter: ik houd meer van den zomer
dan van den winter; — het tweede der vier jaargetijden (van 21 Juni tot 21 Sept.); — (fig., dicht.)
jaar : zij was achttien zomers oud; — de mannelijke ouderdom : hij stierf in den zomer des ]evens;
— des zomers, in, gedurende den zomer.
ZOMERAARDAPPEL, m. (-s, -en), vroege aardappel die in den zomer goed is ; ...BED, o.,
...BEDDING, v. bed of bedding eener rivier
in den zomer ; ...BREEDTE, v. (-n), breedte
eener rivier des zomers, in tegenst. met winterbreedte ; ...DAG, m. (-en), dag van den Darner ;
dag waarop de grootste hitte meer dan 25° C.
is ; aangenaam warme dag ; ...DIENST, m. dienst
des zomers (van stoombooten, spoortreinen, enz.) ;
...DIJK, m. (-en), kleine dijk • ...DOS, m. zomer' natuur prijkt in
kleeding, zomergewaad ; (fig.)
zomerdos ; ...DRADEN, m. my . vezels die gedurende
den nazomer in de lage lucht zweven, herfstdraden ;
...EIK, m. (-en), (plantk) eik die alleen's zomers
bladeren heeft, in tegenst met wintereik.
ZOMEREN, het zomert, het begint warm te worden.
ZOMERFEEST, o. (-en), feest in den zomer gevierd, inz. in de open lucht ; ...GENOEGENS, o.
my. ; ...GRAAN. o. in het voorjaar gezaaid ;
...HALFJAAR, o. (...jaren), halfjaar waarin de zomer valt, van 1 April tot 1 October.
ZOMERKADE, v. (-n), kleine dijk of dam langs
de zomerbreedte van een water ; ...MAAND, v.
(-en), eene der drie maanden van den zomer ;
de drie zomermaanden, zijn Juli en Augustus;
inz. de eerste dezer drie : Juni ; ...PEIL, o. stand
van het zomerwater in een polder.
ZOMERSCH, bn. als in den zomer : de negen
zomersehe dagen van Maart.
ZOMERSLAAP, m. staat van verdooving waarin
sommige dieren gedurende den zomer verkeeren;
...SPROETEN, v. my. zekere bruin vlekjes in
het aangezicht die vooral des zomers te voorschijn
komen ; ...TIJD, m. tijd van den zomer ; bijzondere regeling van den tijd gedurende den zomer,
om dien te veryroe.,•en en zoodoende kunstlicht
's avonds te besparen ; ...VACANTIE, v. (-s),
vacantie gedurende den zomer.
ZOMERVAGEN, bouwland een zomer break
laten liggen, om het door ploegen en eggen to
zuiveren ( = to vagen) van onkruid.
ZOMERVERBLIJF, o. (...ven), buitenplaats,
lusthuis; ...VLEK, v. (-ken), roode plek op het
aangezicht.
ZOMERVOEDER, ...VOER, o. voedsel der dieren
gedurende den zomer; ...VOGEL, m. (-s), trekvogel die hier alleen in den zomer vertoeft ;
...WARMTE, v. ; ...WEDER, o. ...WEER, o.;
...ZON, v. zon zooals die 's zomers schijnt.
ZOMP, v. (-en), (gew.) lang en smal vaartuig,
vooral op den Berkel in gebruik.
ZON, v. een met eigen licht schijnend hemellichaam dat aan andere op zichzelven donkere
hemelbollen licht en warmte geeft, dus elke vaste'
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ster ; inz. de zon -waarom onze aarde draait ; — de
rijzende zon aanbidden, zich indringen, in de guest
trachten te komen bij hen, die tot voorspoed en aanzien geraken ; — het land der rijzende zon, Japan ;
hij is niet
—hijlatdezonvchsije,
mededeelzaam, niet milddadig; hij meg niet
zien, dat de zon in het water schijnt, hij is zeer
wangunstig; —
—, (-nen), eene afbeelding der zon; iets dat op
eene zon gelijkt; aangestoken en ronddraaiende
schijf van een vuurwerk; — (fig.) zonnestralen :
de bloemen in de von zetten; in de zon gaan zitten; —
(liefdetaal) oog; (dicht.) jaar : dertig zonden
reeds draaiden mij boven het hoofd; — orde van
de Zan en den Leeuw, Perzische ridderorde.
(spr.)
ZONNETJE, o.(-s), verkleinw. van zon;
iem. in het zonnetje zetten, iem. voor den gek
houden; — ronddraaiend vuurwerk.
ZONAANBIDDER, m. (-s), ...AANBIDSTER,
v. (-s), die de zon als godhead vereert.
ZONDAAR, m. (-s, ...daren), ZONDARES, v.
(-sen), die zondigt, die zonde begaan heeft: wij
zijn, alien arme zondaars; — (scherts.) een halve
zondaar, een halve biefstuk zonder aardappelen.
ZONDAARSBANK, v. (-en), ...BANKJE, o. (-s),
bank, bankje waarop die zondaars plaats nemen
die „gered" zullen worden (in bet Leger des Heils
enz.); ...GEZICHT, o. (-en). gezicht van een
zondaar; gezicht waarop het bewustzijn der zonde
benevens het berouw daarover te lezen zijn.
ZONDAG, m. (-en), eerste dag der week, dag
des Heeren ; — des Zondags, op Zondag ;
hij is een gelukskind.
—hijsoneZdagbr,
ZONDAGAVOND, m. (-en), ...MIDDAG, m. (-en),
...MORGEN, m. (-s), deelen van den Zondag.
ZONDAGSBEURT, v. (-en), preekbeurt op Zondag; BLAD, o. (-en), krant ; BLAADJE,
o. (-s).
ZONDAGSCH, bn. van Zondag, op den Zondag
betrekking hebbende : de Zondagsche kleeren; op
zijn Zondagsch gekleed, zeer net, met het beste
gewaad.
ZONDAGSDIENST, m. (-en), dienst op Zondag;
...DOS, m. de Zondagsche, de beste kleeren : in
Zondagsdos; ...GEZICHT , o. een prettig, aangenaam
gezicht ; ...GOED, o. de Zondagsche kleeren ;
...HEER, m. (-en), iem. die op Zondag zich als
beer wil kleeden en voordoen ; ...JAGER, m. (-s),
halfbakken jager; ...KIND, o. (-eren), kind dat
op Zondag geboren is en, volgens het bijgeloof
van vroegere dagen, geesten enz. kon zien; (fig.)
gelukskind; ...LETTER, v. (-s), letter die aanwijst
op welken dag de eerste Zondag in Januari valt,
als men 1 Januari A, 2 Jan. B enz. noemt.
ZONDAGSMAAL, o., ...MAALTJE, o. Zondagskost; een lekker maal ; ...RUITER, m. (-s), iem.
die alleen op Zondag (of extra gelegenheden) paardrij den gaat; onhandig, ongeoefend ruiter; ...RUST.
v. rust der wekelijksche bezigheden. op Zondag ;
...SCHOOL, v. (...scholen), school waar op Zondag
(inz. stichtelijk) onderwijs gegeven wordt; ...WEER,
o. schoon weder; ...WERK, o.; ...WET, v. wet
van 1 Maart 1815, houdende voorschriften ter
viering der dagen aan den openbaren christelijken
godsdienst toegewijd.
ZONDARES, v. (-sen), zie ZONDAAR.
ZONDE, v. (-n), overtreding der goddelijke of
kerkelijke wet : eene zonde begaan, doen ; —
't is zonde, 't is jammer ; 't is zonde voor God, zeer
te bejammeren.
ZONDEBEWUSTZIJN, o. het bewustzijn zijner
zonden : het zondebewustzijn wakker schucklen.
ZONDELOOS, bn. zonder zonde, vrij van zonde.
ZONDENBOK, m. (-ken), (Isr.) bok die in de
woestijn werd gejaagd, nadat hij met al de ongegerechtigheden des yolks was beladen; — (fig.,
gemeenz.) hij op wien de anderen hunne tank
schuiven of hunne schuld werpen, of die 't gestadig voorwerp der plagerijen en beschimpingen
is; ...LAST, m. last der zonden; ...LIJST, v., ...REGISTER, o. lijst of register van iemands zonden;
(
fig.) iemands zondenregister opmaken, openleggen,
opsommen al het verkeerde door hem bedreven.
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1. ZONDER, vz. niet in het bezit van ; —
buiten: hij doet niets zonder mij; — zoo iets is zonder
weerga, bepaald eenig; — iem. zonder genade behandelen, zeer gestreng.
2. ZONDER, ZONDER DAT, voegw. uitdr. : dit
geschiedt, zonder dat hij het weet, buiten zijn weten.
ZONDERBAAR, bn. (-der, -st), zonderling.
I. ZONDERLING, bn. bw. (-er, -st), vreemd, niet
alledaagsch, ongewoon : het is niets zonderlings.
2. ZONDERLING, m. en v. (-en), zonderling
mensch : den zonderling spelen, zich vreemd voordoen. ZONDERLINGE, v. (-n).
ZONDESLAAF, m. slaaf der zonde; ...SLAAP,
m. het volharden in de zonde, zonder het zich
klaar bewust te zijn.
ZONDEVAL, m. de zondeval van Adam, het
vallen in zonde.
ZONDIG, bn. bw. (-er, -st), overhellende tot
zonde : zondige gedachten, begeerten ; zonden bedrijvende : een zonclig mensch. ZONDIGHEID, v.
ZONDIGEN, (zondigde, heeft gezondigd), zonde
begaan, in strijd met de goddelijke en kerkelijke
wetten handelen ; tegen de welvoeglijkheid zondigen; — tegen een taalregel zondigen, dien niet
in acht nemen.
ZONDVLOED, m. geweldige, groote vloed die,
volgens het Bijbelverhaal, ten tijde van Noach
de wereld met al wat er op was verzwolg; alleen
de Arke Noachs bleef gespaard; (scherts.) dat is
nog van vO6r den zondvloed, nog zeer ouderwetsch.
ZONE, v. (-n), aardgordel : de heete zone, de heete
luchtstreek;
grens : de zone van de koffte, van
600 tot 1250 M. hoogte op Java ; gebied, landstreek ; eene neutrale zone ; afdeeling : de Haagsche
zone van de electr. tram.
ZONE CLIP S, v. (-en), zonsverduistering.
ZONEGRENS, v. (...zen), grens eener zone.
ZONK, v. (-en), (Zuidn.) eene diepte of laagte
tusschen twee heuveltjes, dock minder dan een
dal; eene laagte of zakking op een veld, weide,
vloering, straat enz.
ZONKANT, m. (-en), karat waar de zon op schijnt ;
...LICHT, o. ZONNELICHT, o. licht der zon.
ZONNEBAAN, v. (...barren), zonnecirkel; ...BAD,
o. (-en), zonnebaden nemen, zich geruimen tijd
aan de zonnestralen blootstellen ; ...BEHANDELING, v. zonnekuur.
1. ZONNEBLIND, bn. blind door het sterke schijnen der zon.
2. ZONNEBLIND, o. (-en), (timm.) een raamwerk
van ongeveer 5 bij 7 cM. dikte, waartusschen smalle
dunne latjes (schoepen of schoffels) van 1 cM. dikte
onder een hoek van 45° bevestigd zijn, ter bescherming tegen de zonnestralen, jaloezie.
ZONNEBLOEM, v. (-en), eene plant (helianthus
annum), tot de familie der samengesteldbloemigen
behoorende.
ZONNEBRAND, m. zonnegloed.
ZONNEBRIL, m. (-lee), bril met donkere glazen
tegen te fellen zonneschijn.
ZONNECIRKEL, m. (sterrenk.) zodiak; m..
(-s), reeks van 28 jaren na verloop waarvan de datums weder op dezelfde dagen vallen; ...DAG,
m. (-en), (sterrenk.) de tijd die er verloopt tusschen
twee op elkander volgende culminaties van de zon;
...DAK, o. (-en), ...DEK, o. (-ken), (zeew.) tent over
het dek gespannen; ...DAUW, m. dauw welke kort
voor den opgang of na den ondergang der zon valt.
ZONNEDAUW, v. een plantengeslacht (drosera),
tot de familie der zommedauwachtigen behoorende,
waarvan drie soorten bij ons in 't wild op moeras-,
hei- en veengronden voorkomen.
ZONNEDIENST, m. godsdienstige vereering der
zon ; ...FA.KKEL, v. (-s), langwerpige ronde plekken op de zon die meer lichtend zijn dan het
overige der oppervlakte ; (dicht.) de toorts van.
den dag ; ...GLOED, m. het branders der zon ;
...GOD, m. (fab.) Phoebus, Apollo; ...HELM, m.
(-en), witte helm, die tegen de warme zonnestralen
beschut; ...HOED, m. (-en), breedgerande hoed
...J AAR, o. (...jaren), jaar dat volgens den omloop der aarde om de zon wordt berekend (in
tegenstelling van maanjaar) ; ...KEVER, m. (-s),
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(nat. hist.) onze-lieve-heersbeestje ; goudhaantje ;
...KIJKER, m. (-s), helioscoop.
ZONNEKLAAR, bn. bw. zoo helder, zoo duidelijk
als de dag, onbetwistbaar, ontegenzeglijk.
ZONNEKOMEET, v. (...meten), komeetvormige
lichtzuil na zonsondergang ; ...KONING, m. schitterende koning: Lodewijk XIV was de zonnekoning;
...BRING, m. (sterrenk.) zodiak ; (dicht.) jaar ;
...KUUR, v. (...kuren), bestraling van het lichaam
of een deel ervan door de zon, met een geneeskundig
doel; ...LAMP, v. uviollamp ; ...LEEN, o. (-en),
(leenst.) vrij stuk grond waarop geen leenrechten
waren ; ...MAAND, v. (-en), maand welker duur door
den schijnbaren loop der zon wordt bepaald ; de
tijd waarin de zon een der twaalf hemelteekenen
doorloopt of volgens de middelbare beweging der
zon 30 dagen, 10 uren, 29 minutes en 5 seconden ;
...MICROSCO OP, m. (... scopen), zeker toestel dat
dient om zich zeer groote beelden van buitengemeen
kleine voorwerpen te verschaffen.
ZONNEN, (zonde, heeft gezond), in de zon leggen,
aan de werking der zonnestralen blootstellen ; zich
in de zon koesteren.
ZONNEPAARD, o. (-en), (fab.) paard dat den
zonnewagen voorttrekt ; ...SCHERM, o. (-en),
parasol, (ook) eene soort van jaloezie ; valscherm
voor een winkel ; ...SCHIJN, m. het schijnen,
het lichtgeven der zon ; (spr.) na regen komt zonneschijn, ua lijden komt verblijden.
ZONNESOHUW, bn. het zonlicht vliedende.
ZONNESPECTRUM, o. het spectrum van het
zonlicht ; ...SPIEGEL, m. (-s), zonnekijker.
ZONNESTAND, stand der zon ; ...STILSTAND,
m. (sterrenk.) het niet verder naar het N. of Z.
voortschrijden der zon op hare schijnbare schroefTormige beweging om de aarde op 21 Juni en 21
December.
ZONNESTEEK, m. (...steken), plotselinge ontsteking der hersenen ten gevolge van te fellen
zonneschijn op den schedel.
ZONNESTELSEL, o. (-s), eene zon met de hemellichamen die er omheen wentelen : OM zonnestelsel,
het stelsel waartoe de Aarde behoort, bestaande
wit de zon, de planeten, de wachters van sommige
planeten, de kometen en de zoo te noemen kleine
cosmische lichamen ; —, o. (-s), leer der hemelsche
lichamen en van hunne beweging.
ZONNESTRAAL, m. (...stralen) ; ...TENT, v.
(-en), tent die tegen de zonnestralen beschut.
ZONNEVISOH, m. (...sschen), (nat. hist.) zekere
visch (zees faber), tot de familie der makreelen behoorende, die eene length van 1 , 2M. bereikt
...VLEK, v. (-ken), donkere vlak die men op de zon
waarneemt; ...VLECHT, v, eene zenuNwlecht in
den omtrek des onderbuiks ; ...VOGEL, m. (-s),
paradijsvogel ; _WARM TE, v. ; ... VA TEG, m.
(sterrenk.) ecliptica; ...WIJZER, In. (-s), eene oppervlakte waarop lijnen zoodanig zijn getrokken, dat de
schaduw van eene stilt, op die oppervlakte geplaatst,
het uur aangeeft naarmate zij langs eene dier
lijnen valt.
ZONNIG, bn. blootgesteld aan de zon : het is hier
zonnig, de zon schijnt hier stork; eene zonnige
kamer, waarin de zon veel kan sohijnen ; — een
zonnige dag, waarop de zon veel schijnt, daardoor opgewekt en vrooliJk ; (fig.) prettig,
vroolijk : de zonnige dagen der jeugd; hij had eene
zonnige jeugd, waarin niets onaangenaams voorviel.
ZONSAFSTAND, m. afstand eener planet tot
de zon ; ...AZIMUTH, o. reebte standplaats der
zon.' bij haar ondergang ; ...DECLINATIE, v.
afwijking der zon van de linie ; ...EFFENING,
...EVENING, Y. ' (tijdr.) uitlating van drie schrikkeljaren ; ...HOOGTE, v. hoogte der zon op den.
middag waardoor op zee de breedte wordt waarge-nomen ; ...MERIDIAANSHOOGTE, v. zonshoogte;
....VERDUISTERING, v. (-en), het onzichtbaar
worden der zon ten gevolge van den stand der
maan tusschen haar en de aarde.
ZONVLOED, m. (-en), vloed van het zeewater
,door de aantrekking der zon veroorzaakt.
ZONZOETEN, m. my . eene soort van zoete apvels.

ZOOMWERK.

1. ZOO, ZOOI, v. (zooien), ZODE, v. (-n), eene
hoeveelheid voedingsmiddelen voor een maaltijd
genoegzaam ; eene zoo visch; — (gemeenz.) menigte:
(fig.) het was me dear een zooitje, een rommel, (ook)
een alordig gezin. ZOOTJE, ZOOITJE, o. (-s).
2. ZOO, bw. op doze of die wijze : doe het zoo ;
terstond : ik kom zoo ; — hij was zoo hier, een oogenblik geleden ; zooeven, pas.
3. ZOO, onderschikkend vw. ter inleiding van een
voorwaardelijken zin, indien, als : zoo zij het wist,
zou zij het wet zeggen; zoo ik in uwe plaats ware ;
zoo God wil, (ook) zooals God wil ; — ter inleiding
van een vergelijkenden zin in : zoo aardig het voor
eern, keer is, zoo vervelend is het op den duur , — eenvoudig aaneenschakelend vw. naar, gelijk .
ZOOALS, vergelijkend onderschikkend vw.
ZOODANIG, aanw. voorn.: dergelijk; — bw. op
zulk eene wijze.
ZOODAT, gevolgaanduidend onderschikkend vw.
ZOODOENDE, bw. alzoo, op zulk eene wijze.
ZOODRA, bw. onmiddellijk nadat ; — ik kom
zoodra mogelijk, zoo spoedig mogelijk.
ZOOEVEN, bw. daar juist ; kort geleden ;
— aanstonds.
ZOOGBROEDER, m. (-s), ...ZUSTER, ...DOCHTER, v. (-s), die met anderen door dezelfde vrouw
gezoogd wordt of is ; ...DIER, o. (-en), dier dat zijne
jongen zoogt.
ZOOGEN, (zoogde, heeft gezoogd), laten zuigen
een kind (aan de borst) ; met moedermelk voeden;
(plantk.) appelen zoogen, enten in eene spleet van
een anderen boom, zonder dat het entrijsje van
den moederstam wordt afgesneden.
ZOOGENAAMD, ...GENOEMD, bn. van dien
naam , beweerd ; ...GEZEGD, bn. om het zoo to
zeggen ; — zoogoed als : dit boek is zoogezegd klaar.
ZOOGOED, bw. hij is zoogoed als .(bijna)dood ;
het is zoogoed als zeker, even goed als.
ZOOGKIND, o. (-eren), kind dat zuigt ; kind dat
bij eene min besteed is.
ZOOGRAPHIE, v. beschrijving der dieren.

ZOOGSTER, v. ( - s), vrouw die een kind met hare

melk voedt, min.
ZOOGVROUW, v. (-en), zoogster ; ...ZUSTER,
v. (-s), iem. die met een ander door dezelfde vrouw
gezoogd is.
ZOOHAAST, bw. onmiddellijk; — vw. hij kwam,
zoohaast hij kon.
ZOO!, v. menigte. ZOOITJE, o. (-s).
ZOOL, v. (zolen), onderst vlak van den voet ;
— onderleder van schoeisel ; (fig., dicht.) voet ;
voetbekleedsel dat enkel in eene zool bestaat,
sandaal.
ZOOLANG, onderschikkend vw. ter inleiding van
een tijdbepalenden zin.
ZOOLGANGERS, m. my. roofdieren die de geheele voetzool op den grond zetten en niet alleen de
teenen : de beren zijn zoolgangers.
ZOOLLEDER, ...LEER, o. (schoenm.) dik,
stevig leer voor zolen van schoenen ; ...NAAD, m.
(...naden), naad waarmede de zool vastgenaaid is ;
...RIEM, m.(-en), riem waarmee eene zool op een
Schoen geklemd wordt als men die er op zet.
ZOOLOGIE, v. dierkunde.
ZOOLOGISOH, bn. bw. dierkundig; zoOlogische
twin, diergaarde.
ZOOLOOG, m. (...lo en dierkundige.
ZOOM, m. (-en), omgeslagen en vastgenaaide
rand aan kleedingstukken ; — rand, zelfkant : de
zoom van het taken; — (fig.) karat, boord, buitenrand: de zoom van het woud, van den akker; — (plantk.)
het verwijde, meest uitgespreide bovenste deel van
een vergroeidbladig bloembekleedsel; — (aan molenwieken) de latten en planken waarop de zwichtborden liggen, langs eene der zijden van de molenroede.
ZOOMPJE, o. (-s).
ZOOMEN, (zoomde, heeft gezoomd), een zoom
vouwen en naaien : de handdoeken zoomem.
ZOOMIN, bw. evenmin : ik weet het zoomin
als gij.
ZOOMWERK, o. duune gedeeltelijk over elkander
geklonken planken, dienende tot den bouw van
lichte vaartuigen.

ZOON.
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ZOON, m. (-s, zonen), kind van het mannelijk
geslacht ; — mannelijk persoon die tot anderen in
de verhouding van een zoon staat : iem. als won
aanonemen ; — afstammeling : Christus was de won
van David ; — de won van ifadramant, Arabier ;
— volgeling, leerling : de zonen van Apollo, de
dichters ; de zonen van Mars, de krijgslieden ; —
naam waarmede bejaarde menschen jonge personen
aanspreken : mijn won, wat wilt gij I ZOONTJE,
o. (-s), kleine zoon.
ZOON SDO MITER, v. (-s), kleindochter ; ...KIND,
o. (-eren), kleinkind ; ...VROUW, v. (-en), schoondochter ; ...ZOON, m. (...zonen), kleinzoon.
ZOOPHIEL, m. (-en), dierenvriend.
ZOOPHIET, m. (-en),plantdier.
ZOOPJE, o. (-81, teugje, slokje sterken drank.
ZOOR, bn. (-der, -st), ruw, stram ; scherp, hard,
droog : het wore rand ; een wore tak; eene wore
huid.
ZOOTOMIE, v. de ontleding der dieren.
ZOOVEEL, onbepaald hoofdtelwoord, zeer veel;
— bw. zooveel te meer, des te meer ; — zooveel is
zeker, dat ten minste is zeker; — voor zooveel ik wed,
voor zoover ik weet.
ZOOVEELSTE, telw. (ranggetal): den zooveelsten
(dag) der maand.
ZOOVERRE, ZOOVER, bw. om eene beperking
uit te drukken : ik ga zoover mee, een eind weegs, niet
geheel ; dat is, zoover ik weet, nog niet betaald, ik
weet niet beter of het is nog niet betaald.
ZOOWAAR, bw. wezenlijk, inderdaad.
ZOOWAT, bw. ongeveer.
ZOOWEL, bw. op dezelfde wijze ; — vergelijkend vw.
ZOOZEER, bw. in die mate.
1. ZORG, v. (-en), ongerustheid dat iets verkeerd
zal uitkomen, afloopen, dat eenig ongeluk zal treffen:
in zorg verkeeren omtrent een zieke ; -- een zieltje
zonder zorg, een zorgeloos mensch ; — pogingen
die men aanwendt om eengevreesd onheil, ongeluk, tegenspoed of te wenden, te voorkomen : veel
zorg can iets besteden ; — zorg voor de gezondheid ; —
in de zorg zitten, in geldverlegenheid ; — borgen
baart zorgen ; — zijne kinderen aan iemands
zorgen toevertrouwen, toezicht, bewaking, oppassing • — (gemeenz.) (dat is) mij (ook) eene zorg, ik
geef daarniets om.
2. ZORG, v. (-en), (fig.) leuningstoel, zorgstoel. _
3. ZORG, m. en v. iem. die zeer bezorgd is :
mijn oudste zuster was eene rechte zorg ; — (ook)
trouwe dienstbode.
ZORGBAREND, bn. wat zorg baart, veroorzaakt:
wrgbarende berichten ; ...DRAGEND, bn. die zorg
draagt, betoont : eene wrgdragende moecler.
ZORGELOOS, bn. bw. (...zer, -t), onbezorgd,
zonder zorg ;• onverschillig ; — achteloos, nalatig.
ZORGEN, (zorgde, heeft gezorgd), zorg dragen,
hebben, waken voor ; — voor het eten zorgen, het
in orde brengen ; — voor het geld zorgen, het verschaffen, (ook) het beheeren ; — voor de kinderen
zorgen, op hen letten, toezicht bouden, verzorgen ;
— die dan leeft, die dan zorgt, geen zorgen v6Or den
tij d.
ZORGLIJK, bn. bw. (-er, -st), wat zorg betoont,
zorgvuldig ; — zorg veroorzakend, onrustbarend,
gevaarlijk : in zorglijke omstandigheden achterblilven ;
de zieke lit zorglijk, is in gevaar.
ZORGLIJN, v. (-en), (zeew.) lijn die de blokken
van de noodtakels tegen de ra houdt ; ...STOEL, m.
(-en), leuningstoel.
ZORGVOL, bn. bw. (-ler, -st), ZORGVULDIG,
bn. bw. (-er, -st), zorgdragend, oplettend, waakzaam ; — nauwkeurig, stipt. ZORGVULDIGHEID,
v. zorg •, oplettendheid ; waakzaamheid ; stiptheid.
ZORGWEKKEND, bn. wat zorg verwekt.
ZORGZAAM, bn, bw. (...tamer, -st), vol zorg.
1. ZOT, bn. bw. (-ter -st), dwaas, gek ; — onverstandig, dom : zot praten, handelen.
2. ZOT, m. (-ten), dwaas; — hansworst. ZOTJE,
o. (-s), kleine zot.
ZOTHEID, ZOTTIGHEID, v. (...heden), dwaasheid, gekheid, malligheid.
ZOTHUIS, o. (...zen), (Zuidn.) gekkenhuis.

ZOUTWEGER.

ZOTSKAP, v. (-pen), kap met bellen, narrenkap;
—, m. en v. (-pen), dwaas, gek ; gekkin.
ZOTSKOLF, m.(...ven), gekskolf.
ZOTTEKLAP, m. dwaze praat ; ...PRAA21', m.
ZOTTERNIJ, v. (-en), dwaasheid, gekheid : die
jongen steekt vol zotternijen ; — domme streek.
ZOTTIN, v. (-nen), gekkin. ZOTTINNETJE, o.
(-s), dwaas meisje.
ZOUAVEN, in. my. bewoners van Zoeavia, in de
provincie Constantine, die gaarne voor soldij in den
krijgsdienst traden ; voetsoldaten, op Arabihche
wijze gekleed ; (thane) lichte Fransohe keur-infanterie in Turksche kleederdracht, voor den dienst in
adrika ; de pauselijke Zouaven van 1870.
1. ZOUT, o. (-en), keukenzout ; (spr.) ik heb nog,
iets voor hem in het rout, hij heeft iets gedaan
waarover ik hem onderhouden moet, waarvoorhij straf van mij zal hebben ; — een zak zout met
iem. gegeten hebben, hem lang kennen ; --- (fig.)
Attisch zout, het zinrijke, geestige van een gezegde,
eener rede ; — (scheik.) eene belangrijke klasse van
verbindingen die min of meer met het keukenzout.
overeenkomen en bestaan nit een metaal, een nietmetaal en zuurstof (de zuurstofzottten), of uit een
metaal en een niet-metaal (de haloiedzouten).
2. ZOUT, bn. ( er, -st), veel zoutdeelen bevattende : zoute haring ; — zout van smack ; — (spr.),
dat heb ik nog nooit zoo zout gegeten, dat is mij nog
nooit overkomen.
ZOUTAOHTIG, bn. ( er, -st), zout van smack.
ZOUTELOOS, bn. (...zer, -t), zonder zout ; (fig.).
laf, zonder pit, niet geestig : zoute/ooze gesprekken.
ZOUTELOOSHEID, v. lafheid.
ZOUTEN, (zoutte, heeft gezouten), met zout bestrooien, toebereiden ; in zout leggen, pekeien ;
(fig.) duur verkoopen, aansmeren ; — (fig.) gezouten scherts, bijtende spotternij.
ZOUTER, m. (-s), die inzout. ZOUTERIJ, v.
(-en), plaats waar huiden enz. gezouten worden.
ZOUTEVISCH, v. gezouten kabeljauw.
ZOUTGEEST, in. (scheik.) geest van zout.
ZOUTHOUDEND, bn, zout in zich bevattende ::
wuthoudende planten, gronden,.
ZOUTHUIS, o. (...zen), bewaarplaats, verkoopplaats van zout ; ...HUT, v. (-ten), bereidplaatsvoor zout.
ZOUTIG, bn. (-er, -st), zoutachtig.
ZOUTKEET, v. (...keten), verzamel- en bereidplants van zout ; ...KETEL, in. (-s), ketel waarin
zout uitgedampt wordt ; ...MARMER, o. eene fijngevlekte soort van mariner met korrels glimmererdoor die op zoutkorrels gelijken ; ...MEER, o.
(...meren), meer dat zoutwater- bevat ; gewoonlijk
is de bodem ook met eene dikke zoutlaag bedekt ;
...MIJN, v. (-en), mijn waaruit keukenzout gewonnen wordt : de zoutmijn te Wieliczka is beroemd;
...MOER, v. stof die bij het zoutzieden overblijft;
...PILAAR, m. (...laren), zuil van zout(in eene
mijn); beeld van zout (in de Heilige Schrift); hij
staat daar als een zotdpitaar, geheel roerloos, onbeweeglijk.
ZOUTTE, v. zoutheid : is het eten coed van zoutte?
ZOUTTUIN, in. (-en), inrichting waardoor men
zout uit het zeewater afscheidt, ondiepe zeer groote.
bak, soms wel 1/4 GM'. groot, lien men tijdens den:
vloed met zeewater laat volloopen en dan laat verdampen ; ...VAT, o. (-en), ...VAATJE, o. (-s), zeker
tafelgereedschap dat het zout bevat ; ...VLOOT, v._
(...vloten), de schepen die in vroegere jaren het
zout, voornamelijk klipzout, nit Amerika aanvoerden.
ZOUTWEGER, in. (-s), werktuig ter bepaling van
de dichtheid eener zoutoplossing ; die zout weegt
(beedigd. ambtenaar); ...ZAK, in. (-ken), zak waarin
zoutgedaan wordt ; —. m. en v. (-ken), (fig.) ieni...
die als een zak zout in elkander zakt, die niet filnk
is, eene energie betoont ; aartsdomkop; ...ZFE, "i's
(aardr.) de Doode Zee •; ...ZIEDER, m. (-8), zoutbereider ; ...ZIEDERIJ, v, (-en), bereidplaats voor
zout ; ...ZUUR, o. (scheik.) kleurlooze, heldere, sterk
zure vloeistof, bestaande uit eene 25% oplossing.
van chloorwaterstof in water; het veryluchtigt.
geheel.

ZOUTZUUR.
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ZOUTZUUR, bn. zoutzuur bevattende.
1. ZUCHT, m. (-en), inademing gevolgd door eene
sterke uitademing die door een zeker geruisch vergezeld gaat ; — tocht, trekking -van den wind.
ZUCHTJE, o. (-s), kleine zucht ; zachte wind.
2. ZUCHT, v. chronische ziekte : waterzucht,
geelzucht; opzwelling van eenig lichaamsdeel door te
groote afscheiding van water : zucht in de beenen ;
zucht door de koude veroorzaakt ;. — ziekelijk overdreven begeerte : zucht om te behagen ; — sterke
begeerte : zucht naar vrijheid.
ZUOHTEN, (zuchtte, heeft gezucht), zuchten loozen, slaken ; — kermen (van pijn); — hevig naar
iets verlangen, haken.
ZUCHTGEZWEL, o. (-len), gezwel door de zucht
veroorzaakt.
ZUCHTIG, bn. (-er, -st), ongesteld ten gevolge van
kwade vochten in het lichaam.
1. ZUID, o. Zuiden.
2. ZUID, bw. ten zuiden, van de zuidzijde • de
wind is zuid, waait van de zuidzijde.
3. ZUID, v. zuidwaarts liggende streek : om de
Zuid varen.
ZUID-AFRIKA, o. het zuidelijk deel van Afrika.
ZUIDAFRIKAANSCH, bn. behoorende tot, betreffende Zuid-Afrika ; eene Zuidafrikaansche, meisje
of vrouw uit Z. Afrika.
ZUIDAFRIKANER, m. (-s), iem. die in Z. Afrika
woont, daar geboren is enz.
ZUID-BRABANT, o. eene provincie van het koninkrijk Belgie.
ZUIDEINDE,o. zuidelijk einde, gedeelte van lets.
ZUIDELIJK, bn. bw. (-er, -st), zich ten zuiden bevindende : de zuidelijke streken ; — van het zuiden:
de wind is zuidelijk ; — naar het zuiden : zuidelijk
varen ; — in het zuiden thuisbehoorende ; — (fig.)
dat is veel zuidelijker, aangenamer, verkieslijker.
ZUIDELIJKEN, (zuidelijkte, is gezuidelijkt),
(zeew.) naar het zuiden schieten ; het begint te zuidelijken, de wind loopt naar het zuiden.
ZUIDEN, o. gedeelte der wereld dat tegenover
het Noorden ligt ; streek zuidelijk gelegen van de
plaats waar men zich bevindt • ten zuiden,
zuidelijk, aan den zuidkant; het onbekende Zuiden.
ZUIDENWIND, m. wind die uit het zuiden waait;
zachte, warme wind. ZUIDENWINDJE, o. (-s).
ZUIDER, bn. naar of in het zuiden (gewoonlijk
In samenstellingen).
ZUIDERAS, v. zuidelijk deel der aardas ;
...BREEDTE, v. afstand eener plaats ten zuiden
van den evenaar ; ...HALFROND, o. aardhalfrond
ten zuiden van den evenaar ; ...KEERKRING,
m. de dagoirkel welken de zon. op 21 December
beschrijft ; ...KRUIS, o. zeker sterrenbeeld in de
nabijheid der zuidpool ; ...LICHT, o. (sterrenk.)
hetzelfde natuurverschijnsel in het zuidelijk halfrond
wat wij noorderlicht noemen ; ...NET, o. spoorwegnet in de zuidelijke heift des lands; ...STRAND,
0. strand aan de zuidkust (van Java).
ZUIDERZEE, v. eene zee in het koninkrijk der
Nederlanden die de provincien. Noord-Holland,
Utrecht, Gelderland. Overuse] en Friesland bespoelt ; men denkt er aan de Zuiderzee droog te maken.
ZUIDERZON, v, warme zon ; (zeew.) middaguur.
ZUIDHOEK, m. zuidelijke hoek : de zuidhoek
van Afrika.
ZUID-HOLLAND, o. eene provincie van het
koninkrijk der Nederlanden.
ZUIDHOLLANDSCH, bn. in, van Zuid-Holland:
de Zuidhollandsche wateren, eilanden, steden ; —
in Zuid-Holland gemaakt : Zuidhollandsche kaas.
ZUIDKANT, m. zuidzijde ; ...BUST, v. (-en),
zuidelijk gelegen kust : de zuidkust van Java.
ZUIDOOST, bw. —, o. gmv. de hemelstreek
tusschen het zuiden en het oosten of datpunt van
den gezichteinder hetwelk 45 graden van het zuiden
naar het oosten ligt.
ZUIOOSTELIJK, bn. ten zuidoosten, in de
richting naar het zuidoosten • ...00STEN, o. de
streek tusschen zuid en oost : in het zuidoosten van
ons land, in Limburg ; ...00STENWIND, m. wind
die uit het zuidoosten waait ; ...00STERZON, v.
(zeew.) negen uren van den morgen.
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ZUIDPOOL, v. zuideraspunt ; magnetische zuidpool, punt op aarde waarheen de zuidpool der
magneetnaald wijst.
ZUIDPOOLCIRKEL, m. (-s), denkbeeldige cirkel
die op 23 1/2 graad afstand van de zuidpool getrokken is; ...EXPEDITIE, v. ;-s, ...teen), expeditie
om onderzoekingen bij de zuidpool in to stellen;
...GEBIED, o., ...GEWESTEN, o. mv., ...LANDEN, o. my. landen om en bij de zuidpool gelegen;
...REIZIGER, m. (-s).
ZUJDPUNT, o. het zuiden.
ZUIDTIJ, o. vloedgolf bezuiden Engeland outbuigend.
ZUIDVRUCHTEN, v. my . vruchten uit Z. Europa.
ZUIDWAARTS, bw. naar het zuiden.
ZUIDWAARTSOH, bn. in zuidwaartsche richting.
ZUIDWEST, bw. —, o. gmv. dat punt van den
gezichteinder hetwelk zich 45 graden van het
zuidpunt naar het westen bevindt ; zuidwestelijk.
ZUIDWESTEN, o. hemelstreek tusschen zuid en
west. ZUIDWESTENWIND, m. (-en), wind die
uit het zuidwesten komt.
ZUIDWESTER, m. (-s), storm uit het zuidwesten;
— zekere breedgerande zeemanshoed dien de zeelieden en schippers bij regenweer op hebben.
ZUIDWESTERZON, v. (zeew.) drie uren in den
middag.
ZUIDZEE, v. Groote Oceaan of Stine Zee.
ZUIDZEE-EILAND, o. (-en), een der vele ell.
in den Stillen Oceaan.
ZUIDZEE-TRAAN, v. traan gewonnen van walvisschen die in de Zuidzee gevangen worden.
ZUIDZEEVAARDER, in. (-s), schip dat ter
Zuidzee vaart ; gezagvoerder van zulk een schip.
ZUIDZIJDE, v. zuidkant.
ZUIEN, (zuide, heeft gezuid), een kind in slaap
zuien, neurien, zingen.
ZUIGELING, m. en v. (-en), kind dat met de
moedermelk gevoed yvordt ; (fig.) zeer jong kindje.
ZUIGELINGE, v. (-n).
ZUIGEN, (zoog, heeft gezogen), naar zich toehalen
door terugtrekking der er op gezette lippen, lurken :
iets naar binnen zuigen ; een kind laten zuigen ;
de bijen zuigen honing uit de bloemen ; (fig.) iets uit
den vinger (gewoonlijk) uit zijn duim zuigen, het verzinnen, leugens vertellen ; — eene zuigende beweging
met den mond maken : op de vingers zuigen ; —
langzaam en als het ware zuigende in zich opnemen :
de grond zoog den regen gretig op;— naar zieh toe trekken : deze tak zuigt alle sappen naar zich toe ; -- de
wind zuigt bier, het trekt bier sterk ; — vasthouden :
dat zuigleer zuigt sterk.
ZUKIER, m. (-s), die zuigt ; — deel eener
pomp waardoor het water opgezogen wordt ; —
stamper, stok eener spuit.
ZUIGERGAT, o. (-en), (zeew.) rifgat ; ...KLEP,
v. (-pen), klep in den zuiger eener pomp ; ...SLAG,
m. (-en), eene been- en weergaande beweging van
den zuiger ; ...STANG, v. (-en), stang waaraan de
zuiger bevestigd is.
ZUIGFLESCH, v. (...sschen), flesch om jonge
kinderen met melk to voeden, met eene speen gesloten; ...INSECT, o. (-en). insect met een zuigsnuit.
ZUIGKALF, o. (...ven), kalf dat zuigt ; ...KLEP,
v. (-pen), zuigerklep •, ...KOP, m. (-pen), glazen of
metalen kop om bloed to laten; ...LAM, o. (-moron),
lam dat nog gezoogd wordt ; ...LEER, o. stuk
leer dat luchtdicht op lets sluit en zich als het ware
er op vastzuigt.
ZUIGNAPJE, o. (-s), spierachtige zuigorganen in
den vorm van hole schijfjes waarmede verschillende
waterbewoners zich aan verschillende voorwerpen
vasthechten ; ...POMP, v. (-en), pomp waarin het
water door middel van een zuiger wordt omhooggevoerd; ...WORTEL, m. (-s), wortel eener plant
die de voedende sappen opzuigt.
ZUIL, v. (-en), elk rechtopstaand lichaam van
aanmerkelijk grooter length dan breedte ; inz.
prisma, kolom, pilaar, pijler ; een bead op eene
marmeren zuil in de kamer ; — (fig.) (bij diehters)
persoon of zaak welke ter ondersteuning van lets
dient : Willem de ZvAjger is de zuil van den Steal
geweest.
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ZUILENCOLONNADE, v. (-s), deel van een
gebouw met zuilen omringd ; ...GANG, v. (-en).
ZUILVORMIG, bn. in den vorm eener zuil.
ZUIMACHTIG, bn. bw. (-er, -st), onoplettend,
onnadenkend, traag, nalatig.
ZUIMEN, (zuimde, heeft gezuimd), dralen,
talmen : zonder zuimen aan het werk aan •; nalatig
zijn, verzuimen.
ZUINIG, bn. bw. (-er, -st), spaarzaam, karig ;
hij is zuinig met zijne woorden, hij spreekt
weinig ; — zuinig met iets om aan niet weer
dan noodig is gebruiken • — die kachel brandt
zuinig, gebruikt weinig brandstof ; —(fig.) zuinig
kijken, verbaasd, boos zien. ZUINIGHEID, v.
spaarzaamheid ; — (spr.) zuinigheid die de wijsheicl bedriegt, verkeerde zuinigheid.
1. ZUINIGJE, o. (-s), voorworp dat op eon kandelaar geplaatst wordt om er het laatste eindje
kaars op te laten branders.
2. ZUINIGJE, o. op een zuinigje = zuinig (bw.);
hij heeft dat op een zuinigje gedaan.
ZUINIGJES, bw. op spaarzamewijze, matig.
ZUIPEN, (plat) (zoop, heeft gezopen), (onmatig)
drinken ; (veroud.) tabak zuipen, rooken;
aan
het misbruik Van sterken drank verslaafd zijn
— o., dronkenschap.
ZUIPLAP, m. (-pen), dronkaard ; ...PARTIJ, v.
(-en).
ZUIVEL, v. en o. melk en melkproducten, inz. boter
en kaas, (gew.) ook smijdig genoemd, alles wat van
melk komt ; wat een ei bevat ; (spr.) hij is vol
bedrog als een ei vol zuivel, het is een groote bedrieger.
ZUIVELBEREIDING, v. bereiding van zuivel;
...BOER, m. (-en), boter- en kaasboer; ...CONSULENT, m. (-en), deskundig ambtenaar die bij de
zuivelbereiding van advies kan dienen; ...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar men de zuivel
machinaal van de melk afscheidt ; ...MACHINE,
v. (-s), machine voor de bereiding van boter en
kaas ; ...MARKT, v. (-en) ; ...METHODE, v.
(-n), manier van zuivelbereiding ; OND ERwas, o. ondervvijs in de zuivelbereiding ;
...PRODUCT, o. (-en), wat van de zuivelgemaakt
wordt, boter en kaas.
ZUIVER, bn. bw. (-der, -st), vrij van alles wat
er niet aan, bij of in behoort : holder, klaar : zuiver
water ; zuiver goud ; dat is Been zuivere koffie, niet
zooals het moest wezen ; — rein, zindelijk, sehoon :
een zuiver glas ; zuivere handers en een zuivergezicht
onbevlekt, kuisch een zuiver leven leiden; oprecht,
zonder achterhoudendheid : zuiver opbiechten ; uit
zuivere bedoelingen, zonder bijbedoelingen ; — alleen :
dit is zuiver de reden; eene zuivere uitspraak, zonder eigenaardigheden ; — na aftrek van alle onkosten : de zuivere winst ; — de zuivere leer, onvervalscht ; — (spr.) hij is niet zuiver in de leer, niet orthodox ; — het is daar niet zuiver, nietpluis ; (zeew.)
zonder gevaar : de kust is zuiver, zonder klippen of
banken.
ZUIVERAAR, m. (-s), die zuivert, raffinadeur
— iem. die een huis van ongedierte zuivert • —
purist (in taal en spelling).
ZUIVEREN, (zuiverde, heeft gezuiverd), zuiver
maken : water zuiveren, filtreeren ; — eene wonde
zuiveren, reinigen ; louteren metaal zuiveren;
wol zuiveren ; — (fig.) de zee van zeeroovers, het
bosch van landloopers zuiveren, die wegjagen, verdaven ; — verbeteren, de fouten uithalen of
wegnemen (in een opstel) , kuischen (den stijl) ;
zich van eene verdenking zuiveren, zich rechtvaardigen, zijne onschuld aan den dag brengen. ZUIVERING, v. (-en), het zuiveren; purgeermiddel; rechtvaardiging.
ZUIVERHUIS, o. (...zen), onderdeel eener gasfabriek waarin het gas gezuiverd wordt,
ZUIVERINGSEED, m. (bij het aanvaarden van
een ambt enz.) een eed waarbij men verklaart nets
gedaan to hebben wat bij de wet verboden is ;
...PROLES, o. (-son), het geheele proces der
zuivering ; ...ZOUT, o. universeel zuiveringszout.
ZUJEN, (zuude, heeft gezuud), een half hoorbaar
geluid maken, neurien, een kind in slaap zingen.
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ZULK, ZULKE, aanw. vnw. zoodanig, dusdanig;
tin zulke wateren vangt men zulke visschen, dat zijn
er de natuurlijke gevolgen van ; — het geeft een
zekeren graad to kennen in : het is sulk mooi weer;
het zijn zulke lieve menschen.
ZULKS, aanw. vnw. dit, dat : zulks heb ik nooit
van hem gehoord ; gelijk zulks te doen gebrivikelijk
is, zooals men gewoon is te doen.
ZULLEN, (zal, zou, zoude), hulpw. ter vorming
van den toekom.enden tijd en de voorwaardelijke
wijs bij de vervoeging der werkwoorden: morgen zal
als bedreiging:
ik vertrekken ; ik zou uitgaan I;
wacht ik zal je (helpen, krijgen, straffen); moeten,
verplicht zijn : gij suit dat laten. ; gij zult niet stolen,
ZULT, o. hoofdkaas, hoofdvleesch ; gepekelde
spijs ; zure zult.
ZULTE, v. (plantk.) cone soort van aster, ook
zeeaster en zoutwater-sterrenkruid geheeten (aster
tripolium).
ZULTEN, (zultte, heeft gezult), inmaken, in de
pekel, in het zout leggen. ZULTING, v. het zulten..
ZULTKOST, m. ingezouten spijs ; ...SPEK, o.
gezouten spek ; ...VLEESCH, o. gezouten vleesch.
ZUNDGAT, o. (-en), laadgat van een geweer of
kanon.
ZUREN, (zuurde, heeft gezuurd), zuur maken:
het deeg mom ; zuur worden ; (spr.) het is nog
niet in het vaatje, waarin het zuren moet, de zaak is
nog niet ten einde, er kan nog heel wat gebeuren.
ZURIG, bn. bw. een weinig zuur.
ZURING, v. een plantengeslacht (rumex), tot de
famine der veelknoopigen, behoorende, waarvan 13
soorten in Nederland voorkoraen ; de Stengel
inz. de gewone
en de blaadjes smaken zuur ;
zuring
koopen, schoonmaken, smelten ;
vanmiddag
zuring.
bereide zuring: wij eten
ZURINGBED, o. (-den), eon tuinbed met zuring
beplant ; o. (-eren); ...BOOM, m. (-en),
(plantk.) berberiEtestruik ; ...KLAVER, v. zurkel;
...ZOUT, o. een in den handel voorkomend
zuurzout (verbinding van 1 deel potasch met 2 deelen
zuringzuur).
ZURKEL, v. schapenzuring en veldzuring.
1. ZUS, bw. zoodanig, op zulk eene wijze dit
gaat zus en dat gaat zoo ; de een wil het zus, de
ander zoo hebben ; het scheelde sus of zoo, of ik was te
last, het scheelde zeer weinig.
2. ZUS, v. (-sen), ZUSJE, 0. (-s), kleine, jonge
zuster ; (fig.) eene fijne zus, eene kwezel.
ZUSTER, v. (-s, -en), vrouwelijk kind (met andere
kinderen van dezelfde ouders); halve zuster
(alleen van vaders- of moederszijde) ; — (fig.)
vrouwelijke persoon die met eene andere van gelijken stand en nauw met haar verbonden is :
geestelijke zuster, non ; zusters van liefdadigheid;
zusters van het Roode Kruis ; vrouwelijk lid bij
vele godsdienstige gemeenten ; — iedere persoon
van het vrouwelijk geslacht die denzelfden rang
bekleedt: de negen zusters, de zanggodinnen ;
gij stad, die boven a/ uwe zusters uitblinkt ;
— zeker gebak. ZUSTERTJE, o. (-s), kleine,
jonge zuster.
ZUSTERGEMEENTE, v. (-n), kerkelijke gemeente
van hetzelfde geloof ; o. hart eener zuster;
...HUIS, o. (...zen), nonnenklooster; bij de Hornhutters, het gebouw waarin de ongehuwde zusters
wonen.
ZUSTERLIJK, bn. bw. (-er, st), van, als eene
zuster dat is niet zusterlijk gehandekl ; (fig.) de
Neclerlandsche en Belgische driekleur wapperden
zusterlijk van den toren.
ZUSTERLING, m. en v. (-en), neef, nicht, zusterszoon, zustersdochter. ZUSTERLINGE, v. (-n).
ZUSTERLOGE, v. (-s), loge der vrijmetselaars
ten opzichte van andere loges in hetzelfde land ;
(ook) loge waar de naaste bloedverwanten der
vrijmetselaars worden toegelaten.
ZUSTERMAATSCHAPPIJ, v. (-en), instelling,
door haar doel of hare strekking met eene andere
verwant ; ...OVERSTE, v. (-n), overate, moeder
in een vrouwenklooster.
ZUSTERSCHAP, o. hoedanigheid van zuster ;
—, v. (-pen), nonnenorde.
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ZUSTERSCHOOL, v. (...scholen), school waar
door geestelijke zusters onderwijs gegeven wordt.
ZUSTERSDOCHTER, v. (-s), ...KIND, o. (-eren),
...MAN, m. (-nen), ...ZOON, m. (-s, ...zonen).
ZUSTERVEREENIGING, v. (-en), van eene vereeniging gezegd ten opzichte van eene andere,
die hetzelfde doel beoogt.
1. ZUUR, bn. bw. (-der, -st), van een eigenaardig scherpen smaak, wrang ; (spr.) door een
zuren appel bijten, iets met tegenzin doen, zich iets
moeilijks of onaangenaams laten welgevallen ; —
(spr.) de druiven zijn zuur, (zei de vos, maar hij
kon er niet bij), zegt men ten aanzien van iem.,
die van datgene met verachting spreekt, wat hij
gaarne hebben zou, doch niet krijgen kan ;
—datzlhemuropbkn,
daarvan zal hij de
onaangename gevolgen ondervinden ; die grond
is zuur, door te veel vochtigheid verzuurd ; (scheik.)
zure zouten, die zuur reageeren ; — (fig.) moeilijk, bezwaarlijk : het valt mij zuur; iem. het levee
zuur maken, onaangenaam, verdrietig ; zuur verdiend geld, niet gemakkelijk verdiend ; een zuur
stukje brood hebben ; (gemeenz.) hij was zuur,
gesnapt, betrapt, er leelijk tegenaan geloopen ;
— norsch, onvriendelijk: zuur kijken ; een zuur
gezicht.
2. ZUUR, o. (zuren), hetgeen zuur is : ik houd
niet van zuur ; — azijn ; — ingelegde vruchten ; —
maagsap : hij heeft het zuur, oprispingen van het
maagsap ; — (fig.) 's levens zoet en zuur, geluk
en ongeluk, voor- en tegenspoed; (scheik.) verbindingen van waterstof, 't zij met een zuurstofvrij radicaal, 't zij met een zuurstofhoudend.
ZUURTJE, o. (-8), iets wat zuur smaakt, inz.
peervormige balletjes met een zuur toebereid.
ZUURBOOM, m. (-en), berberissestruik ;
...BRAAD, o. gebraden ossevleesch in het zuur ;
...DEEG, o., ...DEESEM, m. verzuurd deeg om
het brood eenigszins zuur te makers ; zure pap van
lijnmeel ; — (fig.) wrokkend beginsel in zake van
godsdienst of staatkunde, partijhaat ; ...KOOL,
v. fijngesneden wittekool, met zeer weinig zout
i ngemaakt, zoodat zij verzuurt ; ...KRAAM, v.
(...kramen), kraanx waar ingelegde augurkjes
enz. te verkrijgen zijn ; ...KRUID, o. zurkel,
zure klaver.
ZUURLING, v. gewone zuring.
ZUURMUIL, ...PRUIM, In. en v.(-en),(gemeenz.)
onvriendelijk, norsch mensch.
ZUURMUILEN, (zuurmuilde, heeft gezuurmuild),
(gemeenz.) zuurzien, -kijken; ook ZUURPRUIMEN.
ZUURSTEEN, v. (delfst.) zuuraarde ; ...STEL,
o. (-len), stel dat azijn enz. op tafel bevat.
ZUURSTOF, v. (scheik.) kleur-, reuk- en smakeloos gas dat zelf niet brandt, doch de verbranding
seer bevordert.
ZUURSTOFGAS, o. zuurstof ; ...METER, m.
(-s), zeker werktuig om de hoeveelheld zuurstof,
in eenige gassoort aanwezig, te meten ; ...VERBINDING v. (-en), verbinding van een lichaam met de
zuurstof in bepaalde verhouding.
ZUURTJES, bw. zuur : wet kijkt gij zuurtjes.
ZUURVRIJ, bn. zonder zuur : zuurvrije vetten.
ZUURZAKBOOM, m. (-en), een in Oost- en WestIndite voorkomende boom (anona muricata), welks
vruchten, zoo groot als ooze meloenen, zeer verfrissch.end zijn.
ZUURZOET, bn. zuur en zoet tegelljk : zwurzoete
appelen ; — (fig.) zuurzoet kijken, half verdrietig en
half plezierig.
ZWAAD, v. (zwaden), zwad.
ZWAAI, in. (-en), keer, draai, het zwaaien.
ZWAAIEN, (zwaaide, heeft en is gezwaaid),
slingeren : met de armen zwaaien; — MI is zoo dronken, dat hij zwaait, dat hij niet Bens rechtuit loopen
kan ; heen en weder bewegen : de boomen zwaaien
in den wind ; — (met) den hoed zwaaien, met den
hoed wuiven ; — het zwaard zwaaien, hanteeren ;
— den schepter zwaaien, regeeren, heerschappij
voeren ;
(zeew.) voor anker liggende van stelling
veranderen door de werking van wind of stroom.
ZWAAN, m. (zwanen), eendaohtige vogel
(cygnus) met langen, dunnen hals, die 23 halswer-
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vels bevat, terwijl die der andere zwemvogels slechts
uit 15 of 16 wervels bestaat ; — (fig.) dichter : de
Agrippijnsche zwaan, Vondel; de Mantuaansche
zwaan, Virgilius ; de Thebaansche zwaan, Pindarus;
de zwaan van Kamerrijk, Fènelon. ZWAANTJE,
o. (-s).
ZWAANRIDDER, m. ridder uit de zwaansage,
Lohengrin ; ...SAGE, v. sage, verhalend dat een
ridder in een bootje, door een zwaan aan een gouden
ketting getrokken, uit onbekende streken kwam om
de onschuld te verdedigen
ZWAAR, bn. bw. (-der, -st), zwaartekracht
hebbende ; — betrekkelijk veal wegende : lood en
goud zijn zwaar; zwaar geschut, grof geschut ;
zwaar geld, groote geldstukken, groote geldsommen;
— dicht geweven: dat is zware zijde, zwaarlinnen; —
dik : zwaar papier ; een zwaar mensch, zwaarlijvig;
zware wolken, dikke, donkere wolken ; — laag
een zwaar geluid ; eene zware stem ; —moeilijk te
verteren: zware spijzen; veel alcohol bevattende :
zwaar bier ; zware wijn ; —
drukkend : het ligt mij zoo zwaar in de leden, ik
gevoel mij zoo afgemat; — Gods hand rustte zwaar
op het land, men had er veal tegenspoed ;
groot, aanzieniijk een, zwaar schip, van grooten omvang; — zware kosten, aanzienlijke uitgaven ; op zware lasten zitten ; eene zware straf ;
— dat weegt zwaar bij mij, hieraan ken ik veel gewicht
toe, dat acht ik van veel belang ; wat het zwaarste
is, moet het zwaarste wegen, het belangrijkste gaat
voor ; — in hooge mate : dat wordt hem zwaar
aangerekend ; — ernstig, gevaarlijk : hij is
zwaar verkouden, zwaar ziek ; — zwaar droomen,
benauwend, akelig ;
moeilijk : zwaar werk ; — hij is nogal zwaar op
de hand, neemt alles gewichtig op, maakt vlug
bezwaren, inz. verveelt en vermoeit door stn dloopig geredeneer;
hevig, onstuimig: een zware
moeilijk te bewind, storm; — zware
werken, door te groote vettigheid ; zware gronden,
vette gronden ; bekommerd, angstig : dat maakt
mij het hart zoo zwaar ; ik heb er een zwaar hoofd
in, ik vrees dat het niet gaan zal.
1. ZWAARD, o. (-en), zwoord, zie aldaar.
2. ZWAARD, o. (-en), blank tweesnijdend
wapen, breeder dan een degen en rechter dan een
Babel, zoowel om te houwen als om te steken dienende ; — (veroud.) iem,. ten zwaarde veroordeelen,
iem. veroordeelen om onthoofd te worden ; met
den zwaarde gestraft worden, onthoofd worden ; —
(fig.) het zwaard der gerechtigheid, de wrekende
hand ; — te vuur en te zwaard verdelgen, verbranden
en vermoorden ; — honger is een scherp zwaard,
men doet het ongelooflijke om zich voedsel te verschaffen •, — het zwaard van Damocles hangt hem
boven het hoofd, een altoos dreigend gevaar ; —
(scheepst.) eivormig schild van zware planken, ter
zijde van platbodemde vaartuigen bevestigd om
het afdrijven of omslaan te voorkomen ; —
(plantk.) de vleugels eener vlinderbloem.
ZWAARDBLOEM, v. (-en) , zwaardlelie ;
...BROEDER, m. (-s), zwaardridder ;...KRUID,
o. zekere plant, zoo genoemd naar de zwaardvormige bladen (gladiolus); ...LEEN, o. (-en), mannelijk leen; ...LELIE, v. (-s, ...lien), zwaardkruid;
...MAAG, m. en v. (...magen), bloedverwant
van mannelijke zijde ; ...RECHT, o. recht
van het zwaard, van den sterkste ;• ...RIDDER,
m. (-s), lid der geestelijke ridderorde, in 1202 gesticht ter bescherming der christenzendelingen in
Lijfland ; de kleeding was een witte mantel met
eene roode star en twee gekruiste zwaarden ;
...VECHTER, m. (-s), (oudt.) kampvechter (in
de wedstrijden), gladiator; ...VEGER, m. (-s), (oudt.)
vervaardiger van wapenen.
ZWAARDVISOH, m. (...sschen), zekere visch
(xiphias gladius), in de Middellandsche Zee en
het meest bij Sicilia aangetroffen, tot de famine
der makreelen, behoorende ; — eene soort van
dolfijn (delphimus orca).
ZWAARDVORMIG, bn. als een zwaard •, (plantk.)
(van bladeren) lijnvormig met verdikte middelnerf.
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ZWAARDZIJDE, v. bloedverwanten van vaderszij de.
ZWAARGEBOUWD, bn. op breede wijze gebouwd; ...GEHEUPT, bn. zwaar, breed van heupen.
ZWAARHOOFD, m. en v. (-en), die zich verontrust over hetgeen komen of gebeuren moet.
ZWAARHOOFDIG, bn. bw. (-er, -st), zorgzaam,
ongerust, bekommerd. ZWAARHOOFDIGHEID,
v. ongerustheid, bekommering.
ZWAARLIJVIG, bn. (-er, st), dik van lichaam,
gezet. ZWAARLIJVIGHEID, v.
ZWAARMOEDIG, bn. bw. (-er, st). terneergeslagen, steeds het ergste voorziende ; droefgeestig.
ZWAARMOEDIGHEID, v.
ZWAARTE, v. (nat.) zwaartekraoht; — gewicht;
— afm.eting, dikte : de zwaarte van het hout ;
drukkend gevoel ; (fig.) het ernstige (eener mak):
de zwaarte van een misdrijf.
ZWAARTEKRAOHT, v. (natuurk.) de kracht
die de lichamen doet vallen, dat is zich naar de garde
doet bewegen, indien niets hunne beweging verhindert ; ...METER, m. (-5), (natuurk.)zeker werktuig om de zwaarte der gassers to meters inz. barometer en baroscoop ; ...PUNT, o. punt ter weerszijden waarvan de twee deelen van een lichaam
gelijke zwaarte hebben, (fig.) voornaamste, hoofdzaak : het zwaartepunt van een. betoog.
ZWAARTILLEND, bn. (-er, st), eenigszins zwaarmoedig : zwaartillend zijn, alles donker indien, het
gevaar, het ernstige van alles vergrooten.
ZWAARTONGIG, bn. moeilijk sprekende.
ZWAARWICHTIG, bn. bw. (-er, st), veel wegende;
(fig.) zeer belangrijk, van hoog gewicht.
ZWABBER, m. (-s), (zeew.) dweil, van kabelgaren
of lappen aan een steel gebonden en dienende
om schepen of schuiten schoon to maken ; aan, den
zwabber zijn, met den zwabber schoonmaken, (ook
fig.) een liederlijk leven leiden ; — (fig.) scheepsjongen ; (fig.) een zwierbol, zwijnjak.
ZWABBEREN, (zwabberde, heeft gezwabberd),
met een zwabber schoonmaken ; (fig.) plassen
in het water, morsig work doen; — een liederlijk
Leven leiden.
ZWABBERGAST, m. (-en), scheepsjongen.
ZWACHTEL, m. (-s), windsel ; lange band tot
het verbinden eener wood enz.: zwachtels maken.
ZWACHTELEN, (zwachtelde, heeft gezwachteld),
met een zwachtel omwinden : een arm zwachtelen;
inbakeren (een kind). ZWACHTELING, v.
ZWAD, v. (-en), ZWADE, v. (-n), snede gras,
hoeveelheid gras in eons met de zeis afgemaaid ;
hoeveelheid gras of koren in een regal gelegd.
ZWADDER, m. slangenspog ; slijm van een aal;
(fig.)vergif van den laster.
ZWADKEERDER, m. (-s), toestel voor den hooibouw, dat de zwaden keert, zoodat de onderkant
bovenkomt.
ZWAGER, m. (-s), schoon-, behuwdbroeder ;
zustersman, mans : , vrouwsbroeder.
ZWAGERIN, v. (-nen), schoon-, behuwdzuster;
(gew.) schoondochter.
ZWAGERSOHAP, o. v. vermaagschapping door
aanhuwelij king.
1. ZWAK, bn. bw. (-ker, -st), niet sterk, krachteloos, teer : het zwakke geslacht, de vrouwen ; nog niet geheel hersteld van een ziekte : de zieke is
nog zwak op zijn beenen ; - niet talrijk : de viland
was zwak ; licht breekbaar : zwak ijs ; niet
scherp : zwak van gezicht ; - eene zwakke gezondheid hebben, licht ziek worden; - flauw : bij het
zwakke schijnsel der lamp ;
(fig.) een zwak mensch, licht over te halen, licht te
verleiden ; — in een, zwak oogenblik, dat men de
gevolgen niet berekende ; — een zwak geheugen, dat
spoedig iets vergeet ; - de candidaat is zwak in
taal, daarvan is zijne kennis goring ; (taalk.) de
zwakke werkw., die niet van wortelklinker veranderen ; de zwakke genitief, die op en eindigt. ZWAK
HEID, v. Bemis van sterkte, van lichaamskrachten ;
broosheid, breekbaarheid ; (...heden), al to
toegevende handeling, te groote inschikkelijkheid.,
2. ZWAK, o. (-ken), iets dat zwak is, b.v. het
dunne buigzame bovenstuk van het roer eener
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zoogenoemde Duitsche PO, het elastieke pijpje
waarop het mondstuk bevestigd is ; — gewoonte,
hebbelijkheid ; dit is zijn zwak, hieraan is hij overgegeven ; waarin iem. moreel zwak is : iem. in zijn
zwak tasters ; - voorliefde, neiging een zwak op
iem., voor iets hebben.
ZWAKHOOFD, m. en v. (-en), iem. met weinig
verstand ; ...HOOFDIG, bw. dom.
ZWAKJES, bn. bw. wat zwak.
ZWAKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), wat zwak.
ZWAKKELING, m. v. (-en), zwak mensch,
die zwak van wil is. ZWAKKELINGE, v. (-n).
ZWAKKEN, (zwakte, heeft en is gezwakt),
zwak maken, worden.
ZWAKSTROOMINSTALLATIE, v. (-s).
ZWAKTE, v. zwakheid, zwakke toestand.
ZWAKZINNIG, bn. zwak van zinnen, van verstand, achterlijk : school voor zwakzinnigen, voor
geestelijk achterlijke kinderen.
ZWALKEN, (zwalkte, heeft gezwalkt), drentelende zich bewegen ; zeer langzaam gaan ; zwerYen. ronddolen ;, op zee zwalken, verre zeereizen
doen.
ZWALMEN, (zwalmde, heeft gezwalmd), (gew.)
walmen.
ZWALP, m. (-en), gulp, golf : een zwalp zeewater ; — (waterb.) vierkant bezaagde balk, 20 A,
25 c. M. breed en 25 a 30 cM. dik.
ZWALPEI, o. (-eren), (Zuidn.) bebroed ei.
ZWALPEN, (zwalpte, heeft gezwalpt), golvende
zich verheffen (van de zee); (Zuidn.) overgeven,
braken. ZWALPING, v.
ZWALPEND, bn. zacht golvend ; (fig.) het zwalpend nat der baren, de onstuimige zee.
ZWALUW, v. (-en), eene familie der zangvogels
(hirundo) waarvan er drie soorten in Nederland
worden aangetroffen : de huiszwaluw, de boerenzwalull) en de oever- of strandzwaluw ; (spr.) gene zwaluw
maakt nog geen zomer, uit eene enkele omstandigheid kan men geen algemeen besluit opmaken.
ZWALUW(EN)EI, o. (-eren), ei eener zwaluw ;
...KRUID, o. stinkende gouwe ; ... NEST, o. (-en),
ZWALUWKOEKOEK, m. (-s), zekere vogel van
Cayenne en Brazilie.
ZWALUWSTAART, m. (-en), staart eener zwaluw ; (nat. hist.) naam van den wouw of koningswouw in Groningen; koninginnepage (papilio machaon), eene kapel tot de familie der ridders behoorende;
(timmerm.) eene wijze van verbinding waarbij
het eene einde van een hout als de staart eener zwaluw is uitgesneden en in het einde van een ander
gevoegd is, zoodat het eindelingshout aan beide
zijden to zien is.
ZWALUWSTAARTEN, bout met zwaluwstaarten verbinden.
ZWALUWVISCH, m. (...sschen), zeezwaluw :
eene soort van vliegenden visch in de Midd. Zee
(exocoetus volitans), 30 cM. lang
1. ZWAM, v. (-men), (plantk.) de zwammen
(fungi)zijn sporenplanten zonder bladgroenhoudende
cellen ; de meeste rieken duf, zij ademen koolzuur
nit ; — uitwas aan boomen.
2. ZWAM, o. toebereid zwam als middel om vuur
to vatten, tonder. ZWAMMETJE, o. (-s), een stukje
zwam.
ZWAMDOOSJE, o. (-s), tonderdoosje.
ZWAMMAKER, m. (-s), bereider van zwam (om
b. v. de pijp aan te steken).
ZWAMMEN, (zwamde,heeft gezwamd), (gemeenz.)
kletsen, opsnijden ; eindeloos redeneeren.
ZWAMMIG, bn. met zwam begroeid.
ZWAMP, v. (-en), kreek, kleine rivier ; W. Ind.)
moeraseiland met gras- en doornstruiken.
ZWAMPLANT, v. (-en), zwam 1; ...VLOK, v.
(-ken), de eigenlijke plant der paddenstoelen ;
...VLOKDRADEN, my . mycelium.draden.
ZWANEBEK, m. (-ken), bek van een zwaan ;
(heelk.) schroeftang om eene wonde ter verwijdering van vreemde voorwerpen wijder to maken ;
...BORST, v. (-en', borst van een zwaan
ZWANEDONS, ZWANENDONS, o. de zachte
vederen van den zwaan.
ZWANEKOP, m. (-pen), kop van een zwaan.
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ZWANENBLOEM, v. (-en), eene sierlijke oeverplant, ook waterlisch geheeten (butamus umbellatus), de eenige soort van zwanenbloemen ;
...BORST, v. (-en), (fig.) hoog opstekende borst ;
...BROOD, o. (plantk.) kalmoes : eene plant, tot de
familie der aronskelken behoorende; ...DRIFT. v.
(-en), eenige zwanen bij elkander zwemmende ;
het recht om zwanen te houden ; ...EI, o. (-eren),
ei van een zwaan.
ZWANENHALS, m. (...zen), hals van een zwaan;
(fig.) zeer lange hals : iem. met een zwanenhals ;
-en dergboenijzernstagenbuitenbord
waar eene sloep in hangt, davit.
ZWANENNEST, o. (-en), nest van zwanen.
ZWANEPEN, v. - -nen), ...SCHACHT, v.
...SCHAFT, v. (-en), pen eener zwaneveer, groote
en dikke schrijfpen. ; ...POOT, m. (-en); ...VEER, v.;
...VEL, o. (-len); ...VLERK, v. (-en); ...VLEUGEL,
m. (-s) ; ...WIEK, v. (-en); ...ZANG, m. tang dien
de zwanen volgens sommigen vOOr hun dood
zingen ; — (fig.) laatste gezang of gedicht van
iem. vO6r zijn sterven, (fig.) laatste werk : dat was
zijn zwanezang.
ZWANG, m. gebruik, gewoonte : in zwang zijn,
korner, geraken, brengen.
2WANGER, bn. bevrucht, moetende baren ;
— (fig.) van, met jets manger zijn of gaan, voornemens zijn jets te doen, een plan gevormd hebben.
ZWANKEN, (zwankte, heeft gezwankt), waggelen ; wankelen ; onzeker gaan.
ZWANKROEDE, v. (-n), eene soort van wip waarmede men goederen op een wagen laadt.
ZWANS, v. (-en), staart (inz. der dieren).
ZWARIGHEID, v. (...heden), moeilijkheid, bezwaar ; -. — tegenwerping, beletsel : zwarigheden
maker, ; — gevaar ; zwarigheid in jets vinden.
1. ZWART, bn. (-er, -st), van die kleur welke geen
enkelen lichtstraal terugkaatst, de zuivere tegenstalling van wit : zoo zwart als roet, als git ; — het
zwarte ras, de negers ; — zwart brood, grofroggebrood ;
(R.-K.) zwarte Zondag, de tweede Zondag vObr
Paschen, omdat dan kansel en altaar met zwart
behangen zijn; — de zwarte staar, zekere blindheid;
— de Zwarte Dood, naam eener hevige pestepidemie
in het midden der 14de eeuw ; — de Zwarte Hoop,
naam van eene groote menigte onbetaalde krljgslieden die in de 16de eeuw hier to lande van roof en
plundering leefden ; — hii ziet zwart van den honger,
is zeer vermagerd ; — iem. zwart maken, hem in
een ongunstig licht plaatsen, veel kwaad van hem
vertellen ; — (Ind.) zwarte kat, vierkante kelderflesch.
2. ZWART, o. de zwarte kleur ; — wat zwart
is : het zwart der oogen ; in het zwart gekleed gaan ;
zwart op wit, schriftelijk bewijs; — verfstoffen : ivoor- ,
been-, lampezwart ; — (plantk.) eene woekerzwam
die zich bevindt op en tusschen de bloemdeelen,
vooral de kafblaadjes der graangewassen.
ZWARTBLAAR, v. (...blaren), zwarte koe met
een witten kop of plekken aan den kop ; ...BLAUW,
bn, donker blauw ; ...BONT, bn. bont met zwarte
vlakken : eene zwartbonte koe ; ...BRUIN, bn. zeer
donker bruin.
ZWARTDAG, m. (-en), (R. K.) Goede Vrijdag,
wanneer men zich niet alleen van vleeschspijzen,
maar ook van zuivel en eieren onthoudt.
ZWARTE, m. en v. (-n), neger, negerin ; het land
der zwarten, Afrika.
ZWARTEKUNST, v. tooverij, inz. die waarbij
booze geesten in het spel komen ; — eene soort
graveerkunst waarbij een gepolijst koperen plant,
met eene wieg ruw gemaakt, en daarna met
inkt ingewreven wordt, waarna het beeld daarop
door middel van het polijststaal te voorschijn wordt
gebracht (mezzotint).
ZWARTEMANTEL, m. (-s), pestvogel.
ZWARTEN, (zwartte, heeft gezwart), zwart
maken, met zwarte verf bestrijken.
ZWARTEPIET, m. (-en), schoppenboer ; de
houder van schoppenboer in het zwartepieten.
ZWARTEPIETEN, (zwartepiette, heeft gezwartepiet), zeker kaartspel spelen.

ZWAVELIGZUUR.

ZWA3RTGALLIG, bn. (-er, -st), droefgeestig,
zwaarmoedig, melancholiek. ZWARTGALLIGHEID, v. zwaarmoedigheid.
ZWARTGEROKT, bn. met een zwarten rok aan;
...GEEL, bn. zeer donker geel ; ...GEVLEKT, bn.
met zwarte vlekken op witten (of anderen) grond,
zwart gespikkeld ; ...HARIG, bn. met zwarte Karen.
ZWARTIN, v. (-nen), negerin.
ZWARTJE, o. (-5), iem. die zwart is, inz. een
zwart kind ; zwart plaatje : zwartjes versamelen ; album voor zwartjes. ZWARTJESALBUM,
o. (-s).
ZWARTKAPJE, o. (-s), bastaardnachtegaal met
zwarten kop (sylvia atricapillas); ...KEELTJE, o.
(-s), benaming van enkele vogels met eene zwarte
vlak aan het keeltje ; ...KOP, m. en v. (-pen), iem.
met een zwart hoofd : een aardig zwartkopje ; —
m. (-pen), eene soort van grasmusch die de grootte
heeft van het roodborstje en veelal de bosschen
bewoont ; van April tot September vertoeft deze
vogel in ons land ; — de zeezwaluw ; — de rietgans ; — eene Amerikaansche soort van adder.
ZWARTKOORN, ...KOREN, o. een plantengeslacht tot de familie der rinkelbloemigen behoorende, waarvan twee soorten bij ons in 't wild
voorkomen.
ZWARTKOPMEES, v. (...zen), eene soort van
mees (pares palustris), in ons land als brood- en
zwerfvogel overal verbreid.
ZWARTKOPNONNETJE, o. (-s), zekere zangvogel in Zuid-Afrika.
ZWARTKOPPIG, bn, met zwarten kop : zwartkoppige vosschimmel ; ...KRIJT, o. zwart teekenkrijt ; ...LAKENSCH, bn. van zwart laken;
...MAKING, v. het in minachting brengen (van
iem.); ...00G, m. en v. (-en), die zwarte oogen
heeft ; ...00GIG, bn. met zwarte oogen; ...ROK,
m. (-ken), iem. met een zwarten rok aan, (inz.
minachtend) een geestelijke der R. K.; ...ROOD,
bn. zeer donker rood : met zwartroode bloemen ;
...SCHINIMEL, m. (-s), een wit paard met zeer
donkere vlakken.
ZWARTSEL, o. zekere zwarte stof die uit verbrand dennenhout wordt verkregen en als verfstof algemeen wordt gebruikt ; schoorsteenroet.
ZWARTSELEN, (zwartselde, heeft gezwartseld>,
met zwartsel insmeren.
ZWARTSTAART, m. (-en), dier met een zwarten
staart; (nat. hist.) brandbrasem ; ...STAARTIG,
bn.
ZWARTVAAL, bn. vaal zwart (inz. van paarden);
...VOS, m. (-son), paard dat pikzwart is ;
...WERKER, m. (-s), (kleerm.) een bekwaam
grootwerker ; ...ZUCHT, v. hooge graad van geelzucht.
ZWATELEN, (zwatelde, heeft gezwateld), (inz.
dicht.) zacht ruisehen, lispelen, als b. v. het windje
door de boomen, enz. ; een kring zwatelende gasten,
door elkander pratende, gonzende.
ZWAVEL, v. zekere lichtgele, broze, licht ontvlambare delfstof die vooral in vulkanische streken,
met name in Sicilie, in vrijen toestand wordt aangetroffen.
ZWAVELADER, v. (-s), streek onder de garde
waar zwavel gevonden wordt ; ...BAD, o, (-en),
(geneesk.) bad van zwavelwater ; zwavelbron ;
...BRON, v. (-nen), bron van zwavelwater ;
...BROOD, o. (-en), rond stuk zwavel ; ...DAMP,
m. (-en), damp van zwavel.
ZWAVELEN, (zwavelde, heeft gezwaveld), met
zwavel doortrekken, met zwaveldamp behandelen :
een strooien hoed, wijnflesschen zwavelen, om ze
schoon te maken.
ZWAVELERTS, o. de zwavel zooals zij uit de
mijn komt; ...ETHER, m. (scheik.) alcohol met
zwavelzuur.
ZWAVELGEEST, m. (scheik.) zwavelwaterstofzure ammoniak ; ...GROEF, v. (...ven), zwavelmijn.
ZWAVELIGZUUR, o. een kleurloos gas met een
verstikkenden reuk en dubbel zoo zwaar als dampkringslucht ; het wordt gevormd bij de verbranding
van zwavel in zuurstof.
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H. Veronica het gelaat van den Reiland afwischte, op
ZWAVELIJZER, o. zwavelverbinding met ijzer ;
den weg naar Golgotha ; in dies doek bleek zijn
...KALK, v. zwavelverbinding met-kalk ; ...KIES,
gelaat afgedrukt te zijn ; ...DRANK, m. (-en), geo. ijzerkies, pyriet ; ...KOOLSTOF, v. zwavelverbinneesmiddel ter bevordering van het uitzweeten.
ding met koolstof, eene donne kleurlooze vloeistof die
ZWEETDROPPEL, m. (-s), droppel zweet.
bij — 116° C. vast wordt ; ...KOPER, o. zwavelverZWEETEN, (zweette, heeft gezweet), vocht uitbinding met koper; v. (-en); ...OLIE,
wasemen, zweet van zich geven ; — bloed zweeten,
v. zwavelzuur; ...OPLOSSING, v. (-en), oplossing
van zwavel; ...REGEN, m. (-s), regen die het in
het zweet is een weinig rood gekleurd van bloed;
— (fig.) etter en bleed zweeten, geweldig zweeten
de lucht zwevende stuifmeel der planten neerslaat,
ergens op zweeten, een zeer
waardoor de grond met een geelachtig poeder
en beangst zijn ;
moeilijken arbeid verrichten ; — de examinandi
bedekt wordt; ...ST OK, m. (-ken), langwerpig
smal stukje hout welks uiteinden van zwavel is
laten zweeten, hun lastige vragen te beantwoorden
geven; — (jag.) bloeden ; vochtig worden en
voorzien, dienende om vlam te vatten, thans
uitslaan : bij dooi weder zweeten de muren en het houtgrootendeels door de Lucifers verdrongen.
werk.
ZWAVELTJE, o. (-s), zwavelstokje ; (gew.) luciZWEETERIG, bn. (-er, -st), licht zweetende:
fer.
zweeterige handers, klam, vochtig van zweet.
ZWAVELWATER, o. zwavelhoudend water ;
ZWEETHITTE, v. welhitte, temperatuur van
...WATERSTOFGAS, o. zwavelverbinding met
1400° C. ongeveer, waarop smeedijzer aan de opperwaterstof, een zeer giftig gas dat zich door zijn walgvlakte begint te zweeten.
lijken reuk naar vuile eieren doet kennen; ...ZUUR,
ZWEETHUIS, o. (...zen), drooghuis voor de
o. (scheik.) zeer krachtig zuur bestaande uit 1 deel
tabak ; ...KAMER, v. (-s), (geneesk.) eene soort
zwavel en 3 deelen zuurstof ; het komt altijd in
van dampbad ; ...KAMERTJE, o. (-s), kamertje
verbinding met water voor.
waarin de candidates vertoeven om den uitslag van
ZWEDEN, o. een koninkrijk dat de oostzijde van
hun examen of te wachten, terwijl de examinatoren
het Scandinavisch schiereiland inneemt.
over hen beraadslagen ; ...KANAALTJE, o. (-s),
ZWEED, m. (Zweden), bewoner van Zweden ; —
(ontl.) buisje van de zweetklieren tot de huidopperbenaming van zeer groote en dikke spijkers van best
Zweedsch ijzer gesmeed.
ZWEETVOET, m. (-en), eene soort van paard ;
ZWEEDEN, (zweedde, heeft gezweed), (leerl.) de
(fig.) iem. die zweeterige voeten heeft ; ...VOS, m
hoiden met kalkmelk of met kalkbrij behandelen
(-sen), roodachtig paard welks donker haar zoodaom ze ter peling of ontharing geschikt te ma ken.
nig geschakeerd is, dat het met zweet bedekt schijnt;
ZWEEDSCH, bn. van, uit Zweden : Zweedsch
...ZIEKTE, v. in de 16de eeuw eene besmettelijke
o. de taal der Zweden,
staal ; het Zweedsche yolk;
ziekte waarin de lij der gestadig zweette.
ZWEEFPROEF, v. (...ven), proef om in de lucht
ZWEI, v, (-en), beweegbare winkelhaak.
to zweven, voorboden der latere vliegmachines ;
ZWELDER, v. zemelpap.
...REK, o. (-ken), trapezium der acrobaten ;
ZWELEN, (zweelde, heeft gezweeld), (landb.)
...SPOOR, o. (...spores), soort van spoortrein die
het uitgespreide en gedroogde hooigras met de
aan een rail hangt ; ...VLIEG, v. (-en), eene soort
hark bijeenzamelen.
van vlieg die haar naam aan de eigenaardige wijze,
(-en), slok, teug:
ZWELG, m. het zwelgen ;
waarop zij vliegt, ontleent (sirphus), ook staande
in een zwelg was het alas leeg.
ztveefvlucht
eener
vliegmachine,
vlieg; ...VLUCHT, v.
ZWELGEN, (zwolg, heeft gezwolgen), haastig,
waarbij zij met stopgezetten motor voortzweeft.
met groote stukken eten, met groote slokken drinZWEEM, m. lichte schijn er is gees zweem van
ken ; (fig.) zwelgen en brassen, onmatig eten en drinte bespeuren.
ken; zwelgen in genot, zich in genot baden, volop
ZWEEMEN, (zweemde, heeft gezweemd), eenige
genot hebben. ZWELGING, v. het zwelgen.
gelijkheid hebben, min of weer overeenkomen met.
ZWELGER, m., ZWELGSTER, v. (-s), die
ZWEEP, v. (-en), een gedraaid of gevlochten
zwelgt : gulzigaard, vraat; dronkaard; wellusteling.
snoer dat van onderen spits toeloopt en van boven
ZWELGERIJ, v. (-en), het zwelgen ; liederlijk
aan een stok of steel bevestigd is om rijdieren aan
leven, brasserij.
te drijven, een draaitol aan het draaien te brengen
ZWELKENBOOM, m. (-en), ...ROUT, o. Gelderof to houden enz.: (spr.) een oude voerman hoort nog
sche coos (viburnum opulus).
gaarne het klappen van de zweep, oude lieden hooren
ZWELLEN, (zwol, is gezwollen), zich naar alle
nog gaarne vertellen wat hun in hunne jeugd aangezijden, inz. naar de hoogte uitzetten ; — de zeilen
naam was ; — hij kept het klappen van de zweep,
zwellen, gaan bol slaan ; (van menschelijke en
hij weet er alles van, is er goed mee op de hoogte ; dierlijke lichamen), zich door inwendige oorzaken
-- (fig.) met de zweep er achter zitten, voortdurend
uitzetten : haar boezem begint te zwellen, begint zich
aansporen, aanzetten.
te vormen, (ook) zij begint sterk (naar iets) te
ZWEEPEN, (zweepte, heeft gezweept), met
de zweep voortdrijven, slaan ; (fig.) met kracht
verlangen ; (fig.) mijn hart zwelt van vreugde ; —
doen zwellen : de hoiden zwellen. ZWELLING, v.
voortdrij ven ; de wind zweept de baren.
het zwellen; —, (-en), iets dat gezwollen is, gezwel.
ZWEEPKOKER, m. (-s), koker aan den bok van
ZWEMBAD, o. (-en), zwembassin ; ...BADINeen rijtuig waarin de zweep genet kan worden ;
RICHTING, v. (-en), inrichting waar men kan zwem...SLAG, 311. (-en), slag met de zweep.
men en baden ; ...BASSIN, o. (-s), bassin om to
ZWEER, v. (zweren), (gew.) verzwering, necrose
zwemmen; ...BLAAS, v. (...blazen), (bij de visschen)
van slijmvlies- of huidweefsel met ontwikkeling van
eene blaas welke voor de ademhaling dient en waarbacterien en ettervorming.
door zij zich in het water op en neer kunnen beo.
elke
vochtigheid
die
droppelsgewijze
ZWEET,
wegen ; gedroogde runderblaas die men onder
door iets heendringt, inz. vocht dat door de porien
de armen bevestigt om met behulp daarvan to zwemder lichaamshuid naar buiten dringt en door de
men ; ...BROEK, v. (-en), zeer kort broekje voor
zweetkliertjes afgescheiden is ; — het koude zweet
een. zwemmer • ...BUIS, o. (...zen), ...GORDEL, m.
brak hem uit, van angst, van benauwdheid ; — een
(-s), kurken gordel om zich drijvende te houden ;
zweette op iets halen, zich daarvoor geducht inspan...INRICFITING, v. (-en) ; ...KUNST, v.
nen ; — (jag.) bloed (van wild) : het Naas wentelt
ZWEMMEN, (zwom, heeft en is gezwommen),
in zijn zweet ; (bouwk.) het zweet staat op de muren,
in eene vloeistof zich zwevende, op eene vloeistof
die zijn nat aangeslagen, voelen vochtig.
zich drijvende houden en ziob zoo voortbewegen:
ZWEETAFSCHEIDING, v. ; ...BAD, o. (-en),
visschen zwemmen in, eenden op het water ;
een bad of eene kamer waarin men door uitdie visch,
—drijven,ghlomvenzij:
wendige warmte tot sterk zweeten gebracht wordt ;
zwemt in de boter ; in zijn bloed zwemmen ; hare
BLAASJE, o. (-s), huiduitslag waarbij op de
stonden
vol
tranen
;
oogen
zwommen
in
tranen,
huid doorschijnende blaartjes opkomen, ten gevolge
(spr.) in het geld zwemmen, het overvloedig
van sterke scherpe zweetafscheiding ; ...DOEK,
bezitten ; in vreugde, in weelde zwemmen, het
m. (-en), doek waarmee zweet asfgedroogd is of
wordt ; — (R. K.) de doek waarmede de volop hebben, ervan naar hartelust genieten.
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ZWEMMER, m. die zwemt ; (nat. hist.) naam
Iran den torenvalk (cerchneis).
ZWEMMERIG, bn. zwernmerige oogen, groot,
flauw, zonder uitdrukking.
. ZWEMOEFENING, v. (-en), oefening in het
zwemmen ; ...PLAATS, v. (-en), plants waar men
zwemmen kan ; zwembassin ; ...POOT, m. (-en),
poot van een zwemvogel ; ...SCHOOL, v. (...scholen), plants waar onderricht in het zwemmen gegeven wordt ; ...VEST, o. (-en), scaphander ;
...VLIES, o. (...zen), vlies tusschen de teenen
der zwemvogels ; vlies tusschen de teenen der
platvoetige dieren ;• ...VOET, m. (-en), voet der
watervogels, waarbij 3 teenen door een vlies verbonden zijn; dier met zwemvoeten ; ...VOETERS,
m. my. vogels met zwemvoeten ; ...VOGELS,
m. my . die op of in de nabijheid van het water
leven en uitstekend zwemmen kunnen.
ZWENDEL, m. zwendelarij.
ZWENDELAAR, m. ZWENDELAARSTER, v.
4-s), oplichter, bedrieger, bedriegster.
ZWENDELARIJ, v. (-en), bedrog, oplichterij.
ZWENDELEN, (zwendelde, heeft gezwendeld),
oneerlijk handelen, oplichten, bedriegen (in handelszaken).
ZWENDELFIRMA, v. (-'s), eene firma die het
er op toelegt, andere te bedriegen en voor aanzienDike bedragen op to lichten.
ZWENGEL, m. (-s), wiek van een windmolen;
— wip van een put ; — zwengel eener pomp,
arm waarmede de zuigerstang bewogen wordt ; —
kruk : zwengel van een blaasbalg ; — (aan eene
klok) dwarshout aan welks einde het klokketouw
bevestigd is ; — deel van een affuit; zwenghout.
ZWENGELBOUT, m. (-en), de sterke bout waarmede het zwengelhout aan een wagen bevestigd is.
ZWENGELEN, zie - ZWINGELEN.
ZWENGELHOUT, ZWENGHOUT, o. (-en),
dwarshout of haamhout van een wagen waaraan
de strengen der paarden vastgemaakt worden ;
...POMP, v. (-en), pomp met een zwengel ; ...SLAG,
m. (-en), slag van een pompzwengel.
ZWENK, m. (-en), draai, omkeering, zwaai, wending • in een zwenk, in een ommezien.
ZWENKEN, (zwenkte, heeft en is gezwenkt),
draaien, zwaaien : het vaandel zwenken ; — wenden,
keeren : een paard, met een wagen zwenken ; — (mil.)
zich wenden, van richting veranderen, door om een
der uiteinden to draaien ; (fig.) van gedrag, partij,
liandelwijze enz. veranderen. ZWENKING, v. het
.draaien •, —, (-en), draai, wending.
ZWENKGRAS, o. een plantengeslacht (festuca)
tot de familie der grassen behoorende, waarvan
9 soorten in Nederland in 't wild worden aangetroffen.
1. ZWEREN, (zwoer, heeft gezworen), een eed
.doen ; — onder cede bevestigen, verklaren ; (spr.)
men zou zweren dat hij het was, er is nagenoeg geen
verschil op to merken ; — vloeken.
2. ZWERE N, (het zwoor, heeft gezworen), zich
tot eene zwe( r zetteii.
ZWERFBLOKKEN, o. my. de verstrooide keien en
steenen in het diluvium, zoo gebeeten, omdat men
hun oorsprong in ver verwijderde gebergten te
zoeken heeft.
.
ZWERFNIER, v. (-en), wandelende nier.
ZWERFSTER, v. (-s), zij die zwerft ; landloopster • arme zwerfster, verlatene.
ZWERFTOOHT, m. (-en), tocht zonder bepaald
(Mel ; ...VOGEL, m. (-s), vogel die telkens van
woonplaats verandert zonder trekvogel te zijn.
ZWERFZIEK, bn. rusteloos zwervend.
ZWERK, o. drijvende wolken ; (fig.) het blauwe
zwerk, de hemel, het uitspansel.
ZWERM, m. (-en), eene ongeregelde menigte van
een verward gedruisch makende dingen, drom : een
zweren sprinkhanen, ganzen ; een zweren menschen ;
— eene menigte samenvliegende en samenlevende
bijen, en meer bepaaldelijk zulk eene menigte jonge
bijen welke den ouden korf heeft verlaten.
ZWERMEN, (zwermde, heeft gezwermd), de bijen
beginnen te zwermen, in zwermen uitvliegen om niet
meer in denzelfden korf terug to keeren ; — om iets
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heen vliegen, draaien: tal van aanbidders zwermden
om die schoone ; — verspreid rondloopen ; (fig.)
zonder vaste woonplaats zwerven.
ZWERMER, m. (-s), landlooper ; dweper ; —
zeker kunstvuurwerk, voetzoeker, vuurpijl.
ZWERMPOT, m. (-ten), kist gevuld met 100 of 250
Yuurpijlen die, aangestoken, in alle richtingen wegvliegen.
ZWERMRIJP, bn. het yolk is zwermrijp, eerstdaags zullen de bijen gaan zwermen.
ZWERMTIJD, m. (-en), tijd dat de bijen
zwermen.
ZWERVELING, m. en v. (-en), die zwerft.
ZWERVELINGE, v. (-n).
ZWERVEN, (zwierf, heeft gezworven), omdolen;
waar hebt gij zoolang gezworven I, waar zljt gij geweest I ; — de Israelieten zwierven 40 jaar in de
woestjn ; op zee zwerven ; (van vogels) niet op een
bepaalden tijd, ook niet in eene bepaalde richting
trekkers.
ZWERVEND, bn. een zwervend levee leiden, geene
vaste woonplaats hebben, (ook fig.) veeltijds op
reis zijn.
ZWERVER, m. (-s), die ronddoolt ; landlooper.
ZWETSEN, (zwetste, heeft gezwetst), veel en onbedachtzaam spreken ; inz. grootspreken, snoeven,
pochen, opsnijden : op zijne rijkdommen zwetsen.
ZWETSER, m., ZWETSSTER, v. (-s), die zwetst.
ZWETSLOOT, v. (-en), (gew.) grenssloot.
ZWEVEN, (zweefde, heeft gezweefd), (nat.) noch
drijven, noch zinken, even zwaar zijn als de vloeistof
waarin iets zich bevindt ; — (bijb.) de geest Gods
zweefde over de waterers , — de adelaar zweeft up
zijne vleugels, houdt zich daarmede drijvende ; —
zeer gemakkelijk gaarr, alsof men zweeft: zij zweefde
voor mij uit ; (fig.) haar beeld zweeft mij voortdurend
voor oogen, ik zie haar voortdurend in mijne gedachten ; — het zweeft mij voor den geest of voor de
oogen, het is mij, alsof ik het zie ; — hij zweeft
(dobbert) tusschen hoop en vrees.
ZWEVEND, bn. hangend, aanhangend.
ZWEZERIK, m. (-en), onontwikkelde borstklier
(thymklier) van kalveren en ossen. ZWEZERIKJE, o. (-s).
ZWEZERIKEN, v. my. (plantk. gew.) lischdodden of duikelaars.
ZWICHTBAND, m. (-en), (zeew.) (van kotterzeilen) band om het zeil to zwichten ; ...BORDEN, o.
my. de planken van een windmolen die met harden
wind worden weggenomen.
ZWICHTEN, (zwichtte, heeft en is gezwicht),
(zeew.) oprollen, inhalen (zeilen of touwen), inz. de
hoofdtouwen van het onderwant van stuur- en bakboord door touwen onder de mars naar elkander halen .; — een molen zwichten, zeil minderen met
harden wind ; —wijken, zich onderwerpen, toegeyen ; onderdoen : voor de overmacht zwichten.
ZWIEP, v. (-en), (gew.) zweep.
ZWIEPEN, (zwiepte, heeft gezwiept), veerkrachtig doorbuigen: de boompjes zwiepen in den wind.
ZWIEPING, v. (-en).
ZWIEPPLANK, v. (-en), (gyms.) lange springplank.
ZWIER, m. draai, zwaai : di doet alles met veel
zwier, met bevalligheid ; — zij houdt van zwier,
tooi, opschik ; — den zwier volgen, de mode ; —
(fig.) aan den zwier gaan, uitgaan, koffiehuizen enz.
bezoeken.
ZWIERBOL, m. (-len), die veel uitgaat.
ZWIERBOLLEN, (zwierbolde, heeft gezwierbold),
veel uitgaan, veel de koffiehuizen enz. bezoeken.
ZWIEREN, (zwierde, heeft gezwierd), (kinderspel)
zich zwaaiend, om iets draaiend voortbewegen ; over
de baan zwieren, bij het schaatsenrijden ; — de
dansers zwieren door de zaal ; — aan den zwier zijn.
ZWIERIG, bn. bw. (-er, -st), fraai, opgeschikt :
zwierig gekleed gaan ; — bevallig : een zwierigen
gang hebben ; bloemrijk (van stijl). ZWIERIGHEID,
v. sierlijkheid.
ZWIERIGJES, bw. een beetje zwierig, opgeschikt.
ZWIJGEN, (zweeg, heeft gezwegen), niet spreken,
zijne stem niet laten hooren; — spreken is zilver,
zwijgen is good, het is soms het best, nets to zeg-
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gen ; — zwijgen als het graf, niets van een geheim
laten uitlekken ; die zwijgt stemt toe, die niets er
tegen in brengt, neemt er genoegen mee ; — melding maken van : de geschiedenis zwijgt ervan ;
— ophouden : de muziek, het orgel, het geschut
zweeg ; — eene batterij tot zwijgen brengen, het vuren doen staken ; — iem. tot zwijgen brengen, hem
geheel ternederslaan.
ZWIJGER, m., ZWIJGSTER, v. (-s), die zwijgt ;
Willem de Zwijger, Willem I, prins van Oranje;
(spr.) er is geen spreker, die een zwijgen kan verbeteren, het is vaak beter te zwijgen, dan te spreken.
ZWIJM, v. flauwte, bezwijming : in zwijm vallen,
liggen.
ZWIJMEL, m. (fig.) roes : in den zwijmel van genot.
ZWIJMELBEKER, m. (-s), beker die iemands verstand benevelt ; ...DRANK, m. (-en), drank die den
gebruiker in zwijm doet vallen ; ...DRONKEN, bn.
z66 -duizelig alsof men dronken ware.
ZWIJMELEN, (zwijmelde, heeft gezwijmeld), duizelig worden ; flauw vallen, buiten kennis raken.
ZWIJMELGEEST, m. roes ; (fig.) te ver gedreven
opgewondenheid ; iem. die overdreven opgewonden
is ; ...ROES, m. vreugderoes.
ZWIJMEN, (zwijmde, heeft gezwijmd), bezwijmen,
in zwijm vallen. ZWIJMING, v. zwijm.
ZWIJN, o. (-en), varken (sus) : wild zwijn ; (fig.)
vuil morsig mensch ; liederlijke kerel ; een zuiplap. ZWIJNTJE, o. (-s), speenvarken.
ZWIJNACHTIG, bn. bw. (-er. -st), als een zwijn.
ZWIJNEGEL, m. (-s), (gew.) stekelvarken; (fig.)
een hoogst onzindelijk en hoogst zedeloos mensch.
ZWIJNEN, (zwijmde, heeft gezwijnd), (gemeenz.)
in lage ongebondenheid leven, een liederlijk leven
leiden ; — boffen (in het spel); (ook) zeer slecht spelen ; — blokken.
ZWIJNENAARD, m. aard van het zwijn ; liederlijke aard ; ...BOEL, m. een ordelooze, smerige boel;
...DISTEL, v. (-s), gouddistel ; ...GRAS, o.
varkensgras : eene soort van duizendknoop ; het
stijve borstelgras ; ...HAAR; o. (plantk.) eene soort
van gras, borstelgras, (nardus stricta); ...HOEDER,
m., ...HOEDSTER, v. (-s), oppasser -, oppasster der
zwijnen ; ...JACHT, v. (-en), jacht op zwijnen ;
...STAL, m. (-len), stal voor zwijnen; (fig.) vuile,
smerige boel.
ZWIJNENVLEESOH, ZWIJNEVLEESCH, o.
varkensvleesch.
ZWIJNERIJ, v. grove morsigheid, onreinheid; —,
(-en), vuile teal, praat.
ZWIJNJAK, m. (-ken), iem. die zwijnt, een ongebonden leven leidt, liederlijk mensch.
ZWIJNSHOOFD, o. (-en) ; ...BOP, m. (-pen),
varkenskop.
1. ZWIK, m. het zwikken ; verdraaiing, verstuiking (van een lichaamsdeel).
2. ZWIK, m. (-ken), ZWIKJE, o. (-s), houten pen
of pin voor het luchtgat van een vat; wrijfhout; punt
van een hoefnagel.
ZWIKBOOR, v. (...boren), boor om een gat voor
een zwik te boren ; ...GAT, o. (-en), tapgat eener
kuip of ton ; ...HOUT, o. (-en), wrijfhout.
ZWIKKEN, (zwikte, heeft en is gezwikt), knakken,
de lendenen breken : zij liet het kind zwikken ;
—en verdaingofverstuikngkrijgen,zichverstuiken (eenig lichaamsdeel) : mijn voet zwikte.
ZWIKKER, m. (-s), werkman aan eene schoenfabriek die den schoen in 't ruwe af,maakt.
ZWIKSTELLING, v. (-on), zwichtstelling omloop van een winimolen.
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ZWILK, o. trielje, eene soort van tijk (zekere geweven stof) ; zeker gegomd linnen.
ZWILKEN, bn. van zwilk gemaakt.
ZWILKWRAT, v. ( -ten), eeltplekken aan de
ledematen der paarden, ook ZWILWRATTEN.
ZWIN, o. (-nen), natuurlijke geul of kreek in
buitendijksche gronden.
ZWINDEL, m. (-s), duizeling, duizeligheid ; —
(fig.) zwendelarij.
ZWINDELEN, (zwindelde, heeft gezwindeld), met
duizelingen behept zijn.
ZWINDELIG, bn. duizelig ; aan duizelingen onderhevig. ZWINDELIGHEID, v.
ZWINDEN, verdwij nen.
ZWING, v. (-en), (Zuidn.) vlengel, vlerk.
ZWINGEL, m. (-s). wip ; braakstok (voor het vlas).
ZWINGELAAR, m. (s), vlasbraker.
ZWINGELBORD, o. (-en), plank om te zwingelen.
ZWINGELEN, (zwingelde, heeft gezwingeld),
slaan, slingeren ; de aanhangende kleinere houtdeeltjes van de vlasvezels verwijderen.
ZWINGELHOUT, o. (-en), zwingelplank ; zwenghout ; ...BAST, v. (-en), machine om het vlas te
zwingelen ; ...BEET, v. (...keten), keet waarin gezwingeld wordt ; ...KO OI , v. (-en); ...MACHINE,
v. ( -s); ...MES, o. (-Ben), breede spaan met aangescherpte kanten en een handvat om het vlas te
zwingelen ; ...MOLEN, m. (-8), ijzeren wiel met
scherpe plankjes om het vlas te zwingelen;
...PLANK, v. (-en), plank met eene inkeping tot
op de halve breedte, waarin een bos vlas gelegd
wordt om te zwingelen ; ...SPAAN, v. (...spanen);
...STOK, m. (-ken), zwingel.
ZWINGLIAAN, m. (...lianen), aanhanger van de
leer van Zwinglius.
ZWINGLIANISME, o. leer van den hervorme0 1rich Zwinglius.
ZWIRRELEN, (zwirrelde, heeft gezwirkeld), met
sneiheid bier en daar bewegen, schielijk omwenden:
de zwaluwen zwirrelen om mij heen.
ZWITSER, m, (-s), een inwoner van Zwitserland ;
— (spr.) geen geld, geen Zwitsers, zonder betaling
geen waar.
ZWITSERLAND, o. eene Europeesche republiek,
gelegeii tusschen Frankrijk, Italic, Tyrol en Baden.
ZWITSERSCH, bn. van, uit Zwitserland : de Zwitsersche bergen ; — Zwitsersche kaas, groene kaas, in
Zwitserland uit afgeroomde melk bereid en met de
gedroogde, tot poeder gestampte bladen van den
blauwen honingklaver (melilottas coeruleus) vermengd.
ZWOEG, m. zekere kwaal van schapen waarbij
zij loom en traag worden.
ZWOEGEN, (zwoegde, heeft gezwoegd), hijgen,
sterk ademen : hij zwoegt ervan ; — zwaar en moeilijk werk verrichten. ZWOEGING, v.
ZWOEGER, m. (-s), die veel en zwaar werkt.
ZWOEL, bn. (-er, -st), drukkend warm, broeiend,
benauwd ; (fig.) eene zwoele atmosfeer. ZWOELHEID, v. zwoele weersgesteldheid, drukkende lucht.
ZWOORD, ZWOERD, o. (-en), afgeschrabde
huid van 't varken : dat zwoord is taai, ik kan het
niet bijten, ; het zwoord van de ham snijden ; — (fig.)
hebt gij zwoord achter uwe ooren I zljt gij doof, hardhoorig. ZWOORDJE o. (-s).
ZWOORDACHTIG, bn. als zwoord.
ZWOORDROL, ZWOERDROL, v. eene ro
zwoord met een dun laagje seek er aangelaten, gepeperd en gezouten, gekookt en in den azijn gelegd.
ZYMASE, v. enzym uit gisteellen getrokken, dat
druivensuiker in alcohol en koolzuur omzet.

